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Воробйов Ю.М. Фінанси домогосподарств: сучасна парадигма

ФІНАНСИ
УДК 336.01:314.117.3

Воробйов Ю.М., д.е.н., професор, НАПКБ

ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ: СУЧАСНА ПАРАДИГМА
У статті досліджуються тлумачення фінансів домогосподарств виходячи з розуміння сучасної фінансової

системи держави.
Ключові слова: фінансова система держави, фінанси домогосподарств

ВСТУП
Реалізація фінансових відносин в державі забезпечується за допомогою відповідним чином побудованої

фінансової системи. Найчастіше фінансова система держави трактується як «сукупність фінансових органів та
інституцій, які здійснюють управління грошовими потоками та фондами грошових коштів [1, с. 30]». За внут-
рішньою побудовою фінансова система — це «сукупність відокремлених, але взаємопов’язаних сфер та ланок
фінансових відносин, які мають певні особливості в мобілізації та використанні фінансових ресурсів, а також
відповідний апарат управління та нормативно-правове забезпечення [1, с. 30]».

В наукові літературі виділяють багато підходів до структуризації фінансової системи держави [1, 2, 3, 4, 5].
Проте незалежно від обраного підходу до структуризації фінансової системи більшість авторів у її складі ви-
діляють фінанси домогосподарств — як самостійну сферу фінансової системи держави.

Дослідження сучасного погляду на фінанси домогосподарств складає важливу частину фінансової науки у
зв’язку з тим, що Україна вступила до принципово нового етапу свого розвитку де фінансові відносини домо-
господарства набувають великого значення в соціально-економічному розвитку суспільства.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Фінанси домогосподарств суттєво впливають на розвиток інших сфер і ланок фінансової системи внаслідок

найактивнішої участі членів домогосподарств, тобто фізичних осіб у самих різних фінансових відносинах.
Отже, метою статті є дослідження сучасної парадигми фінансів домогосподарств в соціально-економічній сис-
темі держави.

РЕЗУЛЬТАТИ
Дослідження фінансів домогосподарств, їх фінансових відносин та інтересів мають бути пріоритетними,

оскільки зростання добробуту кожної окремої люди укріпляє всю соціально-економічну систему держави, змен-
шує негативні прояви, які притаманні кожній системі, де взаємодіють різні економічні суб’єкти.

На сучасному етапі розвитку країни взаємодія домогосподарств з іншими економічними суб’єктами відбу-
вається через систему фінансових відносин, тобто при формуванні і використанні фінансових ресурсів, регу-
люванні їх доходів і витрат, здійснення заощаджень, їх використання в залежності від потреб домогосподарств.
Водночас фінансові відносини домогосподарств виступають фінансовим підґрунтям для розвитку всіх інших
елементів фінансової системи внаслідок того, що в умовах створення демократичних держав з розвинутою
соціально-економічною системою домогосподарство стає головним суб’єктом фінансових відносин, яким підпо-
рядковуються фінанси суб’єктів господарювання, фінанси держави тощо.

Проте необхідно зазначити, що в науковій літературі з фінансів не існує єдиного погляду на сутність фінансів
домогосподарств, їх самостійного функціонування як сфери фінансової системи держави. Так, Опарін В.М.
розглядає фінансову систему з позиції управління і стверджує, що «функціонування кожної ланки фінансової
системи забезпечується конкретними органами чи інститутами, а у фінансів домогосподарств не передбачено
відповідного фінансового забезпечення [6, с. 87-88]». Однак, на нашу думку, такий погляд на сфери та ланки
фінансової системи дещо спрощений. Дійсно, фінанси великих та середніх підприємств завжди знаходились
під впливом різних органів та інституцій. Водночас фінанси малих підприємств принципово відрізняються від
великих чи середніх підприємств. Вони не мають загального органу управління, а тому їх функціонування
найбільш наближене до домогосподарств. Звідси домогосподарство можливо розглядати як самостійне мале
підприємство, яке функціонує без будь-якого органу чи інституту управління. Особливо це стосується малих
підприємств, де його членами є фізичні особи одного домогосподарства.

Для фінансів домогосподарств і фінансів малих підприємств характерні такі ознаки:
По-перше, відсутність зовнішнього управління. Водночас існує внутрішнє управління з боку одного чи де-

кількох членів домогосподарства (малого підприємства). При цьому об’єктом управління як у домогосподар-
ства, так і в малому підприємстві є фінансово-господарська діяльність, тобто створення доходів, здійснення
витрат, отримання прибутків. Суб’єктами управління виступають окремі члени домогосподарства чи малого
підприємства.

По-друге, мале підприємство і домогосподарство знаходиться однаково під впливом з боку державних органів,
зокрема податкової служби, органів державних фондів обов’язкового соціального страхування, НБУ, Держав-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку тощо. Однак ці стосунки регламентуються відповідними зако-
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нодавчими та нормативними актами держави і не мають прямого втручання у фінансово-господарську діяльність
ні малого підприємства, ні домогосподарства.

По-третє, частина фінансових ресурсів домогосподарств використовується індивідуальними підприємця-
ми. При цьому вони вступають у різні фінансові відносини з іншими підприємствами, банками тощо, що також
свідчить про досить самостійну роль фінансів домогосподарств у фінансовій системі держави.

По-четверте, домогосподарства і малі підприємства для своєї фінансово-господарської діяльності викорис-
товують перш за все власні фінансові ресурси, що формуються за рахунок власних доходів. Частка ж позикових
ресурсів займає незначне місце в сукупних грошових коштах домогосподарств і малих підприємств, що обу-
мовлено специфікою вітчизняного підприємця і домогосподарства.

По-п’яте, як домогосподарства, так і малі підприємства не використовують загально відомі системи фінан-
сового прогнозування та планування, базуються на спрощеній системі обліку витрат та доходів, що також дає
підстави для відношення фінансів домогосподарств до самостійної сфери фінансової системи держави.

Частина українських вчених вважають, що фінанси домогосподарств мають самостійне значення у фінан-
совій системі [7, с. 62], а, отже, є сенс розглядати їх як відокремлену сферу фінансових відносин.

На нашу думку, фінанси домогосподарств об’єктивно є самостійною сферою фінансових відносин, а тому її
необхідно обов’язково відокремлювати при структуризації фінансової системи держави. Специфіка фінансо-
вих відносин, яка притаманна фінансам домогосподарств визначає доцільність їх відокремлення у складі фінан-
сової системи держави.

Фінанси домогосподарств характеризуються наступними специфічними ознаками:
1) складні внутрішні зв’язки між членами домогосподарства, що впливають на фінансову поведінку як окре-

мих членів, так і в цілому всього домогосподарства, які обумовлені неформальним характером фінансових,
соціальних, психологічних та інших відносин між членами домогосподарства, що впливає на прийняття фінан-
сових рішень, їх доцільність, спрямованість, ефективність;

2) мають соціально-фінансовий напрям, що спрямований на загальне зростання добробуту домогосподарства,
його членів, при забезпеченні власних інтересів, мінімізації ризиків, підвищення власної фінансової безпеки;

3) можливість домінування фінансових інтересів окремих членів домогосподарства;
4) розподіл доходів домогосподарства здійснюється виходячи з соціальних чи психологічних інтересів, а ні

фінансово-господарських;
5) формування заощаджень, створення резервів здійснюється внаслідок бажання забезпечити фінансову

стабільність та надійність домогосподарства в умовах невизначеності та нестабільності зовнішнього середови-
ща та внутрішніх неоднозначних ситуацій.

Виділення фінансів домогосподарств в окрему сферу фінансів вимагає теоретичного обґрунтування їх сут-
ності і призначення в сучасній соціально-економічній системі держави.

На нашу думку, фінанси домогосподарств — це економічна категорія, яка характеризує процес розподілу та
перерозподілу частини вартості ВВП країни з метою формування фінансових ресурсів, грошових та негрошо-
вих доходів на рівні домогосподарств, забезпечення їх фінансових інтересів, підвищення загального рівня добро-
буту кожного члена домогосподарства.

Фінанси домогосподарств беруть участь у вартісного розподілу ВВП, метою якого є формування і викорис-
тання фінансових ресурсів (грошових коштів) на рівні домогосподарств. Суспільне призначення фінансів до-
могосподарств полягає в забезпеченні кожного з них відповідною сумою фінансових ресурсів, що обумовлено
роллю того чи іншого домогосподарства в суспільному житті країни, участі членів домогосподарства в функ-
ціонуванні соціально-економічній системі держави. Доходи домогосподарств формуються як при первинному,
так і вторинному розподілі у вигляді підприємницького доходу, заробітної плати найнятих робітників, операцій
на фінансовому ринку, пенсій, стипендій, субсидій, дотацій, доплат тощо.

Отже, головне призначення фінансів домогосподарств — це подальший процес розподілу вартості ВВП
країни і визначення загальних пропорцій кінцевого споживання та заощадження.

Фінанси домогосподарств реалізують свою внутрішню сутність через наступні функції.
По-перше, розподільна функція. За допомогою цієї функції здійснюється процес вартісного розподілу та

перерозподілу ВВП країни, формуються доходи та фінансові ресурси на рівні окремих домогосподарств.
По-друге, регулююча функція. За допомогою цієї функції забезпечується саморегулювання процесу розпо-

ділу сукупного доходу між всіма членами домогосподарства, приймаються єдині для домогосподарства фінан-
сові рішення з приводу використання отриманого доходу. Дія регулюючої функції знаходиться під впливом
складних взаємозв’язків між членами домогосподарства, який можливо охарактеризувати з різних боків, зокре-
ма: вік членів домогосподарства, рівень їх потреб, рівень доходу, досвід тощо.

По-третє, інвестиційна функція. Вона передбачає процес вкладання власних фінансових ресурсів з метою
зростання капіталу домогосподарства. Ця функція грає велику роль в економіці держави оскільки за рахунок її
дії відбувається нагромадження капіталу в соціально-економічній системі, що позитивно впливає як на стан
самих домогосподарств, так і на економічне зростання в країні. За рахунок інвестиційної функції фінансів
домогосподарства створюються умови для руху значних сум інвестиційних ресурсів від домогосподарств до
суб’єктів підприємництва через інститути фінансового ринку.

По-четверте, контрольна функція. Ця функція характерна для всіх фінансів, зокрема і фінансів домогоспо-
дарств. Дія контрольної функції фінансів домогосподарств спрямовується на більш ефективне формування і
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використання доходів домогосподарствами, раціональне регулювання пропорцій розподілу фінансових ресурсів
між окремими домогосподарствами та їх членами, оптимізацію між споживанням та нагромадженням капіталу.
Без дії контрольної функції неможливо раціональне функціонування фінансів домогосподарств. Там де дія цієї
функції недостатня, можливо бачити значні провали в функціонуванні фінансів домогосподарств, недостатні їх
доходи і витрати, неспроможність домогосподарств до нормального існування в умовах сучасного ринкового
господарства.

Усі функції, які притаманні фінансам домогосподарств, грають відповідну роль в системі суспільного ви-
робництва оскільки вони позитивно або негативно впливають на створення фінансових ресурсів, їх розподіл,
перерозподіл, акумулювання, рух та використання для споживання і нагромадження. Внаслідок дії функцій
фінансів домогосподарств відбувається значний вплив цих фінансів на інші сфери фінансової системи, що в
кінцевому підсумку забезпечує або зростання економіки, або її рецесію.

Фінансова система держави характеризується єдністю своїх елементів, що знаходяться у постійній взає-
модії між собою. Усі сфери фінансової системи мають як схожі ознаки, так і деякі розбіжності. Схожі ознаки
дають можливість для об’єднання окремих елементів в єдину систему. Одним з таких елементів цієї системи є
фінанси домогосподарств. Основою для функціонування їх в фінансовій системі держави є не лише наявність
фінансових ресурсів, а й різноманітні фінансові відносини, що виникають з іншими сферами та ланками фінан-
сової системи в процесі суспільного відтворення.

На нашу думку, фінанси домогосподарств повинні займати одне з центральних місць у фінансовій системі
держави оскільки без них неможливо існування і розвиток інших сфер фінансової системи. В сучасних умовах
фінанси домогосподарств фактично об’єднують всі інші сфери фінансової системи внаслідок того, що держа-
ва, суб’єкти господарювання, фінансовий ринок і таке інше функціонують для забезпечення інтересів всієї
сукупності домогосподарств, окремих домогосподарств, окремих їх членів.

Це твердження можливо довести наступним чином:
По-перше, сучасний розвиток і функціонування фінансів суб’єктів господарювання неможливе без фінансів

домогосподарств у зв’язку з тим, що для створення будь-якого підприємства (формування статутного капіталу)
необхідні фінансові ресурси, які фактично належать окремих домогосподарствам чи їхнім членам. Крім того,
будь-яке підприємство для своєї діяльності повинно знайти та залучити трудові ресурси, постачальниками яких
є домогосподарства.

По-друге, сукупність домогосподарств складають основу для існування та розвитку сучасної держави. Якщо
домогосподарства виступають проти існування такої держави, то рано чи пізно така держава буде зруйнована,
а на її місці з’явиться нова держава. Крім того, за рахунок фінансів домогосподарств держава утворює власні
фінансові фонди, тобто бюджет країни, бюджети місцевих органів влади, різні цільові фонди економічного та
соціального призначення.

По-третє, створення та функціонування фінансового ринку, його окремих сегментів залежить від фінансів
домогосподарств. Там де фінанси домогосподарств не розвинуті, там не має розвинутого фінансового ринку.
Це пов’язано з тим, що інститути фінансового ринку функціонують за рахунок акумулювання вільних коштів
домогосподарств, їх активної участі в русі фінансових ресурсів і фінансових інструментів на цьому ринку.

Основу фінансів домогосподарств складають їх фінансові ресурси, які вони формують і використовують
виходячи з власних можливостей та інтересів.

Фінансові ресурси домогосподарств формуються за рахунок наступних джерел (рис. 1).

Фінансові ресурси домогосподарства

Створені за рахунок внутрішніх джерел Створені за рахунок зовнішніх джерел

1. Доходи від трудової діяльності.
2. Доходи від підприємницької діяльності.
3. Доходи від особистого підсобного господар-
ства.
4. Доходи від самозайнятості.
5. Власні заощадження та доходи від них.
6. Інвестиційні доходи.
7. Тіньові доходи.
8. Пенсії, стипендії, гонорари тощо.

1. Допомога з боку держави та місцевої влади.
2. Позикові кошти від фінансових інститутів.
3. Позикові кошти від інших домогосподарств
або суб'єктів підприємництва.
4. Кошти, що отримані на основі рішення су-
ду.
5. Кошти, які отримані як спадщина.
6. Кошти, які отримані внаслідок настання
страхової події

Рис. 1. Джерела формування фінансових ресурсів домогосподарств

Домогосподар-
ства, як і суб’єкти
господарювання, в
значній мірі залежать
від результатів своєї
фінансово-го спо-
дарської діяльності,
які можуть бути по-
зитивними, тоді фор-
мується прибуток до-
могосподарства, або
негативними, тоді у
домогосподарства не
вистачає фінансових
ресурсів, що змушує
їх звертатись до
зовнішніх джерел
формування фінан-
сових ресурсів.

Прибуток домогосподарства — це позитивний фінансовий результат від фінансово-господарської діяль-
ності, який створюється як різниця між доходами від того чи іншого виду діяльності, та витратами домогоспо-
дарства на здійснення цієї діяльності.
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Основними видами діяльності домогосподарства, можливо визнати: а) трудова (робота по найму); б) підприєм-
ництво; в) ведення особистого підсобного господарства; г) інвестиційна; д) тіньова; е) інша.

Діяльність домогосподарства може бути:
а) прибуткова, тоді домогосподарство може здійснювати заощадження та створювати нагромадження капіталу;
б) беззбиткова, тоді доходи і витрати балансуються, але домогосподарство не може здійснювати заощаджен-

ня та нагромаджувати капітал;
в) збиткова, тоді домогосподарству потрібні постійна допомога з боку держави чи місцевої влади.
Фінансові ресурси домогосподарств найчастіше функціонують у безфондовій формі. Але є багато домогос-

подарств, які створюють власні фінансові фонди цільового призначення. Це фонди, які спрямовані на:
1) створення резервів на випадок негативної ситуації в житті домогосподарства;
2) фонд майбутнього розвитку домогосподарства (придбання житла, автомобілів, іншого дорогого майна);
3) фонд забезпечення інтересів підростаючого покоління;
4) фонд фінансування навчання дітей та дорослих;
5) фонд фінансування щорічного відпочинку;
6) фонд для фінансування ремонтів житла, автомобілів тощо;
7) фонд забезпечення старості;
8) інші фонди домогосподарства.
Створення таких фондів дає змогу домогосподарствам більш ефективно витрачати власні чи запозичені

фінансові ресурси виходячи із стратегії та тактики функціонування кожного домогосподарства.
Фондова форма фінансових ресурсів для домогосподарства має сенс тоді, коли:
1) домогосподарство має достатньо грошових коштів для поточного споживання;
2) домогосподарство не має бажання вкладати ці кошти в підприємницьку діяльність;
3) домогосподарство обирає таку форму інвестування вільних коштів як депозити, страхування, вкладання в

цінні папери;
4) домогосподарство не бажає використовувати позикові ресурси для стратегічного чи тактичного розвитку;
5) домогосподарство може ефективно керувати своїми фінансовими ресурсами у фондовій формі.
Фондова форма існування фінансових ресурсів домогосподарств є поширена як у розвинутих країнах, так і

в країнах, що розвиваються. Однак фондова форма фінансових ресурсів більш складна внаслідок необхідності
постійного контролю та керування своїми фондами. Звідси, відповідна частина домогосподарств не формують
фонди фінансових ресурсів, а витрачають отримані доходи чи прибутки виходячи з сучасних потреб споживан-
ня, а при необхідності в грошових коштах звертаються до фінансових інститутів за позиковими коштами. Так
діють багато мешканців західних країн, зокрема США, країн ЄС тощо. Водночас для українських домогоспо-
дарств характерною ознакою є створення запасів та резервів грошових коштів, які де-факто можливо розгляда-
ти як фонди фінансових ресурсів, але де-юре, це не фонди фінансових ресурсів в класичному їх розумінні, а
кошти, що сховані в «скриньках чи скляних банках» і не акумулюються фінансовими інститутами, не вклада-
ються в цінні папери тощо. За таких обставин значна частина вільних коштів країни не працює що є гальмом в
розвитку соціально-економічної системи держави.

ВИСНОВКИ
Таким чином, проведені дослідження дали змогу встановити, що фінанси домогосподарств в сучасних умо-

вах слід вважати самостійною сферою фінансової системи. Сутність фінансів домогосподарств реалізується
через дію таких функцій, як розподільча, регулююча, інвестиційна, контрольна. Матеріальною основою фінансів
домогосподарств як і будь-яких фінансів, виступають фінансові ресурси, що формуються за рахунок внутрішніх
і зовнішніх джерел. Фінансові ресурси можуть мати як фондову, так і нефондову форму, що обумовлено функ-
ціонуванням того чи іншого домогосподарства.
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ФІНАНСОВИЙ СТАН ТА ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА
БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

У статті досліджуються питання взаємозв’язку фінансового стану і фінансової безпеки будівельних
підприємств України.

Ключові слова: фінансовий стан, фінансова безпека, будівельні підприємства

ВСТУП
Фінансовий стан і фінансова безпека будівельних підприємств пов’язані між собою. Від фінансового стану

залежить рівень фінансової безпеки будівельного підприємства. Водночас рівень фінансової безпеки характе-
ризує і фінансовий стан підприємства.

Фінансовий стан будь-якого підприємства, зокрема і будівельного, визначається в значній мірі наявністю
фінансових ресурсів, джерелами їх формування, обсягами і структурою сукупного капіталу будівельного підпри-
ємства, методами фінансового забезпечення. Підприємства будівельного комплексу не мають можливості функ-
ціонувати без достатнього обсягу фінансових ресурсів, які можливо отримати за рахунок взаємодії з фінансо-
вим ринком, приватними інвесторами, державними та місцевими органами влади. Фінансові ресурси, вартість
їх формування, напрями, строки та обсяги їх використання — це все впливає на фінансовий стан, а, отже, так чи
інакше впливає і на рівень фінансової безпеки будівельних підприємств України. Питання фінансової безпеки
підприємств розглядали різні українські вчені, зокрема Воробйов Ю.М., Блажевич О.Г. [1, 2], Воробйова О.І.,
Гладжикурка В.О. [3], Демченко І.В. [4], Горячова К.С. [5], Єрмошенко М.М. [6] та інші. Однак взаємозв’язок
фінансового стану і фінансової безпеки будівельних підприємств в дослідженнях не зустічався, що робить стат-
тю актуальною.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження взаємозв’язку фінансового стану і фінансової безпеки будівельних підприємств

України.
РЕЗУЛЬТАТИ
Для оцінки тенденцій фінансового стану будівельних підприємств України дуже важливими є обсяги, дина-

міка і структура активів та пасивів. Активи дозволяють оцінити майновий стан, а пасиви дають змогу характе-
ризувати рівень фінансового забезпечення будівельних підприємств. Обсяги і динаміка активів і пасивів наве-
дені в табл. 1.

млн. грн.
Позиція балансу 2006 р. 2007 р.  2008 р.  2009 р.  2010 р.

Необоротні активи 32599,7 51258,4 68004,0 63534,7 64597,6
Оборотні активи 43704,4 70815,6 90811,7 87868,2 89470,2
Витрати майбутніх періодів 1247,4 1302,3 2238,6 2148,6 2453,9
Необоротні активи і групи вибуття 72,4 111,7 228,6
Сума активів 77551,5 123376 161127,3 153663 156750,3
Власний капітал 21336,3 28921,9 27421,2 29499,8 27371,9
Забезпечення наступних виплат і
платежів 7923,2 9726,4 12536,5 9571,7 8584,7

Довгострокові зобов’язання 9163,8 22313,4 41540,2 38539,1 36810,1
Поточні зобов’язання 38603,4 61367,9 78727,2 75089,6 83367,6
Доходи майбутніх періодів 524,8 1046,7 901,6 963 616
Сума пасивів 77551,5 123376 161127 153663 156750,3

Таблиця 1
Обсяги і динаміка активів і пасивів будівельних підприємств України *

* Складено за даними Держкомстату України [7]

За період дослід-
ження обсяги і дина-
міка активів постійно
змінюються, що свід-
чить про нестабіль-
ність економічного
розвитку будівельних
підприємств країни,
впливу внутрішніх та
зовнішніх чинників.
Найбільший обсяг ак-
тивів був досягнутий
на кінець 2008 року,
що практично в 2,2
рази перевищувало
суму активів в 2006
року.

Аналіз пасивів будівельних підприємств свідчить, що практично всі елементи не мають стійкої тенденції до
зростання. Так, власний капітал за період 2006-2010 років постійно коливався на 6-8 млрд. грн. Особливе зро-
стання власного капіталу спостерігалося у 2009 році і складало 29,5 млрд. грн. Таке зростання власного капіта-
лу дає підстави стверджувати, що власники будівельних підприємств в умовах фінансово-економічної кризи
здійснили заходи щодо фінансової підтримки своїх підприємств.

За 2008-2010 роки фінансово-господарська діяльність будівельних підприємств України характеризувалась
наступними показниками (табл. 2).

За останні три роки фінансово-господарська діяльність будівельних підприємств України відрізнялась знач-
ними коливаннями, що було обумовлено початком і розвитком фінансово-економічної кризи, загальною неста-
більністю будівельного бізнесу. Коливання виручки від реалізації продукції характеризує будівельний комплекс
України як нестабільний та схильний до постійних змін. Така ситуація обумовлена як особливостями будівель-
ного бізнесу, так і ризиками та загрозами, що постійно відчувають будівельні підприємства.
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Показники 2008 2009 2010
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг), млн. грн. 157023,4 93993,8 104042,5

Непрямі податки та інші вирахування з доходу, млн. грн. 26348,3 15784,9 17094,8
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції, млн. грн. 130675,1 78208,9 86947,7
Інші операційні доходи, млн. грн. 16678,9 12588,5 9493,6
Інші звичайні доходи, млн. грн. 13346,7 12712,6 11351,0
Надзвичайні доходи, млн. грн. 11,3 14,5 49,1
Разом чисті доходи, млн. грн. 160712,0 103524,5 107841,4
Операційні витрати, млн. грн. 151307,7 91599,7 97548,3
Інші звичайні витрати, млн. грн. 16200,9 15340,9 13296,1
Надзвичайні витрати, млн. грн. 127,6 42,2 9,7
Разом витрати, млн. грн. 168687,4 107963,5 111426,2
Чистий прибуток (збиток) -7975,4 -4439,0 -3584,8

* Складено за даними Держкомстату України [7]

Таблиця 2
Фінансові результати діяльності будівельних підприємств України (за 2008-2010 рр.) *

За останні три
роки фінансовий стан
будівельних підпри-
ємств характеризував-
ся наступними показ-
никами (табл. 3).

Виходячи з показ-
ників фінансового
стану будівельних
підприємств України,
можливо зробити на-
ступні висновки:

1) фінансові по-
казники розвитку бу-
дівельних підпри-
ємств не мають тен-
денції до зростання;

2) більшість фі-
нансових показників
коливається з року в
рік, що свідчить про
нестабільність фінан-
сово-господарської
діяльності будівель-
них підприємств;

3) на фінансові
показники за останні
три роки суттєвий
вплив здійснила фі-
нансово-економічна
криза 2008-2010 рр.;

4) будівельні під-
приємства на протязі
останніх трьох років

Таблиця 3
Фінансовий стан будівельних підприємств України за 2008-2010 рр. *

Показники 2008 р. 2009 р. 2010 р.
Чистий доход на 1 грн. активів, грн. 0,811 0,509 0,618
Чистий доход на 1 грн. власного капіталу, грн. 4,765 2,651 3,176
Чистий доход на 1 грн. зобов'язань, грн. 1,086 0,688 0,723
Коефіцієнт поточної ліквідності 1,153 1,170 1,073
Коефіцієнт концентрації стабільних джерел
фінансування 0,428 0,443 0,456

Рентабельність (–збитковість) активів,% –0,042 –0,022 –0,022
Коефіцієнт автономії 0,170 0,192 0,195
Коефіцієнт самофінансування необоротних активів 0,403 0,464 0,424
Питома вага поточних пасивів у складі сукупного
капіталу,% 48,86 48,87 49,64

* Складено за даними Держкомстату України [7]

залишаються збитковими;
5) у будівельних підприємств України не має можливості для самофінансування необоротних активів;
6) питома вага поточних пасивів за три останні роки постійно зростає;
7) будівельні підприємства не мають фінансових можливостей для довгострокового розвитку.
Отже, фінансовий стан будівельних підприємств не відповідає потребам сталого економічного розвитку, що

впливає на рівень фінансової безпеки. Фінансова нестабільність будівельних підприємств є основою низького
рівня їх фінансової безпеки. Водночас низький рівень фінансової безпеки не дає змогу підвищувати фінансо-
вий стан будівельних підприємств.

Звідси, можливо дійти до висновку, що фінансовий стан і фінансова безпека є пов’язанні поняття. А тому
бажання мати відповідний рівень фінансової безпеки змушує будівельні підприємства забезпечувати відповід-
ний фінансовий стан. Однак фінансовий стан будівельного підприємства залежить, перш за все, від наявності
фінансових ресурсів, їх ефективного використання. Збільшення фінансових ресурсів створює додаткові мож-
ливості для забезпечення господарської діяльності, будівництва нових об’єктів нерухомості.

Для будівельних підприємств дуже важливо отримувати прибуток від будівельної діяльності. Проте значна
частина будівельних підприємств України є збитковими, що свідчить:

1) про неефективність фінансово-господарської діяльності будівельного бізнесу в Україні;
2) значну тінізацію будівельного бізнесу;
3) відсутність стратегії розвитку будівельного комплексу в Україні.
Збитковість будівельних підприємств негативно позначається на їх фінансові безпеці. Неможливо стверд-

жувати про фінансову безпеку будівельного підприємства, коли з року в рік воно є збитковим, не сплачує подат-
ки, не виконує зобов’язання в повному обсязі перед своїми партнерами по бізнесу, не виконує зобов’язання
перед персоналом, який постійно змінюється на такому підприємстві.

Фінансова безпека підприємства є тоді, коли є в достатності фінансові ресурси, якими підприємство може
вільно користуватись, здійснюючи різні витрати як операційного чи інвестиційного характеру, так і витрати, які
спрямовуються в інтересах власників, держави, персоналу тощо. Однак фінансові ресурси будівельних
підприємств формуються як за рахунок зовнішніх джерел, так і за рахунок внутрішніх джерел, зокрема створе-
ному на підприємстві прибутку. При відсутності на підприємстві прибутку фактично не створюються внутрішні
фінансові ресурси, а, отже, втрачаються можливості для самофінансування необоротних та оборотних активів.
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Для будівельних підприємств є характерним то, що фактично не має фінансових ресурсів для самофінансуван-
ня створення та оновлення необоротних активів. Звідси, необоротні активи в значній частині будівельних
підприємств є орендованими. Частина будівельних підприємств формує свої необоротні активи за рахунок по-
зикових коштів, у т.ч. і поточних зобов’язань, обсяги яких практично досягають 50% в середньому по всім
будівельним підприємствам країни.

Таким чином, для забезпечення надійного рівня фінансової безпеки будівельних підприємств необхідно
підвищувати їх фінансовий стан, прибутковість господарської діяльності. Однак головне завдання — це ство-
рення умов для формування фінансових ресурсів будівельних підприємств на довгостроковій основі.

В основу довгострокового фінансового забезпечення будівельних підприємств повинно бути покладена си-
стема довгострокового іпотечного кредитування. При цьому кредитування не лише приватного замовника ок-
ремого об’єкта будівництва, перш за все, будівельного підприємства, яке на основі довгострокового іпотечного
кредитування будує нові об’єкти нерухомості для окремих замовників під їх контролем. Після завершення бу-
дівництва об’єкту замовник викупає об’єкт або частину об’єкту за договірною ціною, яка дозволяє: а) погасити
довгостроковий іпотечний кредит будівельному підприємству; б) розрахуватися за поточними зобов’язаннями
понад сум іпотечного кредиту, зокрема перед державою по податках та зборах; в) формувати власний прибуток,
як джерело задоволення інтересів власників будівельного підприємства, трудового колективу, та забезпечити
можливості для самофінансування господарської діяльності.

ВИСНОВКИ
Таким чином, на основі дослідження встановлено, що фінансовий стан будівельних підприємств не відпо-

відає потребам їх розвитку, що негативно впливає на рівень фінансової безпеки. Значне коливання фінансових
показників будівельних підприємств свідчить про загрози і ризики, до яких схильні такі підприємства. Змен-
шення фінансової нестабільності можливо лише за рахунок стабільного фінансування будівельної діяльності, а
для цього необхідно мати довгострокову програму фінансування будівництва за рахунок іпотечного кредиту-
вання. При цьому таке кредитування повинно бути спрямовано не на окремих замовників об’єктів нерухомості,
а на безпосередньо будівельні підприємства.
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КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ В ТЕОРІЇ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ
Узагальнено існуючі концептуальні підходи до розуміння сутності та призначення соціальних гарантій, роз-

крито їхню роль у соціально-економічному розвитку суспільства. Запропоновано ознаки класифікації соціаль-
них гарантій, які вказують на їхній взаємозв’язок із соціальною безпекою.

Ключові слова: мінімальна зарплата, прожитковий мінімум, соціальна безпека, соціальні гарантії, соціальні
інтереси, соціальні трансферти, суспільний добробут.

ВСТУП
Соціальні гарантії як невід’ємна детермінанта демократично-правової соціальної держави є інструментом

вияву розподільчої функції державних фінансів і об’єктивно необхідним елементом системи забезпечення сус-
пільного добробуту. Без соціальних гарантій та механізмів їхньої реалізації неможливо досягти суспільної стабіль-
ності, соціальної злагоди між різними верствами населення та, зрештою, піднесення економіки. Їхній розвиток
свідчить про підпорядкування економічної політики держави інтересам людини та існування об’єктивної за-
гальносвітової тенденції до посилення соціальної орієнтації економічних систем.

Однак, не зважаючи на функціонування розгалуженої системи соціальних гарантій в Україні, вона зали-
шається недостатньо дієвою у забезпеченні росту суспільного добробуту. Консервація нагальних проблем низь-
кого рівня життя населення, його розшарування за доходами, зростання безробіття тощо значною мірою спри-
чинена помилковими рішеннями у сфері соціальних гарантій через не сформованість теоретичних та приклад-
них засад їхнього функціонування.

Вагомий внесок у формування теоретичного базису соціальних гарантій свого часу зробили такі зарубіжні
вчені як І. Бентам, Дж. Ґелбрейт, Л. Ерхард, Дж. Кейнс, А. Маршалл, Дж. С. Мілль, А. Мюллер-Армак, А. Пігу,
Дж. Роулз, С. Сісмонді, Ф. фон Хайєк. Серед сучасних науковців, які вивчають проблеми функціонування со-
ціальних гарантій в економічній системі доцільно назвати вітчизняних вчених Ю. Архангельського, А. Баланду,
С. Батажок, Н. Борецьку, І. Гнибіденко, О. Кириленко, Е. Лібанову, О. Макарову, В. Мандибуру, О. Новікову,
О. Пищуліну, російських науковців Л. Абалкіна, С. Кадомцеву, В. Левашова, Н. Рімашевську та інших. Разом з
тим, незважаючи на суттєву увагу, яку приділяють дослідники питанням соціальних гарантій, поглиблення соці-
альних проблем в умовах економічної нестабільності вимагає активізації щодо адаптації системи соціальних
гарантій до нових економічних реалій та перегляду їхньої ролі у забезпеченні належного рівня життя громадян.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою нашого дослідження є поглиблення теоретичного базису функціонування соціальних гарантій в умо-

вах перехідної економіки, що може стати передумовою для подальшого удосконалення вітчизняної політики у
цій сфері в контексті урахування суспільних пріоритетів та підвищення на цій основі добробуту населення.

РЕЗУЛЬТАТИ
Саме поняття «соціальні гарантії» в сучасному розумінні виникло на початку ХХ століття, а витоки теоре-

тичного обґрунтування їхньої необхідності закладені у наукових працях англійського філософа І. Бентама.
Його думка, що «…щастя найбільшій кількості членів суспільства — ось єдина мета, до якої повинен прагну-
ти уряд» [3, с. 321] стала основоположною ідеєю, на основі якої сформувалася сучасна теорія суспільного
добробуту. В подальшому вчення про суспільний добробут розвинулося у течії, які трактували його з протилеж-
них позицій: радикальну, що визначала досягнення суспільного добробуту через забезпечення потреб кожного
окремого члена суспільства та комуністичну, що розглядала добробут як певну цільову характеристику соціаль-
но-економічного статусу людини, певних соціальних груп і класів. На основі поєднання ідей цих течій теорії
добробуту сформувалося сучасне вчення про систему соціальних гарантій.

На початку ХХ ст. починає формуватися система соціальних гарантій, що виявлялася в епізодичних заходах
соціальної допомоги нужденним за рахунок коштів церковних громад, доброчинних організацій та місцевої вла-
ди. З часом ці заходи набували все більшого розвитку, що вимагало їхнього теоретичного обґрунтування та зако-
нодавчого закріплення. Першими нормативними актами, які можна зарахувати до сфери правового забезпечення
соціальних гарантій були «Ордонанс про робітників і слуг» (1349) та «Закон про бідних» (1601), прийняті в Англії.
При цьому джерелами фінансування соціальних програм визначалися кошти державних та муніципальних фондів,
пожертви релігійних і громадських організацій та приватних осіб. З часом дія соціальних програм поширилася і
на інші верстви населення, а джерела їх фінансування доповнені відрахуваннями роботодавців.

Теоретичним підґрунтям функціонування соціальних гарантій виступали положення класичної економічної
теорії, базованої на ідеології «laissez faire», що пропагує самодостатність ринкової економіки і неприпустимість
втручання держави в економічне та суспільне життя. Хоча класична економічна теорія і заперечувала доцільність
державного регулювання, наукова спадщина Ф. Кене, Т. Мальтуса, Дж. С. Мілля, В. Петті, Д. Рікардо,
Ж. Б. Сея, Н. Сеніора, А. Сміта, Ж. Тюрго все таки торкається окремих аспектів функціонування соціальних
гарантій. Втім, більшість дослідників концентрували свою увагу переважно на проблематиці оплати праці.

Спільною позицією більшості представників класичної економічної науки є теза про необхідність обмежен-
ня заробітної плати розмірами фізіологічного мінімуму, необхідного людині для особистого виживання та ут-
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римання сім’ї. Зокрема, В. Петті вважав заробітну плату природною ціною відшкодування витрат праці та ствер-
джував, що її двократне підвищення викличе відповідне падіння продуктивності [16, с. 70-71]. А. Сміт теж був
прихильником визначення заробітної плати відповідно до фізіологічного мінімуму, однак вказував на необхідність
підвищення мінімального її рівня, аргументуючи це тезою «те, що веде до поліпшення умов існування більшості,
аж ніяк не можна визнати шкідливим для цілого» [1, с. 147]. Дж. С. Мілль поряд з цим наполягав на необхід-
ності прогресивного оподаткування і встановлення неоподатковуваного мінімуму, який є однією із найважли-
віших соціальних гарантій. Він звертав увагу на те, що навіть за низької ставки оподаткування податковий тягар
для окремих верств населення може бути занадто важким, а кошти, що залишаться після сплати податків не
дадуть змогу задовольнити первинні потреби людини.

На відміну від єдності поглядів щодо встановлення розмірів заробітної плати, позиції економістів-класиків
стосовно існування соціальної допомоги суттєво відрізняються. Можна виокремити два підходи відносно ви-
значення потреби у її існуванні — радикальний, який заперечував необхідність соціальної допомоги (Т. Маль-
тус, Д. Рікардо) та поміркований, який допускав обмежене використання окремих її форм (С. Сісмонді,
Дж. С. Мілль, В. Петті). Апологети радикального підходу дотримувались поглядів, що людина, яка не здатна
забезпечити собі засоби для прожиття, не має права претендувати на отримання допомоги [10]. Однак пред-
ставник поміркованого підходу В. Петті схвалював ріст державних видатків на утримання бідних, сиріт, калік,
оскільки поширення жебрацтва, на його думку, було дорожчим способом утримання цих людей, ніж фінансу-
вання відповідних закладів допомоги [17].

Одним із засновників сучасного вчення про соціальні гарантії можна вважати С. Сісмонді, який вказував на
небезпеку нерівномірного розподілу власності й доходів та одним із перших наголошував на необхідності ак-
тивної соціальної політики. Він виступив з програмою соціальних реформ, які мали полягати у наступному:
запровадженні соціального забезпечення працюючих за рахунок підприємців; створенні грошових фондів для
захисту працюючих у період безробіття, інвалідності, старості; обмеження робочого дня та встановлення
мінімальної зарплати [8, с. 314].

В останній третині ХІХ ст. в економічній науці окреслився неокласичний напрям (Ф. Візер, А. Маршалл,
А. Пігу та ін.), представники якого доводили, що держава має забезпечити громадянам зростання якості життя
шляхом випереджаючого підвищення мінімальної заробітної плати і створення належних умов для задоволен-
ня їх першочергових потреб. Зокрема, Ф. Візер стверджував, що держава не повинна допускати втрату особою
доходу, який дає змогу забезпечити особисту працездатність [8, с. 520]. А. Маршалл визначав одними з найбільш
пріоритетних видатки держави на забезпечення належних умов життя працюючих, а прискорене зростання
мінімальної заробітної плати — необхідною умовою підвищення суспільного добробуту.

Залишаючись прихильником збереження мінімальної заробітної плати на рівні прожиткового мінімуму,
А. Маршалл надає останньому нового змісту. Він визначає його як дохід, який дає змогу не лише задовольнити
особисті потреби у харчуванні та одязі для робітника та членів його сім’ї, а й забезпечити певну якість життя.
До її ознак вчений зараховував наявність зручного житла і комунальних послуг, достатній обсяг вільного часу,
певний рівень освіти тощо. А. Маршалл наголошував, що основну роль у забезпеченні комфортних умов про-
живання громадян має відігравати держава, спрямовуючи на ці потреби кошти від оподаткування землі [12].

Новий виток розвитку теорії та практики соціальних гарантій припадає на період кінця ХІХ – початку ХХ
століття з розвитком концепції «держави загального добробуту», або «соціальної держави». Загострення соці-
альних протиріч та розгортання робітничого руху привернуло увагу економістів до дослідження проблематики
соціальних конфліктів та пошуку шляхів їхнього розв’язання. Одразу в кількох європейських країнах запровад-
жується система соціальної допомоги та формується відповідна організаційна структура її надання, реалізу-
ються програми безкоштовної освіти та лікування.

Представники економічної течії інституціоналізму, що отримала розвиток в цей період (Т. Веблен, Дж. Гоб-
сон, Дж. Коммонс) обстоювали необхідність встановлення соціального контролю над економікою. Своє про-
довження ідеї інституціоналізму отримали у працях Дж. Ґелбрейта, С. Кузнеця, які займалися вивченням про-
цесів вирівнювання доходів, зростання суспільного добробуту та формування середнього класу. Дж. Ґелбрейт
вважав встановлення максимально допустимого розриву між середньою та найвищою заробітною платою од-
ним із ефективних способів зменшення нерівності, якого доцільно досягати завдяки росту доходів низькоопла-
чуваних працівників, а не їхньому перерозподілу від осіб з високою заробітною платою.

Еволюційного поштовху теорія і практика соціальних гарантій отримала після соціально-економічної кризи
1929-1930 років, коли концепція соціальної держави здобула широкого розвитку. Вона передбачала, що держа-
ва має брати на себе частину функцій перерозподілу благ у суспільстві, гарантувати певний рівень добробуту,
допомогу соціально вразливим громадянам та цілим соціальним групам. У відповідності з нею в країнах Захід-
ної Європи та США впроваджуються програми державної освіти, охорони здоров’я, соціальних трансфертів
малозабезпеченим, підтримки житлового будівництва.

Економічна криза 1970-х років спровокувала кризу концепції соціальної держави. Надмірний патерналізм у
соціальній політиці призвів до послаблення мотивації до праці, з’явилися цілі соціальні групи громадян, які
забезпечували своє існування завдяки різним видам соціальної допомоги, а отже, не мали стимулів для докла-
дання власних зусиль [14, с. 68]. В цей період набувають популярності ідеї посилення індивідуальної відпові-
дальності людини за рівень свого добробуту, часткового повернення до ринкового саморегулювання. Так,
Л. Ерхард наголошував на необхідності пошуку оптимального рівня соціалізації економіки. Він закликав до



15
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2011 - №4

Горин В.П. Концептуалізація соціальних гарантій в теорії державних фінансів

обмеження «активної політики заробітної плати» і соціальних допомог, які провокують неконтрольоване зрос-
тання інфляції, поширення утриманських настроїв у суспільстві та зниження продуктивності праці. Ерхард був
переконаний, що соціальні гарантії мають передбачати створення умов, за яких кожний може та зобов’язаний
подбати сам про себе. В такому випадку кожна особа буде проявляти ініціативу та винахідливість у пошуку
шляхів підвищення власного добробуту [6].

Представник австрійської неоліберальної школи та автор праці «Дорога до рабства» Ф. фон Хайєк ствер-
джував, що соціальна справедливість може існувати лише за умов примусової економіки, а її забезпечення
блокує економічну свободу. Він дотримувався ідей про те, що людина сама повинна відповідати за рівень
свого добробуту, а держава не має займатися питаннями соціального регулювання та надання соціальної
допомоги [23, с. 100]. На думку Ф. фон Хайєка, соціальні трансферти мають обмежуватися допомогою на
випадок безробіття та старості.

Підсумовуючи дослідження еволюції наукових підходів щодо визначення необхідності та ролі соціальних
гарантій, можемо констатувати залежність положень економічної науки від етапів становлення сучасного сус-
пільства та рівня розвитку економічних відносин. Цілком зрозуміло, що в умовах зародження капіталістичних
відносин ХVІІ-ХІХ століть більшість науковців дотримувалися позиції щодо обмеження, а то й повного невтру-
чання держави в економічні і соціальні процеси, мінімізації форм матеріальної підтримки населення. Однак,
розвиток та ускладнення суспільних відносин, утвердження демократичних засад існування держави привели
до того, що сьогодні навіть представники неокласичного напрямку економічної думки не заперечують необхід-
ності розвитку в державі системи соціальних гарантій, дискутуючи, в основному, навколо форм і механізмів їх
забезпечення.

Питання теоретичного базису та практики функціонування соціальних гарантій займають вагоме місце у
наукових дослідженнях і в сучасній економічній науці. Не зважаючи на існування багатьох поглядів на суть
соціальних гарантій, під ними прийнято розуміти матеріальні та юридичні засоби, що забезпечують реалізацію
конституційних соціально-економічних та соціально-політичних прав членів суспільства [19, с. 50]. Вони по-
кликані убезпечувати настання або частково компенсувати несприятливі особливості життєвого становища
окремих категорій працівників та членів їхніх сімей. Матеріальну основу соціальних гарантій складають соці-
альні фонди держави і суб’єктів господарювання, призначені для соціального захисту і задоволення потреб
соціально пріоритетних членів суспільства [22, с. 166-167].

У науковій літературі соціальні гарантії розглядаються як складне багатоаспектне поняття, якому можна
дати різностороннє пояснення, а саме: а) у правовому аспекті вони відображають законодавчо закріплене пра-
во; б) з фінансових позицій соціальні гарантії можна визначити як сукупність економічних відносин, які вини-
кають з приводу розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів для забезпечення фізичного й духовного роз-
витку людини на гарантованому державою рівні; в) з інституційного погляду соціальні гарантії можна витлума-
чити як сукупність складових, існування яких спрямоване на забезпечення доступності життєво важливих благ
і послуг; г) у соціогуманітарному аспекті соціальні гарантії слід розглядати як важіль, який використовується
державою для задоволення й генерації потреб індивіда та досягнення на цій основі його самовдосконалення та
гармонійного розвитку.

Отже, з правових позицій соціальні гарантії визначаються як елемент правовідносин держави та громадянина,
а саме як «…реалізовані соціальні права», тобто забезпечені відповідними державними ресурсами [20, с. 21].
Російський вчений В. Левашов соціальні гарантії характеризує комплексно: з однієї сторони, як функцію дер-
жави та основу її політики у соціальній сфері; з іншої — як сукупність правових норм, які регулюють відносини
з приводу загальносуспільних гарантій виплат і соціального забезпечення [9, с. 151].

Ряд науковців наголошують на складній економіко-правовій природі соціальних гарантій. О. Василик ви-
значає їх як законодавчо закріплені права на рівень життя, необхідний для підтримання здоров’я, власного
добробуту і добробуту сім’ї та на соціальне забезпечення в разі втрати засобів до існування з незалежних від
людини обставин [4, с. 284]. А. Задоя та Ю. Петруня трактують соціальні гарантії як зобов’язання держави
перед членами суспільства щодо формування доходів останніх, а також умов отримання певних товарів, послуг
та робочих місць [7, с. 388].

О. Новікова розмежовує соціальні гарантії на дві групи: мінімальні гарантії держави та гарантії договірного
регулювання трудових відносин. Перші визначають зобов’язання держави щодо підтримки життєзабезпечення
особи на рівні, необхідному для її виживання. Межа цих гарантій не допускає можливості фізичного знищення
людини, проте не дає змоги вийти на рівень її нормального функціонування й розвитку. Друга група соціальних
гарантій характеризує вищий рівень зобов’язань держави, із тенденцією до зростання на макрорівні [15, с. 40].
Вважаємо, що ототожнення мінімальних соціальних гарантій з фізіологічним мінімумом суперечить основним
засадам соціальної держави, оскільки вона не може і не повинна гарантувати громадянам стану злиденності.
Більш того, згідно з Законом України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» при
визначенні прожиткового мінімуму, який є базовим соціальним стандартом враховуються не лише базові фізіо-
логічні потреби людини, а й потреби духовно-культурного характеру.

З інституційних позицій соціальні гарантії визначаються як сукупність складових, спрямованих на забезпе-
чення певного рівня споживання суспільних благ і послуг. Так, у монографії «Соціальна політика та економічна
безпека» їх визначено як встановлені й законодавчо закріплені форми та рівні забезпечення комплексу елемен-
тарних умов життєдіяльності людини, що формують однакову доступність всіх членів суспільства до отриман-
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ня життєво важливих благ, послуг і доходів. При цьому необхідність й рівні соціальних гарантій детермінують-
ся ступенем соціального ризику в конкретних умовах [18, с. 21].

У цій же науковій праці знаходимо трактування соціальних гарантій як економічного поняття, яке характе-
ризує систему відносин людини і держави щодо розподілу наявних ресурсів для задоволення потреб, які забез-
печують становлення особистості у суспільстві. При цьому забезпечується досягнення мінімально допустимо-
го добробуту населення і гарантується соціальна безпека суспільства [18, с. 19]. При цьому межі мінімальних
потреб із розвитком факторів виробництва та економічних відносин можуть розширюватися [5, с. 44].

Л. Момотюк визначає сутність соціальних гарантій з позицій концепції фіскального обміну як систему взає-
мовідносин населення і держави з приводу гарантування державою певного рівня задоволення соціальних по-
треб населення та його згоди на участь у фінансуванні необхідного для цього обсягу соціальних благ, а також
самостійне забезпечення решти своїх соціальних потреб [13, с. 6]. Вважаємо раціональною думку, що в основу
соціальних гарантій має бути покладена певна міра задоволення людських потреб, яка гарантується державою.
Однак, наведена дефініція не вказує, яким саме чином відбувається узгодження інтересів держави і громадян
при встановленні соціальних гарантій.

Оригінальний підхід до розуміння змісту соціальних гарантій пропонує С. Батажок, яка виокремлює у їхньому
складі особливу групу «соціально-економічні гарантії». Вони характеризують перерозподіл доходів у грошовій
формі на рівні держави і об’єднують гарантії матеріальної забезпеченості (право на зайнятість і оплату праці).
Всі ж інші гарантії держави (освіта, відпочинок і дозвілля, охорона здоров’я та праці) С. Батажок визначає суто
соціальними, вказуючи на відсутність в їх основі економічно обґрунтованого та вираженого у грошовому вимірі
базису [2, с. 21]. Вона вводить у науковий обіг нове поняття «мінімальних соціально-економічних гарантій» як
певної межі їх забезпечення, визначеної з урахуванням об’єктивно сформованого рівня життя населення і фінан-
сових можливостей держави. При цьому слід погодитись з позицією науковця щодо неприпустимості викорис-
тання прожиткового та фізіологічного мінімумів при розрахунку мінімальних соціально-економічних гарантій
та застосуванні з цією метою мінімального споживчого бюджету.

Подаючи власне бачення меж застосування поняття соціальних гарантій, В. Мандибура стверджує, що у ши-
рокому розумінні до їх складу повинні бути зараховані всі умови та джерела, що забезпечують реалізацію прав
людини. У вузькому розумінні соціальні гарантії — це законодавчо закріплені конкретні норми, які стосуються
вирішення питань соціального забезпечення населення. При цьому В. Мандибура виділяє такі форми соціальних
гарантій: а) соціальні гарантії у грошовій формі, які визначають розміри мінімально гарантованого доходу (в тому
числі соціальних трансфертів); б) соціальні гарантії у формі законодавчо закріпленої можливості отримати безоп-
латну послугу (гарантії безоплатного отримання послуг; пільги компенсаційного характеру; привілеї обмеженому
колу осіб). При цьому пільги є соціально виправданою економічною компенсацією, а привілеї не мають під собою
ні економічного обґрунтування, ні суспільного виправдання; в) соціальні гарантії у формі зниження рівня цін і
тарифів на товари і послуги масового попиту, які забезпечуються шляхом покриття витрат на їх виробництво за
рахунок бюджетних дотацій. Вони призначені для забезпечення соціального захисту громадян при формуванні
цін і тарифів на житлово-комунальні, транспортні та інші послуги [11, с. 191-193].

Підсумовуючи наукові погляди на сутність та призначення соціальних гарантій вважаємо, що при визна-
ченні їхнього економічного змісту не варто обмежуватися соціальними інтересами чи соціальними правами.
Соціальні інтереси — надто широке поняття, оскільки вони можуть бути як такими, що мають механізм прак-
тичної реалізації, так і такими, що не мають реального втілення з об’єктивних причин. Більш вдалим, на наш
погляд, є використання поняття соціальні потреби, які можна визначити як відчуття недостачі певних матері-
альних або нематеріальних засобів, необхідних індивіду для досягнення його нормальної життєдіяльності. Після
закріплення у чинному законодавстві соціальні потреби трансформуються у права. Однак, законодавче закріп-
лення прав громадян на реалізацію власних соціальних потреб ще не гарантує їх реального забезпечення. Необ-
хідною умовою дієвості соціальних гарантій є також наявність відповідного фінансового, організаційного за-
безпечення та відповідна морально-етична позиція. Вона полягає у трактуванні соціальних гарантій як соціогу-
манітарного явища. На відміну від положень теорії соціальної держави, яка визначає задоволення соціальних
потреб людини кінцевою метою соціальних гарантій, соціогуманізм розглядає їх не як ціль, а як засіб досягнен-
ня. Мета соціальних гарантій має полягати у стимулюванні самовдосконалення і гармонійного розвитку люди-
ни, що передбачає реалізацію як фізичного, так і творчого потенціалу індивіда.

Зважаючи на наведені аргументи вважаємо, що з позицій комплексного й системного підходів соціальні га-
рантії доцільно трактувати з кількох позицій: за сутністю економічного поняття соціальні гарантії доцільно визна-
чати як сукупність економічних відносин, які виникають між державою, суб’єктами господарювання і населенням
з приводу розподілу й перерозподілу фінансових ресурсів з метою задоволення потреб громадян на суспільно
прийнятному та економічно виправданому рівні та досягнення на цій основі всебічного розвитку кожного члена
суспільства; за матеріальним змістом соціальні гарантії є гарантованим державою та законодавчо закріпленим
мінімальним суспільно прийнятним рівнем доходу та рівнем споживання суспільних послуг у розрізі основних
соціальних груп населення. При цьому суспільно прийнятний рівень гарантування суспільних потреб визначаєть-
ся на підставі діалогу між державою та громадянами відповідно до концепції суспільного вибору.

Важливий аспект вивчення теоретичних засад соціальних гарантій — питання їхньої систематизації. Ос-
кільки соціальні гарантії характеризуються різноманітністю видів і форм, у науковій літературі виділяють низ-
ку ознак їх класифікації: відповідно до джерел фінансування, за галузевою ознакою, за тривалістю надання, за
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цільовим призначенням тощо. Однак, наведений перелік ознак класифікації є недостатнім для повної характе-
ристики цього складного поняття та потребує доповнення. Зважаючи на виняткову роль соціальних гарантій у
збереженні суспільної стабільності, можна виокремити такі ознаки розмежування соціальних гарантій, які да-
ють змогу наголосити на їхньому взаємозв’язку із соціальною безпекою: за характером впливу на загрози со-
ціальній безпеці; відповідно до їх дії на окремі аспекти соціальної безпеки.

Згідно першої ознаки соціальні гарантії можна поділити на превентивні, призначені для попередження загроз
соціальній безпеці, та реабілітаційні, дія яких спрямована на зменшення масштабів та мінімізацію наслідків реа-
лізації загроз. До превентивних соціальних гарантій слід зарахувати прожитковий та неоподатковуваний мініму-
ми, мінімальну зарплату та мінімальні стандарти надання послуг у галузі освіти, охорони здоров’я. Реабілітаційні
соціальні гарантії, на наш погляд, представлені пенсією та соціальними допомогами, які спрямовані на матеріаль-
не забезпечення громадян при настанні несприятливих подій, що спричинили втрату доходу та/або додаткові
витрати. Однак, слід визнати, що окремі види соціальних виплат поєднують ознаки як превентивних, так і реабі-
літаційних соціальних гарантій, а тому абсолютного їх розмежування за вказаною ознакою провести не можливо.

Іншою ознакою класифікації, яку вважаємо за необхідне виділити, є поділ соціальних гарантій відповідно
до їх дії на окремі аспекти соціальної безпеки. Зважаючи на те, що соціальна безпека індивіда визначається
двома аспектами: рівнем життя (визначається показниками прожиткового мінімуму, мінімальної та середньої
зарплати, структури доходів і витрат населення) і якістю життя (оцінюється критеріями споживання послуг
освіти, охорони здоров’я, культури, забезпечення вільного пересування і доступу до інформації), цей підхід
можна покласти в основу розмежування соціальних гарантій на гарантії матеріального добробуту і гарантії
споживання суспільних послуг. До першої групи доцільно зарахувати гарантії, які характеризують матеріальну
складову добробуту індивіда (прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата, пенсія, мінімальні розміри
соціальних допомог, показники реалізації права людини на житло). Їх встановлення свідчить про гарантування
державою задоволення матеріальних потреб людини на певному, суспільно виправданому рівні. До другої гру-
пи належать соціальні гарантії мінімального споживання послуг у соціальній сфері, гарантії прав на відпочи-
нок тощо. Вони характеризують рівень задоволення нематеріальних потреб особи на мінімально гарантовано-
му рівні і спрямовані на забезпечення інтелектуального та духовно-культурного розвитку індивіда.

Суспільне призначення соціальних гарантій детально розкривається через роль, яку вони відіграють у
функціонуванні економічної системи, забезпеченні життєдіяльності окремого індивіда та держави в цілому.
Необхідність соціальних гарантій полягає у створенні з боку держави і суспільства умов для задоволення
соціальних потреб громадян на суспільно прийнятному для конкретної країни рівні, кінцевою метою чого є
досягнення гармонійного розвитку кожного індивіда. Воно реалізується через законодавче регулювання оп-
лати праці, майнове вирівнювання населення завдяки оподаткуванню доходів і системі соціальних транс-
фертів, а також через фінансування соціальної сфери, що забезпечує доступ громадян до певного обсягу
суспільних послуг. Оскільки ці процеси опосередковуються рухом грошових потоків і відображають супе-
речливі відносини, вони і потребують, і створюють належні передумови для контролю за діяльністю всіх
суб’єктів фінансових відносин. Разом з тим, функціонування системи соціальних трансфертів веде до зглад-
жування соціальних протиріч у суспільстві, сприяє становленню соціальної стабільності, тобто має певне
захисне і стабілізуюче значення. На підставі таких суджень можна стверджувати, що багатопланова роль
соціальних гарантій виявляється таким чином: а) через вплив на розподільчо-регулюючі процеси; б) через
вплив на суспільну стабільність.

Розподільчо-регулююча роль соціальних гарантій полягає у тому, що вони є передумовою проведення дер-
жавного макроекономічного регулювання. Через систему соціальних гарантій держава впливає на параметри
розподілу ВВП на усіх його стадіях. Наприклад, коригування розміру мінімальної заробітної плати суттєво
позначається на пропорціях первинного розподілу доданої вартості і масштабах сукупного фонду оплати праці
зайнятих у створенні ВВП. На стадії перерозподілу ВВП соціальні гарантії опосередковано впливають на про-
цес створення й використання централізованих фондів. Масштаби розвитку системи соціальних гарантій ви-
значають обсяги необхідних для їх забезпечення фінансових ресурсів держави, що зумовлює проведення відпо-
відної дискреційної політики формування доходів бюджетів та позабюджетних соціальних фондів.

На стадії вторинного розподілу розподільчо-регулююча роль соціальних гарантій проявляється у коригу-
ванні напрямів витрачання загальнодержавних цільових фондів відповідно до масштабів та структури соціаль-
них зобов’язань держави. При цьому, під впливом соціальних гарантій матеріального добробуту формуються
показники фінансування програм соціальних трансфертів та оплати праці у бюджетній сфері. Соціальні стан-
дарти споживання суспільних послуг та розроблені на їх основі відповідні мінімальні розміри видатків бюд-
жетів визначають обсяги спрямування державних коштів на забезпечення сфери нематеріального виробництва.

Соціальні гарантії можуть негативно позначатися на кон’юнктурі ринку праці, порушуючи рівновагу між
попитом і пропозицією. Зокрема, регулювання мінімальної зарплати викликає дисбаланс на ринку праці та
зростання рівня вимушеного безробіття. Програми соціальних трансфертів можуть спричиняти необґрунтова-
не зростання зарплати, впливати на рівень споживання, сприяючи заміщенню праці на відпочинок, стимулюва-
ти ухилення від праці, знижувати зацікавленість у пошуку роботи, заохочувати достроковий вихід на пенсію —
і, як наслідок, підвищувати хронічне безробіття [21, с. 43].

Дестабілізуюча дія соціальних гарантій на ринок праці виявляється двічі, спричиняючи як скорочення по-
питу, так і пропозиції праці. З однієї сторони, встановлення соціальних гарантій вимагає відповідного фінансо-
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вого підґрунтя, основним джерелом якого є доходи працюючих громадян. Зростання рівня податкового наван-
таження на працівників через необхідність фінансувати соціальні трансферти веде до підвищення рівноважної
заробітної плати (для компенсації додаткового оподаткування) і відповідного зниження попиту на працю. При
цьому економічний ефект від зростання обсягів споживання завдяки соціальним трансфертам не покриває втрат
від зниження виробництва через неадекватний рівень оплати праці.

З іншого боку, впровадження соціальних гарантій спричиняє скорочення пропозиції праці, пов’язане із так
званим ефектом «пастки бідності». Високий рівень соціальних допомог знижує мотивацію їх одержувачів до
пошуку роботи, зацікавлює до пошуку можливостей збереження права на соціальну підтримку. При цьому, для
частини реципієнтів досягнутий завдяки соціальним трансфертам рівень добробуту є цілком прийнятним, що
спонукає їх до відмови від пошуку роботи.

Неоднозначний вплив справляють соціальні гарантії на сукупний попит. З одного боку, обґрунтоване зростан-
ня соціальних видатків держави, відповідно до положень теорії Дж. М. Кейнса, підвищує показники платоспро-
можного попиту, особливо стосовно малозабезпечених верств населення. З іншого боку, існування програм со-
ціальної допомоги вимагає відповідного фінансування, що веде до зростання рівня податкового навантаження на
працююче населення, а також розширення управлінських видатків. Як наслідок, має місце скорочення сукупного
попиту працюючих, що, значною мірою, нівелює вплив соціальних трансфертів на показники сукупного спожи-
вання. Таким чином, обґрунтованою є позиція, згідно з якою соціальні гарантії сприяють не зростанню сукупного
попиту, а виконують роль важеля перерозподілу фінансових ресурсів між різними верствами населення.

Соціальні гарантії є одним із найбільш дієвих інструментів вирішення соціальних конфліктів, реалізуючись
через механізм соціального партнерства. Відтак, можна стверджувати, що підвищення соціальної безпеки є го-
ловною метою існування соціальних гарантій. Винятково ефективним у цьому плані є регулювання мінімальної
заробітної плати як одного із головних соціальних стандартів. Її динаміка тісно корелюється з рівнем соціальної
безпеки, причому не можна однозначно стверджувати про позитивний чи негативний характер цього взаємозв’яз-
ку: а) з однієї сторони, підвищення мінімальної зарплати викликає зростання рівня доходів у найменш оплачува-
них категорій працівників і, як наслідок, — веде до зниження питомої ваги населення з найнижчими доходами,
захисту працівників від можливих економічних потрясінь і, відповідно, зниження рівня бідності. При цьому підви-
щення мінімальної зарплати є більш продуктивним методом боротьби з бідністю, ніж різні форми соціального
забезпечення. Таким чином досягається певне вирівнювання показників майнового розшарування населення, яке
оцінюється коефіцієнтом Джині та децильним коефіцієнтом диференціації фондів. Продумана державна політика
зростання мінімальної зарплати позитивно впливає на макроекономічну динаміку, веде до збільшення споживчо-
го попиту і, відповідно, суспільного виробництва; б) з іншої сторони, економічно необґрунтоване підвищення
заробітної плати спричиняє ряд негативних наслідків, найбільш небезпечними серед яких можна виділити: некон-
трольоване зростання інфляції та видатків бюджетної системи, поглиблення дефіцитності державних фінансів;
штучне приховування показників майнового розшарування населення; невиправдане вирівнювання оплати праці
некваліфікованих та кваліфікованих працівників у бюджетній сфері та ін.

Традиційним і найбільш поширеним важелем забезпечення соціальної безпеки є інша складова соціальних
гарантій — допомоги та інші виплати. Через систему соціальних трансфертів та мінімальні стандарти фінансу-
вання соціальної сфери держава частково перерозподіляє доходи між різними верствами населення, гарантує
усім громадянам певний рівень добробуту та доступу до суспільних благ. Соціальні допомоги є дієвим важелем
зниження рівня майнової диференціації населення, що проявляється у вирівнюванні кривої Лоренца і зниженні
коефіцієнта Джині.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи розкриття теоретичних засад соціальних гарантій, можна констатувати, що вони є багато-

гранним, складним суспільно-економічним явищем, яке постійно перебуває в полі зору науковців та практиків.
Між тим, теоретичний базис функціонування соціальних гарантій і в сучасних умовах залишається недостат-
ньо сформованим, характеризується багатоваріантністю підходів до розуміння сутності соціальних гарантій,
їхнього призначення та ролі в регулюванні економічного і соціального розвитку суспільства. Відтак, не втрача-
ють своєї актуальності подальші дослідження цієї проблематики з метою формування теоретичних, правових
та методологічних передумов розвитку ефективно діючої системи соціальних гарантій в Україні.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ

У статті здійснено порівняльний аналіз особливостей організації фінансів страхових компаній та інших
підприємств. Проаналізовано погляди різних науковців щодо сутності поняття «фінансова стійкість страхових
компаній» та наведено власну точку зору щодо цього питання.

Ключові слова: фінансова стійкість, страхування, фінансова стійкість страхових компаній, фінансова
надійність страховика, організація фінансів страховика.

ВСТУП
Економічна, фінансова та соціальна стабільність в державі на рівні суб’єктів господарювання та громадян

передбачає розвиток різних видів страхування. Страхові компанії концентрують на собі майнові інтереси своїх
клієнтів (фізичних і юридичних осіб). Проте, захищаючи майнові інтереси інших осіб, вони самі не застрахо-
вані від впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовищ. Страхові компанії функціонують у тих же
умовах, що й інші суб’єкти господарювання, а отже піддаються тим самим ризикам. Але одночасно на них
впливають й фактори, що притаманні лише страховій діяльності.

Сучасні умови розвитку ринкових відносин передбачають перед усім необхідність забезпечення фінансової
стійкості страхової компанії. Адже надійність та платоспроможність конкретного страховика пов’язана з фінан-
совою стійкістю компанії. Саме фінансова стійкість виступає індикатором того, чи зможе страхова компанія в
майбутньому виконати свої зобов’язання, а оцінка рівня фінансової стійкості є одним з найбільш важливих
завдань при визначенні якості роботи страховика. Фінансова стійкість — одна з найважливіших характеристик
фінансового стану будь-якого підприємства. Вона впливає на фінансові відносини з іншими суб’єктами госпо-
дарювання. А визначення її ролі в життєдіяльності та конкурентоспроможності саме страхової компанії є необ-
хідним етапом у вирішенні проблеми на всіх рівнях. Тому, пріоритетним напрямком для страхових компаній
стає комплексне дослідження їх фінансової стійкості. Слід відмітити, що позитивний результат у забезпеченні
фінансової стійкості страхових компаній значно залежить від теоретико-методологічного вивчення цього пи-
тання та узагальнення результатів досліджень, що є науковою основою для розробки практичних рекомендацій.

Проблема фінансової стійкості страхових компаній почала активно вивчатися в Україні з кінця 80-х рр. з
прийняттям закону «Про кооперацію в СРСР». Цим законом було передбачено, що кооперативи можуть ство-
рювати власні страхові організації і самостійно визначати умови, порядок та види страхування. Новостворені
страхові компанії та органи страхового нагляду відчували гостру потребу в теоретичних та практичних реко-
мендаціях щодо забезпечення фінансової стійкості страхових компаній. Враховуючи відсутність методичних
підходів щодо визначення і забезпечення фінансової стійкості, вітчизняні страхові компанії звертались до зару-
біжного досвіду. Слід відмітити, що особливості діяльності вітчизняних страхових компаній, відмінності у
формуванні їх фінансового потенціалу, відмінності у визначенні фінансового результату від страхової діяль-
ності не дозволяли їм при управлінні фінансовою стійкістю застосовувати ті ж самі підходи, що й для підприємств
інших видів діяльності. Тому питання щодо забезпечення фінансової стійкості страхових компаній і на сьогодні
є не достатньо вивченим.

Разом з тим ґрунтовні напрацювання в цій сфері мають такі вітчизняні вчені як Базилевич В.Д. [2], Бігдаш В.Д. [4],
Безугла В.О. [3], Вовчак О.Д. [5], Гаманкова О.О. [6] Іванюк І.С. [7], Маруженко Д.С. [7], Ткаченко Н.В. [11],
Шірінян Л.В. [14]. А також зарубіжні вчені серед яких Дюжиков Є.Ф. [10], Орланюк-Малицька Л.А.[8]., Палкін А.В. [9],
Сплєтухов Ю.А. [10], Тронін Ю.М. [12], Чернова Г.В. [13], Юлдашев Р.Т. [15] та інші.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Дослідженню сутності фінансової стійкості підприємств у науковій літературі приділено достатньо уваги.

Але наявність специфічних особливостей у діяльності страхових компаній притаманних лише такому виду
діяльності вимагає окремих теоретичних підходів до трактування сутності поняття «фінансова стійкість стра-
хових компаній», які враховували б ці особливості. Слід зазначити, що у наукових колах дане питання активно
вивчається, проте до цього часу відсутній єдиний системний підхід. Тому завданням даної статті є розкрити і
уточнити економічну сутність поняття «фінансова стійкість страхових компаній» на основі аналізу і узагаль-
нення різних точок зору науковців і практиків.

РЕЗУЛЬТАТИ
В процесі дослідження сутності поняття «фінансова стійкість» у науковій літературі було виявлено низку

протиріч. Головною проблемою є відсутність єдиного категоріального апарату та наявність розбіжностей серед
точок зору науковців, щодо визначення сутності цього поняття. Що пояснюється: а) постійним розвитком еко-
номіки, а разом з нею й економічної науки; б) прагненням науковців максимально розкрити та доповнити зміст
різних категорій і понять, а отже і поняття «фінансова стійкість»; в) залежністю змісту поняття від цілей та
напрямку досліджень, які проводились.
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Слід зазначити, що поняття «фінансова стійкість підприємства» та «фінансова стійкість страхової компанії»
за своєю сутністю дещо відрізняються. Тому для більш коректного розуміння сутності фінансової стійкості
страхових компаній важливим етапом є виявлення відмінностей в організації фінансів страхових компаній від
інших суб’єктів господарювання.

Дослідження діяльності страхових компаній та промислових підприємств дозволило нам визначити ряд
відмінностей, які наведено у таблиці 1.

Таблиця 1
Порівняльна характеристика особливостей діяльності страхових компаній

та промислових підприємств

Критерій Страхові компанії Промислові підприємства

Ч
ас

 в
ин

ик
-

не
нн

я 
до

хо
-

ді
в 

та
 в

и-
тр

ат
Доходи страхових компаній передують витратам
(спочатку надходять страхові платежі, що є до-
ходом для страхової компанії, а пізніше, у випа-
дку настання страхової події, здійснюється стра-
хова виплата, що є витратами).

Витрати підприємств в часовому про-
міжку передують отриманню доходу.

С
тр

ук
ту

ра
до

хо
ді

в 
та

ви
тр

ат

Розмір та структура витрат є невизначеними, що
пов’язано із випадковою природою страхового
випадку. Дохід залежить від розміру страхового
тарифу, і його розмір є чітко визначеним.

Розмір та структура витрат зазвичай є
чітко визначеними, а доходів не ви-
значеними і залежать від багатьох
факторів.

М
ех

ан
ізм

ф
ор

м
ув

ан
ня

ф
ін

ан
со

во
го

ре
зу

ль
та

ту Прибуток від страхової діяльності може форму-
ватись як за рахунок навантаження до страхово-
го тарифу, так і за рахунок не використаної час-
тини коштів що повертаються зі страхових резе-
рвів.

Прибуток формується як різниця між
виручкою від реалізації продукції (за
вирахуванням непрямих податків) та
собівартістю продукції.

С
кл

ад
 т

а
ст

ру
кт

ур
а 

ак
-

ти
ві

в

Велика питома вага припадає на основні засоби,
довгострокові фінансові інвестиції, дебіторську
заборгованість та грошові кошти. Тобто капітал
страховика існує переважно у грошовій формі.

Найбільшу питому вагу займають
основні засоби, виробничі запаси,
незавершене виробництво, готова
продукція, дебіторська заборгова-
ність. Майже повна відсутність віль-
них грошових коштів.

С
кл

ад
 т

а
ст

ру
кт

ур
а

па
си

ві
в

У структурі фінансового капіталу страховиків
найбільшу частку займають статутний фонд та
страхові резерви. Доля позикового капіталу не
значна.

Фінансовий капітал підприємства
складається із власного та позиково-
го, пропорція між якими залежить від
політики управління підприємством,
галузевих особливостей та ін.

Ін
ве

ст
иц

ій
-

ні
 м

ож
ли

во
-

ст
і

Формування страхових резервів відкриває ши-
рокі інвестиційні можливості, що забезпечує їх
захист від впливу інфляційних процесів та дода-
тковий прибуток. Але вимагає дотримуватись
вимог законодавства.

Головною проблемою у забезпеченні
інвестиційної діяльності є обмежений
обсяг фінансових ресурсів та висока
вартість їх залучення.

Уп
ра

в-
лі

нн
я При управлінні діяльністю страхової компанії

постає проблема прийняття управлінських рі-
шень в умовах ризику та невизначеності.

Діяльність підприємства піддається
чіткому плануванню та аналізу, що
сприяє прийняттю управлінських
рішень.

Фінансова стійкість
страхової компанії та
досягнення нею постав-
лених завдань головним
чином залежать від пра-
вильної та раціональної
організації фінансів
страховика, що має свої
особливості. Зауважимо,
що під організацією
фінансів страховика слід
розуміти управління еко-
номічними відносина-
ми, що виникають в про-
цесі формування і вико-
ристання капіталу стра-
ховика для забезпечення
його життєдіяльності,
надання страхового за-
хисту та досягнення мак-
симального фінансового
благополуччя власників
дотримуючись зако-
нодавчо встановлених
обмежень.

Як і будь-який суб’єкт
господарювання, стра-
хова компанія здійснює
свою діяльність з метою
отримання прибутку,
при одночасному забез-
печенні страхового за-
хисту своїх клієнтів.
Тому, для страхової ком-
панії, на нашу думку,
важливо здійснювати
управління капіталом
таким чином, щоб дотримуючись вимог законодавства забезпечити високий рівень фінансової стійкості та мак-
симізувати прибуток.

Розкриваючи економічну сутність поняття «фінансова стійкість» деякі вітчизняні вчені вживають термін «фінан-
сова надійність». Зокрема Бігдаш В.Д., Безугла В.О., Вовчак О.Д. стверджують, що фінансова надійність страхо-
вика характеризує його здатність виконувати прийняті страхові зобов’язання за договорами страхування і пере-
страхування за будь-яких несприятливих обставин [4, с. 358; 3, с. 481; 5, с. 318]. Це дійсно так, і можна погодитись
з такою точкою зору, адже вона є основоположною. Проте, на нашу думку, основним недоліком її є обмеження
кола зобов’язань страховика виключно зобов’язаннями перед страхувальниками та перестрахувальниками.

Дещо розширений підхід пропонує Палкін А.В., який акцентує увагу не тільки на виконанні зобов’язань
перед клієнтами, а й перед працівниками і власниками організації [9, с. 45]. Потрібно додати, що страхові
компанії вступають у взаємовідносини не тільки з вказаними вище суб’єктами, але ще й з кредиторами, інвес-
торами та державою.

Недолік попередніх визначень врахував Тронін Ю.Н., який визначає фінансову стійкість страхової компанії
як здатність своєчасно і в передбаченому обсязі виконувати взяті на себе фінансові зобов’язання щодо усіх
суб’єктів впродовж усього терміну дії укладених між ними договорів [12, с. 318].

Наведені вище думки різних науковців логічно продовжують одна одну. Але доцільно зауважити, що такий
підхід є одностороннім та недостатньо комплексним. Адже специфіка надання страхових послуг, крім іншого,
зумовлюється також наявністю часового інтервалу, протягом якого страхова компанія готова виконувати взяті
на себе зобов’язання. За певних обставин, договірні строки здійснення страховиком своїх зобов’язань можуть вихо-



22
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2011 - №4

Потій В.З., Журавльова О.Є. Економічна сутність фінансової стійкості страхових компаній та особливості її визначення

дити за межі передбаченого договором кінцевого терміну їх дії. Таке явище виникає у таких випадках [11, с. 109]:
а) страхову компанію ще не повідомили про страховий випадок, який відбувся в межах строку дії договору стра-
хування; б) страхову компанію повідомили про настання страхового випадку, але процедура страхової виплати
триває певний час, після закінчення терміну дії договору страхування; в) при укладенні деяких договорів страху-
вання відповідальності (страхування професійної відповідальності, відповідальності за забруднення навколиш-
нього середовища, тощо) шкода чи збиток може проявитись після закінчення строку дії договору страхування.

Отже, в зазначених вище випадках страхова компанія зобов’язана здійснити страхові виплати, незважаючи
на закінчення терміну дії укладеного договору страхування, що потрібно враховувати при визначенні фінансо-
вої стійкості страховика.

Деякі сучасні науковці підходять до фінансової стійкості страховика через фінансову стійкість страхових
операцій, і визначають її як постійне балансування або перевищення доходів над витратами по страховому
грошовому фонду, що формується зі сплачуваних страхувальниками страхових премій. Тобто для забезпечення
фінансової стійкості необхідним є наявність позитивного грошового потоку по операційній (страховій) діяль-
ності. Таке твердження можна вважати справедливим, якщо брати до уваги будь-якого іншого суб’єкта підпри-
ємництва крім страхової компанії, адже позитивний грошовий потік здатний забезпечити безперервність діяль-
ності підприємства. У випадку із страховою компанією, тільки самого перевищення доходів над витратами не
достатньо. Оскільки страхова компанія приймає на страхування різні за вартістю ризики, як наслідок може
трапитись ситуація коли їй доведеться здійснити страхову виплату в розмірі значно більшому ніж розмір над-
ходжень. Тому необхідно також використовувати певні механізми зменшення ризику такі, як співстрахування
та перестрахування.

Дехто з науковців під фінансовою стійкістю страхової компанії розуміє такий стан її фінансових ресурсів,
який забезпечує платоспроможність та подальший розвиток компанії в умовах ризику пов’язаного зі страхо-
вим захистом суб’єктів ринку [8]. Але збереження певної суми фінансових ресурсів при зміні умов зовніш-
нього середовища не завжди може сприяти забезпеченню платоспроможності та розвитку компанії. На нашу
думку, страховим компаніям при формуванні структури капіталу слід враховувати фактори зовнішнього се-
редовища. Адже якщо середовище змінюється, а капітал страховика не змінюється, відповідність між ними
втрачається.

Базилевич В.Д. фінансову стійкість страхової організації пов’язує з платоспроможністю і фінансовою ста-
більністю і визначає її як майновий і фінансовий стан, за якого обсяг і структура власних і прирівняних до них
коштів, ліквідних активів залежить від вдалої організації страхування, його видів і масштабності, ефективних
страхових операцій, режиму економії, тощо [2, с. 479]. На нашу думку, такий підхід є цілком обґрунтованим і
заслуговує на увагу, проте нажаль він також не позбавлений недоліків. Оскільки не враховує вплив окремих
зовнішніх факторів на діяльність страховика. До таких факторів можна віднести банкрутство банків, у яких
розміщена частина страхових резервів компанії. Вказана недосконалість виправлена у трактуванні цього по-
няття Сплетуховим Ю.А. та Дюжиковим Є.Ф., які вважають, що: «финансовая устойчивость страховщика пред-
ставляет собой сохранение оптимального качественного и количественного состояния активов и обязательств,
позволяющее страховой организации обеспечить бесперебойное осуществление своей деятельности и ее раз-
витие» [10, с. 283]. На їх думку головною ознакою фінансової стійкості страховика є його платоспроможність,
тобто здатність страхової організації вчасно та в повному обсязі виконувати свої зобов’язання за рахунок ак-
тивів. Дійсно, виходячи з того, що страхова компанія продає свої зобов’язання, необхідною умовою стійкості її
фінансового стану є забезпечення цих зобов’язань достатнім обсягом активів.

Чернова Г.В., на відміну від інших авторів, у яких поняття фінансової стійкості виступає більш загальним по
відношенню до поняття платоспроможності, визначає фінансову стійкість як «способность страховщика выпол-
нить свои страховые обязательства». Платоспроможність же страхової компанії, на її думку, це «способность
выполнить свои обязательства в любой момент времени» [13, с. 185]. З цих визначень витікає, що поширення
понять платоспроможності та фінансової стійкості на зобов’язання, інші ніж страхові розглядається окремо.

Юлдашев Р.Т. та Тронін Ю.М. розглядають платоспроможність, як одну з важливих характеристик фінансо-
вого стану у сукупності із показниками ліквідності, кредитоспроможності та рентабельності. Сукупність цих
показників при їх позитивних значеннях характеризує фінансову стійкість компанії [15, с. 235]. Тому не можна
погодитись з позицією Шірінян Л.В. згідно з якою страхова компанія може бути неплатоспроможною, але фінан-
сово стійкою [14, с. 177]. Одночасно може мати місце ситуація коли платоспроможна страхова компанія може
втратити свою фінансову стійкість.

Для страховика важливою є не просто здатність виконати свої зобов’язання, а здатність продовжувати їх
виконувати за несприятливих умов. Тому, Дубровіна Т.А., Сухов В.А. та Шеремет А.Д. вважають платоспро-
можність лише частковим проявом фінансової стійкості страховика, оскільки вона відображає здатність вико-
нувати свої зобов’язання у «нормальних» умовах [1, с. 184]. А поняття «фінансова стійкість страховика» вони
формулюють як «здатність виконувати прийняті зобов’язання по договорам страхування при впливі несприят-
ливих факторів зміни економічної кон’юнктури».

Найбільш повне та комплексне визначення поняття «фінансова стійкість страхової компанії» наводить укра-
їнський вчений Ткаченко Н.В., що пов’язує фінансову стійкість з рухом грошових потоків компанії. При цьому
автор пов’язує фінансову стійкість з одного боку з можливістю в повному обсязі виконувати свої зобов’язання, не
тільки поточні, а й зобов’язання, які виникають під впливом зовнішніх факторів відносно всіх суб’єктів ринкових
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відносин. З іншого боку при будь-яких змінах економічного середовища розвиток страховика повинен бути дина-
мічним, з постійним нарощуванням капіталу і прибутку не тільки в поточному, а й перспективі. [11, с. 120].

Узагальнюючи наведені визначення поняття «фінансова стійкість страховика» доцільно відмітити відсутність
у них однієї особливості (нюансу). Якщо будь-якому іншому підприємству відомо коли і в якому розмірі йому
потрібно погасити свої зобов’язання, то страховику дана інформація відома з досить великим ступенем імовір-
ності. У наведених визначеннях відсутня думка, що страховик може виконати свої зобов’язання лише з деяким
ступенем вірогідності. Сучасна наукова школа при визначенні фінансової стійкості страхових компаній відштов-
хується від того, що діяльність страховиків є детермінованою або на неї впливають лише зовнішні фактори.

Позитивним досягненням сучасної наукової думки в цьому питанні є динамічний підхід. Що проявляється у
необхідності збереження стійкості фінансового стану страховика не лише у короткостроковому періоді (одного
року), а протягом довгострокового періоду.

ВИСНОВКИ
В результаті дослідження існуючих підходів до визначення сутності фінансової стійкості страхових ком-

паній і детального аналізу їх переваг та недоліків, ми дійшли висновку, що визначення буде більш повним, якщо
враховуватиме наступне:

1. Специфічний предмет їх діяльності — страхові ризики, яким притаманний вірогідний характер настання.
2. Випадковий вплив зміни кон’юнктури економічного середовища.
3. Спроможність виконання зобов’язань як перед страхувальниками, так і перед іншими суб’єктами, з якими

вступає у фінансові відносини страховик: власниками, кредиторами, працівниками, державою та ін.
4. Обов’язкове виконання зобов’язань страховика не зважаючи на закінчення терміну дії договорів страху-

вання, якщо зобов’язання виникли в період дії таких договорів.
5. Забезпечення ефективного, безперервного та довготривалого функціонування страхової компанії для ви-

конання своєї соціальної функції — здійснення страхового захисту.
Отже, враховуючи особливості діяльності страховиків, доцільним на наш погляд, розглядати фінансову

стійкість страхових компаній як здатність швидко адаптуватися до змін в оточуючому середовищі, зберігаю-
чи з деяким ступенем імовірності стійкість свого фінансового стану у довгостроковому періоді, навіть під
дією негативних чинників, що проявляється у виконанні усіх взятих на себе страхових зобов’язань перед
усіма суб’єктами ринку.
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ АГРОСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
Стаття присвячена дослідженню сучасного стану страхування ризиків аграрного виробництва в Україні та

проблем пов’язаних з розвитком даного виду страхування.
Ключеві слова: сільськогосподарське виробництво, стихійні лиха, агростахування, аграрне страхове бюро

України.

ВСТУП
В усьому світі страхування ризиків аграрного виробництва є важливим елементом системи фінансово-кре-

дитного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників.
Основною метою страхового захисту сільськогосподарського виробництва є часткова чи повна компенсація

суб’єкту господарювання втрат через негативний вплив погоди та природних ризиків. [1] В Україні на зміни в
доходах сільськогосподарських товаровиробників впливають системні ризики, такі як непередбачуваність при-
родних умов, мінливість обсягів збору врожаїв, зміна заходів державної політики щодо регулювання аграрних
ринків, коливання цін на сільськогосподарську продукцію тощо. У певні роки ці ризики зумовлюють отриман-
ня сільськогосподарськими виробниками збитків, які роблять неможливим продовження діяльності. За таких
умов Уряд змушений надавати невідкладну допомогу потерпілим сільськогосподарським виробникам, витра-
чаючи значні кошти з резервного фонду Кабінету Міністрів України і з Державного бюджету. Подібна ситуація
створює високий рівень невизначеності аграрного бізнесу, підвищує вартість кредитів, без яких аграрне вироб-
ництво неможливе, і збільшує частку неповернених кредитів.

Тому, агрострахування — це дієвий механізм управління усіма сільськогосподарськими ризиками, який забез-
печує інтереси агровиробників, банківських установ та держави. Сільськогосподарським виробникам воно гаран-
тує надходження грошових коштів, захищаючи не лише від втрати врожаю, а й від зниження цін. Банкам —
повернення кредитів, узятих на сільськогосподарські потреби. Вигоди держави теж очевидні: якщо у випадку
прямих виплат на компенсацію збитків від стихійного лиха уряд фінансує 100% ризиків, то за програмою страху-
вання — лише частину ризиків, бо ризики розподіляються між урядом, виробниками і страховими компаніями.

Отже, система управління ризиками, основою якої є страхування, повинна бути невід’ємною частиною аг-
рарного виробництва. Її розробка і впровадження є нагальною потребою не лише для агровиробників, але і для
держави.

Аналіз останніх публікацій та досліджень по даній тематиці показав, що проблемною оцінкою розвитку
агрострахування в Україні займаються такі вітчизняні учені як О. Гудзь, М. Дем’яненко, Г. Зуб, П. Лайко,
С. Навроцький. Разом з тим, потребують подальшого розгляду питання, пов’язані з пошуком шляхів оптималь-
ного страхового захисту сільськогосподарських підприємств. Окрім того, динамічні зміни, що відбуваються в
агропромисловому секторі нашої країни такі як створення Аграрного страхового бюро України, вимагають
постійного перегляду і переосмислення напрямків державної політики, зокрема відновлення державного суб-
сидування страхування сільськогосподарського виробництва. Саме з такої точки зору слід більш детально роз-
глянути використання страхування.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є дослідження сучасного стану страхування ризиків аграрного виробництва в Україні,

його проблем та перспектив подальшого розвитку.
РЕЗУЛЬТАТИ
Щоб забезпечити сприятливе середовище для розвитку системи страхування сільськогосподарських ризиків,

необхідно вдосконалити чинне законодавчо-регуляторне поле. Агрострахування є унікальним порівняно з іншими
видами страхування.

Тому існує необхідність в ухваленні спеціального закону про страхування сільськогосподарських ризиків, а
також внесенні змін та доповнень до низки законів, пов’язаних з різними компонентами системи агростраху-
вання, включаючи державну програму здешевлення страхових премій у сфері агрострахування.

Починаючи з 2002 році уряд зробив спробу запустити програму компенсації страхових внесків під час стра-
хування врожаю сільськогосподарських культур. Було видано Постанову Кабінету Міністрів «Про затверджен-
ня Порядку і правил проведення обов’язкового страхування врожаю сільськогосподарських культур». Передба-
чалося, що сільськогосподарські виробники, під час страхування врожаю зернових культур та цукрових буряків
від встановленого переліку ризиків, отримають з бюджету компенсацію 50% страхових платежів. Однак, бюд-
жетні кошти на компенсацію страхових внесків за Постановою №1000 виділені не були, отже програма зали-
шилася на папері.

У 2004 році було прийнято новий Закон «Про державну підтримку сільського господарства України», в
якому узагальнено основні принципи та усі види державної підтримки сільськогосподарських виробників в
Україні. Розділ III цього Закону присвячено державному регулюванню ринку страхування сільськогосподар-
ської продукції. Згідно з статтею 10 Закону, особа зобов’язана попередньо застрахувати ризики втрати сільсько-
господарської продукції, якщо вона: а) продає на організованому аграрному ринку будь-який вид товарного
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деривативу, базовим активом якого є сільськогосподарська продукція; б) отримує бюджетну дотацію або субси-
дію, пов’язану з виробленням сільськогосподарської продукції або здешевленням її ціни; в) отримує банків-
ський кредит на цілі виробництва сільськогосподарської продукції, якщо проценти за таким кредитом відшко-
довуються за рахунок бюджету; г) отримує бюджетну позичку або банківський кредит під гарантію держави
чи органу місцевого самоврядування.

Бюджетом 2005 року вперше були передбачені кошти на компенсацію частини страхових внесків під час
страхування врожаю — обсягом 5,8 млн. грн. Отже, 2005 рік можна вважати першим роком, коли почала пра-
цювати система державної підтримки страхування сільськогосподарських ризиків. Механізм використання
коштів, що спрямовуються на ці цілі, частково прописаний у згаданому вище Законі «Про державну підтримку
сільського господарства України», частково — у Постанові Кабінету Міністрів України «Порядок використан-
ня коштів державного бюджету.»

На протязі 2005-2008 рр. суми, що виділялися з цією метою, щороку зростали, що свідчило про усвідомлен-
ня державою важливості підтримки агрострахування як вагомого інструмента управління сільськогосподар-
ськими ризиками в Україні (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка обсягів страхових премій, виплачених субсидій і кількості
договорів в сегменті агрострахування, 2005-2009 рр.

Найбільша кількість укла-
дених договорів, за роки ро-
боти програми державної
підтримки агрострахування,
спостерігається у 2007 р. —
4397 шт. Сума страхової
премії за програмою субсидо-
ваного страхування культур в
2007 році склала 117,1 млн.,
страхова сума — 2,19 млрд.
грн. (498,07 тис. грн. на 1 до-
говір страхування). Всього
було застраховано 2390 тис.
га посівів сільськогоспо-
дарських культур, що стано-
вить 9,85% від загальної по-
сівної площі в Україні в 2007
році (24261тис. га) [4].

У 2008 р. передбачалося
виділити з державного бюд-
жету України на програму
підтримки агрострахування
200 млн. грн. Проте влітку
2008 р. ця цифра була змен-
шена до 72,8 млн. грн. —
гроші були направлені на
ліквідацію наслідків стихій-
ного лиха в західних регіо-
нах країни. Проте навіть з
цих коштів, що залишалися, виробникам сільгосппродукції було виплачено лише 60,8 млн. грн. (табл. 1).

Тому у 2008 р. спостерігається зниження активності сільськогосподарських товаровиробників щодо страху-
вання аграрних ризиків. Так, кількість укладених договорів зменшилася на 2760 шт. або 67,8% і становила 1637
договори. Всього було застраховано 1172 тис. га посівів сільськогосподарських культур (5,3% від загальної
посівної площі в Україні в 2008 році (22063 тис. га)), що на 119 тис. га (50,4%) менше ніж у 2007 р.

При цьому розмір страхових платежів за програмою субсидованого страхування культур в 2008 році стано-
вив 155, 4 млн. грн., страхова сума — 3,15 млрд. грн. (1924,25 тис. грн. на 1 договір страхування). Дана ситуація
говорить про збільшення у 2008 р. порівняно з 2007 р. страхової суми на 1 договір страхування на 1426,18 тис.
грн., тобто про здороження вартості застрахованих культур.

Виходячи з даних таблиці 1 видно, що середня ставка премії по агрострахуванню склала 4,93%, що відпо-
відає середньорічним показникам за програмою за 2005-2008 роки.

Сама висока частка застрахованих площ у 2008 р. спостерігалася у Херсонській області — 12%, Вінницькій
— 9,7%, Полтавській — 9% і в Івано-Франківській — 7,8%.

Річні ліміти коштів на субсидування страхування сільськогосподарських культур були повністю використані
у Вінницькій, Полтавській, Херсонській областях та в м. Севастополь. У 16 регіонах нарахована сума субсидій
на страхування (компенсацій) була виплачена повністю за станом на 31.12.2008.

В інших областях кошти на субсидіювання були використані лише частково. Нажаль, субсидії з державного
бюджету для здешевлення вартості страхових премій не досягають більшості аграріїв в Україні, часто викори-
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стовуються в страхуванні, яке здійснюється виключно для забезпечення доступу до кредитів або отримання
державних субсидій без справжнього захисту від ризиків, а при їх розподілі застосовуються забюрократизовані
і витратні процедури, що відлякують аграріїв.

Починаючи з 2009 р. програму фінансування страхування сільськогосподарських ризиків за рахунок дер-
жавного бюджету було звернуто. В цьому світлі Верховною Радою України був прийнятий Закон України «Про
внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів державного регулювання ринку
сільськогосподарської продукції» від 04.06.2009 № 1447-VI, згідно якого:

1. В Законі України «Про державну підтримку сільського господарства України» від 24.06.2004 № 1877-IV
були внесені зміни і доповнення, зокрема у розділі III «Державне регулювання ринку страхування сільськогос-
подарської продукції (капітальних активів) та фонд аграрних страхових субсидій» пункті 10.1.2 вказано, що
страхування ризиків загибелі (втрати) сільськогосподарської продукції (її частини) та капітальних активів про-
водиться товаровиробником сільськогосподарської продукції в добровільній формі та здійснюється на основі
договору між страхувальником і страховиком.

2. В Законі України «Про страхування» від 04.10 2001 № 2745-III пункт 11 частини першої статті 7 виключе-
но, тобто страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільсько-
господарськими підприємствами, врожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими підпри-
ємствами всіх форм власності в обов’язковій формі більше не здійснюється.

Отже, як ми вже зазначали, у 2009 році вперше після впровадження програми субсидіювання премій з агро-
страхування в 2005 році, уряд не передбачив у бюджеті відповідні статті витрат. Тому страхування з метою
опанування коштів з державного бюджету, або як кажуть «схемного страхування», у 2009 р. не було. Відповідні
дії уряду призвели до зниження сум зібраних страхових премій та застрахованих площ. На ряду з цим, у 2009
році на страховому ринку переважало класичне страхування з незначними обсягами страхування аграрних ри-
зиків. Дане агрострахування за своєю суттю було формальним, тобто відбувалося страхування заставного май-
на (посівів) для отримання фінансових ресурсів за програмою заставних закупівель та субсидіювання посівів
цукрового буряку.

Згідно офіційних даних порталу про сільськогосподарське страхування «Agroinsurance.com», інформація
про портфель агрострахування у 2009 році була надана 16 найбільш крупними страховими компаніями, що
працюють на ринку страхування ризиків аграрного виробництва (табл. 2).

Таблиця 2
Зведені показники зі страхування ризиків аграрного виробництва у 2009 році

Показник Культури Тварини Всього
Кількість договорів 1 980 5 330 7 310
Страхова сума (грн.) 1 300 000 000 128 000 000 1 428 000 000
Сума премій (грн.) 42 003 000 2 100 000 44 103 000
Застраховано 510 115 (га) 77 500 (од.)
Внутрішній тариф 3,24% 1,63%
Кількість виплат 140 54 194
Сума виплат (грн.) 13 423 000 219 748 13 642 748
Рівень виплат 36,48% 10,46% 30,93%

Оцінка даних
таблиці 2 показала,
що у 2009 р. було
укладено 7310 до-
говорів страхуван-
ня ризиків аграрно-
го виробництва,
зокрема зі страху-
вання сільськогос-
подарських культур
(посівів та врожаю)
— 1980 од., стра-
хування тварин — 5330 од. Загальна страхова сума за укладеними договорами склала 1428 млн. грн., що на
54,7% менше ніж у 2008 р., а обсяг надходжень страхових платежів становив 44 млн. грн., які також зменшили-
ся порівняно з попереднім роком на 71,6%

Страхові компанії надали дані по виплатах, які у 2009 склали 13,64 млн. грн. Більша частина виплат була
здійснена за договорами страхування сільськогосподарських культур на весняно-літній період. Сума виплат за
договорами страхування тварин була незначною.

Рівень виплат за договорами страхування культур в 2009 році склав 36,48%. Це цілком реальний показник
для ринку агрострахування, з огляду на відносно сприятливі погодні, що спостерігалися на протязі 2009 року.

Розглянемо основні показники страхування сільськогосподарських культур за 2010 р. у розрізі періодів ук-
ладання договорів — осінь 2009 – весна 2010 рр. та весна – літо 2010 рр. (табл. 3 та 4).

За даними страхових компаній, за період осінь 2009 – весна 2010 рр. аграрними підприємствами було укладе-
но 553 договори страхування таких сільськогосподарських культур як озима пшениця (247 договорів), озимий
ячмінь (127 договорів), рапс (168 договорів), озиме жито (7 договорів) та озима гірчиця (4 договори). [4]

Сільськогосподарські культури були застраховані на площі за 208 956 га на загальну страхову суму 245,2
млн. грн. Сума зібраних страхових премій за досліджуваний період склала 13 679 237 грн.

Основні культури за якими було укладено договори — озима пшениця, озимий ячмінь і ріпаку. Так по озима
пшениця застрахована на площі майже 130 тис. га на суму 139,3 млн. грн. А розмір зібраних страхових премій
по даній культурі склав 7,57 млн. грн. Із 247 укладених договорів 69 отримали страхове відшкодування на суму
11,87 млн. грн. (в середньому 171,9 тис. грн. на 1 виплату або 521,22 грн. на 1 га постраждалої площі).

Озимий ячмінь був застрахований на площі 26,3 тис. га на суму 24,8 млн. грн. Сума зібраних страхових
премій за даний період становила — 1,31 млн. грн. За даної сільськогосподарською культурою було здійснено
42 страхові виплати на суму 2,81 млн. грн.
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Застрахована площа під посівами ріпаку склала 51 тис. га., а страхова сума — 79,1 млн. грн. При цьому слід
відмітити, що збитковість даної культури склала 243% (на 4,72 млн. грн. страхових премій прийшлося 11,46
млн. грн. страхових виплат).

Найбільш дорогим для сільгоспвиробників було страхування ріпаку (92,39 грн./га) та гірчиці (90,85 грн./га),
а найбільш збитковою культурою для страхувальників — озима гірчиця. Рівень збитковості за даною культу-
рою становив 762%.

Навесні 2010 року агропідприємствами було укладено 553 договору страхування. В основному страхували-
ся посіви і врожай озимої пшениці (155 договорів), озимого ячменю (21 договір), озимого ріпаку (38 дого-
ворів), ярого ячменю (39 договорів), цукрових буряків (171 договір) та соняшнику (41 договір).

Загальна застрахована площа склала 195 674,87 га При цьому озима пшениці була застрахована на площі
70,84 тис. га, цукрові буряки — 56,07 тис. га, соняшник — 20,17 тис. га, ярий ячмінь — 11,77 тис. га, озимий
ріпак — 9,44 тис. га.

У загальній структурі страхового портфелю премій за договорами страхування культур на весняно-літній
період найбільшу частку займають страхові платежі отримані від страхування цукрового буряку (72,4%), а їх
сума становить 23,89 млн. грн. Незважаючи на значну застраховану площу озимої пшениці, сума премій по
даній культурі склала всього 2,7 млн. грн. Сума премій за договорами страхування соняшнику склала 2,98 млн.
грн., по ярому ячменю — 952 тис. грн., по озимому ріпаку — 895 тис грн.

Середня ставка премії по цукровому буряку була на рівні 4,1%, по соняшнику — 4,37%, ячменю ярому —
3,95%, по садових культур — 6,4%. Середні ставки премії по культурах перебували на низькому рівні і в серед-
ньому по всім застрахованим становили 3,50%.

Підводячи підсумки роботи страхових компаній у 2010 р. відмітимо, що у 2010 р. було укладено 1077 дого-
ворів страхування сільськогосподарських культур, що на 903 договори менше ніж у 2009 р. Однак, це не завади-
ло страховикам зібрати страхових премій на 4,65 млн. більше ніж у попередньому році. Це відбулося завдяки
збільшенню величини страхового тарифу в середньому на 1,19%. Так якщо у 2008 р. ця величина в середньому
складала 4,93%, у 2009 р. — 3,24%, у 2010 р. — 4,43%.

Ринок агрострахування в Україні представлений 17-ю провідними страховими компаніями, більшість з яких
має іноземний капітал: Альфа-Гарант, АСКА, Брокбізнес, Еталон, Європейський Страховий Альянс, Іллічівське,
ІНГО-Україна, Оранта, Оранта-Січ, Провідна, ТАС, Українська Аграрно-Страхова компанія (УАСК), Україн-
ська Пожежно-Страхова компанія (УПСК), Українська екологічна страхова компанія, UNIQA, Універсальна,
АСКО Донбас Північний.

ЕСА; 0

Еталон; 0,2Іллічівське; 4

АСКА; 2,1

Брокбізнес; 0,4

Інго-Україна; 2,9

Оранта; 19,7

УПСК; 8,2

Оранта-Січ; 1,3
Провідна; 5,3 ТАС; 10,1

АСКА ДП; 1,3

Альфа-Гарант; 1,3

Уніка; 11,5

Універсальна; 2,1

УАСК; 29,6

Рис. 2. Структура ринку агрострахування за кількістю укладених договорів на вес-
няно-літній період 2010 р.

Навесні 2010 р. ліде-
рами ринку за кількістю
укладених договорів
стали такі страхові ком-
панії як УАСК, Оранта,
УНІКА, ТАС, УПСК,
Провідна і Іллічівське.

Лідером ринку агро-
страхування за показни-
ком суми зібраних
премій була страхова
компанія УАСК (рис. 3).
Частка зібраних цією
страховою компанією
страхових премій у за-
гальному портфелі
склала 62,28%.

До лідерів, які також
займають суттєву част-
ку ринку агрострахуван-
ня можна віднести такі страхові компанії як ІНГО-Україна, АСКА, Оранта і УНІКА. Частки премій інших стра-
хових компаній у загальному портфелі були   незначними.

1 лютого 2011року 15 із 17 страхових компаній (окрім Іллічівське та АСКО Донбас Пів-нічний), що надають
послуги зі страхування ризиків аграрного виробництва, стали ініціаторами створення Аграрного страхового
бюро. Однак, це не остаточний склад учасників бюро і планується поступово його поповнювати новими компа-
ніями, які будуть добре працюють на ринку агрострахування і надавати якісні послуги аграріям. Так, наприк-
лад, на сьогодні СК «ПЗУ Україна» почала активніше працювати на ринку агрострахування.

Головна мета створення Аграрного страхового бюро України (АСБУ) — об’єднання зусиль в створенні но-
вих, більш досконалих страхових продуктів, що відповідають потребам аграріїв, створенні єдиної бази даних,
що дозволить розраховувати страхові тарифи на основі актуарних розрахунків, організації навчання для спе-
ціалістів страхових компаній та забезпеченні дотримання стандартів поведінки на ринку агрострахування. Пе-
редбачається також, що завдяки створенню АСБУ діяльність на ринку агрострахування буде ефективнішою,



30
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2011 - №4

Рубцова Н.М. Проблемні аспекти розвитку агрострахування в Україні

ЕСА; 0

Еталон; 0,01

Іллічівське; 0,86

АСКА; 8,72

Брокбізнес; 0,01

Інго-Україна; 9,64

Оранта; 7,02

УПСК; 1,61

Оранта-Січ; 0,16

Провідна; 1,25
ТАС; 1,3

АСКА ДП; 0,14

Альфа-Гарант; 0,08
Уніка; 5,34

Універсальна; 1,58

УАСК; 62,28

Рис. 3. Структура ринку агрострахування за сумою зібраних страхових премій на-
весні 2010 р.

краще враховуватиме
інтереси не лише страхо-
виків, а й сільгосптова-
ровиробників. А держа-
ва матиме додаткові га-
рантії того, що кошти,
призначені для підтрим-
ки страхового захисту,
будуть витрачатися про-
зоро і забезпечувати ре-
альний захист вітчизня-
них сільгоспвиробників.

Аграрне об’єднання
страховиків вважає, що
в Україні необхідно
створити цілісну систе-
му агрострахування з
продуманими механіз-
мами державної
підтримки. За оцінками
провідних експертів, без
субсидування лише не-

велика частка сільгоспвиробників (3-5%) матиме можливість застрахуватися, тоді як при наявності субсидій ця
частка може зрости до 30-40%, тоді як у більшості розвинутих країн цей показник досягає 70-80%.

В проекті розпорядження КМУ про затвердження «Концепції розвитку системи страхування сільськогосподарської
продукції в Україні» пропонується модель організації системи страхування сільськогосподарської продукції. В Кон-
цепції наголошується, що при виборі моделі партнерства між приватним і державним сектором, доцільним є впро-
вадження добровільного страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою та зас-
нування Державної аграрної страхової компанії (ДАСК), яка виконуватиме функції страховика, перестраховика та
адміністратора системи страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою [5].

Планується, що ДАСК, виконуючи функції, перестраховика та адміністратора системи, буде координувати
та контролювати всю діяльність з питань страхування сільськогосподарської продукції з державною підтрим-
кою. ДАСК буде гарантувати страхові виплати сільгоспвиробникам за зобов’язаннями по договорам страхуван-
ня сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.

Механізм страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою буде вигляда-
ти наступним чином (рис. 4).

1. Страхова премія за укладеними договорами субсидованого страхування сплачується сільгоспвиробника-
ми страховику в розмірі 50% від встановленого тарифу. Договір набирає чинності та діє пропорційно до спла-
ченої страхової премії. Після чого страхові компанії формують пакети документів для отримання страхових
субсидій і передають їх до ДАСК.

2. ДАСК готує реєстр договорів страхування у розрізі страхових компаній, що приймають участь в Програмі
страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, для виплат страхових субсидій та пере-
дає його до Мінагрополітики.

3. Після подання Державною аграрною страховою компанією пакета документів Мінагрополітики зобов’я-
зано протягом одного місяця виплатити ДАСК страхові субсидії в розмірі 50% нарахованого страхового плате-
жу (премії). Тільки після отримання страховими компаніями повної суми страхового платежу, договір страху-
вання діє в повній сумі відповідальності за договором страхування.

Відповідно до Концепції страхові компанії після укладання із сільгоспвиробниками договорів агростраху-
вання будуть зобов’язані передати на перестрахування в ДАСК частку відповідальності, встановлену стандарт-
ним договором облігаторного перестрахування. Такий порядок надасть можливість забезпечити контроль дер-
жави за виконанням страховими компаніями зобов’язань перед сільгоспвиробниками.

Крім того, страхові компанії після набрання чинності договору страхування частину (3%) страхової нетто-
премії будуть за договором про співробітництво направляти до Фонду гарантування відшкодування катастро-
фічних збитків. Сплачена до Фонду гарантування сума є платежем на перестрахування катастрофічних ризиків
та згідно з чинним законодавством виключається з доходу страховика.

При настанні страхових випадків збитки сільгоспвиробників, які не є результатом надзвичайних ситуацій,
покриваються страховиком та перестрахувальником відповідно до розмірів утримуваної ними відповідальності.

Збитки від катастрофічних подій сільгоспвиробників, що не уклали договори страхування по групі сільсько-
господарських культур, за якими страхування субсидується державою, є ризиком самого сільськогосподарсько-
го виробника та не покривається Фондом гарантування відшкодування катастрофічних збитків або державою.

ДАСК сплачує страхувальнику страхове відшкодування згідно з умовами договору перестрахування, що дає
страхувальнику гарантію повного та вчасного відшкодування збитку.
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В разі недостатності коштів у Фонді гарантування відшкодування катастрофічних збитків ДАСК може залу-
чити позику на зворотній основі кошти державного бюджету. Для погашення позики та прискореного форму-
вання Фонду гарантування відшкодування катастрофічних збитків ДАСК з наступного року може підвищувати
страхові тарифи до повного погашення позики та формування Фонду в розрахункових величинах, достатніх
для наступних виплат.

Після набрання чинності Закону України «Про особливості здійснення страхування сільськогосподарської
продукції з державною фінансовою підтримкою» забороняються будь-які прямі відшкодування з державного
бюджету збитків сільгоспвиробників, що виникли в результаті надзвичайних ситуацій по групі сільськогоспо-
дарських культур, за якими страхування субсидується державою.

Концепцію планують втілювати в життя поетапно. На першому етапі — створити законодавчі умови. На-
ступний етап — розробка страхових продуктів, їхнє випробування та побудова баз даних про страхування сільсько-
господарської продукції.

Більшість сільськогосподарських виробників схвалюють основні положення запропонованої Концепції і
вважають, що було б доцільним щоб держава ставала третім учасником договору страхування через внесення
певної суми. Як тільки держава стане гарантом виконання страхових обов’язків компаніями — це одразу підви-
щить рівень співпраці між страховиками та сільгоспвиробниками.

На нашу думку, запропонована модель організації системи страхування сільськогосподарської продукції
дозволить агровиробнику отримати надійний страховий захист за доступною ціною, а державі — розвивати
сільське господарство, адже без страхування надто ризиковано інвестувати в новітні технології аграрного
виробництва.

ВИСНОВКИ
Отже, тільки за умови запровадження системи страхування сільськогосподарської продукції з державною

фінансовою підтримкою забезпечуватиметься її ефективність, а через неї висока ефективність сільськогоспо-
дарського виробництва, прибутковість галузі і сільськогосподарських підприємств, надійність продовольчої
безпеки країни, стійкість і конкурентоспроможність  аграрного  сектору економіки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Фінансові проблеми формування та розвитку аграрного ринку (Доповідь на Дев’ятих річних зборах Всеукраїнського

конгресу вчених економістів-аграрників 26-27 квітня 2007 року) / М.Я. Дем’яненко // Облік і фінанси АПК. Бухгалтерський
портал — 2007. — №5. — Електронний ресурс. — Режим доступу: http://magazine.faaf.org.ua/

2. Страхування сільськогосподарських ризиків в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення / І.В. Ісар, Є.О. Гончар. //
Ведущие учёные СНГ — 2010. — Електронний ресурс. — Режим доступу: http://www.rusnauka.com/

3. Аграрна палата України. — Електронний ресурс. — Режим доступу: http://www.agrichamber.org.ua/
4. Портал про сільськогосподарське страхування. — Електронний ресурс. — Режим доступу: http://www.

agroinsurance.com/
5. Проект концепції розвитку системи страхування сільськогосподарської продукції в Україні. — Електронний ресурс.

— Режим доступу: http://www.minagro.kiev.ua/
6. Аграрне страхування в Україні. — Електронний ресурс. — Режим доступу: http://agroins.com.ua/
7. Інтернет-журнал про страхування «Форіншурер». — Електронний ресурс. — Режим доступу: http://forinsurer.com/
8. Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів державного регулювання ринку сільсько-

господарської продукції: закон України від 04.06.2009 № 1447-VI / Верховна Рада України. — Електронний ресурс. —
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

Стаття надійшла до редакції 7 липня

http://magazine.faaf.org.ua/2
http://www.rusnauka.com/3
http://www.agrichamber.org.ua/
http://www.minagro.kiev.ua/6
http://agroins.com.ua/
http://forinsurer.com/


33
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2011 - №4

Чорна О.М., Баранова К.В. Концептуальні підходи до розвитку фінансів домашніх господарств в економіці України

УДК 336.011
Чорна О.М., к.е.н., доцент, ДонНУ
Баранова К.В., студентка, ДонНУ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ
ФІНАНСІВ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

В статті узагальнені специфічні риси фінансів домогосподарств як специфічної ланки фінансової системи
України, визначено роль фінансів домогосподарств у національній економіці України. На основі цього була
запропонована авторська концепція механізму фінансів домогосподарств в умовах розвитку вітчизняної еконо-
міки, що сприятиме перетворенню сучасного домогосподарства в активного та впливового суб’єкта фінансів.

Ключові слова: домашнє господарство, фінанси домашніх господарств, сукупні доходи і витрати домогос-
подарств, внутрішні та зовнішні грошові потоки домогосподарств, фінансовий потенціал домогосподарств,
соціальна стратифікація суспільства.

ВСТУП
Останніми роками у фінансовій системі України загалом і у сфері фінансів домашніх господарств зокрема

відбулися системні зміни, що позначилися на всіх верствах населення. На тлі певних позитивних зрушень,
посилюються негативні тенденції функціонування фінансів вітчизняних домогосподарств, такі, як низька діло-
ва і інвестиційна активність, зниження реальних доходів, зміни в структурі витрат (за даними Державного ко-
мітету статистики України у I кварталі 2011 року частка витрат на продукти харчування (включаючи харчуван-
ня поза домом) склала 52,9% [1]). Відтак, особливої актуальності та практичної значущості набуває визначення
проблематики фінансів домогосподарств в умовах подолання наслідків системної кризи, а також окреслення
комплексу перспективних напрямків і механізмів розвитку домогосподарств.

Різні аспекти функціонування фінансів домогосподарств стали предметом дослідження таких вітчизняних
вчених, як Т. Кізима [2; 3; 4], С. Юрій [5], Ю. Станкевич [6], Н. Можайкіна [7], С. Скібіна [8]. Однак зміни у
фінансовій системі і фінансових відносинах ініціюють дослідження специфіки фінансів домашніх господарств
у сучасних умовах та обґрунтування концепції їх функціонування для визначення перспектив сталого розвитку.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Загальновідомо, що розвиток цивілізації був і залишається розвитком людини та її потреб. Тільки на почат-

ку XXI сторіччя у вітчизняній фінансовій науці обґрунтовано необхідність й доцільність виокремлення фінансів
домогосподарств в окрему ланку у складі фінансової системи країни. Фінанси домогосподарств є найменш
досліджуваною вітчизняними і зарубіжними вченими-економістами сферою фінансових відносин.

Мета даного дослідження полягає в тому, щоб, виходячи з аналізу особливостей і проблематики фінансів
домогосподарств, розробити аргументовану концепцію механізму фінансів домогосподарств у сучасних умо-
вах розвитку вітчизняної економіки, яка сприятиме найповнішій реалізації та поступовому підвищенню фінан-
сового потенціалу домогосподарства і, як наслідок, оптимізації фінансових відносин у державі в цілому.

РЕЗУЛЬТАТИ
Серед різноманітних визначень поняття «домогосподарство» у сучасній вітчизняній економічній літературі

більш повним і коректним серед інших, на наш погляд, є визначення С.І. Юрія та Т.О. Кізими, на думку яких
домогосподарство — це «господарство, яке складається з однієї або кількох осіб, що проживають в одному
житловому приміщенні, ділять спільний побут, постачають на відповідні ринки різноманітні ресурси (працю,
капітал, землю, підприємницький хист) та спільно приймають економічні рішення стосовно формування своїх
доходів і здійснення витрат з метою задоволення власних духовних та матеріальних потреб» [5, с. 5].

У ринковій економіці домашні господарства не тільки отримують і витрачають доходи, а й виступають по-
стачальниками всіх ресурсів, необхідних підприємствам і установам для виробництва товарів і надання послуг,
— землі, праці, капіталу, підприємницьких здібностей. Відтак, виникає необхідність виділяти окремий термін
«фінанси домогосподарств» та досліджувати його сутність.

Фінанси домогосподарств є складною економічною категорією, тому доцільно враховувати низку аспектів
їх функціонування в фінансовій системі держави. За сутністю фінанси домогосподарств є сукупністю еконо-
мічних відносин, у які вступають домогосподарства та їх окремі учасники, щодо формування, розподілу й
використання фондів грошових коштів для підвищення їх добробуту. Як економічне явище фінанси домогоспо-
дарств відбивають рух коштів — внутрішні та зовнішні грошові потоки домогосподарств. За змістом фінанси
домогосподарств представляють загальний обсяг фінансових ресурсів, що є в їх розпорядженні. За формою
фінанси домогосподарств у найзагальнішому вигляді — це доходи і витрати як матеріальне вираження фінан-
сових відносин, у які вступають домогосподарства в процесі економічної діяльності. Між сутністю, явищем,
формою та змістом фінансів домогосподарств існує тісний взаємозв’язок та певні суперечності, які дають мож-
ливість забезпечити ефективне використання фінансів домашніх господарств для створення відповідного рівня
соціально-економічного розвитку суспільства [4, c. 9-10].

Отже, фінанси домогосподарства як економічна категорія є сукупністю втілених у грошових потоках еконо-
мічних відносин, в які вступають домашні господарства в процесі формування, розподілу і використання фондів
грошових коштів з метою задоволення потреб своїх членів, відтворення та розвитку людського капіталу.
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Фінанси домогосподарств відіграють важливу роль в економіці, яка полягає в тому, що: а) шляхом розвитку
фінансового стану домогосподарств і поліпшення їх фінансових зв’язків з різними елементами фінансової си-
стеми відкривається не тільки перспектива економічної стабільності країни, але й прискорення переходу до
ринкової економіки; б) частина доходу, що залишається невикористаною домогосподарствами при здійсненні
витрат на поточне споживання, накопичується і може стати потужним джерелом формування фінансових ре-
сурсів держави; в) за наявності порушень функціонування фінансів домогосподарств є ризик порушення функ-
ціонування не лише системи фінансових інститутів, але й економіки в цілому, адже домогосподарства є неза-
мінною сполучною ланкою між усіма елементами цієї системи; г) розвиток суспільства в цілому підпорядкова-
ний передусім забезпеченню інтересів громадян та їх об’єднань; д) формування й використання фінансових
ресурсів населення безпосередньо пов’язане з розвитком інших складових фінансової системи, зокрема дер-
жавних фінансів, фінансів суб’єктів господарювання, а також з розвитком страхування, кредитної та банків-
ської систем; є) фінанси домогосподарств забезпечують стабільність споживання в межах суспільства, а також
допомагають зберегти належність домогосподарства до певного суспільного класу за умов зміни його доходів.

Останнім часом у фінансовій системі України, зокрема у сфері фінансів домогосподарств, відбулися суттєві
зміни, які спричинили значний вплив на всі верстви населення. Необхідно виділити та проаналізувати харак-
терні особливості цієї сфери фінансових відносин у сучасних економічних умовах.

Хоча за останні роки добробут населення України дещо покращився, все ж таки значною залишається кількість
бідних громадян. Так, частка осіб з грошовими доходами, нижчими за прожитковий мінімум склала 25% від
загальної кількості населення в І кварталі 2011 року, проти 30% у І кварталі 2010 року [1]. Треба зазначити, що
цей показник значно зменшився порівняно з 2006 роком, коли він складав 49,7% [9].

Високим в Україні залишається рівень концентрації доходів населення, який вимірюється за допомогою
індексу Джині (відображає ступінь відхилення фактичного розподілу доходів за чисельно рівними групами
населення від лінії їх рівномірного розподілу). Значення коефіцієнта Джині та децильного коефіцієнта фондів
представлені у табл. 1. Слід зазначити, що простежується певна залежність між економічним розвитком (показ-

Таблиця 1
Показники диференціації та концентрації доходів населення України в 2010-2011 рр. [1]

У т.ч. проживаютьУсі домогосподарства У міських поселеннях У сільській місцевості
Індекс Джині

І квартал 2010 р. 0,277 0,279 0,257
І квартал 2011 р. 0,256 0,257 0,238

Співвідношення загальних доходів 10% найбільш та найменш забезпеченого населення
(децильний коефіцієнт фондів), разів

І квартал 2010 р. 6,5 6,3 5,6
І квартал 2011 р. 5,6 5,5 4,9

ником ВВП, рівнем
розвитку людського
потенціалу — HDI) та
диференціацією до-
ходів (індексом Джині):
спостерігається зни-
ження індексів ВВП і
HDI при збільшенні
розшарування насе-
лення по доходах [10].

В Україні існує
значний ступінь со-
ціальної стратифікації суспільства. Соціальна стратифікація (лат. stratum — шар) — поділ суспільства на верти-
кально розташовані соціальні групи і верстви (страти), які мають різний престиж, власність, владу, освіту тощо.
Це явище є наслідком значного нерівності в розподілі ресурсів домогосподарств. Початок цього процесу припа-
дає на 90-ті роки, як реакція на нові економічні умови. Подальше посилення диференціації доходів домогоспо-
дарств зумовлено, перш за все, політикою стримування реального росту реальної заробітної плати найманих пра-
цівників, особливо в державному секторі економіки, перерозподілом коштів Пенсійного фонду України на ко-
ристь пільгових категорій пенсіонерів, диференціацією в оплаті кваліфікованої та некваліфікованої праці, демо-
графічними особливостями та мобільністю громадян, нерівністю в оплаті праці за галузями та регіонами [8, c. 26].

В умовах значного тіньового сектору, розвинутої корупції певна частина доходів вітчизняних домогосподарств
формується за рахунок незаконних надходжень (зокрема хабарів, подарунків різного роду), а також прихованої
оплати праці та підприємницького доходу, які іноді у декілька разів перевищують офіційні доходи окремих домо-
господарств. Причинами даного явища є недостатній розвиток інституційних основ ринкової економіки в Україні
(у тому числі системи ефективного контролю за доходами на всіх стадіях їх формування), а також відмова від
дієвої державної політики доходів, яка спрямована на забезпечення справедливої оцінки робочої сили.

За дослідженнями фахівців, прихована оплата праці, які отримують члени домогосподарств, використовують-
ся більшою мірою для споживання та заощадження на території України, в той час як прихований підприємниць-
кий дохід вивозиться за кордон для здійснення споживчих витрат та інвестування на території інших держав.

Досить значною є диференціація трудових доходів домогосподарств в територіальному вимірі. За результа-
тами обстеження умов життя домогосподарств у 2010 році загальні доходи домогосподарств у Тернопільській
та Кіровоградській областях становили 2528,59 грн. та 2409,22 грн. відповідно, в той час як даний показник в
місті Києві склав 5171,03 грн. [11]. Таке становище зумовлює ситуацію, коли значна частина населення (більшою
мірою молодь та особи середнього віку) намагається переїхати на постійне місце проживання до Києва, де
існують реальні можливості для зростання заробітної плати, створення власного бізнесу, виїзду закордон, більш
швидкого кар’єрного зростання.

Розрахувавши різницю між рівнем загальних доходів та сукупних витрат за результатами обстеження умов
життя домогосподарств за регіонами України, треба зазначити, що найбільша додатна різниця спостерігається
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в м. Києві (680,9 грн.) Донецькій (418,98 грн.) та Одеській областях (318,96 грн.). Від’ємним цей показник є у
п’яти областей, зокрема, в Черкаській обл. сукупні витрати домогосподарств у 2010 році перевищували за-
гальні доходи на 546,74 грн. [11].

Значною в Україні залишається диференціація витрат окремих груп населення. Переважна більшість насе-
лення спрямовує їх на поточне споживання, причому доволі великою у структурі сукупних витрат є частка
витрат на продукти харчування та безалкогольні напої — у І кварталі 2011 року цей показник в Україні склав
52,9% (рис. 1).

Рис. 1. Структура сукупних витрат домогосподарств України в І кварталі 2011 р. [1]
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За класифікацією
ООН, 60% витрат сімей-
ного бюджету на харчу-
вання свідчать про зли-
денність домогосподар-
ства [5, c. 107], тому оз-
начена тенденція є небез-
печною. Структура спо-
живання одноманітна та
значною мірою зміщена
в бік товарів першої не-
обхідності та обов’язко-
вих послуг (оплата жит-
ла та комунальних по-
слуг, одяг, взуття), спо-
стерігається надмірне заниження споживання соціально-значущих послуг, спрощення структури споживання
неминуче перешкоджає соціально-економічному розвитку суспільства.

Частки комунальних платежів, оплати транспорту і послуг зв’язку, освіти, відпочинку, культури у сільських
домогосподарствах значно менші порівняно зі споживчими витратами міських домашніх господарств. Неспо-
живчі сукупні витрати (витрати, пов’язані з веденням особистого підсобного домогосподарства, грошову допо-
могу родичам, витрати на купівлю нерухомості, будівництво та капітальний ремонт житла, на придбання акцій,
валюти, приріст вкладів до банківських установ, на сплату аліментів, податків та інших обов’язкових платежів,
суми використаних заощаджень, позик та повернених домогосподарством боргів) є значно більшими у сільських
домогосподарствах порівняно з міськими.

Специфіка фінансів сільських домогосподарств обумовлена відмінностями виробництва, специфічного функ-
ціонування ринкового механізму в різних галузях, розвитком інфраструктури, доходів і витрат населення. Час-
тина виробленої продукції в особистих селянських домогосподарствах реалізується виробниками самостійно
на ринках. В даній сфері існують певні проблеми, серед яких цінова нееластичність попиту на сільськогоспо-
дарські продукти, відносна іммобільність сільськогосподарських ресурсів, зміна попиту та пропозиції про-
дуктів через технічні зрушення [12, c. 10].

Останніми роками в Україні дещо зростає частка видатків домогосподарств, що припадає на оплату послуг.
Однак більшою мірою це пов’язано не з поліпшенням якості чи асортименту наданих послуг, а з підвищенням
цін і тарифів на них. Також характерною тенденцією останніх років є збільшення питомої ваги товарів тривало-
го користування, що свідчить про незначне, проте поступове підвищення добробуту населення.

Водночас останніми роками можна спостерігати відносне покращання структури витрат домогосподарств
України: знизилася частка витрат на харчування на оплату житлово-комунальних послуг, натомість дещо зрос-
ли витрати на охорону здоров’я і транспорт.

Споживчі витрати домогосподарств свідчать про диференціацію в споживанні низькоприбуткових і висо-
коприбуткових групах домогосподарств і про їх нераціональну структуру витрат. Попит низькодоходних домо-
господарств відстає від виробництва, а вимоги високоприбуткових домогосподарств на порядок випереджають
уявлення вітчизняних виробників про якість своєї продукції. Тому попит високоприбуткових груп домогоспо-
дарств існує переважно на імпортну продукцію, що сприяє збереженню небезпечної частини імпорту в товаро-
обігу. Ці явища спотворюють структуру споживання домогосподарств [7, c. 10].

Значною перешкодою на шляху розвитку українського домогосподарства стала економічна криза. Головними її
наслідками, що позначилися на діяльності домогосподарства, стало зменшення рівня оплати праці й одночасне зро-
стання кількості офіційно зареєстрованих безробітних, став майже неможливим процес отримання кредиту не тільки
на виробничі, але й споживчі цілі. Нестабільна ситуація значно стримує процес інвестування, що негативно позна-
чається не тільки на подальшому розвитку домогосподарства, але й національній економіці в цілому [6, c. 15].

В умовах, що склалися, переважна більшість населення України усвідомила, що власний добробут залежить
передусім від самостійності та власної активності, тобто здатність людини створювати власний добробут, не
сподіваючись на допомогу держави. Це й стало одним із факторів масової трудової міграції наших громадян за
межі України.

До особливостей формування фінансів домогосподарств в Україні можна віднести те, що не чітко не сфор-
мувалася державна політики в цій сфері фінансових відносин. Взагалі ця сфера найменше регламентована
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державою. Так, процес створення та використання централізованих грошових фондів знаходиться під жорст-
ким контролем держави, процес формування грошових фондів держави також у певній мірі визначається дер-
жавою. Натомість домашнє господарство самостійно приймає рішення щодо необхідності та способів форму-
вання грошових фондів, їх обсягу, часу та цілі використанні. За умов ринкової економіки держава не має інстру-
ментів прямого впливу на процес розподілу наявного доходу домогосподарства [13, c. 480].

Дослідивши сутність фінансів домогосподарств, особливості та проблеми їх розвитку в сучасних умовах,
доцільним є виявлення основних шляхів подавання негативних явищ та формування пропозицій щодо подаль-
шого розвитку фінансів домогосподарств України.

Управління фінансами домогосподарств передбачає діяльність членів домашнього господарства щодо регу-
лювання його вхідних та вихідних потоків з метою підвищення загального добробуту членів домогосподарства,
а також діяльність органів державної влади, пов’язану з впливом на процес формування доходів та витрат
домогосподарства з метою оптимізації та раціоналізації фінансових відносин у державі [4, с. 336].

ПРИНЦИПИ:
• Наукова обґрунтованість • Системність • Варіативність • Динамізм • Оптимальність
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цьких структур та держави
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Рис 2. Схема концепції механізму фінансів домогосподарств в економіці України
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(формування та реалізація стратегії повинні базуватись на науково обґрунтованих методах, показниках, інфор-
маційній базі); б) системність (передбачає комплексність та послідовність здійснення структурних перетво-
рень); в) варіативність (вибір підходів та динамізм у розробці окремих управлінських рішень — врахування
змін та їх відбиття на удосконалення програми); г) динамізм (вчасне врахування всіх змін зовнішнього і внут-
рішнього середовища); д) оптимальність (побудова, дослідження, оцінка та критеріальний вибір досягнення
цілей на кожному етапі з урахуванням ресурсних обмежень); є) спрямованість на гармонізацію економічних
інтересів домогосподарств, підприємницьких структур та держави (досягнення розвитку загальнодержавних
фінансів через розвиток фінансів домогосподарств та підприємницьких структур як їх структурних компонентів).

Реалізація мети концепції, яка полягає в найповнішій реалізації та поступовому підвищенні фінансового
потенціалу домашнього господарства, передбачає реалізацію низки завдань.

Специфіка фінансів домашніх господарств пов’язана з тим, що ця сфера фінансових відносин найменш
регламентована державою. В умовах ринкової економіки держава, через підвищення/зменшення ставок по-
датків, сплачуваних членами домашніх господарств, окремі бюджетні трансферти та інше, здатна впливати на
абсолютну величину доходу домогосподарства. Однак державні органи управління не мають інструментів пря-
мого впливу на процес розподілу сукупного грошового доходу домогосподарств.

Одним з важливих завдань, вирішення якого впливає на досягнення інших цілей, є підвищення рівня фінан-
сової освіченості населення. Фінансова грамотність населення не тільки зміцнює їх самоусвідомлення, але й
допомагає людям захищати свої права, підвищуючи рівень життя. У цьому процесі мають бути зацікавлені не
лише громадяни, але й держава, яка має здійснювати освітньо-інформаційні перетворення, що сприятимуть
забезпеченню й підвищенню фінансової освіченості домогосподарств: а) створення державного освітнього
каналу, якість транслювання програм якого буде забезпечуватися шляхом залучення провідних науково-дослід-
них і освітніх центрів, відомих спеціалістів у сфері фінансів, розробка навчально-освітніх ігрових програм,
наприклад «Сімейний бюджет», «Біржа», «Інвестор-початківець» тощо, які б транслювались на цьому освіт-
ньому каналі; б) створення «гарячої лінії» для консультування громадян з актуальних проблем фінансового
законодавства, організації бізнесу, оподаткування тощо.

Відповідно до досвіду господарювання розвинутих країн світу у площині вдосконалення політики доходів
домогосподарств для України особливої актуальності набувають такі напрямки: а) вирівнювання структурних
диспропорцій у доходах; б) зниження розриву у рівні доходів різних верств; в) створення передумов для ефек-
тивної зайнятості населення; г) удосконалення форм оподаткування доходів громадян.

Формування нової структури доходів домогосподарств передбачає наступний механізм втілення: а) перехід від
надмірної питомої ваги заробітної плати та соціальних трансфертів до більш притаманної ринковій економіці
структури доходів, у якій зростатиме питома вага доходів від майна, підприємницької діяльності, що в перспек-
тиві дадуть можливість реформувати бюджетно-податкову систему, суттєво поповнити надходження до держав-
ного бюджету; б) реформування системи соціального страхування (запровадження загальнообов’язкового медич-
ного страхування, реформування системи пенсійного забезпечення, зокрема, діяльності недержавних пенсійних
фондів, перегляд усіх пільг щодо сплати страхових внесків, підвищити відповідальність за несвоєчасну сплату та
ухиляння від страхових внесків) [14, с. 189-191]; в) створення механізмів, які забезпечать виведення прихованих
доходів домогосподарств з тіньового сектора економіки; г) підвищення загального рівня доходів і витрат населен-
ня, що забезпечить одночасно збільшення доходної частини бюджету за рахунок податків, підвищення витрат на
більший асортимент товарів та послуг, що забезпечить поштовх для розвитку суб’єктів господарювання через
формування платоспроможного попиту на їх товари та послуги, який визначається сукупним обсягом фондів
поточного споживання та споживання продуктів тривалого користування, створених у структурі фінансів домо-
господарств; д) вдосконалення перерозподілу бюджетних ресурсів з метою оптимізації процесу надання соціаль-
ної допомоги та суспільних послуг (перегляд та упорядкування системи пільг та компенсацій, створення єдиного
реєстру пільговиків, заміна безготівкового надання пільг адресною грошовою компенсацією) [15]; є) заходи дер-
жави щодо розширення чи звуження бюджетних обмежень: регулювання співвідношення доходів населення та
цін на споживчі товари, надання довгострокових кредитів на купівлю житла; е) пошук неінфляційних шляхів
підвищення заробітної плати за допомогою росту продуктивності праці й розширення виробництва, врахування
рівня фактичної інфляції при індексації доходів; ж) підвищення рівня оплати праці, що сприятиме досягненню
важливих макроекономічних цілей: формуванню місткого внутрішнього ринку, перебудові економіки зі збільшен-
ням долі галузей, що працюють у напрямку створення споживчих товарів та послуг, зумовить широку палітру
ринкових імпульсів щодо пропозиції товарів і послуг [16, c. 16; 17, с. 29-30].

Важливим напрямком реалізації політики доходів домогосподарств є зниження розриву у рівні доходів різних
верств на основі симбіозу ринкового і державного регулювання доходів та передбачає: а) гнучкість податкової
політики; б) стимулювання малого підприємництва; в) створення нових робочих місць; г) розвиток системи
регулювання заробітної плати на основі колективних договорів у системі соціального партнерства; д) впровад-
ження накопичувальної системи, яка стимулюватиме населення до реєстрації доходів та сплати внесків до пен-
сійних фондів.

Зазначені перетворення сприятимуть зменшенню соціальної напруженості, скороченню диференціації до-
ходів, більш справедливому їх розподілу, послідовному зростанню реальних доходів домогосподарств і в ціло-
му зростанню добробуту українців.
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Для того, аби більша кількість людей мали змогу достатньо заробляти собі на життя, з боку держави по-
трібно вжити низку першочергових заходів, зокрема: а) підвищити мінімальну заробітну плату, що дозволить
раніше низькооплачувану працю зробити більш привабливою; б) надавати цільову допомогу соціально враз-
ливим групам населення через активацію пошуку роботи, цільове навчання, субсидії роботодавцям; в) здійсню-
вати інвестиції в людський капітал через програми професійної освіти, перенавчання, підвищення кваліфікації;
г) субсидувати міграцію з депресивних регіонів у місця, де є потреба в працівниках (ще американський економіст
Дж. Гелбрейт свого часу писав про міграцію як один з найефективніших засобів боротьби з бідністю) [3].

Важливу роль у формування доходів домогосподарств відіграє податкова політика. Система оподаткування
доходів фізичних осіб є регулятором рівня доходів домогосподарств, обсягів їх заощаджень та економічної
поведінки.

Форми оподаткування доходів громадян можуть бути різноманітними і при реалізації кожної функції домо-
господарства тією чи іншою мірою залучаються до формування бюджету. Так, при постачанні виробничих
факторів вилучення доходів домогосподарств здійснюється у формі майнових податків, оподаткування доходів
від трудових відносин за наймом та у рамках цивільно-правових договорів, оподаткування дивідендів, що нара-
ховуються на вкладений домогосподарствами капітал у підприємства. При здійсненні виробничої функції до-
могосподарств податкові відносини виявляються у формі оподаткування доходів від підприємницької діяль-
ності та доходів від самозайнятості, при виконанні споживчої функції — у формі акцизів. Функція заощаджен-
ня передбачає оподаткування інвестиційного прибутку [18].

Реформування система оподаткування доходів фізичних осіб в Україні має базуватися на наступних засадах:
а) оподаткування доходів громадян має бути прогресивним, причому прогресія має враховувати реальних діа-
пазон доходів громадян, а з доходу у вигляді податку повинна вилучатися тільки та частина, яка йде на накопи-
чення, а не та, що спрямовується на споживання; б) оподаткування доходів має враховувати кількість непрацез-
датних членів родини (дітей, інвалідів, інших утриманців) і відповідно зменшуватися; в) неоподаткований мінімум
доходів громадян має встановлюватися на рівні мінімальної заробітної плати, яка не може бути меншою за
прожитковий мінімум; г) доцільно знижувати ПДВ на соціально важливі товари, що підвищить купівельну
спроможність громадян; д) необхідно стимулювати підвищення зацікавленості населення в інвестуванні за-
ощаджень через систему оподаткування — пільги щодо доходів громадян від інвестування (податкова знижка
на внески до певних фондів і ощадні рахунки, що не підлягають оподаткуванню).

Для досягнення стратегічних цілей розвитку країни важливим є активізація відносин у рамках фінансової
системи: включення грошових доходів населення у формування бюджетних, кредитних і страхових ресурсів,
участі домашніх господарств у фінансовому капіталі підприємств і ринках фінансових інструментів [19].

В трансформаційній економіці чинниками росту рівня добробуту домогосподарств є не тільки рівень вироб-
ництва ВВП на душу населення і характер його розподілу, але й рівень розвитку інституційних механізмів
домогосподарства та їхньої взаємодії з іншими інституціями за допомогою ринкових (грошово-кредитних,
фіскальних механізмів) і неринкових (соціальне партнерство, соціальні інновації) методів.

Регулювання розвитку домогосподарств повинно набути характеру багатостороннього впливу, об’єднуючи
елементи державного та місцевого управління, регулювання з боку інститутів ринкової інфраструктури (банків,
інвестиційних фондів, страхових компаній), громадського регулювання (професійних спілок, товариств спожи-
вачів) [17, с. 29-30]. Ефективний взаємозв’язок домогосподарства з виробничими та економічними організаці-
ями повинен характеризуватися наступними ознаками: відсутність позаекономічного примусу на суб’єкти об-
міну; еквівалентність обміну; економічна та правова відповідальність за свої дії; повна інформованість про
результати обміну; обмін має приносити обопільну користь; кожен здійснює угоду з максимальною вигодою
для себе; краще здійснити обмін з меншими прибутками, ніж відмовитися від нього [6, с. 15].

Насамкінець, одним з найважливіших завдань концепції механізму фінансів домогосподарств є активізація
інвестиційної функції домогосподарства. Найбільш поширеним напрямом участі домогосподарств в інвести-
ційному процесі залишаються заощадження на депозитних рахунках в банках. В Україні, нажаль, питома вага
коштів домашніх господарств, що перебувають поза банками, збільшується й становить приблизно третину від
сукупної грошової маси. За неофіційними даними більш за 70% українців не мають рахунків у банках (у зв’язку
з цими обставинами посилюється залежність банку від панічних настроїв і масового вилучення вкладів).

Механізм активізації інвестиційної функції домогосподарства включає: а) інституційний напрям — станов-
лення та розвиток, окрім мережі банківських установ, небанківських фінансово-кредитних інституцій (пайові
інвестиційні фонди нерухомості, недержавні пенсійні фонди, кредитні спілки, інститути спільного інвестуван-
ня тощо) посилення підтримки їхньої діяльності; б) інструментальний напрям — розширення переліку фінан-
сових послуг і продуктів, що надаються приватному інвестору, продукування нових інвестиційних інструментів,
створення умов для диверсифікації вкладень домогосподарств, наявність різноманітних за рівнем доходності
та ризикованості фінансових інструментів; в) гарантійний напрям — удосконалення законодавства щодо гаран-
тування вкладів фізичних осіб, захист конкурентних позицій вітчизняних кредитно-фінансових установ сто-
совно установ-нерезидентів на українському ринку; г) освітньо-інформаційний напрям — створення належних
умов для здобуття громадянами необхідних знань щодо основних тенденцій та особливостей функціонування
фінансового ринку, а також доступних для пересічного інвестора джерел отримання необхідної фінансової
інформації, впровадження нових технологій роботи із засобами приватних інвесторів, що використовують пе-
реваги інтернет-комерції, електронного документообігу; д) досягнення такого рівня доходів, за якого б існувала
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можливість після задоволення усіх найважливіших потреб здійснювати заощадження, інвестувати їх в різні
активи та отримувати додатковий дохід [2, с. 26].

До критеріїв економічної ефективності запропонованої концепції механізму фінансів домогосподарств до-
цільно віднести такі: а) зростання реальних доходів та прибутку; б) оптимізація структури доходів і витрат (у
розрізі різних суспільних верств); в) підвищення питомої ваги інвестицій в структурі вкладень вітчизняних
домогосподарств.

ВИСНОВКИ
Дослідження фінансів домогосподарств в сучасних умовах розвитку економіки України дозволило виявити

такі їх особливості: а) підвищення добробуту окремих прошарків громадян поєднується з значною кількістю
бідних громадян, зокрема осіб, чиї доходи менші за прожитковий мінімум; б) високими є показники диферен-
ціації та концентрації доходів населення, що зумовлює значну ступінь соціальної стратифікації; в) значною є
диференціація трудових доходів домогосподарств в територіальному вимірі; г) великою є частка витрат на
харчування у загальній структурі витрат; д) вплив системної кризи та її наслідків (зокрема на рівень зайнятості,
можливість отримання населенням кредитів).

Перехід до ринкових методів господарювання і регулювання без належного науково-методологічного забез-
печення призвели до усунення держави із сфери регулювання доходів домогосподарств, зростання поляризації
та соціальної напруженості у суспільстві, падіння рівня життя населення. Отже, фінансова політика України
має бути спрямована на невідкладне вирішення проблем та задоволення потреб людини, яка є найвищою цінністю
суспільства і однією з головних умов прогресу суспільства та розширеного відтворення.

Шляхами вирішення виявлених в результаті аналізу фінансів домогосподарств проблем є підвищення рівня
фінансової освіченості населення, вирівнювання структурних диспропорцій у доходах, зниження розриву у
рівні доходів різних верств, створення передумов для ефективної зайнятості населення, удосконалення системи
оподаткування доходів громадян, активізація інвестиційної функції домогосподарств.
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ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РІВЕНЬ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ
БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті досліджено чинники, що впливають на рівень фінансової безпеки будівельних підприємств. Вста-
новлено, що зовнішні та внутрішні чинники мають різний вплив на фінансову систему будівельних підприємств,
що створює різні загрози та ризики. З використанням регресійно-кореляційного аналізу здійснено оцінку впли-
ву внутрішніх чинників на рівень фінансової безпеки підприємства.

Ключові слова: внутрішні та зовнішні чинники впливу на фінансову безпеку будівельних підприємств

ВСТУП
Фінансова безпека є важливою характеристикою фінансової системи будівельних підприємств. На фінансо-

ву систему будівельного підприємства, а, отже, на рівень фінансової безпеки впливає досить значна кількість
чинників.

Аналіз наукових джерел [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7], дав можливість встановити, що чинний підхід до розгляду чин-
ників фінансової безпеки базується на відокремленні внутрішніх та зовнішніх чинників. До внутрішніх чин-
ників відносять, перш за все, чинники, які можливо не лише враховувати, а й керувати, тобто здійснювати
заходи, спрямовані на зменшення негативних проявів, нейтралізації загроз, відшкодування втрат внаслідок ре-
алізації ризиків [8, 9, 10, 11, 12]. Ефективне керування внутрішніми чинниками дозволяє також забезпечити
зростання базових фінансових показників, що позитивно впливає на фінансову систему підприємства, тобто
рівень фінансової безпеки.

До зовнішніх чинників найчастіше вчені відносять такі, які досить складно врахувати в поточній фінансово-
господарській діяльності [13, 14]. Але їх можливо врахувати при розробці середньострокових і довгострокових
планів фінансово-господарської діяльності.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Дослідження чинників, є важливою складовою наукового пізнання фінансової системи будівельних

підприємств, її стану та перспектив функціонування. Метою статті є аналіз чинників, що впливає на рівень
фінансової безпеки будівельних підприємств.

РЕЗУЛЬТАТИ
Здійснюючи дослідження рівня фінансової безпеки будівельних підприємств, дійшли до висновку, що відок-

ремлення лише внутрішніх і зовнішніх чинників недостатньо. Необхідно більш детально розглянути чинники,
що впливають на їхню фінансову безпеку.

Внутрішні чинники, що впливають на рівень фінансової безпеки будівельних підприємств є сенс поділити на
такі, що: а) можливо лише ідентифікувати; б) можливо ідентифікувати і враховувати у фінансово-господарській
діяльності; в) можливо ідентифікувати, враховувати і керувати в процесі фінансово-господарської діяльності.

Більшість внутрішніх чинників відноситься до мікрорівня, тобто рівня окремого будівельного підприєм-
ства. Однак не завжди чинники мікрорівня відносяться до внутрішніх чинників, а тому такі чинники слід роз-
глядати як зовнішні по відношенню до фінансової системи будівельного підприємства.

Зовнішні чинники, що впливають на рівень фінансової безпеки будівельних підприємств доцільно поділити
на групи та підгрупи.

1. Чинники макрорівня, які: а) не можливо ідентифікувати до їх прояву; б) можливо лише ідентифікувати до
початку їх прояву; в) можливо ідентифікувати та частково враховувати в процесі фінансово-господарської діяль-
ності; г) можливо ідентифікувати та в повній мірі врахувати в процесі фінансово-господарської діяльності.

2. Чинники мезорівня, які: а) не можливо ідентифікувати до їх прояву; б) можливо лише ідентифікувати до
початку їх прояву; в) можливо ідентифікувати та врахувати в процесі фінансово-господарської діяльності;
г) можливо ідентифікувати, врахувати та частково нейтралізувати.

3. Чинники мікрорівня, які: а) можливо ідентифікувати; б) можливо ідентифікувати та частково враховувати.
4. Чинники нанорівня, які: а) не можливо ідентифікувати до початку їх прояву; б) можливо ідентифікувати

та частково враховувати; в) можливо ідентифікувати, враховувати і частково керувати.
Внутрішні і зовнішні чинники, які поділяються на відповідні групи доцільно також систематизувати за їх

кількісною та якісною характеристикою. Так, більшість внутрішніх чинників, що впливають на рівень фінан-
сової безпеки будівельних підприємств, можливо віднести до кількісних, тобто таких, які мають кількісну
характеристику і піддаються урахуванню за допомогою факторного чи регресійно-кореляційного аналізу.
Водночас зовнішні чинники, у більшості випадків, мають якісну характеристику, тобто не піддаються або не
достатньо піддаються кількісній обробці за допомогою факторного чи регресійно-кореляційного аналізу. У
зв’язку з цим, чинники якісної спрямованості доцільно розглянути через систему бальної оцінки. Тобто за
допомогою бальної оцінки можливо визначити рівень впливу таких чинників на рівень фінансової безпеки
будівельного підприємства.
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Таким чином, запропонований поділ внутрішніх і зовнішніх чинників на групи та підгрупи, дає можливість
навести загальну класифікацію внутрішніх і зовнішніх чинників, що впливають на рівень фінансової безпеки
будівельних підприємств (рис. 1 і 2).

Внутрішні чинники, що впливають на рівень фінансової безпеки
будівельних підприємств
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Рис. 1. Внутрішні чинники, що впливають на рівень фінансової безпеки будівельних
підприємств (Запропоновано автором)

До внутрішніх чин-
ників, що можливо
лише ідентифікувати
відносяться помилки,
які роблять керівники
будівельних підпри-
ємств, приймаючи ті
чи інші управлінські
рішення, помилки пер-
соналу, які зв’язані з
недостатністю інфор-
мації, недостовірністю
інформації, недобросо-
вісністю при виконанні
відповідних доручень,
помилками в методиці
розрахунків. До вну-
трішніх чинників, що
можливо лише іденти-
фікувати відноситься
невдало обрана страте-
гія розвитку. Це пов’я-
зано з тим, що резуль-
тати помилок при не-
вдало обраній стратегії
будуть виявлені лише
тоді, коли почнуть дія-
ти різні загрози і
фінансові ризики.

До внутрішніх чинників, що можливо ідентифікувати і враховувати в фінансово-господарській діяльності
відносяться перш за все фінансові інтереси власників, які не співпадають з інтересами розвитку підприємства.
Такі фінансові інтереси можливо не лише ідентифікувати, а й урахувати в процесі фінансово-господарській
діяльності, скорегувавши поточні та оперативні плани.

Професіоналізм менеджерів суттєво впливає на рівень фінансової безпеки. Найчастіше саме професіоналізм
менеджерів може або підвищити рівень ефективності діяльності, або навпаки значно знизити його, тобто ство-
рити умови для загроз і фінансових ризиків. Внаслідок професіональної діяльності керівників різного рівня
фінансова безпека або досягне своєї норми, або знизиться до критичних значень. Професіоналізм керівників
можливо ідентифікувати і урахувати в фінансово-господарської діяльності, хоча і не завжди. Однак цим рівнем
практично не можливо керувати, тому що або професіоналізм є, або його не має.

Особливості господарської діяльності будівельних підприємств, як чинники впливу, обумовлені наступним:
1) будівельні підприємства здійснюють свою діяльність в різних умовах та на різних територіях, що може до-
датково впливати на рівень фінансової небезпеки; 2) масштаби господарювання безумовно впливають на фінан-
сові ризики і загрози, що знижує рівень фінансової безпеки; 3) будівництво об’єктів різного призначення та
використання великої кількості джерел фінансування породжують багато фінансових ризиків; 4) зростання
розміру будівельних підприємств вимагає до збільшення зв’язків в середині підприємства та за його межами,
що впливає на рівень керованості фінансово-економічними процесами; 5) зростання обсягів діяльності змушує
постійно збільшувати керівний склад та персонал, який виконує різні завдання, що підвищує загрози та ризики
в фінансово-господарській діяльності.

Таким чином, особливості господарювання безумовно впливають на кінцеві результати та формують низку
загроз та фінансових ризиків, які в сукупності зменшують фінансову безпеку будівельних підприємств. Іденти-
фікація і урахування таких ризиків стає однією з важливих завдань системи фінансової безпеки, якої практично
не існує на більшості будівельних підприємств.

На фінансову безпеку будівельних підприємств також впливає особливості організаційної структури. Часті-
ше великі і крупні будівельні компанії намагаються використовувати більш розгалужені організаційні структу-
ри з метою зменшити концентрацію витрат на управлінський апарат. Проте такі схеми побудови організаційної
структури будівельних підприємств не зменшують загальні витрати, а й частково їх збільшують. Якщо за раху-
нок «раціоналізації» організаційної структури вдається зекономити кошти на управлінських витратах, то на
кінцевих результатах діяльності таких «самостійних» підрозділах це безумовно відбивається втратами додатко-
вих надходжень. Поява самостійних підрозділів у складі організаційної структури будівельної компанії призво-
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дить до зростання з боку керівників таких підрозділів бажання знайти додаткові можливості частину коштів
покласти до своєї кишені.

Таким чином, особливості створеної на будівельних підприємствах організаційної структури збільшують
загрози і ризики, а, отже, впливають на фінансову безпеку будівельних підприємств і вимагають ураховувати це
в процесі фінансово-господарської діяльності.

Стан фінансової системи будівельного підприємства найчастіше не лише ідентифікується, а й враховується та
керується з боку як керівної ланки підприємства, так і з боку власників. На фінансовий стан можливо впливати, а,
отже, його показники найбільше свідчать про рівень фінансової безпеки або небезпеки для підприємства.

Джерела фінансового забезпечення породжують ризики та загрози, які можуть призвести до банкрутства,
втрати статусу юридичної особи тощо. Тому ідентифікація, урахування та керівництво цими чинниками є од-
нією з головних завдань фінансового менеджменту будівельного підприємства.

Структура капіталу відображає результат формування фінансових ресурсів будівельними підприємствами.
Зростання поточних зобов’язань у складі сукупного капіталу свідчить про неефективну систему керування фінан-
сово-господарською діяльністю будівельних підприємств, впливає на зростання рівня фінансової небезпеки.

Чистий грошовий потік є одним із вагомих інструментів впливу на фінансову безпеку. Якщо підприємство
має чистий грошовий потік, а також його відносно рівномірне надходження, то це гарантує фінансову безпеку.

Таким чином, більшість внутрішніх чинників, що впливають на рівень фінансової безпеки необхідно не
лише ідентифікувати, а й враховувати в діяльності, а при можливості безпосередньо керувати ними з метою
зменшення негативних наслідків і проявів, нейтралізації загроз і ризиків.

Зовнішні чинники макрорівня — це політичні та соціальні, техногенні та форс-мажорні чинники, які важно
ідентифікувати, фінансова нестабільність та фінансова неспроможність держави, яку можливо ідентифікувати,
але важко врахувати, законодавчі зміни та зміни фінансово-кредитної політики держави, які можливо іденти-
фікувати і частково врахувати в процесі фінансово-господарської діяльності, зміни внутрішнього попиту та про-
позиції на продукцію, зміни попиту і пропозиції на ресурси. Усі ці зовнішні чинники будівельні підприємства
повинні ідентифікувати своєчасно і по-можливості урахувати в господарській діяльності. Однак ці чинники час-
тіше проявляються коли будівельні підприємства вже не можуть змінити фінансово-господарську ситуацію.

Зовнішні чинники мезорівня — це техногенні та форс-мажорні чинники, соціальні чинники, фінансова не-
стабільність, взаємозв’язки з регіонами, наявність ресурсів, зміни попиту та пропозиції. Чинники мезорівня
мають менше значення для великих і крупних будівельних компаній, але вони суттєво впливають на рівень
фінансової безпеки середніх та невеликих будівельних підприємств. Ці чинники необхідно ідентифікувати та
по-можливості ураховувати в фінансово-господарській діяльності.

Зовнішні чинники мікрорівня — це такі чинники, які не контролюються з боку будівельного підприємства.
До них можливо віднести: рівень конкуренції на ринку будівельної продукції, поведінка партнерів по бізнесу та
клієнтів, зміни попиту та пропозиції продукції будівництва, зміни цінової стратегії основними конкурентами.
Такі чинники необхідно обов’язково враховувати в процесі фінансово-господарської діяльності.

Зовнішні чинники нанорівня — це чинники, які пов’язані з життєдіяльністю та поведінкою домогоспо-
дарств, як основних споживачів будівельної продукції. До таких чинників можливо віднести: поведінка домо-
господарства відносно вибору співпраці з будівельними компаніями, наявність вільних коштів у населення для
їх вкладання в будівництво житла, комерційної чи виробничої нерухомості, інших об’єктів будівництва, ефек-
тивність реклами, економічний інтерес. Зазначені чинники мають перш за все важливе значення для середніх і
невеликих будівельних підприємств, які орієнтуються на потреби населення, окремих підприємців тощо. Тому
таки чинники необхідно не лише ідентифікувати, враховувати, але й частково керувати, щоб мати більші мож-
ливості для співпраці з домогосподарствами.

Для забезпечення необхідного рівня фінансової безпеки важливо визначити пріоритети окремих внутрішніх
і зовнішніх чинників.

Визначення пріоритетів окремих внутрішніх чинників базується на аналізі фінансово-економічного стану
підприємств, а також систематизації поглядів вчених на пріоритети дії чинників на фінансово-господарську
діяльність будівельних підприємств. На нашу думку, внутрішні чинники можливо ранжирувати за наступним
пріоритетом їх впливу на фінансову безпеку будівельного підприємства (рис. 3).

Найбільший пріоритет мають внутрішні чинники, що пов’язані з станом фінансової системи будівельного
підприємства. Це відповідає сутності і змісту фінансової безпеки, а тому слід більше уваги приділити цим
чинникам, тим паче, що чинники першого рівня пріоритету можливо не лише ідентифікувати, а й урахувати та
керувати, тобто управляти за допомогою системи методів та прийомів фінансового менеджменту.

Для оцінки впливу окремих внутрішніх чинників фінансового стану, структури капіталу, джерел фінансово-
го забезпечення можливо використати досить надійний метод регресійно-кореляційного аналізу, який дає змо-
гу не лише визначити наявність впливу на відібрані показники, а й визначити силу такого впливу та розрахувати
прогнози розвитку будівельних підприємств, при яких фінансова безпека буде на достатньому рівні.

На основі оцінки рівня фінансової безпеки будівельних підприємств було встановлено, що можливо виділи-
ти групу показників, які за своєю сутністю характеризують рівень фінансової безпеки. До таких показників
можливо віднести: а) фінансові ресурси в розрахунку на 1 грн. активів; б) чистий доход від реалізації продукції
на 1 грн. активів; в) коефіцієнт платоспроможності. Ці показники в достатній мірі характеризують рівень фінансо-
вої безпеки, а крім того, вони піддаються аналізу, прогнозуванню, корегуванню тощо.
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Пріоритети окремих внутрішніх чинників, що впливають
на фінансову безпеку будівельних підприємств

Чинники
першого

рівня
пріоритету

1. Показники стану фінансової системи підприємства.
2. Джерела фінансового забезпечення підприємства.
3. Структура капіталу підприємства.
4. Величина чистого грошового потоку підприємства

1. Особливості господарської діяльності підприємств.
2. Професіоналізм менеджерів підприємства.
3. Особливості організаційної структури підприємства.
4. Фінансові інтереси власників підприємства

1. Помилки в діяльності керівників підприємства.
2. Помилки в діяльності персоналу підприємства.
3. Невдало обрана стратегія розвитку підприємства.

Чинники
третього

рівня
пріоритету

Чинники
другого

рівня
пріоритету

Рис. 3. Пріоритети впливу внутрішніх чинників на фінансову безпеку
будівельних підприємств (Запропоновано автором)

Для проведення регресійно-коре-
ляційного аналізу доцільно відібра-
ти будівельні підприємства таким
чином, щоб вони в повній мірі відпо-
відали тому методу, який використо-
вується. Для цього з 120 будівельних
підприємств було відібрано лише 50
підприємств з таким розрахунком,
щоб вилучити із складу групи, що
аналізується, підприємства, які ма-
ють дуже великі і дуже малі показ-
ники фінансово-господарської діяль-
ності. Отже, діапазон будівельних
підприємств за масштабами їх діяль-
ності (величиною активів) становив
від 50 млн. грн. до 350 млн. грн.

Крім того, для розрахунків були
узяті середні дані за 2008-2010 рр.
щоб зменшити негативний вплив
фінансової кризи на будівельні
підприємства.

Послідовно розглянемо вплив
сукупності чинників на виділені

показники, що характеризують рівень фінансової безпеки будівельного підприємства.
По-перше, дослідимо вплив чинників на величину фінансових ресурсів в розрахунку на 1 грн. активів. Цей

показник буде в якості результативної (залежної) змінної (Ух), а в якості причинно зумовлених незалежних
змінних (Хi) будуть узяті: а) величина чистого доходу від реалізації продукції; б) частка стабільних джерел
фінансування; в) сума власного капіталу підприємства; г) сума поточних банківських кредитів і позик; д) аван-
си отримані від інвесторів та замовників; е) величина оборотних активів; ж) частка оборотних активів у складі
загальних активів підприємства.

Щоб розрахувати багатофакторну регресійну модель необхідно попередньо встановити наявність та силу
зв’язку між результативним фактором та усіма іншими змінними, які з ним пов’язані. Для кількісної оцінки
залежності між фінансовими ресурсами на 1 грн. активів (Ух), і визначеними вище показниками (Хi), необхідно
розрахувати коефіцієнти парної кореляції, які можуть довести про наявність та силу зв’язку між факторами.
Розрахунок парних коефіцієнтів кореляції здійснено за допомогою комп’ютерної програми Excel (табл. 1).

Таблиця 1
Показники будівельних підприємств, ранжируванні за рівнем їх впливу

на суму фінансових ресурсів в розрахунку на 1 грн. активів *
Показники Значення коефіцієнта парної кореляції

1. Сума поточних банківських кредитів і позик 0,785238
2. Аванси отримані від інвесторів та замовників 0,762521
3. Величина чистого доходу від реалізації продукції 0,723108
4. Частка стабільних джерел фінансування 0,706812
5. Величина оборотних активів 0,645230
6. Сума власного капіталу підприємства 0,526412
7. Частка оборотних активів у складі загальних ак-
тивів підприємства 0,406234

Таким чином, не
всі відібрані змінні (Хі)
мають достатній зв’я-
зок з фінансовими ре-
сурсами на 1 грн. ак-
тивів будівельного
підприємства. Се-
редній рівень зв’язку
мають величина обо-
ротних активів, сума
власного капіталу, ча-
стка оборотних ак-
тивів у складі загаль-
них активів будівель-

* Розраховано автором

ного підприємства. Отже, три останні чинника будуть виключені з подальшого дослідження.
Крім того, з подальшого нашого дослідження доцільно також виключити ті змінні показники, які мають між

собою значну кореляційну залежність. Однак в нашому випадку таких змінних не існує, а, отже, між відібрани-
ми змінними не існує мультиколінеарності.

Так як більшість залежностей, які визначаються на рівні підприємств має лінійний зв’язок, то для розрахун-
ку доцільно використати лінійну модель багатофакторної регресії, яка описує кореляційний зв’язок між резуль-
тативним фактором (Ух) і причинно зумовленими змінними (Хі) має наступний вигляд:

nn2211х Ха...ХаХаУ  , (1)

де хУ  — результативний фактор регресії; Х1-n — причинно зумовлені змінні; а0-n — параметри лінійного рівняння.
Розрахунок багатофакторної регресії здійснено з використання комп’ютерної програми Excel. На основі

комп’ютерних розрахунків були одержані наступні параметри лінійного рівняння:
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ХУ 0,5037 + 0,0,001237Х1 + 0,000422Х2 + 0,000131Х3 + 0,1070238Х4

де


ХУ — прогнозна величина фінансових ресурсів на 1 грн. активів; Х1 — сума поточних банківських кредитів
і позик; Х2 — аванси отримані від інвесторів та замовників; Х3 — чистий доход від реалізації продукції, робіт та
послуг; Х4 — частка стабільних джерел фінансування.

Коефіцієнт множинної кореляції R = 0,803268 і детермінації R2 = 0,645239, достатнє значення F-критерію =
= 28,45652, свідчить про високу статистичну достовірність розробленої багатофакторної моделі.

Розроблена багатофакторна регресійна модель дає змогу визначити граничне значення показнику фінансові
ресурси на 1 грн. активів для прогнозування відповідного рівня фінансової безпеки. За розрахунками фінансові
ресурси на 1 грн. активів будівельних підприємств повинні складати не менш як 0,6579.

По-друге, дослідимо вплив чинників на величину чистого доходу в розрахунку на 1 грн. активів. Цей показник
буде в якості результативної (залежної) змінної (Ух), а в якості причинно зумовлених незалежних змінних (Хi)
будуть узяті: а) сума власного капіталу підприємства; б) сума довгострокових зобов’язань; в) сума поточних
зобов’язань; г) величина оборотних активів; д) частка стабільних джерел фінансування; е) частка оборотних
активів у складі загальних активів; ж) сума поточних банківських кредитів; з) аванси отримані від інвесторів та
замовників.

Щоб розрахувати багатофакторну регресійну модель необхідно попередньо встановити наявність та силу зв’язку
між результативним фактором та усіма іншими змінними, які з ним пов’язані. Для кількісної оцінки залежності
між чистим доходом від реалізації продукції на 1 грн. активів (Ух), і визначеними вище показниками (Хi), необхід-
но розрахувати коефіцієнти парної кореляції, які можуть довести про наявність та силу зв’язку між факторами.

Розрахунок парних коефіцієнтів кореляції здійснено за допомогою комп’ютерної програми Excel (табл. 2).
Таблиця 2

Показники будівельних підприємств, ранжируванні за рівнем їх впливу
на суму чистого доходу від реалізації продукції в розрахунку на 1 грн. активів *

Показники Значення коефіцієнта парної кореляції
1. Величина оборотних активів 0,821362
2. Аванси отримані від інвесторів та замовників 0,755291
3. Сума поточних банківських кредитів і позик 0,731287
4. Частка стабільних джерел фінансування 0,726587
5. Сума поточних зобов'язань 0,720011
6. Сума власного капіталу підприємства 0,545306
7. Частка оборотних активів у складі загальних ак-
тивів підприємства 0,406234

8. Сума довгострокових зобов'язань 0,362641
* Розраховано автором

Таким чином, не
всі відібрані змінні
(Хі) мають достатній
зв’язок з чистим дохо-
дом від реалізації
продукції на 1 грн. ак-
тивів будівельного
підприємства. Се-
редній і низький
рівень зв’язку мають
сума власного капіта-
лу, частка оборотних
активів у складі за-
гальних активів буді-
вельного підприєм-
ства, сума довгострокових зобов’язань. Отже, три останні чинника будуть виключені з подальшого дослідження.

Крім того, з подальшого нашого дослідження доцільно також виключити ті змінні показники, які мають між
собою значну кореляційну залежність. До таких відноситься поточні зобов’язання. Вони і будуть виключені з
подальшого дослідження щоб не виникав ефект мультиколінеарності.

Як і в попередньому випадку розрахунок багатофакторної регресії здійснено з використанням комп’ютерної
програми Excel. На основі комп’ютерних розрахунків були одержані наступні параметри лінійного рівняння:




ХУ 0,4271 + 0,000726Х1 + 0,001624Х2 + 0,001039Х3 + 0,126478Х4

де


ХУ — прогнозна величина чистого доходу від реалізації продукції на 1 грн. активів; Х1 — сума оборотних
активів; Х2 — аванси отримані від інвесторів та замовників; Х3 — поточні банківські кредити і позики; Х4 —
частка стабільних джерел фінансування.

Коефіцієнт множинної кореляції R = 0,792946 і детермінації R2 = 0,628763, достатнє значення F-критерію =
= 34,262517, свідчить про високу статистичну достовірність розробленої багатофакторної моделі.

Розроблена багатофакторна регресійна модель дає змогу визначити граничне значення показника чисті до-
ходи від реалізації продукції на 1 грн. активів для прогнозування відповідного рівня фінансової безпеки. За
розрахунками чисті доходи від реалізації продукції на 1 грн. активів будівельних підприємств повинні складати
не менш як 0,7016.

По-третє, дослідимо вплив чинників на коефіцієнт платоспроможності. Цей показник буде в якості резуль-
тативної (залежної) змінної (Ух), а в якості причинно зумовлених незалежних змінних (Хi) будуть узяті: а) сума
власного капіталу підприємства; б) сума довгострокових зобов’язань; в) сума поточних зобов’язань; г) частка
стабільних джерел фінансування; д) частка грошових коштів у складі загальних активів; е) сума поточних бан-
ківських кредитів; ж) аванси отримані від інвесторів та замовників.

Щоб розрахувати багатофакторну регресійну модель необхідно попередньо встановити наявність та силу
зв’язку між результативним фактором та усіма іншими змінними, які з ним пов’язані. Для кількісної оцінки
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залежності між коефіцієнтом платоспроможності (Ух), і визначеними вище показниками (Хi), необхідно розра-
хувати коефіцієнти парної кореляції, які можуть довести про наявність та силу зв’язку між факторами.

Розрахунок парних коефіцієнтів кореляції здійснено за допомогою комп’ютерної програми Excel (табл. 3).
Таблиця 3

Показники будівельних підприємств, ранжируванні за рівнем їх впливу на коефіцієнт
платоспроможності *

Показники Значення коефіцієнта парної кореляції
1. Частка грошових коштів у складі загальних акти-
вів 0,856247

2. Аванси отримані від інвесторів та замовників 0,836529
3. Сума поточних банківських кредитів і позик 0,765892
4. Сума поточних зобов'язань 0,739581
5. Частка стабільних джерел фінансування 0,652398
6. Сума власного капіталу підприємства 0,416258
7. Сума довгострокових зобов'язань 0,213602

* Розраховано автором

Таким чином, не
всі відібрані змінні
(Хі) мають достатній
зв’язок з коефіцієн-
том платоспромож-
ності будівельного
підприємства. Се-
редній і низький
рівень зв’язку мають
частка стабільних
джерел фінансування,
сума власного капіта-
лу, сума довгостроко-
вих зобов’язань.

Отже, три останні чинника будуть виключені з подальшого дослідження.
Крім того, з подальшого нашого дослідження доцільно також виключити ті змінні показники, які мають між

собою значну кореляційну залежність. До таких відноситься поточні зобов’язання. Вони і будуть виключені з
подальшого дослідження щоб не виникав ефект мультиколінеарності.

Як і в попередньому випадку розрахунок багатофакторної регресії здійснено з використанням комп’ютерної
програми Excel. На основі комп’ютерних розрахунків були одержані наступні параметри лінійного рівняння:




ХУ 0,972 + 0,02161Х1 + 0,000043Х2 + 0,000036Х3

де


ХУ — прогнозна величина коефіцієнта платоспроможності; Х1 — частка грошових коштів в активах; Х2 —
аванси отримані від інвесторів та замовників; Х3 — поточні банківські кредити і позики.

Коефіцієнт множинної кореляції R = 0,893264 і детермінації R2 = 0,797921, достатнє значення F-критерію =
= 47,728540, свідчить про високу статистичну достовірність розробленої багатофакторної моделі.

Розроблена багатофакторна регресійна модель дає змогу визначити граничне значення коефіцієнта плато-
спроможності для прогнозування відповідного рівня фінансової безпеки. За розрахунками коефіцієнт плато-
спроможності будівельних підприємств повинні складати не менш як 0,1019.

Здійсненні розрахунки багатофакторних регресійних моделей дають можливість на основі статистичних
методів визначити прогнози основних показників рівня фінансової безпеки будівельних підприємств. Це має
науково-практичне значення для розробки системи оцінки рівня фінансової безпеки будівельних підприємств.

ВИСНОВКИ
Виходячи з проведеного дослідження можливо сформулювати наступні висновки:
По-перше, доцільно поділяти внутрішні та зовнішні чинники на групи та підгрупи для аналізу їх впливу на

рівень фінансової безпеки будівельних підприємств.
По-друге, внутрішні чинники поділені на такі, що: а) можливо лише ідентифікувати; б) можливо ідентифі-

кувати і враховувати у фінансово-господарській діяльності; в) можливо ідентифікувати, враховувати і керувати
в процесі фінансово-господарської діяльності.

По-третє, зовнішні чинники поділені на такі групи та підгрупи: чинники макрорівня, які: а) не можливо
ідентифікувати до їх прояву; б) можливо лише ідентифікувати до початку їх прояву; в) можливо ідентифікувати
та частково враховувати в процесі фінансово-господарської діяльності; г) можливо ідентифікувати та в повній
мірі врахувати в процесі фінансово-господарської діяльності; чинники мезорівня, які: а) не можливо ідентифі-
кувати до їх прояву; б) можливо лише ідентифікувати до початку їх прояву; в) можливо ідентифікувати та
врахувати в процесі фінансово-господарської діяльності; г) можливо ідентифікувати, врахувати та частково
нейтралізувати; чинники мікрорівня, які: а) можливо ідентифікувати; б) можливо ідентифікувати та частково
враховувати; чинники нанорівня, які: а) не можливо ідентифікувати до початку їх прояву; б) можливо іденти-
фікувати та частково враховувати; в) можливо ідентифікувати, враховувати і частково керувати.

По-четверте, визначено пріоритети внутрішніх чинників та за допомогою регресійно-кореляційного аналізу
побудовано та розраховано низку моделей, за якими можливо прогнозувати граничні межі фінансової безпеки
будівельних підприємств.
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ
И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В статье рассматривается оценка финансовой безопасности домашних хозяйств в условиях финансово-
го кризиса и после кризисного периода. Предложены направления обеспечения финансовой безопасности
домохозяйств.

Ключевые слова: финансовая безопасность домашних хозяйств, индикаторы финансовой безопасности до-
мохозяйств, обеспечение финансовой безопасности домашних хозяйств

ВВЕДЕНИЕ
В условиях глобализации экономики возникает необходимость в обеспечении финансовой безопасности

домашних хозяйств. Особенно остро такая необходимость возникает в период финансовой нестабильности
национальной экономики или в условиях мирового финансового кризиса. В данном случае, для обеспечения
финансовой безопасности государства в целом, приоритетным направлением является обеспечение финансо-
вой безопасности домашних хозяйств.

Исследования в области финансовой безопасности проводили: Барановский А.И. [2] разработавший теоре-
тические основы формирования финансовой безопасности; Абалкин Л. [1], ЕрмошенкоН. [10], Сухоруков А.[17],
исследовавшие проблемы финансовой безопасности Украины, Юрий С.И. [20], уделивший внимание финансо-
вой безопасности личности.

ПОСТАНОВКА ЗАДАНИЯ
На современном этапе развития финансовой науки оценке финансовой безопасности домашних хозяйств не

уделялось должного внимания как отечественными, так и зарубежными учеными. Кроме того, не были изучены
направления ее обеспечения.

Цель статьи — дать оценку финансовой безопасности домашних хозяйств за период 2007-2010 года и пред-
ложить направления обеспечения финансовой безопасности домохозяйств.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Механизм обеспечения финансовой безопасности домашних хозяйств включает в себя ряд элементов,

среди которых определенное значение имеет совокупность индикаторов финансовой безопасности домаш-
них хозяйств.

Индикаторы финансовой безопасности домашних хозяйств охватывают не только финансовую сторону жиз-
недеятельности домохозяйства, но и неразрывно с ней связанную социальную, а также остальные сферы обще-
ственной жизни (табл. 1).

Таблица 1
Расчет индикаторов финансовой безопасности домашнего хозяйства *

Индикаторы 2007 2008 2009 2010
ВВП на душу населения, грн 15451,07 20444,27 19823,29 23851,3
ВВП на 1 домохозяйство, грн 41562,3 55122,7 53501,8 64024
Инфляция в год,% 16,6 22,3 12,3 9,1
Социальные расходы (медицину, образование, соцзащи-
та) на душу населения, грн 418,4 543,6 609,3 666,57

Социальные расходы на 1 домохозяйство, грн 1125,5 1465,8 1652,6 1789,3
Показатель социального неравенства (квинтильный ко-
эффициент дифференциации доходов населения) 2 2,1 2,1 2

Расходы (потребление) на душу населения, грн 12337,8 16968,19 17666,61 18264,7
Доля занятых из общей численности трудоспособных, % 93,6 93,6 91,2 91,9
Уровень безработицы, % 6,4 6,4 8,8 8,1
Динамика невыплаченного долга по заработной плате
населению, млн. грн 806 669 1187,7 1473,3

Доля больных людей к общей численности населения 0,7 0,7 0,72 0,72
Средняя ожидаемая продолжительность жизни, лет 68,3 68,3 69,3 70
Динамика людей, получающих образование, тыс. чел 3268,2 3147,4 3023,7 3012,4
Доля населения, обучающаяся в ВУЗе (3-4 ур.ак), из всей
численности обучающихся 87,6 88,6 86,5 83,7

* Рассчитано автором по данным [5, 11, 12, 13]

Расчет ВВП на
душу населения пока-
зывает уровень эко-
номического разви-
тия страны и то коли-
чество товаров и ус-
луг, которое прихо-
дится на одного чело-
века. Из расчетов вид-
но, что ВВП на душу
населения за 2007-
2008 гг. растет, что
свидетельствует об
увеличении благосос-
тояния. Исключением
стал кризисный пери-
ода в стране, когда
ВВП уменьшился на
33336 млн. грн. Одна-
ко это недостаточный
уровень для европей-
ской страны.

По данным ООН, в 2009 г. Украина находилась на 136 месте по производству ВВП на душу населения,
после таких государств, как Люксембург — 79500, США — 46000, Канада — 38100, Япония — 32600, Норве-
гия — 57600, Швейцария — 41200, Дания — 35900, Польша — 17900, Россия — 15100, Белоруссия — 12500,
Казахстан — 11800, Китай — 6700, Украина — 6300 дол. США [3].
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Уровень инфляции отражается на благосостоянии домашних хозяйств. По нашим данным уровень инфля-
ции в стране постоянно изменяется, с 2007 по 2008 год наблюдается увеличение на 5,7%, затем ее уровень
снизился в 2,5 раза.

По мнению Найденова В.С., «основными факторами инфляции на Украине являются рост доходов населения,
не соответствующий возможностям их товарного обеспечения, упадок производства потребительских товаров и
рост издержек производства. Население получает меньше половины — а по некоторым расчетам лишь около 30%
номинальных доходов. Остальное съедает инфляция и налоги [15]». Но инфляция отражается не только на дохо-
дах домашних хозяйств, которые они получают ежемесячно (ежегодно). Так, Корнев М.Н. считает, что «ущерб от
инфляции терпят также собственники финансовых активов с фиксированной стоимостью. Причем в современ-
ных условиях одним из основных источников заемных средств являются сбережения предпринимательского и
частного сектора. То есть инфляция в своем движении не только снижает покупательную способность получае-
мых доходов, но и ту часть средств, которые сберегаются [14]». Таким образом, инфляция уменьшает уровень
финансовой безопасности домашних хозяйств, за счет снижения их уровня доходов и сбережений.

Не менее важным показателем финансовой безопасности являются социальные расходы государства в расчете
на одно лицо. Под социальными расходами понимаются расходы государства на медицину, образование и соци-
альную защиту. Данные табл. 1 свидетельствуют о ежегодном росте социальных расходов государства, за анализиру-
емый период они выросли на 190,9 грн и в 2009 году составили 609,3 грн. Такой уровень государственного обеспе-
чения развития человеческого капитала — мизерный. Как утверждают специалисты, «государство расходует на ох-
рану здоровья одного украинца почти 89 долларов, сами украинцы еще ежегодно доплачивают по 71 доллару каж-
дый. Полученные в сумме 160 долларов полностью отвечают расходам на здравоохранение в государствах со сред-
ним уровнем доходов, а общие расходы Украины на здравоохранение уже по факту достигли 7% ВВП [16].

По мнению экспертов, «индустриально развитые страны тратят на медицину от 7 до 15% валового нацио-
нального продукта. Если бы Украина тратила на свою медицину хотя бы 7% своего валового национального
продукта, то это составляет $488 в год на каждого жителя Украины (по данным, которые Украинское прави-
тельство предоставляет Всемирной Организации здравоохранения). Для сравнения, Германия тратит $3250 в
год на каждого своего жителя (10% ВНП), Канада — столько же, сколько и Германия (9,2%ВНП) [21]». Другие
же специалисты считают, что «в Украине расходы на социальную защиту составляют 21% показателя внутрен-
него валового продукта. Показатель в 21% является очень большим для социальной защиты населения, однако
эти средства расходуются таким образом, что не помогают людям выйти из тяжелого положения или повысить
свой уровень доходов [4]». Всемирный банк советует Украине не увеличивать расходы на образование и меди-
цину, а совершенствовать эффективность их использования [22].

В тоже время доля больных людей в Украине растет. Так, если в 2007-2008 годах удельный вес больных
людей составлял 70% от всей численности населения, то к 2009 году этот показатель увеличился на 2% и
остается неизменным и в 2010 г.

Продолжительность жизни населения является отражением качества жизни. На протяжении 2007-2008 года
продолжительность жизни составляла 68,3 года, к 2009 году увеличивается на 1 год. По продолжительности
жизни Украина занимает 150-е место из 223 стран мира [16].

По мнению экспертов это «ниже, чем в странах Восточной Европы на 4-5 лет, а странах Западной Европы —
почти на 11-13 лет. В разных регионах Украины люди стареют по-разному, а диапазон колебаний общего пока-
зателя старения в отдельных областях достаточно большой — от 18,2% в Закарпатской области до 28,8% в
Черниговской. Самые высокие показатели старения отмечаются в таких сельскохозяйственных областях, как
Винницкая (26,2%), Черкасская (26,7%), Полтавская (26,4%), Сумская (25,8%), Житомирская (24,8%), а самые
низкие — в Ровенской (19,8%), Ивано-Франковской (21,4%) и Херсонской (22,5%) [22]».

Значимым показателем финансовой безопасности является квинтильный коэффициент дифференциации до-
ходов населения, который показывает соотношение минимального уровня доходов среди 20% наиболее обеспе-
ченного населения к максимальному уровню доходов 20% наименее обеспеченного населения. Исходя из данных
табл. 1 это превышение составляет в 2 раза, а к кризисному периоду увеличивается на 0,1 раз. Такие данные
официальной статистики достаточно положительные, но на наш взгляд, официальная статистика не отражает
реальное положение вещей. По исследованиям Тохтаровой В., которая скорректировала показатели Джинни и
децельный коэффициент дифференциации доходов населения на долю теневого сектора, в 2008 году коэффици-
ент Джинни составлял 43%, а квинтильный коэффициент — 7,4 раза [19]. Такое неравенство доходов требует со
стороны государства незамедлительного вмешательства, поскольку является угрозой безопасности государства.

На протяжении 2007-2008 года наблюдается экономическая активность населения. Об этом свидетельству-
ют данные уровня безработицы на уровне 6,4% и доля занятых из общей численности трудоспособных на
уровне 93,6%. Если говорить о «мировой арене», то уровень безработицы у нас ниже, чем в среднем по странам
Евросоюза, где он равняется 7,2%. Для сравнения: в среднем за 9 месяцев 2007 года уровень безработицы в
некоторых странах — членах ЕС составлял: в Португалии — 8,1%, в Испании — 8,2%, в Германии и Франции
— 8,5%, в Польше — 10,0%, в Словакии — 11,3% [6]. В кризисный период уровень безработицы вырос до
8,8%. Проблема нашей страны не уровень безработицы, а уровень оплаты труда, как одной из основной состав-
ляющей совокупного дохода граждан и показатель уровня затрат. По исследованиям Сухоруковой Т.Г. и Дуди-
ной Е.С. «уровень заработной платы в нашей стране составляет не 30-40% зарплаты стран ЕС, а только прибли-
зительно 4-17%» [18]. Помимо низкой оплаты труда еще одной негативной чертой является ее задолженность,
которая к кризисному периоду в стране выросла до 1187,7 млн. грн.
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Составляющей развития человеческого потенциала является уровень образования. За анализируемый пери-
од наблюдается отрицательная тенденция в сфере образования. Численность населения, получающих образо-
вание, ежегодно уменьшается и к 2010 году составило 3012,4 тыс. человек. Из них, 74% обучаются в высших
учебных заведениях с 3-4 уровнем аккредитации.

Согласно докладам ПРООН о развитии человека индекс человеческого потенциала, который включает в
себя продолжительность жизни, образование и получение фактического дохода, в Украине за анализируемый
период уменьшился с 76 позиции в 2007 году на 69 (2010 г.) [7, 8, 9]. Согласно такому рейтингу Украина входит
в перечень стран со средним уровнем развития человеческого потенциала.

Расчеты индикаторов финансовой безопасности свидетельствуют следующих негативных тенденциях в сни-
жении финансовой безопасности домашних хозяйств за счет: низких доходов основной массы населения, по-
стоянно высокого уровня инфляции, неэффективного государственного обеспечения.

Вследствие снижения финансовой безопасности домашних хозяйств необходимо проводить мероприятия
по ее обеспечению, что позволит ее укрепить.

К основным направлениям обеспечения финансовой безопасности домашних хозяйств необходимо отнес-
ти: 1) увеличение доходов домашних хозяйств; 2) соотношение доходов и расходов домашних хозяйств;
3) использование самострахования; 4) использование возможностей страховых организаций; 5) правовая защи-
та домашних хозяйств.

ВЫВОДЫ
Таким образом, из проведенных исследований можно выделить следующие положения:
1. Расчет индикаторов финансовой безопасности домашних хозяйств за период 2007-2009 гг. показал сни-

жение финансовой безопасности домашних хозяйств вследствие влияния мирового финансового кризиса.
2. Определены пять основных направлений обеспечения финансовой безопасности домохозяйств, которые

в совокупности обеспечиваются государством, предприятиями, домашним хозяйством.
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КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
У статті охарактеризовано підходи вітчизняних та зарубіжних вчених до трактування сутності фінансів охо-

рони здоров’я. Висвітлено властивості суспільних благ та їх трактування відомими вченими — економістами.
Описано основні неспроможності ринку в наданні медичних послуг. Досліджено взаємозв’язок організації
фінансів охорони здоров’я з організацією фінансів держави, фінансовою моделлю розвитку її економіки. Роз-
глянуто проблеми, котрі виникають в націоналізованій системі охорони здоров’я, де послуги надаються насе-
ленню незалежно від його платоспроможності та ринковій.

Ключові слова: фінанси охорони здоров’я, фінансові ресурси, фінансове забезпечення, фінансова система,
суспільні блага.

ВСТУП
Проведення політичних та соціально-економічних реформ в Україні в контексті переходу до ринкових відно-

син не призвело до адекватних новим умовам перетворень у галузі охорони здоров’я, організація фінансових
відносин яких все ще здійснюється за принципами адміністративно-командної економіки, що стало однією з
основних причин неефективної їх управлінської діяльності та фінансової розбалансованості.

Дослідження теоретичних основ економіки охорони здоров’я і наукове обґрунтування ролі держави у фінан-
совому забезпеченні цієї галузі здійснювали представники різних наукових шкіл, зокрема: Б. Абель-Сміт,
А. Малагардіс, П. Самуельсон, Дж. Е. Стігліц, та ін. Серед українських науковців, які вивчали економічні зако-
номірності функціонування сфери охорони здоров’я і досліджували практику організації зарубіжних та вітчиз-
няної систем охорони здоров’я, можна назвати В. Андрущенка, Ю. Вороненка, В. Галайда, А. Голяченка,
Д. Карамишева, Н. Карпишин, В. Крамаренко, З. Лободіну, В. Рудень, А. Чухно, М. Шутова й ін. Теоретичні та
практичні аспекти фінансування та фінансового забезпечення соціальної сфери, в т. ч. охорони здоров’я, ви-
світлені у наукових працях вітчизняних учених Й. Бескида, О. Василика, О. Величко, В. Войцехівського,
С. Кондратюка, В. Лехана, Д. Полозенка, Ю. Пасічника, Я. Радиш, І. Радь, О. Тулай, С. Юрія та ін. У даному
контексті заслуговують на увагу праці російських науковців Г. Поляк, Д. Райса, Р. Салтмана, В. Семенова,
І. Шеймана та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Незважаючи на проведені дослідження, у наукових роботах в Україні немає комплексного охоплення про-

блем сутності та теоретичних підходів до організації фінансів охорони здоров’я, що зумовлює актуальність
теми дослідження.

Метою статті є дослідження концептуальних підходів трактування сутності фінансів охорони здоров’я та
проблем їх організації в Україні.

РЕЗУЛЬТАТИ
У вітчизняній та зарубіжній літературі існують різноманітні підходи до трактування сутності охорони здо-

ров’я та організації її фінансів. До 90-х років вітчизняні підходи ґрунтувалися переважно на марксистській
теорії, за якою усе суспільне виробництво поділялося на дві сфери: виробничу і невиробничу. У виробничій
сфері матеріальні продукти створюються, а в невиробничій — здійснюється їх обмін і споживання. При цьому
соціальну сферу практично ототожнювали із невиробничою. Звідси основним джерелом фінансування соціаль-
ної сфери були бюджетні асигнування, що перерозподілялись за допомогою відповідного механізму зі сфери
матеріального виробництва.

Дослідження функціонування ринкової економіки свідчить, що соціальна сфера не лише не є утриманкою
матеріального виробництва, але, навпаки, робить суттєвий внесок у збільшення національного доходу послуга-
ми, що надаються населенню. Послуги постають особливими самостійними споживчими цінностями, що ма-
ють вартість і ціну. Тобто з економічного погляду послуги є такі ж продукти праці, як і матеріальні блага.
Частину з них споживач отримує в обмін на грошові доходи, а частину — в своє розпорядження в міру виник-
нення потреб, котрі можуть бути задоволені безкоштовно для споживача. До безкоштовних належать соціально
значущі послуги, які активно впливають на людину, її життєдіяльність, професійну підготовку. Тому в умовах
ринку держава обирає інший шлях надання цих послуг. Однак безкоштовних послуг насправді не буває. Вони
мають свого покупця в особі держави, яка оплачує їх виробництво, займаючи при цьому здебільшого моно-
польне становище. Саме монопольне становище держави як єдиного покупця медичних послуг і спричинило
фінансування галузі за «залишковим» принципом.

У зарубіжній практиці значного впливу на організацію фінансів охорони здоров’я спричинила теорія сус-
пільних благ, початок якої заклав А. Сміт (1723-1790) та продовжили лауреати Нобелівської премії з економіки
Дж. Б’юкенен і П. Самуельсон, а також Е. Аткінсон, К. Ерроу, Р. Масгрейв, Г. Менкью, В. Нордгауз, Дж. Стігліц
та ін., під впливом яких охорона здоров’я трактувалась як суспільне благо, доступ до якого повинні мати усі
члени суспільства, незалежно від можливості оплатити його.

Для суспільних благ характерні такі особливості: неконкурентність, неподільність у споживанні та не ви-
нятковість, тобто неможливість усунути індивідів від користування вигодами цих благ.

http://news.liga.net/news/N0809156.html
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Неконкурентність споживання, яка є однією з основних особливостей суспільних благ, на що звертають
увагу М. Блауг, С. Брю, К. Макконелл, Н. Менкью, П. Самуельсон, Дж. Стігліц та ін. [2; 5; 8; 9; 12; 15], означає,
що споживання медичних послуг одним індивідом не зменшує доступність цих послуг для інших людей. Ця
особливість передбачає, що збільшення числа споживачів блага не тягне за собою зменшення корисності, котру
отримує кожен з них, тобто споживачі не конкурують між собою за право користуватися тим чи іншим благом,
а також, що збільшення числа користувачів цього блага, як правило не тягне за собою значного збільшення
витрат на задоволення цього попиту, в той час як поява додаткового споживача збільшує ефективність від його
надання для всього суспільства [1; 5; 12]. Такі блага представляють собою цінність лише тому, що призначені
не для однієї людини. Збільшення споживачів у таких випадках суттєво не тільки з точки зору мінімізації затрат,
скільки з позицій досягнутого ефекту [15, с. 37].

Загалом планова економіка демонструвала значні успіхи у створенні суспільних благ, зокрема в таких галу-
зях, як оборона, наука, певні наукові дослідження у сфері охорони здоров’я, освоєння космосу і ін. Щодо забез-
печення приватних благ державними засобами, то це невиправдано і приводило до гіршого у порівнянні з
ринковим господарюванням, використанням ресурсів.

Проте не всі медичні послуги можуть бути віднесені до суспільних благ. Значна їх частина задовольняє
індивідуальну потребу споживача, оплачується ним і стає недоступною для інших споживачів. Іншими слова-
ми, вигоди такого блага платні та конкурентні в споживанні.

Фундаментальні наукові дослідження в галузі медицини відносять до суспільних благ, які повинні фінансу-
ватися з бюджету держави. Проте в умовах обмеженості фінансових ресурсів виникає проблема як визначити,
яка з запропонованих програм найбільш перспективна, обіцяє найбільшу вигоду. Взагалі ефективне надання
суспільних благ процес складніший, ніж надання благ приватних. Покупці приватного товару визначають його
цінність за допомогою ціни, яку вони готові заплатити. Коли економісти оцінюють необхідність надання уря-
дом суспільного блага, вони не мають можливості скористатися ціновими сигналами. Відповідно, оцінка ви-
трат і вигод суспільних проектів є в кращому випадку приблизним розрахунком [9, с. 154-155].

Е. Аткінсон та Дж. Стігліц зазначають, що перш ніж віддати перевагу державі у наданні того чи іншого
блага слід врахувати, що рішення може залежати від вибору інструментів, які є в розпорядженні у держави та
звертають увагу на невипуклості, такі як адміністративні витрати, різноманіття смаків, перерозподільчі цілі.
Якщо за приватного забезпечення суспільними благами, споживач сам робить вибір на користь того чи іншого
товару, то за державного забезпечення, такі завдання повинна вирішувати держава [1, с. 678].

Можуть існувати розбіжності у поглядах куди віднести певні програми. Згідно з підходом Г. Хеннеланда та
Л. Рове, профілактика хвороб населення є міжнародним суспільним благом, вигідним за такими позиціями: по-пер-
ше, попередження захворюваності однієї особи спричиняє позитивний ефект не лише для неї, а й для інших індивідів,
котрі могли б заразитися; по-друге, добре організована охорона здоров’я нації має значні економічні наслідки, пов’я-
зані із збереженням добробуту населення й підтримкою продуктивності економічної системи [16, c. 105].

Дж. Е. Стігліц подає державні програми охорони здоров’я як наближені до чистих товарів суспільного спо-
живання. Програма, внаслідок якої населення позбувається деяких захворювань приносить вигоду усім членам
суспільства: було б неможливим чи небажаним ізолювати будь-якого індивіда від цих вигід [12, с. 162]. Звісно,
якщо до державних програм віднести вакцинацію, значні наукові дослідження, то ми вважаємо це виправда-
ним. Але щодо інших медичних послуг, то однозначної відповіді тут немає. Державою можуть пропонуватися
товари індивідуального споживання. Якщо товар індивідуального споживання надається безкоштовно, то імо-
вірно, виникне надмірне споживання цього блага. Так як індивіду не потрібно платити за товар, його попит на
останній зростатиме до точки, у якій гранична вигода, що він її отримує від блага дорівнюватиме нулю, незва-
жаючи на той факт, що із пропозицією цього блага пов’язані реальні граничні затрати. У випадках, таких як
певні види медичних послуг, спотворення внаслідок надмірного споживання може набувати великих розмірів.
В даному випадку зниження добробуту може вимірюватися різницею між тим, скільки індивід готовий заплати-
ти за зростання обсягу виробництва від точки, коли ціна дорівнює граничним витратам до точки коли ціна
дорівнюватиме нулю, та затратами на збільшення виробництва між цими точками [12, с. 169].

Жоден ринковий критерій не може встановити «належної» кількості суспільних благ. Взагалі рішення про
постачання суспільних благ приймається за суспільною згодою. Більше того, М. Блауг зазначає, що тільки
політичне рішення шляхом голосування може визначити кількість суспільних благ, яку треба виробляти. Проте
першим вченим, який довів, що в умовах демократії тільки суспільний вибір, який відображає позицію грома-
дян-виборців, визначає роль та функціональне призначення держави щодо надання суспільних благ, був Нобе-
лівський лауреат Дж. Б’юкенен у своїй праці «Попит і пропозиція суспільних благ» (1968 р.).

Американський економіст Г. Таллок у монографії про суспільні блага дав влучну назву «приватні потреби
суспільними засобами», маючи на увазі, що ринок неспроможний взагалі, або адекватно реагувати на суспільні
потреби в сфері оборони, національної безпеки, освіти, охорони здоров’я та ін. Тому в формі так званого «ви-
мушеного колективізму» держава бере на себе важливі для життєдіяльності функції, фінансуючи їх за рахунок
населення і суб’єктів господарювання.

Медичні послуги не є чистим суспільним благом, а швидше приватним благом, яке надавалося і продовжує
надаватися державою. Доцільність державної діяльності обумовлена низкою неспроможностей ринку:

1) неспроможністю приватного сектору медичних послуг протистояти негативним зовнішнім ефектам
(екстерналіям);
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2) наявністю на ринку медичних послуг явища інформаційної асиметрії, яке може викликати «попит, стиму-
льований постачальником»;

3) нездатністю ринку приватного медичного страхування забезпечити медичне обслуговування окремих верств
населення (пенсіонерів, інвалідів, дітей);

4) неприбутковістю діяльності, яка пов’язана з проведенням наукових досліджень у сфері медицини та по-
передженням розповсюдження епідемій;

5) існування на ринку великого числа дрібних виробників послуг;
6) невизначеністю і складністю ринку.
Масштаби державного сектора в кожній моделі залежать від трактування медичних послуг як суспільного

чи приватного блага, так і від фінансової моделі розвитку економіки. Організація фінансів охорони здоров’я
тісно пов’язана з організацією фінансів держави.

Розрізняють фінансові моделі адміністративної та ринкової економіки. За рівнем державної централізації
ВВП у межах фінансової моделі ринкової економіки умовно виділяють три моделі: американську, західноєвро-
пейську та скандинавську [3, с. 13, 16].

Американська модель характеризується незначним рівнем бюджетної централізації — близько 25-30%. У сфері
охорони здоров’я забезпечуються тільки ті верстви, які не в змозі обійтися без державної підтримки. Західноєвро-
пейська модель характеризується поміркованим рівнем централізації ВВП у бюджеті — близько 35-45%, внаслі-
док чого більш розгалуженою є державна соціальна сфера з паралельним функціонуванням державних і комер-
ційних установ охорони здоров’я. Скандинавська модель передбачає досить високий рівень централізації ВВП в
бюджеті (близько 50-60%) з розгалуженою державною сферою охорони здоров’я та значними соціальними гаран-
тіями надання медичної допомоги. За роки незалежності України частка ВВП країни, яка розподілялася за допо-
могою доходів бюджетів усіх рівнів змінювалася від 43,5% у 1994 р. до 25,2% у 1999 р. [4, с. 74]. У 2009 р. цей
показник становив 33,6%, тобто має місце значна динамічність розвитку державних фінансів із суттєвим знижен-
ням їх перерозподільчої ролі. Отже за рівнем централізації ВВП Україна швидше відноситься до американської
моделі, проте з розгалуженою мережею державних і комунальних установ охорони здоров’я та конституційними
зобов’язаннями надавати її безоплатно (ст. 49 Конституції України). В цьому полягає одне з протиріч та проблем
організації фінансів охорони здоров’я в Україні.

Важливі питання функціонування державних фінансів пов’язані із розмежуванням їх між різними рівнями
державного управління. Порівняти пропорції розмежування функцій між рівнями фінансової системи у різних
країнах дає змогу показник централізації, який характеризує частку видатків центрального уряду в повному
обсязі витрат бюджетної системи. Розвинуті держави мають різні моделі централізації фінансової системи. В
унітарних державах загалом спостерігається дещо вищий рівень централізації, а у федеративних, де фінансова
система є трирівневою, дещо менший. Так, у США цей показник становить 57%, у Франції — 71%, у Канаді —
40% [13, с. 501]. В Україні показник централізації в середньому складає 70%. За період з 2000 р. він коливався
від 59,5 у 2009 р. до 78,2% у 2006 р., що свідчить про значну централізацію бюджетних ресурсів державою.
Щодо видатків на охорону здоров’я, то частка видатків місцевих бюджетів на охорону здоров’я у видатках
зведеного бюджету в середньому становить 80 відсотків. Частка видатків з державного бюджету є значно ниж-
чою і складає відсотків 20. Якщо до 2004 р. ця частка зростала — з 12,8% у 2000 р. до 26,0%, то з 2005 р. має
тенденцію до скорочення (табл. 1). Це свідчить, що основний тягар фінансування охорони здоров’я лягає на
місцеві бюджети. З цим пов’язане наступне протиріччя організації фінансів охорони здоров’я.

Фінанси охорони здоров’я відповідно є частиною і державних і місцевих фінансів, які є інструментами
реалізації функцій органів державної влади та місцевого самоврядування. П. Самуельсон вважає, що «в цілому
місцеві органи управління відповідають за «місцеві суспільні блага», тобто ті види діяльності, вигоди від яких
більшою мірою стосуються місцевих жителів… Федеральний уряд приймає рішення про так звані «національні
суспільні блага», які забезпечують вигоди для всіх громадян країни» [11, с. 273]. Таке розмежування є досить
обґрунтованим і логічним. В Україні здійснено розподіл видатків охорони здоров’я між різними ланками бюд-
жетної системи і його закріплення у Бюджетному Кодексі України.

Незважаючи на позитивні досягнення при розмежуванні видатків між ланками бюджетної системи, мають
місце істотні недоліки. Вони пов’язані насамперед із недоліками конституційного характеру і стосуються не
чіткого розмежування функцій між державною владою, регіонами та місцевим самоврядуванням. Започаткова-
на у 2004 р. конституційна реформа через політичні негаразди залишилась незавершеною. Чинні закони «Про
місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації» не відповідають Конституції Украї-
ни та вимогам сьогодення. Без законодавчого вирішення цих проблем неможливо оптимізувати розподіл ви-
датків між усіма ланками бюджетної системи України в інтересах суспільства [4, с. 107]. Результати ознайом-
лення з динамікою показників табл. 1 дають підстави стверджувати, що загальний обсяг видатків бюджетів
України на охорону здоров’я має чітко виражену тенденцію до зростання. Проте у складі зведеного бюджету
видатки на охорону здоров’я з державного бюджету зростають значно швидшими темпами ніж видатки місце-
вих бюджетів. Так за період з 2000 по 2009 рр. видатки на охорону здоров’я з державного бюджету зросли
майже в 11 разів, а з місцевих бюджетів за аналогічний період — у 7 разів (табл. 1).

При виборі моделі організації фінансів охорони здоров’я та визначення ступеня впливу держави, на нашу
думку, слід керуватися основним принципом створення та функціонування держави. Так, однією з важливих
функцій держави, за Конституцією України, є створення умов для ефективного і доступного для всіх громадян
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Показники 2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009
ВВП, млрд. грн. 170,1 225,8 263,5 537,7 720,7 949,9 914,7
Видатки загального фонду зведеного
бюджету, млрд. грн. 38,3 46,6 76,4 133,5 172,0 241,7 332,6

Видатки на охорону здоров’я загального
фонду зведеного бюджету, млн. грн. 4398,1 6460,3 10617,7 17502,4 23883,7 30537,9 33127,7

у тому числі:
з місцевих бюджетів, млн. грн. 3835,2 5333,8 7856,0 14269,8 18643,1 24376,1 27037,5

в 7 раз
у % 87,2 82,6 74,0 81,5 77,8 79,8 81,6

з державного бюджету, млн. грн. 562,9 1126,5 2761,7 3232,6 5240,6 6161,8 6090,1
в 10,8

у % 12,8 17,4 26,0 18,5 22,2 20,2 18,4
Питома вага видатків на охорону здо-
ров’я у видатках загального фонду зве-
деного бюджету, %

11,5 13,9 13,9 13,1 13,9 12,6 10,0

Таблиця 1
Динаміка основних показників фінансування охорони здоров’я України

у 2000-2009 рр. *

* Розраховано автором за даними [7; 10; 14].

медичного об-
слуговування.
Саме система
соціальної без-
пеки, що ґрун-
тується на
принципі со-
ціальної спра-
ведливості, є
одним із го-
ловних обо-
в’язків держа-
ви і забезпечує
матеріальну
п і д т р и м к у
громадян не
залежно від їх-
нього попе-
реднього тру-
дового внеску. Цей обов’язок здійснюється у формі, що залежить від рівня охоплення населення певними со-
ціальними виплатами і доходами, а також від рівня доступу населення до послуг охорони здоров’я з одночас-
ним врахуванням реального впливу різних політичних сил на цей процес.

ВИСНОВКИ
Кожен тип соціальної держави здатен функціонувати за умови вироблення відповідної моделі організації фінансів

охорони здоров’я, а також способів і методів фінансування суспільних благ, які залежать від створеної в країні фінан-
сової системи, рівня централізації ВВП та виробленого механізму управління ними. Досвід розвинутих країн світу
свідчить, що неможливо надавати всі без винятку медичних послуг усім категоріям населення. Основним призна-
ченням держави, в таких умовах, стає створення умов для забезпечення громадянами тими медичними послугами,
які можуть бути віднесені до приватних благ та будуть самостійно, повністю або частково, оплачуватися ними. З
іншої сторони, неухильно виконувати свої зобов’язання щодо іншої частини послуг охорони здоров’я.
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СИСТЕМА СТРАХУВАННЯ ДЕПОЗИТІВ В УКРАЇНІ:
СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

В статті розглянуто світовий та вітчизняний досвід функціонування докризової системи захисту вкладів.
Проаналізовано внесені зміни у діяльність діючої системи захисту вкладів України в період фінансової кризи.
Запропоновано шляхи покращення організації системи захисту вкладів в Україні.

Ключові слова: банківська паніка, депозит, система захисту депозитів.

ВСТУП
Стабільна банківська система сприяє економічному зростанню будь-якої країни через здійснення посеред-

ницьких функцій. Тому зростання ресурсного потенціалу банків знаходиться в прямій залежності від рівня
довіри суспільства до цих установ. Для України це питання в умовах світової фінансової кризи постає найбільш
гостро, оскільки спостерігалися рекордно низький приріст вкладів в банках та масовий відтік коштів із ра-
хунків. Одним з інструментів та методів антикризового впливу є система страхування депозитів (далі ССД) в
банківських установах.

До відомих авторів, які займалися дослідженням питання світового досвіду страхування вкладів, можна
віднести Стемпєнь К. [1], Маккоуф П. [11], Мішкін Ф. [3], Мельников А.Г. [4] тощо. Вітчизняні науковці (Пан-
чишин С., Савлук М. [5]; Набок Р. [6]; Безвух С.В. [7] та інші) теж чимало уваги приділили вивченню іноземних
традицій функціонування систем страхування вкладів та проаналізували створення подібної системи в Україні.
Однак слід зазначити, що на сьогодні залишається малодослідженими ефективність здійснення фондом гаран-
тування вкладів, покладених на нього функцій, та його перспективи.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті полягає в дослідженні основних теоретичних характеристик систем захисту депозитів, аналізі

зарубіжного досвіду їхнього функціонування і визначенні можливих напрямків удосконалення української си-
стеми гарантування вкладів.

РЕЗУЛЬТАТИ
Проблема стійкості банків і їх здатності повертати вклади виникла на ранніх етапах розвитку банківського

бізнесу. Перші спроби створити формальні системи страхування за участю держави були здійснені в США на
рівні окремих штатів 1829 року. До 1917 року такі експерименти було проведено в 14 штатах. Однак з різних
причин ці спроби були марні. Наприкінці ХІХ ст. кооперативні банки Німеччини створили першу недержавну
систему взаємного гарантування вкладів, яка успішно розвивалась і стала основою системи, що діє в Німеччині
досі. Вирішальним для становлення і розвитку механізму захисту вкладів було створення федеральної системи
страхування депозитів в США 1934 року [5, с. 325].

Головним завданням ССД є забезпечення захисту вкладників і фінансова стабілізація. Крім цього, діяльність
ССД обумовлюється потребою в обмеженні системного ризику, який може виникнути внаслідок паніки і масо-
вого вилучення вкладів, а також потребою у зміцненні довіри суспільства до банківської системи [6, с. 133].

Аналізуючи національні системи надання захисту власникам депозитів, можна виділити шість можливих
варіантів функціонування подібної системи: 1) держава може чітко задекларувати відсутність будь-якого захи-
сту вкладів у комерційних банках у випадку їх неплатоспроможності. Проте такий варіант трапляється вкрай
рідко, оскільки він суперечить головним цілям банківського регулювання щодо забезпечення стабільності бан-
ківської системи; 2) держава може не запроваджувати спеціальної системи захисту вкладників, а у законодавчо
встановленому порядку надати вкладникам першочергове право задовольняти свої вимоги до банку, якщо його
ліквідують. Між тим, у міжнародній практиці він майже не трапляється через свою недостатню ефективність та
відсутність виражених гарантій вкладникам; 3) держава може зберігати двозначність щодо гарантій відшкоду-
вання вкладів, що фактично означає правову невизначеність питань щодо надання державного захисту інте-
ресів вкладників; 4) держава може надавати гарантії відшкодування вкладів у випадку неплатоспроможності
банку у неявному вигляді. Його суть полягає в тому, що держава надає вкладникам та, можливо, іншим креди-
торам банку неформалізовані, тобто чітко не визначені законодавством, гарантії повернення їхніх вкладів у
випадку банкрутства банку. Відшкодування заборгованості банку за вкладами повністю залежить від доброї
волі держави та її фінансових можливостей; 5) держава може надавати у явному вигляді обмежені гарантії
вкладникам банків, які стали неплатоспроможними; 6) держава може надати у явному вигляді необмежені (повні)
гарантії вкладникам банків, які стали неплатоспроможними. Цей варіант застосовують у країнах, які зазнали
глибокої системної кризи [5, с. 284-285].

Останні декілька десятиріч у світі найпоширенішою є формалізована ССД банків, яка ґрунтується на тому,
що держава надає обмежені гарантії за вкладами у разі неплатоспроможності банку, що зумовлено двома чин-
никами. По-перше, подібна система основана на нормах закону, що унеможливлює двозначно тлумачити га-
рантійні зобов’язання держави у разі неплатоспроможності банку, як це відбувається у застосуванні перших
чотирьох з наведених вище варіантів. По-друге, така система більш передбачувана й ефективна у розв’язуванні
кризових проблем у банківському секторі економіки.
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За даними Міжнародної асоціації депозитного страхування станом на 31.01.2010р. ССД діяли в 104 країнах,
ще 19 держав планували або серйозно вивчали можливість її впровадження. Заслуговує на увагу і той факт, що
у світі існують країни з більш ніж однією ССД — Австрія (5), Канада (12), Німеччина (8), Іспанія (3), Італія (3),
Колумбія (2), Португалія (2), Мексика (2), Кіпр (2) і, навпаки, одна ССД може покривати кілька країн (наприк-
лад, Маршаллові Острови, Мікронезія і Пуерто Ріко страхує Федеральна Депозитна корпорація США. Такі
країни як Камерун, Центральна Африканська Республіка, Чад, Конго, Екваторіальна Гвінея та Габон планують
теж захищатися однією СДС) [8].

Варто розрізняти два різновиди ССД: pay-box або risk-minimized [9, с. 8]. Перший стосується в принципі
виключно виплати вкладникам гарантованих коштів (ця функція передбачає акумуляцію страховиком депо-
зитів страхових премій, що підлягають сплаті банками, та виплату страхового відшкодування в межах встанов-
лених лімітів вкладникам за вкладами, які стали недоступними. Вона суто операційна і сама собою не передба-
чає контрольних, наглядових, регулятивних, аналітичних та інших повноважень страховика депозитів у взаємо-
відносинах з банками). Другий включає також альтернативні заходи, що полягають, наприклад, у роботі з «по-
ганими» банками та запобіганні їх банкрутству.

Для кожної ССД в процесі її функціонування є важливими та основоположними наступні ознаки: розмір га-
рантованої суми відшкодування, джерела наповнення фонду, кошти якого будуть використовуватись для захисту
вкладів, види вкладів, що підпадають під відшкодування, строк проведення виплат гарантованих вкладів [7, с. 9].

Розмір гарантійного відшкодування повинен варіювати в межах 1–2% ВВП на душу населення, кількість
вкладників, що підлягають відшкодуванню в повному розмірі, повинна бути близько 80–90%, а загальна сума,
що підлягає відшкодуванню системою гарантування депозитів, повинна становити близько 40-60% від усіх
депозитів [4, c. 24; 9, с. 10].

Ліміт страхового покриття може бути: на один депозит чи на одного вкладника. Встановлення ліміту на
один депозит не можна вважати таким, що вповні відповідає принципові обмеженого покриття, оскільки його
досить легко обминути відкривши декілька рахунків у різних банках. Тому встановлення ліміту страхового
покриття на одного вкладника за його всіма банківськими рахунками — найпоширеніший і найоптимальніший
підхід. Хоча подібний спосіб вимагає чіткої системи моніторингу з боку страховика депозитів за всіма рахунка-
ми конкретного вкладника [5, с. 293].

Як правило, банки сплачують страховикові премії щорічно авансовим платежем (ex-ante). У деяких країнах
(Австрії, Франції, Італії, Люксембургу, Нідерландах, Швейцарії та Великобританії) національні системи стра-
хування депозитів вимагають сплачувати страхові премії за фактом виникнення страхового випадку — банк-
рутства банку (ex-post). Тобто банки у зазначених країнах сплачують страхові премії у розмірі, потрібному для
сплати страхового відшкодування вкладникам збанкрутілого банку [6, с. 37].

В світі не існує єдності в тому, які саме види депозитів в банку підлягають страховому покриттю. Наприк-
лад, в докризовий період Кенія, Південна Корея, Філіппіни, Маршалові острови, Кувейт страхували всі види
депозитів. У США страхували всі внутрішні депозити. У більшості країн не підлягали страхуванню міжбанківські
депозити. Деякі держави вилучили із сфери страхування депозити в іноземній валюті (більшість країн Африки
та Азії, Чеська Республіка, Швейцарія, Ліван, Канада, Колумбія, Венесуела). Страхування лише вкладів насе-
лення здійснювали у Бангладеш, Бельгії, Болгарії, Хорватії, Латвії, Литві, Македонії, Нідерландах, Румунії,
Словаччині, Швейцарії, Туреччині, Чилі, Домініканській Республіці та Перу [5, с. 292].

Незважаючи на всі позитивні риси системи страхування вкладів, доцільність її впровадження була і зали-
шається в площині суперечок економістів. Міждержавні дослідження банківських криз довели існування за-
лежності між появою ССД і зростанням ймовірності банківського колапсу. У країнах з явним страхуванням
частка банківських криз зростає з ростом частки гарантії на ВВП на душу населення: держави, де це відношен-
ня сягає позначки більше 4 раз, в 5 разів частіше страждають від банківських криз, ніж країни з величиною
покриття на рівні 1 розмір ВВП на душу населення. Дослідження також показали, що недостатньо науково
обґрунтована, слабка ССД в нерозвинутому інституційному середовищі тільки посилює вірогідність система-
тичних проблем у банківському секторі [2].

Велика увага звертається на те, що страхування депозитів сприяє короткостроковій банківській стабільності
(зменшення «набігів» на банки під час кризи), але індикує довгострокову нестабільність, що пов’язано з пли-
ном часу (короткострокова стабільність в кінцевому підсумку зникає, загострюючи проблему «морального ри-
зику») [10].

Суть проблеми «морального ризику» полягає у тому, що при наявності страхового покриття: а) населення,
позбавлене стимулу стежити за фінансовим станом банку, розміщує свої заощадження у високоризикових фінан-
сових установах, що пропонують високі процентні ставки, в основі яких — участь у спекулятивних операціях;
б) для банків це стимул для прийняття невиважених управлінських рішень щодо участі в ризикованих опера-
ціях без загрози втратити капітал. Іншими словами, депозитне страхування є своєрідним субсидуванням висо-
коризикових банків [11]; в) високоризиковані операції приваблюють у банківську сферу шахраїв з метою нажи-
ви; г) сформований у суспільстві стереотип про неможливість фінансової неспроможності великої установи
(«занадто великий, щоб лопнути»). Складається ситуація, за якої великі банки проводять більш ризиковані опе-
рації, тим самим підвищуючи ймовірність банкрутства. Менші банки є в невигідному положенні в конкурентній
боротьбі, оскільки регулюючі органи не перешкоджають їх банкрутству і втраті грошей їх вкладників, в той час
як вкладники великих банків мають свого роду імунітет від таких втрат [3, с. 317].
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З метою запобігання вище визначеним проблемам країни вдаються до наступних інструментів:
а) встановлення ліміту страхового покриття, якого гарантує держава у певному процентному співвідно-

шенні. Це дає змогу стимулювати вкладників і банки приділяти більше уваги моніторингові ризиків стосовно
сум вкладів, які не гарантує страховик депозитів у межах суми страхового покриття. Проте необхідно врахувати
й недолік схеми — не завжди виправдана щодо власників невеликих вкладів, адже вони не мають можливості
проводити моніторинг через обмежені фінансові можливості. Для того, аби послабити негативний ефект цього
методу, можна порекомендувати застосовувати її не для всіх вкладів, а починати з певної суми для максималь-
ного захисту невеликих вкладників, а також для стимулювання великих вкладників не перекладати ризики на
банк і самостійно стежити за фінансовим станом банку.

Корисним може бути досвід Росії, де стовідсоткова компенсація стосується вкладів, які не перевищують 200
тис. руб., а більші суми відшкодовуються в розмірі 90% від суми депозиту, але не більше ліміту відшкодування
— 700 тис. руб. Для України при максимальному розмірі відшкодування в 150 тис. грн. з урахуванням того, що
90% усіх вкладів населення не перевищують 100 тис. грн., доцільно ввести прогресивну шкалу компенсацій.
Наприклад, вклад на суму до 100 тис. грн. компенсується на 100%, вклади відповідно до 125 тис. грн. — на
90%, від 125 до 150 тис. грн. — в розмірі 75% від суми депозиту [12].

б) вилучення певних категорій депозитів з переліку тих, що підлягають страхуванню. Наприклад, в Україні не
відшкодовуються вклади, що розміщені членами наглядової ради, ради директорів і ревізійної комісії банку, ауди-
торами, які здійснювали аудиторські перевірки банку протягом останніх трьох років, акціонерами, частка яких
перевищує 10% статутного капіталу банку, вкладниками, які на індивідуальній основі отримують від банку пільгові
відсотки та мають фінансові привілеї, що призвели до погіршення фінансового стану банку [13]; в) використання
окремих форм спільного страхування; г) диференційовані внески для банків-учасників залежно від ступеня ризи-
ку діяльності банку. Однак в даному випадку деякі економісти вказують, що це не завжди вирішує проблеми,
оскільки банки можуть сплачувати великі за розміром внески доки вони є платоспроможними, сама лише різниця
страхових тарифів не є стимулом, достатнім для відмови від спекулятивної діяльності [11]; ґ) превентивне закриття
проблемних банків; д) притягнення керівників банку до відповідальності за порушення встановлених вимог [5, с. 294].

На сьогоднішній день в Україні функціонує найпростіша з існуючих у світовій практиці модель страхування
депозитів — гарантування вкладів населення (коли страхуванню підлягають усі без винятку банківські депози-
ти фізичних осіб за стандартною ставкою, а сума відшкодування обмежується), що була створена згідно з Ука-
зом Президента України «Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб — вкладників комерційних банків Ук-
раїни» від 10 вересня 1998 р. № 996/98. Пізніше прийнято Закон України «Про Фонд гарантування вкладів
фізичних осіб» від 20.09.2001 р. № 2740-Ш.

В законі встановлено порядок відшкодування та перелік суб’єктів, які мають право на відшкодування, а
також тих, які такого права не мають. Також встановлено перелік джерел фінансування Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб (далі Фонду). В загальному, основне джерело фінансування — це початкові і регулярні
збори з банків (ex-ante). З огляду на обсяг повноважень, які може здійснювати український гарантійний фонд,
його можна назвати установою типу pay-box [1].

Станом на 01.01.2011р. учасниками Фонду були 170 банків, з яких 5 — тимчасові учасники. Відсоток по-
криття кількості вкладів на аналізовану дату сягнув позначки 99,3%, при цьому середній розмір вкладу — 7802
грн., а загальна кількість вкладників — 32,6 млн. осіб. Фінансові ресурси Фонду на 01.01.2011р. становили
3390,3 млн. грн., що на 912,4 млн. грн. менше ніж станом на 01.01.2010 р. [14]. За весь час існування Фонд
виплатив близько 3,8 млрд. грн. Основні виплати були зроблені у період кризи — майже 3,5 мільярда, в тому
числі за 2010 рік — майже 2,3 мільярда. Ще має сплатити 141 мільйон гривень банкам, які перебувають у стані
ліквідації [15].

До основних недоліків Фонду можна віднести:
1. Поширення дії системи гарантування вкладів лише на захист інтересів фізичних осіб, не враховуючи

інтереси фізичних осіб суб’єктів підприємницької діяльності та юридичних осіб.
2. Недостатність джерел формування ресурсів Фонду. Фактично Фонд розрахований на гарантування вкладів

у «мирний» час, та ще й з ухилом на неплатоспроможність невеликих банків.
3. Обмежені контрольні функції Фонду. Фонд не контролює процес виплати банками-агентами компенсацій

вкладникам, а також не здійснює нагляд за санацією, ліквідацією банків. А це не відповідає світовій практиці, де
відповідні структури повністю контролюють процес від отримання внесків до видачі компенсацій вкладникам.

4. Виконання основних повноважень Фонду здійснюється через різні структури. Так, через НБУ Фонд
здійснює інвестування ресурсів у державні цінні папери, через банки-агенти — виплачує компенсаційні пла-
тежі. Зараз компенсації вкладникам виплачуються через п’ять банків та приблизно 200 відділень. Партнерами
Фонду є такі банки, як «Правекс-банк», «Приватбанк», «Промінвестбанк», «Свед-банк» та «Укрпромбанк». Зважа-
ючи на кризову ситуацію НБУ розробив нову схему виплат компенсацій: Фонд приєднується до НСМЕП, завдя-
ки чому вкладники матимуть можливість отримати кошти через 41 банк та 4000 відділень, а сам Фонд зможе
переводити кошти до банку-агента лише на вимогу вкладника, тобто Фонд матиме можливість розпоряджатися
цими коштами до дня їх отримання вкладником.

5. Недосконала структура активів Фонду. Досить цікаві дані про структури активів американської Федераль-
ної корпорації зі страхування депозитів (ФКСД) та активів Фонду. В американській корпорації 10% активів
спрямовується на корпоративні загальні та адміністративні витрати, 16% — на страхові програми, 50% — на
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програми нагляду та захисту споживачів, 24% — на управління доходами. В Україні: 5,5% — на утримання,
14,2% — на гарантійні виплати, 80,3% — на інвестиції в ОВДП. Усе це свідчить, що в Україні бракує програми
захисту клієнтів банків, яка б базувалася на здійсненні Фондом моніторингу за учасниками фонду, санації про-
блемних банків, що говорить про необхідність розширення функцій та повноважень Фонду [12].

Під впливом фінансової кризи на законодавчому рівні були прийняті наступні зміни: розмір відшкодування з
50 тис. грн. збільшено до 150 тис. грн., розширено перелік джерел формування коштів Фонду (кредити НБУ, 25%
від перевищення кошторисних доходів НБУ від кошторисних витрат, але не менше 1 млрд. грн.) [16, с. 152].

Однак для досягнення ефективності системи гарантування в Україні необхідно: а) розширити повноважен-
ня Фонду гарантування вкладів (основною метою існування системи гарантування вкладів в Україні має бути
запобігання банкрутств. Тому система захисту депозитів повинна поєднувати в собі власне механізм гаранту-
вання вкладів з ефективним банківським наглядом, прозорою системою звітності і налагодженою законодав-
чою базою. Світова практика доводить: своєчасно розпочата санація банку з участю капіталу фонду може стати
дешевшою, ніж виплата гарантованих депозитів у разі банкрутства банку. Так, разом з традиційною виплатою
втрачених депозитів можуть застосовуватися такі методи: передача управління активами, пасивами чи підроз-
ділами збанкрутілого банку іншим банкам; запобіжне втручання у формі кредитів, гарантій, придбання участі в
акціонерному капіталі за умови значної вірогідності фінансового одужання банку; ліквідація неплатоспромож-
ного банку і створення «брідж-банку»); б) систему гарантування вкладів слід зорієнтувати на захист інтересів
як фізичних, так і юридичних осіб; в) встановити диференційований розмір регулярних внесків банків до фон-
ду залежно від ризиковості їх діяльності; г) встановити плату за користування тимчасово вільними залишками
коштів фонду на рівні плати за використання бюджетних коштів комерційними банками [17, с. 33]; д) надання
Фонду дозволу на здійснення вкладень (10-20% від активів Фонду) у корпоративні цінні папери, що не тільки
дасть змогу збільшити фінансові ресурси самого Фонду, а й сприятиме розвитку вітчизняного фондового рин-
ку, а також у іноземні активи з високим рейтингом [12].

ВИСНОВКИ
У світі немає однозначності щодо доцільності запровадження ССД, що пов’язано з ризиками, які вона несе

для економіки. По-перше, будь-яке депозитне страхування є носієм небезпеки з боку морального ризику, особ-
ливо у випадку необмеженого захисту. По-друге, співіснування різних рівнів захисту може спровокувати появу
нечесних конкурентних переваг банківських установ і депозитів у порівнянні з іншими формами заощаджень
(пенсійними рахунками, страховими полісами тощо) або кредитними установами, які не страхують свою фінан-
сову відповідальність перед вкладниками (взаємними інвестиційними фондами, пенсійними фондами та інши-
ми). По-третє, для того, щоб гарантія користувалася довірою, необхідно визначити механізм її реалізації, у
противному випадку здатність виконати гарантійні зобов’язання в заявленому обсязі ставиться під сумнів.

Хоча щороку кількість держав з ССД зростає, не існує єдиного уніфікованого підходу до побудови націо-
нальної ССД і її взаємодії з іншими елементами системи забезпечення фінансової стабільності у банківський
сфері. Це зумовлено як із соціально-економічним розвитком країн, особливостями банківської діяльності, пе-
редумовами запровадження і стратегічними цілями діяльності ССД, так і політичними чинниками.

Світова фінансова криза показала, що ССД не може бути статичною. Вона повинна постійно розвиватися,
вдосконалюватися і відповідати на будь-які виклики, що з’являються у сучасному економічному просторі. Для
підвищення ефективності функціонування ССД необхідно, щоб вона була досить прозорою для громадськості,
гарантувала розмір страхового покриття, швидко й ефективно здійснювала виплати в разі банкрутства банків
— учасників системи, мала можливості застосовувати заходи впливу до проблемних банків з метою недопу-
щення їхнього банкрутства, а також бути фінансово стійкою.
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ВАРИАЦИОННЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВА МГНОВЕННОЙ
ЛИКВИДНОСТИ БАНКОВ И ЕГО ОПТИМИЗАЦИЯ

В статье рассматривается решение проблемы оптимизации нормирования банковской ликвидности на основе
экономико-математического моделирования, в контексте использования вариационного метода ее регулирования.

Ключевые слова: банковская ликвидность, регулирование, вариационный метод, оптимальная величина,
резерв ликвидности, затраты, функция.

ВВЕДЕНИЕ
На протяжении последних лет фактический уровень мгновенной ликвидности в банковской системе Украи-

ны превышает его нормативное значение более чем в два раза. Долгосрочный и устойчивый характер избытка
банковской ликвидности свидетельствует и о негативных процессах в экономике страны, и о недостаточно
эффективной регуляторной политике. В настоящее время основным фактором формирования избытка свобод-
ной ликвидности в банковских учреждениях является дефицит заемщиков, кредитоспособность которых моти-
вировала бы банки их кредитовать. Данный фактор имеет временный характер посткризисного периода. Одна-
ко, хронический избыток ликвидности свидетельствует о наличии внутри банковской системы резервов повы-
шения ее продуктивности и эффективности.

Действующие экономические нормативы регулирования банковской ликвидности «барьерного характера»,
имеют ряд недостатков, не позволяющих реализовать управление ими в виде непрерывного процесса: показа-
тели носят дискретный характер и не обеспечивают необходимую полноту и непрерывность контроля. Их рас-
чет и соблюдение в определенной мере является самостоятельной задачей, не носящей характера неотъемле-
мой части реализации деятельности банка по максимизации прибыли. В современных условиях весьма важ-
ным становится поиск такого метода построения нормативов банковской ликвидности, при котором данный
инструмент ее внешнего регулирования способствовал бы и либерализации регуляторной нагрузки на банки, и
повышению эффективности их деятельности и обеспечению стабильности всей банковской системы. При этом,
важно знать не только грань между допустимым, экономически обоснованным, риском ликвидности и его не-
допустимым уровнем, но и определить грань между экономически обоснованным резервом ликвидности и ее
не целесообразным избытком. Поэтому, проблема определения оптимального уровня резерва банковской лик-
видности, при совершенствовании ее регулирования приобретает особую актуальность.

Вопросам связанным с современной проблематикой нормативного регулирования банковской ликвидности
посвящены научные труды В.И. Мищенко, В.С. Стельмаха, О.И. Лаврушина, В.В. Крыловой, И.В. Волошина,
Р.М. Набока, В.В Муравьева, И.Ф. Цисаря, А. Наприенко и др. Многообразие точек зрения различных авторов по
данной проблематике подтверждает наличие разногласий не только относительно направлений совершенствова-
ния методов регулирования банковской ликвидности, но и в части оптимизации ее нормативных значений.

В статье Наприенко А. [1] рассматривается вопрос формирования банком оптимального размера ликвид-
ных средств банка для данной величины всех привлеченных средств. При этом оптимальность понимается в
смысле максимизации доходности банка от активных операций. Однако, в подходе автора имеется два суще-
ственных недостатка. Первый относится к тому, что в предлагаемой модели отсутствует временной параметр.
Второй недостаток состоит в том, что вероятность убытков банка от недостаточности у него ликвидных средств
выражается посредством гиперболической функции, которая, как известно, при нулевом значении аргумента
равна бесконечности. Но если величина аргумента, а у Наприенко А. — это доля ликвидных средств в общем
объеме привлеченных средств, — равен нулю, то вероятность должна быть равна единице, а не бесконечности.
Это с одной стороны, а с другой, если все привлеченные средства — ликвидные, то соответствующая вероят-
ность должна быть равна нулю, но гиперболическая зависимость этого значения не обеспечивает. Модель,
приведенная в данной работе, по нашему мнению, не достаточно адекватна, поэтому делать на ее основании
надежные выводы вряд ли целесообразно.

Статья Муравьева В.В. [2] является наиболее цитируемой работой по проблеме оптимизации первичных
резервов банка. Автор предлагает определять их оптимальный уровень по точке пересечения линии зависимо-
сти предельного дохода от увеличения суммы резервов ликвидности с линией функции предельных издержек
от увеличения их объема. Однако, предположение автора о том, что предельные издержки являются постоян-
ной величиной и не зависят от объема денежных средств, является ошибочным. Это объясняется тем, что при
увеличении резерва ликвидности затраты банка повышаются, поскольку с их ростом увеличивается недополу-
ченный доход, а при отсутствии резерва ликвидности, такие издержки равны нулю.

Рассматривая возможности компьютерного моделирования в решении проблемы обоснования величин нор-
мативов банковской ликвидности, в работе [3] Цисарь И.Ф. отмечает, что данная проблема пока не решена
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«... мы не смогли определить оптимальные объемы резервов и оптимальный коэффициент мгновенной ликвид-
ности...». В качестве причины этого автор выделяет множество различий в модельной логике и инструкциях
центрального банка.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Нерешенным остается вопрос построения зависимости суммарных затрат, связанных с формированием и под-

держанием банками первичных резервов, от величины этих резервов. Решение данной проблемы позволит опре-
делить экономически целесообразный уровень данных резервов достаточный для стабильного функционирова-
ния банковских учреждений, что в свою очередь позволит оптимизировать норматив мгновенной ликвидности.

Целью статьи является решение проблемы оптимизации величины первичных резервов банка в контексте
вариационного метода регулирования ликвидности.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Уровень ликвидности банковской системы является одним из основных факторов обеспечения ее стабиль-

ного функционирования. Несмотря на возможность использования в процессе внутрибанковского управления
ликвидностью множества различных коэффициентов и показателей ликвидности, менеджмент банков, прежде
всего ориентируется на ее нормативные значения, устанавливаемые Центральным банком. Дополнительные
показатели ликвидности прежде всего способствуют мобилизации усилий на решении задачи недопущения
нарушения нормативов. В этих условиях весьма важно чтобы банковское сообщество воспринимало метод
нормативного регулирования не как вынужденную и неэффективную меру ограничения свободы операцион-
ной деятельности и соответствующих рисков, а как инструментарий, способствующий максимизировать фи-
нансовые результаты в условиях, присущих банковской деятельности, рисков.

Для регулирования банковской ликвидности в Украине используется метод, основанный на применении
нормативов «барьерного характера», то есть в виде предельного значения нормативного показателя. Кроме
действующего «барьерного» метода нормативного регулирования, имеется вариационный метод регулирова-
ния банковской ликвидности.

Вариационный метод регулирования банковской ликвидности был предложен Вожжовым С. в 2006 г. [4; 5].
В его основе заложен вариационный принцип установления нормативных значений ликвидности (Lн) в виде
оптимальной величины ликвидности (Lopt) и диапазона допустимых отклонений от нее (±). Диапазон норма-
тивных значений банковской ликвидности, при этом, принимает вид (Lopt ±). Такой принцип построения
норматива ликвидности делает возможной реализацию более точной и дифференцированной оценки достаточ-
ности ликвидности: область I характеризует недопустимые значения риска банковской ликвидности, область II
— экономически целесообразный уровень риска, область III — экономически целесообразный избыток лик-
видности, область IV — экономически нецелесообразный избыток ликвидности, что представлено на рис. 1.

t

+δ

-δ

L, %

Оpt

Lн
 =

 L
оp

t ±
 δ

I

III

II
2

IV

Рис. 1. Вариационный метод нормативного регулирования банковской
ликвидности и диапазоны оценки ее достаточности

Это позволяет придать банковс-
кой ликвидности динамические
качества, присущие ее природе,
но в настоящее время при мони-
торинге и оценке достаточности
ликвидности не реализованные.

Предложенный одним из авто-
ров настоящей статьи дифферен-
цированный способ выделения
указанных выше 4-х диапазонов
ликвидности для более точной
оценки ее достаточности при ва-
риационном методе регулирования
банковской ликвидности [4; 5],
использован Серпениновой Ю.С.
в работах [6, с. 9, 10, 16; 7, с. 83-
87, 126], что свидетельствует о
том, что данный подход реалис-
тичен и представляет практичес-
кий интерес. В них Серпенинова Ю.С. также отмечает, что с целью устранения недостатков нормативного метода
регулирования используемого НБУ и для расширения возможностей анализа и сравнения: «…предлагается под-
ход основанный на построении диапазонов ликвидности» [6, с. 16]; «Для расширения возможностей анализа ...
целесообразно использовать методику, основанную на построении «диапазонов» ликвидности» [7, с. 74, 126].
Однако, при идентичном, с упомянутым выше (см. рис. 1), выделении и содержании четырех диапазонов лик-
видности, Серпенинова Ю.С. предлагает иной принцип их построения, который имеет ряд недостатков. Для
того чтобы их сформулировать, остановимся на сути ее предложения. На основании статистических данных
НБУ о фактических значениях показателя мгновенной ликвидности по всей банковской системе на протяжении
четырех лет, определяются их нижняя и верхняя границы в каждом месяце. При этом, верхняя граница выборки
фактических значений мгновенной ликвидности представлена графически значениями от 56,93% до 69,53%.
Нижняя граница фактических значений мгновенной ликвидности также, по месяцам, представлена на графике
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значениями от 47,56% до 54,92%. На этом же графике автор отмечает третий уровень, который соответствует
нормативному значению мгновенной ликвидности НБУ, который равен 20%. В результате, в работах [6, с. 10; 7,
с. 85, 86] Серпенинова Ю.С. выделяет четыре диапазона: I — выше верхней границы (избыточная ликвидность,
значения > 62,76%); II — промежуток между верхней и нижней границами (оптимальные значения, от 49,63% до
62,76%); III — промежуток от нижней границы до нормативного значения (допустимые значения, от 20% до
49,63%); IV — ниже нормативного значения (критические значения, < 20%). По сравнению с существующим в
настоящее время подходом НБУ к оценке достаточности ликвидности, это более приемлемый метод, однако, он
имеет ряд существенных недостатков. Во-первых, предлагаемый в работах [6, с. 9, 10, 16; 7, с. 83-87, 126]
подход к выделению диапазонов ликвидности, лишь констатирует ситуацию в банковской системе, которая
сложилась за четыре анализируемых года. Поэтому выводы о выделении четких критериев избыточной лик-
видности (диапазон I) не соответствуют реальной избыточноликвидной ситуации в отечественной банковс-
кой системе. Объясняется это тем что, признавая норматив мгновенной ликвидности НБУ, равный 20%, ав-
тор считает избыточными значениями лишь те, которые превышают уровень в 62,76%. Утверждая, что зна-
чения мгновенной ликвидности, превышающие норматив НБУ более чем в три раза, не являются избыточ-
ными, автор, тем самым, отрицает избыточный характер фактической ликвидности банковской системы Ук-
раины в анализируемом периоде. Во-вторых, данный подход не позволяет ответить на вопрос: какой все-таки
уровень мгновенной ликвидности является оптимальным? Утверждение о том, что оптимальным значениям
ликвидности соответствует целый диапазон значений от 49,63% до 62,76% противоречит математической
сущности понятия «оптимальное значение». Автор утверждает, что оптимальной для банков должна быть
ситуация, когда уровень их первичных резервов, в виде средств на корреспондентских счетах и в кассе, равен
(49,63-62,76)% от объема текущих пассивов. Это ничем не обосновано и имеет неадекватный реальности
характер. Учитывая отмеченные выше основные недостатки, следует отметить, что данный подход к выделе-
нию диапазонов ликвидности для оценки ее достаточности, в контексте повышения эффективности банков-
ской деятельности, имеет иррациональный характер.

Особенностью и преимуществом вариационного метода регулирования и оценки уровня банковской лик-
видности является наличие параметра оптимальной ликвидности Lopt и диапазона экономически целесообраз-
ных отклонений от него (см. рис. 1). Экономико-математическое моделирование параметра Lopt авторам насто-
ящей статьи представляется возможным в следующем виде. Затраты банка, по формированию и поддержанию
резерва ликвидности, состоят из двух составляющих: из потерь банка в виде недополученного дохода от иммо-
билизации денежных средств в резервы ликвидности (Сr), и затрат банка, в случае дефицита ликвидности, в
виде экстренных платежей за использование заемных средств либо в виде потерь, связанных с вынужденной
реализацией доходных активов (Сn).

Первый вид затрат имеет следующий вид:
Lr RtiC  , (1)

где RL — резерв ликвидности; t — период времени, на который банк мог бы разместить денежные средства.
Второй вид затрат зависит, прежде всего, от вероятности возникновения необходимости в привлечении

дополнительных средств для выполнения банком своих обязательств. Закон распределения вероятности слу-
чайной величины, соответствующей тому, что в течение периода времени t поступит требование в сумме RL
имеет вид:

tR
L

Le1)t,R(F  , (2)
где  — интенсивность потока требований клиентов от банка.

Таким образом, вторая составляющая издержек, рассчитываемая как произведение вероятности, определя-
емая из выражения (2), на средние ожидаемые издержки C0 при возникновении ситуации дефицита ликвидно-
сти дает средние ожидаемые потери в момент времени t при наличии у банка недостаточного резерва ликвид-
ности в сумме RL.

tR
0n

LeCC  (3)
Для компенсации дефицита ликвидности банк имеет возможность привлечь на некоторый период t0 не-

достающие денежные средства по той же процентной ставке, что и при их размещении i, тогда C0 = iRL0t0,
где RL0 — средняя ожидаемая величина дефицита ликвидности, t0 — средний период привлечения средств.
Следовательно, затраты банка в виде платежей за пользование заемными средствами в данном случае име-
ют вид:

tR
00Ln

LetiRC  (4)
Суммарные затраты банка на поддержание резерва ликвидности в объеме RL денежных единиц в момент

времени t принимают вид:
tR

00LLnrL
LetiRitRCC)t,R(C  (5)

Оптимальное значение резерва ликвидности для момента времени t равно:

t
)tRln()t(RL 00L

opt 


 , (6)
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а промежуток времени, в течение которого суммарные издержки будут минимальны для данной величины ре-
зерва ликвидности RL, определяется выражением:

L

00L
L

*

R
)tRln()R(t




 . (7)

Определим оценку параметра модели  с помощью такого наиболее распространенного способа статисти-
ческого оценивания, как метод максимального правдоподобия. Для этого необходимо составить функцию прав-
доподобия, которая равна совместной плотности распределения выборочных данных, и найти ее максимум.
Совместная плотность распределения равна произведению плотностей распределения вероятностей всех на-
блюдений в выборке.

Функция распределения вероятностей двумерной случайной величины, соответствующей тому, что в тече-
ние периода времени t поступит требование в сумме RL, имеет вид:

tR
L

Le1)t,R(F  , (8)
где RL— средства, списываемые со счетов клиентов в моменты времени t;  — параметр, подлежащий оцениванию.

Использование данной зависимости на основе закона Пуассона предложено и обосновано в статье авторов [8].
Зная эту функцию распределения вероятностей двумерной случайной величины можно определить плотность
распределения, которая для случая двумерной случайной величины равна производной второго порядка по
каждой из величин RL и . Таким образом, плотность распределения для данного закона имеет вид:
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2tR
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tR
LL
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L

L teRe)e1()t,R(F)t,R(p   . (9)
Пусть имеются выборочные данные наблюдений за значениями средств, списываемых со счетов клиентов в

моменты времени t:
 )R,t(...,),R,t(),R,t( LNN2L21L1 ,

где N — объем выборки. Пара значений случайных величин в момент времени tk имеет следующую плотность
распределения вероятностей:

).tR1(eetRe)t,R(p kLk
tRtR
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2tR

kLk
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Тогда функция правдоподобия FMP определяется следующим выражением:
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 (11)

где


N

1k
...)( — знак произведения N сомножителей.

Для определения максимума этой функции необходимо ее продифференцировать по неизвестному парамет-
ру  и, приравняв производную нулю, найти его значение. Однако и результат дифференцирования выражения
(11), и поиск значения параметра затруднен. Поэтому в качестве функции правдоподобия чаще всего пользуют-
ся логарифмом этой функции, поскольку максимум функции правдоподобия и логарифма этой функции —
совпадают. Результат логарифмирования — логарифмическая функция правдоподобия L имеет вид:
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Дифференцирование функции (12) дает следующий результат:
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Для определения  выражение (13) необходимо приравнять нулю:
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(14)

Уравнение (14) является трансцендентным, т.е. не имеет аналитического решения, поэтому значение пара-
метра можно найти, используя численный метод поиска решения уравнения. Программной реализацией тако-
го метода является встроенная функция root пакета программных средств математических методов Mathcard.

Для уравнения (14) решающий блок программы этого пакета имеет вид:
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Среднее значение величины дефицита ликвидности составляет RL0 = 50,933 млн. грн., средний период t0 =
= 0,6 (час). Значение параметра  равно 0,082, тогда суммарные затраты банка по поддержанию резерва лик-
видности в объеме RL денежных единиц, в момент времени t, принимают вид:

tR07,2
00LLL

LetiRitR)t,R(C  (15)
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Таблица 1
Движение денежных средств банка в соответству-

ющие моменты времени
Момент

времени (час)
Интервал

времени (час)
Сумма

(млн. грн.)
8,0 0,0 69
8,5 0,5 13
9,1 0,6 80

10,5 1,4 21
10,7 0,2 90
11,2 0,5 86
12,0 0,8 63
12,3 0,3 39
13,0 0,7 26
14,0 1,0 11
14,1 0,1 64
14,5 0,4 73
15,2 0,7 71
16,0 0,8 35
17,0 1,0 23

При этом оптимальное значение резерва ликвидности,
для рассматриваемого примера, равно RLopt(14,0) = 18,67
млн. грн. При величине текущих пассивов в банке, равном
3 360 млн. грн., оптимальный норматив мгновенной лик-
видности составляет 18%.

Уравнение (15) дает возможность получить поверхность
функции суммарных затрат банка по поддержанию резерва
ликвидности в объеме RL денежных единиц, в момент вре-
мени t с выраженным минимумом затрат. Вид данной по-
верхности функции суммарных затрат банка изображен на
рисунке 2 (вид сверху) и на рисунке 3 (вид снизу).

Если определено оптимальное значение мгновенной
ликвидности Lopt, то диапазон нормативных отклонений
от него, в вариационном методе нормативного регулиро-
вания, целесообразно устанавливать в виде фактора дос-
тупности банка к внешним источникам денежных средств
(±FD), что обосновано одним из авторов настоящей рабо-
ты в статье [9]. При реализации предлагаемого автором
алгоритма учета фактора доступности банка к внешним
источника денежных средств FD, у банков появляется мо-
тивация формирования подтвержденного Центральным
банком показателя FD. Данная мотивация обусловлена тем,
что от величины показателя FD зависит возможность по-

Рис. 2. Поверхность функции суммарных затрат
банка по поддержанию резерва ликвидности в объеме
RL денежных единиц, в момент времени t (вид сверху)

Рис. 3. Поверхность функции суммарных затрат бан-
ка по поддержанию резерва ликвидности в объеме RL
денежных единиц, в момент времени t (вид снизу)

лучения банком доступа к части ресурсов, скованных требованиями норматива мгновенной ликвидности в
виде средств на его корреспондентских счетах и в кассе банка.

На рис. 4 представлена развернутая диаграмма динамической системы вариационного метода регулирова-
ния ликвидности банка в режиме реального времени, с учетом величины показателя FD. В отличие от диаграм-
мы, представленной на рис. 1, поэтапное изменение норматива мгновенной ликвидности (жирная кривая) и ее
фактические значения на оси ординат представлены не в процентах, а в стоимостном выражении. Это упроща-
ет внутрибанковское управление ликвидностью и ее внешнее регулирование. Центральный банк, при этом,
получает возможность регулирования и мониторинга качества управления мгновенной ликвидностью, в дина-
мическом режиме, в любом отдельно взятом банке, с учетом индивидуального показателя FD.

Вариационный принцип нормирования и регулирования, в сочетании с эффектом индивидуального для каж-
дого банка фактора доступности к внешним источникам денежных средств FD, придает нормативу мгновенной
ликвидности динамичные качества, присущие ее природе (характер поведения средств на корреспондентских
счетах и в кассах банков), но в настоящее время не реализованные. При этом, система регулирования банковс-
кой ликвидности на основе существующих нормативов «барьерного» характера трансформируется в динами-
ческую систему регулирования вариационного типа. Особенностью такого метода регулирования является то,
что в алгоритм формирования норматива ликвидности заложен индивидуальный для каждого банка параметр
FD. Эта особенность придает нормативу ликвидности свойства вариативности аналогичные биологической
способности глаза изменять диаметр зрачка в зависимости от его освещенности (см. рис. 4).
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Рис. 4. Вариационный метод нормативного регулирования и оценки достаточности мгно-
венной ликвидности в денежном измерении при поэтапном увеличении индивидуального
показателя FD банка.

Для организа-
ции непрерывного
мониторинга каче-
ства управления
мгновенной лик-
видностью в денеж-
ном измерении, по
группе банков либо
по всей банковской
системе, на монитор
компьютера может
быть выведена ин-
формация анало-
гичная той, которая
представлена на ри-
сунке 4, но в масш-
табе соответствую-
щей группы банков
или банковской си-
стемы в целом.

ВЫВОДЫ
Проведенное ис-

следование под-
тверждает возмож-
ность оптимизации
резерва ликвиднос-
ти, в виде первич-
ных резервов банка, на основе использования экономико-математического моделирования. При этом, вариаци-
онный метод регулирования ликвидности приобретает завершенный вид, а его использование позволяет по
новому взглянуть на оценку достаточности банковской ликвидности на принципах экономической целесооб-
разности. Это, без сомнения, будет способствовать обеспечению стабильности банковской системы и эффек-
тивности ее функционирования.

Одновременно, вариационный метод нормирования и регулирования банковской ликвидности создает ус-
ловия для построения системы непрерывного, в режиме on-line, регулирования и мониторинга ликвидности.
При этом формируется основа для гармонизации целей и задач главного регулятора и банковского сообщества.
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ВИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВ УКРАЇНИ
У статті здійснено визначення кредитно-інвестиційного потенціалу банків на основі сукупності складових

кредитно-інвестиційного потенціалу. Доведено, що частина банків країни не реалізувала свій кредитно-інвес-
тиційний потенціал

Ключові слова: кредитно-інвестиційний потенціал банків, складові кредитно-інвестиційного потенціалу банків

ВСТУП
Банки, як головні фінансові інститути України, повинні забезпечити акумулювання і ефективний перероз-

поділ фінансових ресурсів між всіма секторами економіки, зокрема реального сектору і сектору домогоспо-
дарств, як головних споживачів фінансових ресурсів. Для ефективного перерозподілу фінансових ресурсів в
економіці країни банківські інститути повинні мати відповідні власні можливості, тобто рівень кредитно-інве-
стиційного потенціалу. Однак вітчизняні банківські інститути не мають достатнього рівня кредитно-інвести-
ційного потенціалу, тобто необхідних обсягів фінансових ресурсів що негативно впливає на функціонування як
реального сектору економіки, так і сектору домогосподарств.

За сучасних умов банки, з одного боку, виступають головними суб’єктами економічного зростання, а, з
іншого боку, гальмом на шляху економічного реформування національного господарства. Між банками і інши-
ми суб’єктами економіки існують різні фінансові і нефінансові зв’язки, які так чи інакше відбиваються на ре-
зультатах фінансово-господарської діяльності. Проте ці зв’язки не завжди мають раціональний характер, інко-
ли вони суперечать здоровому глузду, а іноді свідчать про абсолютну неадекватність фінансових рішень як
суб’єктів підприємництва і домогосподарств, так і самих банків.

Методологічні підходи до визначення кредитно-інвестиційного потенціалу банків України були досліджені
нами в декількох працях, зокрема [1, 2, 3], що дало змогу обґрунтувати наукові положення до визначення вели-
чини кредитно-інвестиційного потенціалу. Однак фактичні розрахунки величини кредитно-інвестиційного по-
тенціалу банків не були зроблені, що є спонукальною основою для подальших досліджень.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Спираючись на власні дослідження, що були зроблені раніше щодо методологічних підходів до визначення

величини кредитно-інвестиційного потенціалу банків здійснимо розрахунки, які дозволять встановити наскільки
фактична кредитно-інвестиційна діяльність банків відповідає наявному кредитно-інвестиційному потенціалу.
Отже, мета статті полягає у визначенні кредитно-інвестиційного потенціалу найкрупніших банків України та
його співставлення з наявною кредитно-інвестиційною діяльністю.

РЕЗУЛЬТАТИ
Формування і використання кредитно-інвестиційного потенціалу банку забезпечується відповідним рівнем

складових, а саме: а) фінансовим потенціалом (сумою власного капіталу та зобов’язань); б) кадровим потенці-
алом (професійними можливостями керівництва та персоналу банку); в) технічним та інформаційним потен-
ціалом (технічними засобами та інформаційними ресурсами); г) розрахунково-платіжним потенціалом (розра-
хунково-платіжними засобами та ресурсами); д) інноваційним потенціалом (здатністю банку до впровадження
нових видів кредитно-інвестиційних продуктів); е) організаційно-управлінським потенціалом (здатністю керів-
ництва банку до ефективного управління кредитно-інвестиційною діяльністю).

У [1, 3] нами був запропонований науковий підхід до визначення величини кредитно-інвестиційного потенціалу
окремого банку, який дає змогу оцінити сучасний рівень кредитно-інвестиційних можливостей банків та встановити
їх рейтинг шляхом ранжирування за обсягом кредитно-інвестиційного потенціалу. Крім того, використання запропо-
нованого підходу дає можливість оцінити наскільки реалізується кредитно-інвестиційний потенціал окремого банку
при формуванні його кредитно-інвестиційного портфеля. Використання на практиці запропонованого наукового
підходу до визначення обсягу кредитно-інвестиційного потенціалу дає надійний результат, якщо є необхідна та дос-
тупна інформація, яка дозволяє зробити відповідні розрахунки. Така доступна інформація наводиться у звітності
кожного окремого банку, яку можливо отримати за умов наявності комп’ютера та Інтернет-ресурсів.

Для практичних розрахунків обсягів кредитно-інвестиційного потенціалу банків необхідно використовува-
ти найбільш доступну інформацію. Такою доступною інформацією може бути річна фінансова звітність, яку
фактично публікує кожний банк. Це дасть можливість розрахувати величину кредитно-інвестиційного потен-
ціалу для будь-якого банку.

Здійснимо відповідні розрахунки величини кредитно-інвестиційного потенціалу банків І групи, яку наво-
дить НБУ у своїй звітності за 2008-2010 роки (табл. 1).

На першому місці за величиною кредитно-інвестиційного потенціалу з великим відривом розташований
Приватбанк. Останнє місце в групі займає Кредитпромбанк. Тобто можливо стверджувати, що за величиною
кредитно-інвестиційного потенціалу банки І групи практично розташувались у тій же послідовності, як вони
відображені у загальній звітності НБУ.

Величина кредитно-інвестиційного потенціалу показує максимальний обсяг економічних ресурсів, який банк
має для кредитно-інвестиційної діяльності. Проте в реальності цей обсяг економічних ресурсів не один банк на
практиці не зможе використати повністю, а тому буде завжди існувати різниця між величиною кредитно-інвес-
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Таблиця 1
Величина кредитно-інвестиційного потенціалу банків І групи

(розраховано за даними 2008-2010 рр.) *

№
п/п Назва банку І групи

Величина кредит-
но-інвестиційного

потенціалу

№
п/п Назва банку І групи

Величина кредит-
но-інвестиційного

потенціалу
1 Приватбанк 71230,1 10 Альфа-Банк 24226,3
2 Ощадбанк 54564,8 11 «Надра» 20519,2
3 Укрексімбанк 49430,8 12 «Форум» 18115,7
4 Райффайзен банк Аваль 46616,6 13 «Фінанси і кредит» 16429,9
5 УкрСиббанк 42843,0 14 Брокбізнесбанк 14506,4
6 Укрсоцбанк 37905,3 15 ПУМБ 13720,3
7 ОТП Банк 30919,4 16 Родовід Банк 13691,2
8 ВТБ Банк 24972,6 17 СведБанк 12807,5
9 Промінвестбанк 24373,3 18 Кредитпромбанк 11917,6

* Розраховано автором
Таблиця 2

Абсолютні та відносні різниці між величиною кредитно-інвести-
ційного потенціалу банків і їх фактичним кредитно-інвестиційним

портфелем у 2008-2010 рр. *

№
п/п Назва банку

Величина
кредитно-

інвестицій-
ного потен-

ціалу,
млн. грн.

Величина
кредитно-
інвести-
ційного

портфеля,
млн. грн.

Абсолю-
тні від-

хилення,
млн. грн.

Відносні
відхи-

лення, %

1 Приватбанк 71230,1 67431,6 3798,5 105,6
2 Ощадбанк 54564,8 51005,5 3559,3 107,0
3 Укрексімбанк 49430,8 46028,5 3402,3 107,4
4 Райффайзен банк Аваль 46616,6 41120,3 5496,3 113,4
5 УкрСиббанк 42843,0 37970,5 4872,5 112,8
6 Укрсоцбанк 37905,3 34572,5 3332,8 109,6
7 ОТП Банк 30919,4 25182,8 5736,6 122,8
8 ВТБ Банк 24972,6 22989,6 1983,0 108,6
9 Промінвестбанк 24373,3 20107,7 4265,6 121,2
10 Альфа-Банк 24226,3 21462,6 2763,7 112,9
11 «Надра» 20519,2 19824,0 695,2 103,5
12 «Форум» 18115,7 15401,3 2714,4 117,6
13 «Фінанси і кредит» 16429,9 14897,4 1532,5 110,3
14 Брокбізнесбанк 14506,4 11464,8 3041,6 126,5
15 ПУМБ 13720,3 12564,5 1155,8 109,2
16 Родовід Банк 13691,2 5259,7 8431,5 260,3**
17 СведБанк 12807,5 10486,5 2321,0 122,1
18 Кредитпромбанк 11917,6 11175,5 742,1 106,6

** Проблемний банк (не має можливості обслуговувати свої зобов’язання)
* Розраховано автором

тиційного потенціалу і реальним кредитно-
інвестиційним портфелем банку. Чим
більша різниця між кредитно-інвестицій-
ним портфелем банку та величиною його
кредитно-інвестиційного потенціалу, тим
більше додаткових економічних можливо-
стей має банк для здійснення операцій з
кредитування й інвестування.

Дослідимо різницю між величиною кре-
дитно-інвестиційного потенціалу банків
І групи і їх кредитно-інвестиційними порт-
фелями (табл. 2).

Наведені розрахунки дають змогу ствер-
джувати, що за відносними показниками
лідером рейтингу буде не Приватбанк, який
хоча і має великий кредитно-інвестиційний
потенціал, але фактично його вже викори-
стовує при здійсненні операцій кредитуван-
ня й інвестування. За відносними показни-
ками лідером буде Брокбізнесбанк, який
хоча і займає лише чотирнадцяте місце за
величиною кредитно-інвестиційного потен-
ціалу, але цей потенціал він повністю ще
не задіяв в кредитно-інвестиційній діяль-
ності. На другому місце за відносними по-
казниками буде ОТП Банк, який теж має
досить великий запас щодо збільшення кре-
дитно-інвестиційної діяльності (табл. 3).

Таблиця 3
Рейтинг банків І групи за рівнем відносного відхилення кредитно-інвестиційного портфеля від величини

кредитно-інвестиційного потенціалу у 2008-2010 рр. *
№
п/п Назва банку Відносні

відхилення, %
№
п/п Назва банку Відносні

відхилення, %
1 Брокбізнесбанк 126,5 10 Укрсоцбанк 109,6
2 ОТП Банк 122,8 11 ПУМБ 109,2
3 СведБанк 122,1 12 ВТБ Банк 108,6
4 Промінвестбанк 121,2 13 Укрексімбанк 107,4
5 «Форум» 117,6 14 Ощадбанк 107,0
6 Райффайзен банк Аваль 113,4 15 Кредитпромбанк 106,6
7 Альфа-Банк 112,9 16 Приватбанк 105,6
8 УкрСиббанк 112,8 17 «Надра» 103,5
9 «Фінанси і кредит» 110,3

* Розраховано автором
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Останнє місце в наведеному рейтингу займає банк «Надра», а Родовід Банк до цього рейтингу навіть і не
було включено внаслідок того, що він фактично знаходиться вже на протязі двох років в стадії адміністрування
з боку НБУ та поки що не може вийти з кризового стану.

Таким чином, здійсненні розрахунки дають можливість не лише встановити величину кредитно-інвестицій-
ного потенціалу кожного банку, але і виявити перспективи щодо збільшення операцій кредитування й інвесту-
вання у майбутньому внаслідок наявного потенціалу і фактичного його використання у вигляді кредитно-інве-
стиційного портфеля.

Для визначення величини кредитно-інвестиційного потенціалу банківської системи країни можливо запро-
понувати таку формулу:





m

1і
ББСУ і

ВКРІНПВКРІНП , (1)

де ВКРІНПБСУ — величина кредитно-інвестиційного потенціалу банківської системи України, млн. грн.; ВКРІНПБі
— величина кредитно-інвестиційного потенціалу і-го банку, що входить до банківської системи України, млн.
грн.; m — кількість банків, що входять до складу банківської системи України; і — порядковий номер банку в
складі банківської системи України.

На основі величини кредитно-інвестиційного потенціалу банківської системи України можливо встановити.
По-перше, частку, яку займає будь-який банк у складі загальної величини кредитно-інвестиційного потен-

ціалу. Формула для розрахунку має наступний вигляд:

100
ВКРІНП
ВКРІНПЧ

БСУ

Б
КРІНП Б

 , (2)

де ЧКРІНПб — частка кредитно-інвестиційного потенціалу будь-якого банку у складі банківській системі України, %.
По-друге, зіставити фактичний кредитно-інвестиційний портфель усіх банків країни з загальною величи-

ною кредитно-інвестиційного потенціалу. Формула для розрахунків має наступний вигляд:

БСУ

БСУ
КРІНП/КІП ВКРІНП

КІПКВ  , (3)

де КВКІП/КРІП — коефіцієнт співвідношення кредитно-інвестиційного портфеля за всіма банками; КІПВСУ — ве-
личина кредитно-інвестиційного портфеля всіх банків, що входять до складу банківської системи України, млн.
грн.; ВКРІНПБСУ — величина кредитно-інвестиційного потенціалу банківської системи України, млн. грн.

По-третє, оцінити рівень кредитно-інвестиційної діяльності окремого банку у складі банківської системи
України. Формула для розрахунку має наступний вигляд:

m:ВКРІНП
КІПІ

БСУ

Б
КРІНДБ

 , (4)

де ІКРІНДб — рівень кредитно-інвестиційної діяльності будь-якого банку у складі банківської системи України
(значення може бути більшим 1); КІПБ — кредитно-інвестиційний портфель будь-якого банку у складі банківській
системі України, млн. грн.; ВКРІНПБСУ — величина кредитно-інвестиційного потенціалу банківської системи
України, млн. грн.; m — кількість банків у складі банківської системи України.

Здійсненні теоретичні узагальнення та практичні розрахунки дають змогу встановити фактичну величину
кредитно-інвестиційного потенціалу банку. Однак з теоретичних і практичних позицій дуже важливо встанови-
ти рівень кредитно-інвестиційного потенціалу будь-якого вітчизняного банку у відношенні до банку-моделі,
тобто банку, який буде обраний за модель для співставлення з вітчизняним банком.

Для співставлення величини кредитно-інвестиційного потенціалу будь-якого банку з банком-моделлю необ-
хідно здійснити наступні дії:

1) встановлюється банк-модель, для якого буде визначатися величина кредитно-інвестиційного потенціалу;
2) визначаються економічні складові та ресурси, що впливають на формування кредитно-інвестиційного

потенціалу для банку-моделі;
3) розраховується величина кредитно-інвестиційного потенціалу банку-моделі, а потім здійснюється по-

рівняльна оцінка кредитно-інвестиційного потенціалу окремого банку з банком-моделлю.
За цим підходом рівень кредитно-інвестиційного потенціалу банків визначається за наступною формулою:

БМ

Б
КРІНП ВКРІНП

ВКРІНПІ  , (5)

де ІКРІНП. — рівень кредитно-інвестиційного потенціалу банку (визначається у частках одиниці або у відсотках;
показник не перевищує 1 чи 100%);

ВКРІНПБ — величина кредитно-інвестиційного потенціалу банку, млн. грн.;
ВКРІНПБМ — величина кредитно-інвестиційного потенціалу банку-моделі, млн. грн.
ВИСНОВКИ
Оцінка рівня кредитно-інвестиційного потенціалу банку має велике значення при розробці стратегії та так-

тики розвитку банку, визначення напрямів його ефективної діяльності, оптимізації формування і використання
ресурсної бази, добір кадрів, розвиток регіональної банківської мережі.
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ВПЛИВ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ НА РОЗВИТОК РИНКУ ЛІЗИНГУ УКРАЇНИ
В статті здійснюється аналіз впливу показників банківської системи на ринок лізингу України. Виділено

перспективні напрями співпраці банків та лізингових компаній. Розроблено рекомендації щодо активізації діяль-
ності вітчизняних комерційних банків на ринку лізингу.

Ключові слова: банківська система, ринок лізингу, іноземний банківський капітал, банківське кредитування,
результат діяльності банків, фінансовий лізинг, фінансово-економічна криза.

ВСТУП
Актуальність розвитку лізингу в Україні зумовлена високим ступенем зносу основних фондів, що негативно

впливає на показники економічного зростання країни. Лізинг за своєю сутністю є синтезом відомих форм фінан-
сування капіталовкладень, альтернативним механізмом оновлення основних фондів суб’єктів господарювання,
використання якого може сприяти процесу модернізації економіки та підвищення її технологічного рівня.

Однією з основних проблем, що стримує розвиток ринку лізингу в Україні є його фінансове забезпечення,
адже для проведення лізингових операцій необхідні значні кошти, тоді ж як вітчизняні лізингові компанії висту-
пають відносно слабкими фінансовими установами. У зв’язку з практичною відсутністю в країні державного
фінансування лізингу, нерозвинутим вітчизняним фондовим ринком та складністю залучення коштів з інших
джерел, важливу роль в процесі його фінансового забезпечення відіграють банківські установи. Саме банки, на
нашу думку, є тими інституціями, які зможуть дати поштовх до розвитку вітчизняного ринку лізингу.

Питання пріоритетного впливу банківського сектору на ринок лізингу знайшло своє відображення у працях
як вітчизняних, так і закордонних науковців. Зокрема, російський науковець Аюпов А.А. в своїх дослідженнях
робить висновок, що найбільш реальними суб’єктами ринку лізингу, які володіють достатнім обсягом фінансо-
вих ресурсів та вільним доступом до ним, є банки [1, c. 55]. Гюлушанян А. Б. відзначає, що здатність банків-
ського сектору мультиплікувати депозити і, як наслідок, мультиплікувати інвестиції, може виступити в якості
основної ланки, яка здійснює інвестування в економіку, в тому числі і через лізинг [2, с. 25]. Ляхова О.О., в свою
чергу, визначає банки як одну з головних складових функціональної інфраструктури ринку у процесі фінансо-
вого забезпечення лізингового бізнесу України [3]. Однак, незважаючи на наявність наукових праць присвяче-
них участі банків у лізинговій діяльності, питання прикладного дослідження взаємозв’язків між банківським та
лізинговим бізнесом залишається недостатньо вивченим.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної роботи є дослідження впливу показників банківської системи на ринок лізингу з метою роз-

робки практичних рекомендацій для активізації лізингової діяльності комерційних банків та визначення перс-
пективних напрямків розвитку ринку лізингу в Україні.

РЕЗУЛЬТАТИ
Для проведення дослідження нами було використано багатофакторний аналіз, при якому проаналізовано

наступні показники (млрд. грн.):
а) лізингової діяльності: вартість діючих договорів фінансового лізингу (y1) та вартість укладених нових

угод фінансового лізингу (y2) [4];
б) банківської діяльності: частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків (x1); кредити, що надані

суб’єктам господарювання (x2); довгострокові кредити, надані суб’єктам господарювання (x3); вкладення банків в
цінні папери (x4); власний капітал банків (x5); регулятивний капітал банків (x6); результат діяльності банків (x7) [5].

В зв’язку з тим, що показники банківської системи є взаємопов’язаними між собою, в дослідженні ми роз-
глядали вплив кожного з них на окремі показники лізингової діяльності, оскільки комплексний вплив змінних
можна досліджувати лише за умови незалежності пояснюючих факторів.

Період дослідження з 01.01.2007 року по 31.12.2010 року (дані відображено поквартально). При дослід-
женні нами було здійснено аналіз взаємозв’язку між відносними показниками діяльності як банківської систе-
ми, так і ринку лізингу. За базу було обрано перший показник нашої вибірки (І квартал 2007 року) та поділено
всі інші елементи вибірки на це значення. В результаті було отримано вибірку із 15 елементів.

Вартість діючих договорів фінансового лізингу характеризує обсяг загального портфеля договорів фінансово-
го лізингу в країні. В результаті дослідження нами було визначено, що найістотніший вплив на цей показник має:

 частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків;  кредити, видані суб’єктам господарювання;
 власний капітал банків;  регулятивний капітал банків (табл. 1).

Таблиця 1
Кореляція між відносною вартістю діючих договорів фінансового лізингу

та відносними значеннями пояснюючих змінних
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7

Y1 0,9049122 0,8969861 0,6661633 0,5914297 0,8872716 0,8455601 -0,4032278
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Вплив іноземного банківського капіталу на ринок лізингу зумовлений процесом припливу іноземних інвес-
тицій у вітчизняний банківський сектор, що розпочався у 2004-2005 рр. Купивши вітчизняний банк або ж відкрив-
ши філію власного банку в Україні, як правило, протягом певного часу іноземні інвестори створювали дочірні
лізингові компанії. Протягом 2005-2008 рр. в Україні було створено 12 потужних лізингових компаній, які є
дочірніми установами українських банків з іноземним капіталом. Станом на 01.01.2011 року у Рейтингу лізин-
гових компаній, який щоквартально публікується «Українським об’єднанням лізингодавців» [6], такі лізингові
компанії володіли 84% загального портфеля договорів фінансового лізингу. Маючи доступ до дешевого фінан-
сування материнської структури, ці лізингодавці активно нарощували власні портфелі, навіть в умовах кризи.
Саме тому вплив іноземного банківського капіталу на обсяг лізингових операцій є дуже значним.

Банківське кредитування є основним джерелом фінансування договорів лізингу, що і визначає істотність впли-
ву кредитів, виданих суб’єктам господарювання, на обсяг портфеля договорів фінансового лізингу. Як видно з
табл. 1 між вартістю договорів фінансового лізингу та довгостроковими кредитами, виданими суб’єктам господа-
рювання, зв’язок не є значним. Цей результат є досить негативним, враховуючи те, що договори лізингу мають
довгостроковий характер. Як наслідок, діяльність лізингових компаній здійснюється з значним ризиком (зокрема,
високим є ризик ліквідності), оскільки в умовах неможливості залучити довгострокове фінансування лізингові
компанії отримують короткострокові кредити банків з надією перекредитувати їх в майбутньому.

Взаємозалежність власного та регулятивного капіталу банків із вартістю договорів фінансового лізингу зу-
мовлена зростанням можливостей банківської установи здійснювати діяльність на ринку лізингу при збільшенні
власних фінансових ресурсів.

Зважаючи на те, що кореляції цих чотирьох показників є істотними, нами була побудована лінійна регресій-
на модель вигляду:

 i1 xy , (1)
де i = 1, 2, 5, 6.

Таблиця 2
Результати оцінки лінійних регресійних моделей

 
p-значення для t-тесту

( = 0) R2

X1 1,4589 1,4373 < 0,0001 0,8189
X2 0,8065 2,1558 < 0,0001 0,8046
X5 1,2085 1,9095 < 0,0001 0,7873
X6 1,8523 1,4716 < 0,0001 0,715

Отримані у табл. 2 результати дають нам
можливість зробити наступні висновки та
прогнози:

 при зростанні відносної частки інозем-
ного капіталу у статутному капіталі банків на
1%, відносна вартість діючих договорів
фінансового лізингу збільшується на 1,44%;

 при збільшенні відносного показника
кредитів, виданих суб’єктам господарюван-
ня на 1%, відносна вартість діючих договорів фінансового лізингу зростає на 2,16%;

 при зростанні відносного обсягу власного капіталу банків на 1%, відносна вартість діючих договорів фінан-
сового лізингу збільшується на 1,91%;

 при збільшенні відносного показника регулятивного капіталу банків на 1%, відносна вартість діючих до-
говорів фінансового лізингу зростає на 1,47%.

Вартість нових договорів фінансового лізингу показує обсяг нового лізингового бізнесу в країні. Отримані
результати аналізу залежностей показників банківської діяльності та вартості нових договорів фінансового лізингу
показують, що на даний показник лізингової діяльності мають істотний вплив ті ж змінні, що і на обсяг лізин-
гового портфеля (табл. 3). Однак, якщо на відносну вартість договорів фінансового лізингу найістотніший вплив
мала відносна частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків, то на відносну вартість нових договорів
фінансового лізингу — кредити, що видані суб’єктам господарювання. На нашу думку, це зумовлено тим, що в
умовах економічної нестабільності іноземні інвестори знизили свою активність по завоюванню фінансового
ринку України, тому і вплив їх на ринок лізингу частково знизився.

Таблиця 3
Кореляція між відносною вартістю нових договорів фінансового лізингу та відносними значеннями поясню-

ючих змінних
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7

Y2 -0,8308109 -0,923125 -0,77383 -0,4587 -0,8842658 -0,8550304 0,6132885

Як і в попередньому випадку, нами була побудована регресійна модель вигляду  i2 xy , де i = 1, 2, 5,
6, результати якої відображені у табл. 4.

Таблиця 4
Результати оцінки лінійних регресійних моделей

 
p-значення для t-тесту

( = 0) R2

X1 9,9445 -2,4829 0,000125 0,6902
X2 12,0521 -4,1743 < 0,0001 0,8522
X5 11,0110 -3,5805 < 0,0001 0,7819
X6 9,904 -2,800 < 0,0001 0,7311

Отримані результати є доволі цікавими,
оскільки показують, що при зростанні
відносних показників банківської діяльності,
відносна вартість нових договорів лізингу
спадає. Зокрема:

 при збільшенні відносної частки інозем-
ного капіталу на 1%, відносна вартість но-
вих договорів фінансового лізингу змен-
шується на 2,48%;



72
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2011 - №4

Заблоцький Т.М., Другова В.Т. Вплив банківської системи на розвиток ринку лізингу України

 при зростанні відносного показника кредитів, виданих суб’єктам господарювання на 1%, відносна вартість
договорів фінансового лізингу знижується на 4,17%;

 при збільшенні відносного показника власного капіталу на 1%, відносна вартість договорів фінансового
лізингу зменшується на 3,58%;

 при зростанні відносного показника регулятивного капіталу банків на 1%, відносна вартість договорів
фінансового лізингу знижується на 2,8%.

На нашу думку, це можна аргументувати тим, що період часу за який ми проводили аналіз включає в себе
кризові роки (2008-2010 рр.), коли діяльність банків в основному була збитковою і активність банківських
установ на лізинговому ринку спадала.

Таким чином, результат діяльності банків все ж таки перебуває у залежності із показниками ринку лізингу,
незважаючи на те, що отриманий нами кореляційний зв’язок між їх відносними значеннями є неістотним (табл. 1, 3).
Тому з метою глибшого дослідження впливу результату діяльності банків на ринок лізингу, нами було розділено
цей показник на додатні та від’ємні значення і визначено кореляцію між ними та відповідними значеннями
вартості діючих договорів фінансового лізингу. Кореляція додатних значень дорівнює 0,7521949, а від’ємних
— 0,3903589. Зважаючи на це, ми розбили вибірку на дві частини та провели регресійний аналіз для кожної з
них окремо. Варто додати, що обсяги обох вибірок становлять лише 8 елементів, тому результати табл. 5 не дають

Таблиця 5
Результати оцінки лінійних регресійних моделей залежності

вартості діючих договорів фінансового лізингу від результатів
діяльності банків
  p-значення R2

Y1 по X7 (X7<0) 29,17811 0,03369 0,339 0,1524
Y1 по X7 (X7>0) 6,286 2,973 0,0313 0,5658

жодних підстав для того, щоб визнати, що
регресія є коректною. Однак, на її основі ми
можемо зробити важливі для нашого дослід-
ження висновки.

Виходячи із результатів табл. 5, наше при-
пущення про те, що при від’ємному резуль-
таті діяльності банків цей фактор не має
істотного впливу на вартість діючих дого-
ворів фінансового лізингу підтвердилося.
Таким чином, в умовах збитковості банки не
зацікавлені в розвитку лізингу, що прояв-
ляється у зменшенні обсягів лізингових опе-
рацій та припиненні фінансування лізинго-
вих компаній.

Про вплив цього фактора на додатні зна-
чення ми сказати точно нічого не можемо.
Ми не можемо ні відхилити, ні прийняти при-
пущення про лінійність такого зв’язку. Про-
те зауважимо, що зростання результатів
діяльності банків призводить до зростання
вартості діючих договорів фінансового
лізингу, що є природним результатом. Гра-
фічно побудована регресійна модель зобра-
жена на рис. 1.

ВИСНОВКИ
Таким чином, на основі отриманих ре-

зультатів можна зробити наступні висновки:
1. В процесі дослідження нами було ви-

значено основні показники банківської діяль-
ності, що істотно впливають на ринок лізин-

Рис. 1. Регресія вартості діючих договорів фінансового лізингу
на результат діяльності банків

гу. До них належить частка іноземного банківського капіталу у статутному капіталі банків, кредити, видані
суб’єктам господарювання, а також власний та регулятивний капітал банків України.

2. Проведений аналіз показав, що банки здійснюють фінансування лізингового бізнесу в основному за раху-
нок короткострокових кредитів. Таким чином, діяльність лізингових компаній стає дуже ризиковою і при не-
змінності структури банківського фінансування договорів лізингу в майбутньому, можна спрогнозувати виник-
нення численних проблем, які будуть зумовлені розривами ліквідності і, як наслідок, неспроможністю деяких
лізингових компаній відповідати за свої зобов’язання перед кредиторами та інвесторами.

3. Вважаємо, що з метою збільшення обсягів довгострокового банківського фінансування лізингового бізне-
су доцільним є використання Національним банком України такого інструменту стимулювання лізингу як зни-
ження норми ризиків за кредитами, виданими лізинговим компаніям на термін від 3-х років, з 100% до 50%. На
нашу думку, кредитування банком лізингової компанії є менш ризиковим, ніж середньостатистичного пози-
чальника-юридичної особи. Це зумовлено тим, що лізингова компанія є більш фінансово стійкою установою,
окрім того, особливості діяльності зумовлюють її незацікавленість у виникненні простроченої заборгованості,
оскільки це спричинятиме проблеми з отриманням банківського фінансування в майбутньому. Тому в разі не-
сплати лізингоодержувачем платежів лізинговій компанії по договору лізингу, остання в будь-якому випадку
намагатиметься погасити свою заборгованість перед банком по кредитному договору.
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4. З іншого боку, керівництво лізингових компаній повинно також більшу увагу приділяти диверсифікації
джерел фінансування. Такий підхід зробить компанії більш незалежними від банківського кредитування, обся-
ги якого змінюються в залежності від економічних умов. Вважаємо, що сек’юритизація лізингових активів є
досить перспективним інструментом фінансування. В Україні, зважаючи на нерозвинутість фондового ринку,
такі схеми можливі лише за участю банківських установ, які виконуючи функції андерайтерів, візьмуть на себе
зобов’язання щодо організації емісії цінних паперів та їх розміщення серед інвесторів за додаткову винагороду.

5. Результати дослідження показали, що активність банків на ринку лізингу знижується в умовах падіння
прибутковості їхньої діяльності. В періоди економічної нестабільності банки мають чимало власних проблем,
пов’язаних з ліквідністю, погіршенням платоспроможності позичальників, зростанням обсягів проблемних
кредитів тощо, тому їх зацікавленість в лізингових операціях помітно зменшується.

6. Однак, враховуючи те, що банківська система України починає поступово відновлюватися після глибокої
фінансово-економічної кризи і станом на 01.04.2011 року вперше за два останні роки результат її діяльності є
позитивним, можна спрогнозувати зростання в недалекому майбутньому активності банків на ринку лізингу,
що зумовить збільшення його обсягів та впливу на процес модернізації вітчизняної економіки.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
В УКРАЇНІ

Розкрито особливості формування сучасної системи фінансової безпеки у вітчизняних комерційних банках.
Здійснено аналіз методик рейтингової оцінки банків та встановлено перелік показників, що беруться агентства-
ми до уваги при визначенні рейтингу банківських установ. Запропоновано вважати рейтингування елементом
виявлення рівня фінансової безпеки комерційного банку, а високу рейтингову оцінку — одним із індикаторів
належного стану фінансової безпеки установи.
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ВСТУП
В умовах нестабільності світових фінансових ринків, які і досі відчувають на собі наслідки фінансово-

економічної кризи 2008-2009 років, банківські установи почали значну увагу приділяти механізмам захисту
власних та залучених від клієнтів активів від негативного впливу на їх цілісність факторів зовнішнього та внут-
рішнього середовища. Ще нещодавно система економічної безпеки вітчизняного банку представляла собою
один відокремлений підрозділ — Службу безпеки, основними завданнями якої були організація пропускного
режиму на територію організації, охорона фізичної цілісності та збереження матеріальних ресурсів банку. Співро-
бітниками цієї служби, зазвичай, були відставники силових органів, колишні міліціонери, воєнні, тощо, тобто
особи, які не володіли навіть поверховими знаннями у сфері фінансів та кредиту, необхідними для професійної
роботи усім банківським службовцям. Пізніше до функцій служби безпеки увійшли: забезпечення недоторкан-
ності інформаційної бази, перевірка персоналу при прийомі на роботу, робота з проблемними клієнтами та
багато інших. Нині служба безпеки або служба економічної безпеки банку — це спеціалізований підрозділ,
який гарантує інформаційно-аналітичну, кадрову, техніко-технологічну, фізичну та, звісно, фінансову безпеку
банківської установи. Оскільки банки — це суб’єкти господарської діяльності, які спеціалізуються на наданні
саме фінансових послуг, то і фінансова безпека для них є вкрай важливою. У наш час співробітники банківської
служби безпеки уже не можуть якісно виконувати свої функції без відповідного рівня знань і вмінь. Тому нау-
кові дослідження, присвячені особливостям організації систем фінансової безпеки у сучасних комерційних
банках є дуже актуальними, особливо якщо вони можуть слугувати матеріалом для підвищення кваліфікації
працівників служб безпеки, та здатні поглибити їх розуміння важливості та значення фінансової безпеки у
діяльності банку, навчити основам побудови сучасних комплексних систем економічної безпеки організації.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою проведення дослідження є визначення поняття фінансової безпеки комерційного банку, узагальнен-

ня основних елементів системи її забезпечення та встановлення показників оцінки стану фінансової безпеки
організації.

РЕЗУЛЬТАТИ
Фінансова безпека комерційного банку — це сукупність умов, за яких потенційно небезпечні для фінансово-

го стану комерційного банку дії чи обставини попереджені або зведені до такого рівня, за якого вони не здатні
завдати шкоди встановленому порядку функціонування банку, збереженню й відтворенню його майна та інфра-
структури і перешкодити досягненням банком статутних цілей; стан захищеності фінансових інтересів комер-
ційного банку, його фінансової стійкості, а також середовища, в якому він функціонує [1]. Водночас, фінансова
безпека банку — це такий його фінансовий стан, який характеризується збалансованістю системи фінансових
показників, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх загроз, що дозволяє своєчасно та в повному обсязі виконувати
взяті на себе зобов’язання, забезпечує ефективний розвиток банку в поточному та наступних періодах [2].

Функціонування механізму забезпечення фінансової безпеки банку відбувається шляхом здійснення певних
дій над її об’єктами. В основі механізму забезпечення фінансової безпеки знаходиться системне поєднання пев-
них інструментів, методів, важелів та інформаційно-аналітичного забезпечення, створюваних на базі принципів
забезпечення фінансової безпеки, що об’єктивно існують як економічні закономірності, а також виробляються
суб’єктами управління фінансової безпеки банку для досягнення і захисту фінансових інтересів останнього [3].
Об’єктом фінансової безпеки банку є фінансова діяльність банку, безпеку якої необхідно забезпечити [4], прибу-
ток, джерела та обсяги фінансових ресурсів, структура капіталу, структура грошових потоків, структура активів,
інвестиції, фінансові ризики, система фінансових інновацій, тощо [3]. Суб’єкти фінансової безпеки — це керів-
ництво банку і його персонал [4]. Функції суб’єкта фінансової безпеки організації у залежності від розміру остан-
ньої можуть бути покладені як на певний структурний підрозділ так і на окремого менеджера [3]. Предмет фінан-
сової безпеки банку — діяльність суб’єктів фінансової безпеки у напрямку реалізації принципів, функцій, страте-
гічної програми або конкретних заходів щодо забезпечення фінансової безпеки, яка спрямована на об’єкти фінан-
сової безпеки.

До принципів забезпечення фінансової безпеки банку варто віднести: 1) домінантність банківського законо-
давства під час забезпечення фінансової безпеки банку (забезпечення фінансової безпеки банку має відбувати-
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ся законними методами та інструментами); 2) збалансованість фінансових інтересів банку в особі його влас-
ників і керівництва (при цьому слід також визначити критерії оцінки стану фінансової безпеки банку, кількісні
індикатори, які характеризують його фінансову діяльність на перспективу і фінансову стратегію банку); 3) мо-
ніторинг реальних і потенційних загроз фінансової безпеки банку і програма заходів щодо відвернення дії
загроз [4].

Фінансове здоров’я, а відтак — і фінансова безпека комерційних банків багато у чому залежать від: а) наяв-
ності економічних нормативів, що регламентують банківську діяльність, їх обґрунтованості і безумовного до-
тримання; досконалості цих нормативів; б) рівню обов’язкового резервування; в) обсягу рефінансування НБУ;
г) необачності політики, пов’язаної з недостатньо прорахованою підпискою на цінні папери, вкладанням коштів
в амбіційні та неефективні проекти, укладанням угод із сумнівними структурами, перенесенням існуючих збитків
на новий фінансовий рік, тощо; д) системи розрахунків, яка застосовується; є) організаційної структури банку
та рівня заробітної плати персоналу; е) кваліфікації керівників комерційних банків, що займаються управлін-
ням структурою активів і пасивів; ж) рівня довіри до банківської та грошової систем і купівельною спромож-
ністю національної валюти; з) конкурентного середовища, методів, що застосовуються у конкурентній боротьбі;
и) рівня присутності у банківській системі іноземного банківського капіталу; і) рівня банківського нагляду за
діяльністю комерційних банків з боку центральних банків; к) можливості витоків внутрішньої банківської інфор-
мації поза межі банків; л) локальних і глобальних фінансових криз [1]; м) падіння ринкових курсів цінних
паперів, що знаходяться у портфелі банку; н) рівня ліквідності банків; о) якості менеджменту [5, c. 208-210].

Науковці виділяють ряд факторів функціонального середовища банку, що мають вплив на рівень його фінан-
сової безпеки. Загалом, їх згруповано на зовнішні фактори: економічні, державні, соціальні, ризикові; та внутрішні:
комерційні, організаційні, кадрові, технологічні, фінансові, інформаційні та знову ж таки ризикові [6]. Конкрет-
ний перелік факторів впливу на стан фінансової безпеки банку є унікальним, і залежить від умов його діяль-
ності, розміру, організаційної структури, тощо.

Окрім цього, практики виділяють кілька ознак, які є сигналом про можливе виникнення в банку серйозних
проблем у системі фінансової безпеки, на які керівництво банківської установи має негайно відреагувати, а саме:
недостатній рівень надходжень (призначених як для функціонування банку, так і для створення необхідних ре-
зервів); розмір капіталу, неадекватний обсяг операцій, що проводить банк, та ризику, який він бере на себе, здійсню-
ючи їх; виникнення тенденції до збільшення обсягу проблемних активів, передусім — кредитів; поява тенденції
до зменшення обсягу коштів, які традиційно становлять ресурсну базу банку; зниження рейтингу (це в основному
стосується банків, які користуються послугами таких агенцій, як Standard&Poors, Moody’s тощо) [1]. Тобто,
спеціалісти вважають, що рейтингова оцінка та її динаміка можуть бути індикаторами стану фінансової безпе-
ки комерційного банку. Аби підтвердити або спростувати дане твердження, звернемось до методик оцінки рівня
фінансової безпеки банку та до процедури рейтингування банків рейтинговими агентствами.

До показників фінансової безпеки банку відносять: дотримання банком нормативів НБУ, питому вагу
проблемних кредитів в обсязі чистих активів банку, співвідношення високоліквідних коштів і поточних па-
сивів банку, співвідношення власних і залучених коштів, питома вага високоліквідних коштів у обсязі чистих
активів банку, рівень ліквідності; рентабельність чистих активів, обсяг отриманого прибутку, рівень прибут-
ковості статутного фонду та чистих активів, відношення прибутку до середньорічного капіталу, відношення
прибутку до середньорічних активів, середні активи у розрахунку на одного співробітника, операційний при-
буток на одного співробітника, внутрішня вартість банківських послуг, коефіцієнт ефективності використан-
ня залучених коштів [1], тощо.

Вітчизняні рейтингові агентства у процесі встановлення рейтингової оцінки комерційного банку врахову-
ють такий перелік факторів впливу та показників стану банку:

1. Фактори операційного середовища (поточний стан банківської системи: ступінь конкуренції з боку банків
та небанківських фінансових інститутів, загальні тенденції та існуючі проблеми розвитку ринку фінансових
послуг; вимоги, що пред’являються регулюючими органами до банківських інститутів, взаємодія регулюючих
органів з банками, ефективність роботи, методи регулювання та контролю; фінансова стійкість корпоративного
сектора (стан галузей економіки), можливі напрями розвитку, структура і рівень доходів населення, динаміка
накопичень і витрат (рівень добробуту населення).

2. Позиція банків на фінансовому ринку (якість і диверсифікація клієнтської бази, розмір активів установи,
спектр послуг, що надаються банком; наявність, розгалуженість і географічна диверсифікація філіальної ме-
режі (точок продажів); період роботи банку на фінансовому ринку, кваліфікація, досвід і стабільність складу
його ТОП-менеджменту; наявність у банку залежності від окремих клієнтів, операцій, ринків або видів діяль-
ності, можливість виходу досліджуваного банку на нові ринки, ступінь його чутливості до зміни зовнішніх
умов; оцінка ступеня участі банку у фінансових, банківських, фінансово-промислових групах, переваги та не-
доліки такої участі; репутація банку і значимість його для фінансового ринку, можливість залучення ресурсів
від держави, акціонерів або пов’язаних підприємств, зовнішніх інвесторів).

3. Організація системи корпоративного управління (склад власників банку, їх частки участі в статутному
капіталі, ступінь впливу власників банку на формування його стратегії і поточну діяльність, ймовірність виник-
нення конфлікту інтересів різних власників, тенденції зміни складу власників, можливі наслідки такої зміни для
фінансової стійкості банку; організаційна структура, кадрова політика, процедура прийняття управлінських
рішень, якість роботи системи колегіальних органів і чіткість розподілу повноважень між ними, наявність неза-
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лежного підрозділу ризик-менеджменту та його роль у процедурі прийняття рішень; якість стратегічного пла-
нування, наявність інформативної управлінської звітності та її використання при прийнятті рішень; рівень орга-
нізації системи внутрішнього контролю та аудиту; прозорість банку, повнота наданої агентству інформації).

4. Рівень розвитку ризик-менеджменту (чутливість установи до 5 основних видів індивідуальних ризиків: кре-
дитного, ліквідності, ринкового (валютного, процентного, цінового), операційно-технологічного, юридичного).

5. Якість фінансового менеджменту (вивчаються фінансові показники, що характеризують такі аспекти:
капіталізація і управління капіталом; ліквідність; якість та диверсифікація активів; диверсифікація пасивів;
ефективність діяльності. Для оцінки якості управління капіталом проводиться аналіз наступних факторів:
1) структура власного капіталу банку; 2) показники достатності капіталу; 3) аналіз політики банку в частині
управління капіталом, наявність і ефективність використання зовнішніх і внутрішніх джерел збільшення капі-
талу банку. У ході вивчення якості кредитного портфеля установи аналізуються: 1) його концентрація за окре-
мими контрагентами, галузями, категоріями позичальників, видами застав і можливий вплив таких концент-
рацій на капітал банку; 2) рівень захищеності банку як кредитора, що випливає зі структури заставного забезпе-
чення та обсягу операцій з підвищеним ступенем кредитного ризику (включаючи вексельні кредити та операції
з пов’язаними особами); 3) рівень резервування кредитного портфеля, рівень проблемної заборгованості та
динаміка його зміни, а також якість роботи з проблемною заборгованістю (включаючи історію списань). У
процесі аналізу якості пасивів банку аналізується співвідношення власних і залучених ресурсів, диверсифіка-
ція залучених пасивів у розрізі окремих кредиторів та/або джерел, рівень нестабільних пасивів і засобів з підви-
щеною чутливістю до інформаційного фону, а також структура зобов’язань за рівнем субординації (першочер-
говості виконання). У процесі вивчення ефективності діяльності аналізуються показники основної операційної
діяльності, віддачі на активи і капітал, можливості підтримки показників чистої процентної маржі та спреду в
умовах конкуренції на фінансовому ринку. Приділяється увага диверсифікації джерел доходів, частці комісій-
них доходів у загальному обсязі доходів, а також рівню впливу окремих складових доходів і витрат на фінансові
результати установи [7].

Таким чином, оцінка якості фінансового менеджменту при встановленні рейтингу банку, містить значну
кількість показників, що використовуються для діагностики рівня фінансової безпеки банківської установи.
Тому можемо стверджувати, що рейтингова оцінка дає учасникам ринку фінансових послуг інформацію про
стан фінансової безпеки установи.

Практика російських рейтингових агентств також підкріплює твердження про можливість використання
рейтингової оцінки банку як індикатора його економічної та фінансової безпеки. Так, методологія рейтингуван-
ня агентства «Есперт Ра», м. Москва, включає у себе блок індикаторів, під загальною назвою «Фінансовий
аналіз». До нього входять такі показники: 1) достатність капіталу: (норматив Н1; норматив Н1, скоригований на
частку основного капіталу; частка переоцінки майна в капіталі); 2) якість активів (концентрація активних опе-
рацій на великих об’єктах кредитного ризику; якість кредитного портфеля, у т.ч. політика резервування, у т.ч.
забезпеченість, у т.ч. концентрація на галузях і продуктах, у т.ч. рівень проблемних позик); 3) якість портфеля
цінних паперів (у т.ч. концентрація на галузях, у т.ч. схильність кредитним і фондовим ризикам, у т.ч. ліквідність,
якість інших активів під ризиком); 4) ресурсна база (частка найбільшого вкладника у валових пасивах; частка
10 найбільших вкладників у валових пасивах; диверсифікація ресурсної бази за термінами; диверсифікація
ресурсної бази за джерелами; стабільність ресурсної бази; ймовірність великих виплат (оферти, погашення
облігацій тощо)); 5) прибутковість операцій (середня прибутковість по МСФЗ за останні три роки; рентабельність
капіталу за РСБО без урахування волатильних компонентів; рентабельність капіталу за РСБО без обліку обо-
ротних компонентів; рентабельність капіталу; частка витрат, пов’язаних із забезпеченням діяльності, у середніх
активах; відношення чистих процентних та комісійних доходів до витрат, пов’язаних із забезпеченням діяль-
ності); 6) ліквідність (норматив миттєвої ліквідності; норматив поточної ліквідності; норматив довгострокової
ліквідності; доступність джерел додаткової ліквідності); 7) валютні та позабалансові ризики (покриття високо-
ліквідними активами позабалансових зобов’язань кредитного характеру (поручительств, гарантій, невикорис-
таних лімітів по кредитних лініях); покриття високоліквідними активами зобов’язань зворотного викупу; мак-
симальна відкрита валютна позиція по одній валюті; балансуюча відкрита валютна позиція у рублях; відкрита
валютна позиція по всіх валютах [8].

Отже, не залишається жодного сумніву у тому, що висока рейтингова оцінка комерційного банку і у світовій
практиці свідчитиме про належний рівень його фінансової безпеки.

Процес забезпечення фінансової безпеки банку вимагає здійснення інформаційно-аналітичної роботи, ефек-
тивність якої є необхідною умовою для впровадження моніторингу, оцінки рівня та аналізу факторів, що впли-
вають на рівень фінансової безпеки банку. Функціонування системи інформаційно-аналітичного забезпечення
є обов’язковим для правильної та оперативної оцінки рівня фінансової безпеки банку, прогнозування можливих
внутрішніх та зовнішніх загроз, дотримання межі достатності фінансових ресурсів для своєчасного виконання
зобов’язань [2]. У процесі управління кредитним портфелем можна виділити три основні рекомендації для
вітчизняних банків: 1) застосування політики обмеженого зростання (дуже швидкий розвиток банку створює
серйозні передумови для порушення стабільності його роботи; неможливо зберігати високу якість кредитних
портфелів при існуючих вибухових темпах зростання вітчизняної банківської системи); 2) участь у роботі кре-
дитних бюро (банки все частіше стикаються з тим, що позичальники вводять їх в оману, надаючи недостовірну
інформацію (зокрема про наявність або відсутність кредитів в інших банках); кредитні бюро, у свою чергу,
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дозволяють ефективно виявляти ненадійних позичальників); 3) постійне вдосконалення кредитних методик
(необхідно відстежувати проблемні кредити та виявляти загальні причини їх виникнення; у разі виявлення
таких необхідно модифікувати застосовані методики кредитування).

Щоб не допустити вад у системі фінансової безпеки, банкам слід використовувати і постійно удосконалюва-
ти у процесі своєї роботи математичні методики прогнозування динаміки вимог клієнтів, приймати внутрішні
програми підвищення кваліфікації кадрів, відправляти працівників на стажування у зарубіжні банки, викорис-
товувати матеріальні заохочення (надбавки до заробітної плати) для стимулювання працівників до підвищення
власного професійного рівня тощо [5, c. 208-210].

Механізмом забезпечення фінансової безпеки комерційного банку сьогодні може стати сек’юритизація. Цей
механізм полягає у трансформації неліквідних активів у ліквідні цінні папери і досить широко використовуєть-
ся у світовій банківській практиці. Сек’юритизація — інструмент регулювання ринкових відносин і руху пози-
кового капіталу, за допомогою якого здійснюється передача кредитного ризику третім особам шляхом транс-
формації фінансових активів у цінні папери з метою поліпшення ліквідності, зменшення портфельного кредит-
ного ризику банку, а отже і забезпечення його безпеки та фінансової стійкості [9].

Проте основним методом забезпечити належний рівень економічної безпеки банку загалом, та фінансової
безпеки зокрема, нині можна вважати правильно підібраний, висококваліфікований та надійних персонал уста-
нови. Адже саме від вчинків та рішень кадрового складу у більшості випадків залежить цілісність, збереження
та примноження активів організації.

Основними етапами у процесі підбору персоналу є: безпосередній пошук працівника, перевірка його відпо-
відності вакантній посаді, прийом на роботу. На першому етапі роботу виконує кадрова служба банку, на друго-
му — кадрова служба, служба безпеки, керівник відповідного підрозділу, на третьому — керівник, який прий-
має рішення про зарахування, кадрова та юридична служби, що оформлюють працівника на роботу.

Пошук працівника для роботі у банку варто проводити, спираючись на певні рекомендації, дотримання яких
матиме позитивний вплив на кадрову безпеку організації, а отже, у перспективі, і на її фінансову та економічну
безпеку: 1) вести пошук працівника через кадрові агенції, через електронну пошту НБУ або за рекомендацією;
2) співбесіду з кандидатом проводити із дотриманням наступних етапів: а) співбесіда з менеджером з персона-
лу (якщо банк має можливість, одночасно проводиться психологічна оцінка претендента); б) співбесіда з осо-
бою, що перевіряє кваліфікацію претендента; в) перевірка службою безпеки відомостей, наданих претенден-
том; г) погодження кандидатури з відповідальним керівником банківської установи; 3) від деяких категорій
працівників (таких, що претендують на посади менеджерів вищого рівня) потрібно вимагати рекомендації (не
менше трьох), довідки про відсутність судимостей; 4) зробити аудіо- та відеозйомку співбесіди; 5) отримати
письмову згоду кандидата щодо перевірки службою безпеки наданих ним відомостей; 6) перевірити кваліфіка-
цію кандидата: а) провести професійний тест (від 20 до 60 завдань); б) провести особисту професійну співбе-
сіду; 7) всі надані кандидатом документи, анкети та записи його співбесід передати на перевірку службі безпеки
банку; 8) перевірити справжність наданих документів, провести їх експертизу, перевірити відомості, наведені у
резюме кандидата та (або) його анкеті; 9) зателефонувати керівникам організацій, у яких працював претендент,
та перевірити правильність наведеної інформації, уточнити причини звільнення, зустрітися з колишніми керів-
никами та співробітниками, вислухати їхні враження про роботу свого працівника; 10) перевірити відсутність
судимостей, зв’язків із кримінальними структурами, претензій щодо чесності та надійності претендента з по-
передніх місць роботи; 11) отримати рекомендації з попередніх місць роботи кандидата, перевірити їх дос-
товірність; 12) при необхідності при прийомі на роботу працівника застосувати «детектор брехні» (поліграф),
але лише в разі його добровільної згоди.

Керівник служби безпеки банку на основі зібраної інформації повинен підготувати висновок та додати його
до решти документів. Після отримання всіх висновків менеджер з персоналу надає керівнику, який приймає
рішення про зарахування особи до штату, всю зібрану інформацію у вигляді анкети (резюме) особи та трьох
висновків — кадрової служби про результати співбесіди, керівника підрозділу про достатність кваліфікації та
керівника служби безпеки про достовірність наданих відомостей. Після розгляду наданої інформації та, у разі
необхідності, зустрічі з кандидатом, керівник вирішує, чи приймати його на роботу [10]. Лише така процедура
може гарантувати належний рівень кадрової безпеки організації та мінімізувати загрози фінансовій безпеці
банку з боку персоналу.

Отже, загалом характеристики фінансової безпеки банку можуть бути представлені таким чином: 1) фінан-
сова безпека є одним з основних елементів економічної безпеки банку; 2) фінансова безпека може бути охарак-
теризована за допомогою системи кількісних і якісних показників; 3) показники фінансової безпеки повинні
мати порогові значення, за якими можна судити про ступінь фінансової безпеки банку; 4) фінансова безпека
банку повинна забезпечувати його розвиток і стійкість. Показником розвитку банку виступає зростання його
ринкової вартості, а показником стійкості — фінансові переваги банку як в довгостроковому, так і в коротко-
строковому періоді; 5) фінансова безпека забезпечує захищеність фінансових інтересів банку, його клієнтів і
акціонерів [11, с. 88].

ВИСНОВКИ
Розвиток фінансово ринку, ускладнення його інфраструктури, посилення конкуренції, спричинене збільшен-

ням кількості традиційних та нетрадиційних фінансових посередників, посилює потребу вітчизняних банків
боротись за кожного потенційного клієнта. Утримати існуючих споживачів фінансових послуг нині можливо
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лише гарантуючи їм фінансову безпеку їх активів від негативного впливу факторів зовнішнього та внутріш-
нього середовища функціонування організації. Тому сучасні банки повинні докладати великих зусиль для
розробки комплексних та дієвих систем власної економічної безпеки, і особливу увагу звертати на фінансову
її складову.

Окрім завдання забезпечити фінансову безпеку як самого комерційного банку, так і його клієнтів, фінансові
установи повинні активно інформувати потенційного споживача про належний рівень своєї фінансової безпе-
ки. Одним із індикаторів стабільного стану фінансової безпеки комерційного банку може вважатись його висо-
кий кредитний рейтинг, адже процедура рейтингування будується із використанням переліку показників, що
застосовується і у процесі оцінки рівня фінансової безпеки компанії.

До заходів, що можуть суттєво покращити стан безпеки комерційного банку, пропонується віднести: ство-
рення служби економічної безпеки та розширення її повноважень, комплексну оцінку майбутніх працівників
банківської сфери для виявлення їх схильності до шахрайства та встановлення рівня професіоналізму, сек’ю-
ритизацію. Але головне — це забезпечити ефективне функціонування механізму захисту фінансової безпеки
банку шляхом чіткого визначення об’єкта фінансової безпеки, суб’єктів фінансової безпеки та принципів їх
взаємодії між собою, факторів негативного впливу на об’єкт безпеки та шляхів мінімізації можливості їх
реалізації.
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СУЧАСНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
В статті розкривається сутність поняття «банківська безпека держави». Проводиться аналіз динаміки основ-

них показників фінансової стабільності банківського сектору України. Дається оцінка сучасному рівню банків-
ської безпеки держави, відповідно до Методики розрахунку рівня економічної безпеки України.

Ключові слова: фінансова безпека, банківська безпека держави, індикатор рівня банківської безпеки Украї-
ни, статутний капітал банку, іноземний капітал, кредитування реального сектору економіки.

ВСТУП
Однією із найбільш складних і важливих проблем сучасного соціально-економічно розвитку України є ста-

більна робота її фінансової системи. Через вплив кризових перетворень 2008 року, фінансовий сектор еконо-
міки держави зазнав значної дестабілізації. Банківська система України на деякий час була паралізована (цьому
посприяло зменшення обсягів кредитування, зростання частки проблемних кредитів, девальвація курсу націо-
нальної валюти), та відповідно не могла здійснювати своїх прямих обов’язків в повній мірі, що й відобразилось
на падіннях темпів ВВП та загальній рецесії економіки держави.

Тому на сьогоднішній день важливим фактором подальшого розвитку фінансових відносин в секторі дер-
жавних фінансів є цільовий та комплексний аналіз сучасного стану банківської безпеки України, прогноз її
подальшого розвитку та пропозиції, щодо вдосконалення ситуації, що склалась.

У вітчизняній науковій літературі питання пов’язані із оцінюванням та прогнозуванням рівня банківської
безпеки держави знайшли відображення у працях таких вчених, як Савченко О.Г., Вербенська В.М., Зінченко В.О.,
Болгар Т.М., Барановський О.І., Мелесик С.В., Кириченко О.А., Васильчак С.В.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є дослідження рівня банківської безпеки України, в контексті забезпечення загальної

стабільності фінансової системи держави.
РЕЗУЛЬТАТИ
Фінансовий сектор держави, є рушійним механізмом в загальній структурі економічного розвитку країни.

Він з одного боку виступає стимулюючим фактором, для швидкого та продуктивного розвитку промисловості,
з іншого забезпечує фінансову безпеку і незалежність країни та її економіки у випадку кризових явищ, як зов-
нішнього так і внутрішнього характеру.

Джерелами зовнішніх і внутрішніх загроз та небезпек банку є держави, банки-конкуренти, зарубіжні й міжна-
родні організації, конкуруючі юридичні та фізичні особи, які проводять агресивну фінансову політику щодо
України; злочинність, корупція; зовнішні та внутрішні банківські ризики. Як потенційні суб’єкти загрози без-
пеці банківській системі, чиї конкретні дії можуть завдавати фінансової шкоди, слід розглядати: юридичних
осіб — підприємців, фірми, фонди та благодійні організації; державні підприємства й інші суб’єкти господарю-
вання; фізичних осіб: приватних підприємців і виробників, які не мають статусу юридичної особи; керівників
підприємств, які провадять господарські операції; співробітників державних організацій і установ тощо; іно-
земних юридичних осіб: валютні фонди, банки, організації, фірми спецслужб; злочинні елементи: злочинців,
організовану злочинність як у межах країни, так і за кордоном [1].

Ринкові умови господарювання та поступова глобалізація фінансових відносин, в контексті банківської
безпеки дають змогу зрозуміти, що незважаючи на обсяги банківських ресурсі, розгалуженість філій та якість
послуг, що надаються фінансовою інституцією, жоден банк не застрахований від часткової втрати власних
ресурсів внаслідок, фінансових перетворень у світових масштабах. Забезпечити певну стабільність може
лише, значна кількість резервного капіталу банківської системи загалом та кожного комерційного банку ок-
ремо, а також виважена політика відносно надання банківських послуг із комплексним врахуваннях ймовір-
ності неповернення банківських коштів. Однак навіть за таких умов банківська система не залишається в
безпеці, адже основний вплив на стабільність її роботи також здійснює загальна фінансова ситуація в країні
(рівень державного боргу, темпи ВВП, рівень бюджетного дефіциту, інфляційні процеси, девальвація націо-
нальної валюти).

Під час фінансово-економічної кризи, вплив якої в Україні став відчутним восени 2008 року, виявилось, що
стрімке нагромадження зовнішніх кредитів, велика частка яких являли собою внутрішні трансферти від транс-
національних банків своїм філіям в Україні, не мало під собою достатніх економічних підстав і не супроводжу-
валось ретельним фінансовим плануванням. Переважання в активних операціях банків спекулятивної складо-
вої спиралося на впевненість, по-перше, в можливості майбутнього рефінансування власних позик, і, по-друге,
ґрунтувалось на оптимістичних прогнозах зростання ринку банківських послуг в Україні.

Це призвело до того, що після закриття зовнішніх джерел фінансування українські банки виявилися не в
змозі ні погашати власні кредити, ані рефінансувати їх, навіть під збільшені відсотки. Ті фінансові установи, які
активно залучали зовнішні кредити, опинилися на межі дефолту [2].

Відповідно до сучасних умов функціонування банківського сектору, через значний взаємозв’язок комерцій-
них банків між собою, в процесі фінансово-кредитних відносин та з іншими суб’єктами фінансової системи
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(кредитними спілками, страховими організаціями, інвестиційними фондами, валютною біржею та інш.) вини-
кає небезпечна ситуація. Адже якщо один з банків держави, не витримуючи конкуренції, банкрутує, то ця ситу-
ація в повній мірі відображається на загальній діяльності банківського сектору. Тому важливим елементом
сучасного регулювання банківської системи України та забезпечення належної безпеки її банківського сектору,
є контроль за видами та якістю банківських послуг з боку держави.

Розглядаючи безпосередньо питання банківської безпеки України слід відмітити, що незважаючи на те, що
на сьогоднішній день існує Методика розрахунку рівня економічної безпеки України, в контексті якої висвіт-
лені індикатори та порогові значення індикаторів стану банківської безпеки України, до нині не існує конкрет-
ного визначення цьому терміну. Більшість науковців, при трактуванні даного визначення та сукупних із ним
процесів, як приклад наводять трактування терміну «фінансова безпека держави» не виділяючи банківську без-
пеку в окрему ланку. Тому на сьогоднішній день існує необхідність визначити, наукову трактовку даної фінан-
сової категорії.

На мою думку банківська безпека держави це такий стан діяльності банківської системи країни, за якого забез-
печується: стабільне кредитування реального сектору економіки, висока доступність та ефективне використання
кредитних ресурсів банківських установ, незалежність банківського капіталу від учасників-нерезидентів.

Для комерційних банків особливо значущими є такі умови ефективної та безпечної діяльності, як забезпе-
чення зворотності кредитів, підвищення прибутковості, підтримання ліквідності, зниження банківських ри-
зиків, гарантування депозитів. Також таке забезпечення має базуватись на певних заходах захисту банківської
діяльності, протидії загрозам. Понад це, небезпечність та різнобічний характер цих загроз потребують систем-
ного та наукового підходу до вирішення питань безпеки діяльності банків [3].

Оцінюючи стан банківської безпеки України, слід відмітити, що відповідно до Методики розрахунку рівня
економічної безпеки України, сукупна оцінка визначається через два основні індикатори: 1) частка іноземного
банківського капіталу в загальному обсязі банківського капіталу; 2) обсяг кредитування банками реального
сектору економіки у % до ВВП.

Наочно проаналізуємо динаміку першого з цих показників, за допомогою рис. 1.
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Рис. 1. Частка іноземного банківського капіталу в загальному обсязі банківського
капіталу (Розраховано автором статті за даними Національного банку України [4])

Як можна побачити з
діаграми, за розрахунко-
вий період з 2006 по 2010
рік, значно зросли обсяги
іноземного банківського
капіталу, в загальній
структурі капіталу вітчиз-
няних банків. З 27,6% у
2006 році, до 40,6% у
2010 році. Тобто у віднос-
них величинах зростання
склало 13% за 5 років.
Зважаючи на те, що поро-
гове значення цього по-
казника відповідно до ме-
тодики не повинно пере-
вищувати 30%, ми може

визначити, що у 2007 році, відбулось пересилення допустимої межі, яке поступове зростаючи зупинилось у
2010 році, на небезпечній відмітці у 40,6%.

Зростання даного індикатора банківської безпеки України за розрахунковий період пояснюється тим, що
світова фінансова криза внесла значну нестабільність у фінансовий сектор держави. Через це частина вітчизня-
них банків вимушена була скоротити свій кредитно-інвестиційний портфель, а декотрі банки навіть знаходи-
лись на межі банкрутства («Промінвестбанк», «Надра»). В той же час на загальному фоні банки із значною
частиною іноземного капіталу більш стійко перенесли кризовий вплив, тому у 2008 році, зростання рівня іно-
земного капіталу в капіталі банків, можна пояснити в першу чергу значним скорочення статутного капіталу
вітчизняними банками, та незмінний рівень іноземного капіталу.

В подальшому зростання іноземного капіталу було спричинено значною зацікавленістю нерезидентів у
збільшенні впливу на ринку банківських послуг України. Частина банків збільшила статутний капітал, за раху-
нок зовнішніх вливань капіталу, а наприклад «Промінвестбанк», перейшов у володіння російських власників.
Загалом якщо у 2006 році, в Україні існувало лише 13 банків зі 100% іноземним капіталом, то вже у 2010 році
їх кількість сягнула 20.

Високий потенціал банківського сектору України, та нестабільність внутрішніх фінансових установ призво-
дить до того, що іноземні банки все частіше намагаються скуповувати акції вітчизняних установ, та збільшувати
статутний капітал за рахунок коштів нерезидентів. Це призводить до того, що загальна частка іноземного капіта-
лу, щороку збільшується у сукупному статутному капіталі банківських установ України, в свою чергу це призво-
дить до зниження рівня незалежності банківського сектору держави та дестабілізації її фінансової безпеки.

Розглянемо динаміку наступного індикатора рівня банківської безпеки України (рис. 2).
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Рис. 2. Обсяг кредитування банками реального сектору економіки (Розраховано
автором статті за даними Національного банку України [5])

Динаміка даного по-
казника характеризується
значними коливаннями
обсягів в часовому про-
сторі. За період з 2006 по
2010 рік, обсяг кредиту-
вання реального сектору
економіки банками Украї-
ни у відношенні до ВВП,
спочатку зріс на 21,2% з
30,81% у 2006 до 52,01%
у 2009, але вже у 2010 році
зменшився на 5,57% до
46,44% від загального об-
сягу наданих кредитів.
Такі коливання відбулись
через значні нарощення
обсягів наданих кредитів
суб’єктам господарської діяльності за період із 2006 по 2008 рік, в той же самий час зростання номінального
ВВП, мала менший відсотковий приріст аніж обсяги наданих кредитів. Однак вже у кінці 2008 року, ситуація
кардинально змінилась, чим обумовила зміну темпів приросту даного індикатора навпаки зменшуючи його.
Світова фінансова криза, змусила комерційні банки на деякий час відмовитись від кредитування, через брак
вільних фінансових ресурсів, відсутність гарантій з боку позичальників, та зростаючі обсяги неповернених
кредитних ресурсів.

В той же самий час відбулось і падіння темпів номінального ВВП з 948 млрд. гривень у 2008 до 913 млрд.
гривень у 2009. Тому ще у 2009 році, на загальній хвилі зменшення ВВП, обсяги кредитування й досягли свого
піку склавши 52% від валового внутрішнього продукту. Натомість у 2010 році, відбулось очікуване падіння,
адже значно зросли обсяги внутрішнього продукту, а банки так і не змогли відновити кредитування в повному
обсязі, зважаючи на таку ситуацію, можна прогнозувати, що у найближчі 2-3 роки, цей індикатор стану банків-
ської безпеки буде знижуватися.

Розглядаючи, динаміку індикатора з позиції допустимих обсягів можна визначити, що за розрахунковий
період він весь час знаходиться у безпечній зоні (не менше 30%), однак я вже зазначалось вище, подібне досяг-
нення відбулось через нецільове та часом безконтрольне надання кредитних ресурсів банківського сектора
суб’єктам господарювання.

Відповідно до вищенаведених індикаторів та порогових значень розрахуємо рівень банківської безпеки Ук-
раїни відповідно до Методики розрахунку рівня економічної безпеки України, затвердженої наказом Міністер-
ства економіки України від 02.03.2007 р. Нормалізовані значення рівня банківської системи, знаходяться у діа-
пазоні від 0 до 100%, в залежності від рівня її стабільності.

Динаміка рівня банківської безпеки розрахованої відповідно до Методики зображена на рис. 3.
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Рис. 3. Рівень банківської безпеки України за 2007-2010 рр. (Розраховано авто-
ром статті за даними Національного банку України [6,  7])

Відповідно до діаграми
можна зробити висновок,
що за період із 2007 по
2010 рр. рівень банківської
безпеки України складав не
менше 79%, що є досить
високим показником. Реце-
сія динаміки 2008-2009 рр.,
коли показник знизився до
80%, повернувся на рівень
у 90% вже у 2010 році, це
свідчить по-перше, про де-
котру незалежність банків-
ської системи від основних
макроекономічних показ-
ників (темпи приросту
ВВП, дефіцит державного
бюджету, рівень державного боргу), по-друге в основі комплексної оцінки банківської безпеки України на да-
ний момент кількість індикаторів є недостатньою, для більш повного та адекватного аналізу. Тому необхідним
на сьогоднішній день є розширення кількості індикаторів (й порогових значень) до 5-6. Новими індикаторами
можуть стати такі показники діяльності банківського сектору як: а) частка проблемних кредитів відносно су-
купного статутного капіталу банківських установ; б) відношення сукупної частки незабезпечених кредитів банків,
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до забезпеченої частини позик; в) рентабельність банківського капіталу; г) чиста процентна маржа банківських
установ; д) тощо.

ВИСНОВКИ
Комплексний аналіз рівня банківської безпеки України за 2006-2010 рік, дає змогу зробити наступні висновки:
1. Рівень банківської безпеки держави, відповідно до Методики знаходиться на достатньому рівні, в той же

час можна виділити, високу залежність стабільної роботи банківського сектору від зміни ситуації на зовнішніх
фінансових ринках. Адже в часовому діапазоні наочно зображено падіння індексу на 8%, за період з 2007 по
2008 рік, внаслідок впливу світової фінансової кризи.

2. Рівень банківської стабільності не залежить прямо від квартальних та місячних змін основних економіч-
них показників діяльності держави, а реагує на значні зміни в економіці через певний проміжок часу, що свідчить
про відсутність тісного зв’язку банківського сектору із економікою держави.

3. Оцінка рівня банківської безпеки відповідно до Методики, є недостатньо комплексною та потребує введен-
ня додаткових індикаторів. До таких індикаторів можна віднести: частка проблемних кредитів відносно сукупно-
го статутного капіталу банківських установ; відношення сукупної частки незабезпечених кредитів банків, до за-
безпеченої частини позик; рентабельність банківського капіталу; чиста процентна маржа банківських установ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Кириченко О.О. Економічна безпека банківської системи України в умовах глобальної фінансової кризи / О.О. Кири-

ченко, С.В. Мелесик // Актуальні проблеми економіки. — 2009. — №8. — С. 223-232.
2. Кириченко О.О. Вплив зовнішніх боргів на економічну безпеку банків / О.О. Кириченко, О.В. Конончук / Національ-

на бібліотека України імені В.І. Вернадського. — Електронний ресурс. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/
Soc_Gum/Vzuk/2009_19/85_92.pdf

3. Васильчак С.В. Економічна безпека банків та методи її забезпечення / С.В. Васильчак, Р.Ю. Моцьо // Науковий вісник
національного лісотехнічного університету України. — 2009. — №19 — С. 287-293.

4. Основні показники діяльності банків України / Національний банк України. — Електронний ресурс. — Режим досту-
пу: http://www.bank.gov.ua/Bank_supervision/dynamics.htm

5. Там само
6. Там само
7. Методика розрахунку рівня економічної безпеки України, затвердженої наказом Міністерства економіки України

№60 від 02.03.2007 р.) / Міністерство економіки України. — Електронний ресурс. — Режим доступу: http://www.me.gov.ua/
control/uk/publish/article?art_id=97980&cat_id=38738

Стаття надійшла до редакції 3 жовтня

http://www.nbuv.gov.ua/portal/
http://www.bank.gov.ua/Bank_supervision/dynamics.htm5
http://www.me.gov.ua/


83
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2011 - №4

Дубовик С.В. Роль та місце ринку інвестиційних банківських послуг у просторі міжринкової взаємодії

УДК 336.71
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РОЛЬ ТА МІСЦЕ РИНКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
У ПРОСТОРІ МІЖРИНКОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Стаття присвячена положенням теоретико-методичного узагальнення ринку інвестиційних банківських по-
слуг з урахуванням його практичної ролі у процесах суспільного відтворення. Автором було обґрунтовано функ-
ціонально-інституційне виокремлення ринку інвестиційних банківських послуг, а також визначено ключові
механізми його взаємодії з іншими сегментами фінансового ринку, з одного боку, та сектором реальної еконо-
міки, з іншого. На основі структурного підходу розроблено авторське визначення досліджуваного ринку, сфор-
мульовано бачення подальших наукових пошуків.

Ключові слова: ринок інвестиційних банківських послуг, інвестиційні банківські операції, інвестиційний
ринок, інвестиційний банкінг, фінансовий інструмент.

ВСТУП
Сучасна ринкова економіка, здійснюючи трансформацію заощаджень населення в фінансові ресурси за до-

помогою інвестиційного ринку, значною мірою використовує ринок інвестиційних банківських послуг як ефек-
тивний механізм перерозподілу грошових коштів. До головних факторів, які обумовлюють необхідність функ-
ціонування такого фінансового сегменту в розвитку ринкової економіки, належать: розвиток акціонерного фінан-
сування та диверсифікація форм власності; розширення свободи залучення інвестицій шляхом широкої емісії
боргових зобов“язань підприємств, інструменту сек“юритизації активів замість використання власноруч сфор-
мованих фондів, бюджетного стимулювання і традиційного банківського кредитування.

У кінцевому підсумку, еволюція ринку інвестиційних послуг, яка супроводжує формування інвестиційного
ринку в цілому, створює середовище вільного переміщення фінансового капіталу як в найбільш ефективні га-
лузі господарювання, так і в галузі, що відчувають його дефіцит. На сьогодні в якості інвестиційних товарів,
обіг яких обслуговується за допомогою використання інвестиційних послуг, виступають різноманітні активи,
зокрема нерухомість, в тому числі земля, корпоративні права, право користування інтелектуальною власністю,
а також цінні папери, деривативи та інші фінансові інструменти.

Методичне осмислення структури фінансового та інвестиційного ринків, інституційних особливостей на-
дання фінансових послуг та міжринкових відносин у даній сфері було здійснено у роботах багатьох вітчизня-
них та зарубіжних науковців. Сюди можна віднести доробок А. Єпіфанова, І. Сала, І. Школьник, Т. Васильєвої,
С. Лєонова, С. Козьменка, В. Корнєєва, І. Брітченко, Т. Косової, Л. Сисоєвої, О. Кириченка, І. Мойсеєнка,
О. Вовчака, С. Еша, Р. Комарницької, О. Остафіль, М. Зінченко, Д. Лалаєва та інших. Незважаючи на досить
ґрунтовні теоретичні розробки щодо вказаної проблематики, питання місця та ролі ринку інвестиційних бан-
ківських послуг залишається нерозкритим.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної роботи є теоретико-методичне обґрунтування ринку інвестиційних банківських послуг в кон-

тексті визначення механізмів його взаємодії з іншими сегментами фінансового ринку, з одного боку, та секто-
ром реальної економіки, з іншого.

РЕЗУЛЬТАТИ
Згідно із законодавством, сфера фінансових послуг включає в себе «професійні послуги на ринках банків-

ських послуг, страхових послуг, інвестиційних послуг, операцій з цінними паперами та інших видах ринків, що
забезпечують обіг фінансових активів» [1]. В доповнення до перших трьох вказаних ринків, до категорії «інших»
Л.М. Горбач та О.А. Каун [2] відносять наступні сегменти ринку фінансових послуг (рис. 1): ринок послуг у
сфері фінансового лізингу; ринок ломбардних послуг і послуг кредитних спілок; ринок послуг із надання і
реалізації концесій; ринок послуг з обміну валют; ринок розрахункових послуг.

І.О. Школьник [3] розмежовує сферу охоплення фінансового ринку та ринку фінансових послуг, вважаючи,
що товаром на останньому є безпосередньо фінансові послуги. С.М. Еш [4] виокремлює сферу фінансових
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Рис. 1. Структура ринку фінансових послуг [2]

послуг поряд з такими
сегментами фінансово-
го ринку як грошовий,
кредитний, валютний
та сегмент цінних па-
перів (табл. 1).

Група авторів
(В.П. Унинець-Ходаків-
ська, О.І. Костюкевич
та О.А. Лятамбор [5])
зазначають, що струк-
тура ринку фінансових
послуг, серед іншого,
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Таблиця 1
Професійні учасники фінансового ринку [4]

Основні сегменти
фінансового ринку

Фінансові інститути
та інститути інфраструктури Вид діяльності

Грошовий Комерційні банки, кредитні спілки, брокерські
контори, дисконтні компанії

РКО, надання кредитів, депозит-
но-позикова діяльність

Кредитний Банки, фінансові корпорації, іноземні кредито-
ри та позичальники

Середньострокове та довгостро-
кове кредитування

Цінних паперів Банки, ІСІ, депозитарії, реєстратори, фондові
біржі, зберігачі, корпорації-емітенти, інститу-
ційні інвестори, саморегулюючі організації,
торгово-інформаційні системи, рейтингові аге-
нтства, клірингові палати, брокерські та ди-
лерські контори

Організація випуску та розмі-
щення цінних паперів, їх збере-
ження, передача та облік, веден-
ня реєстрів власників цінних
паперів, здійснення угод з фі-
нансовими активами

Валютний Банки та брокерські контори, валютні біржі,
міжнародні організації та їх філії, офіційні
представництва, фінансові корпорації

Обмінні (конверсійні) операції,
кредитно-депозитні операції,
інвестиції в цінні папери та інші
операції, пов`язані з обслугову-
ванням ЗЕД

Фінансових послуг Банки; страхові, інвестиційні, інноваційні, фа-
кторингові, лізингові та інші компанії; брокер-
ські та дилерські контори; депозитарні устано-
ви; довірчі товариства; фірми — консалтинго-
ві, аудиторські, антикризового управління, з
оцінки майна, інформаційні; фонди — благо-
дійні, гарантування вкладів, недержавні пен-
сійні; ломбарди та ін.

Надання переліку послуг відпо-
відно до виду діяльності фінан-
сової установи

містить такі сегменти, як
ринок послуг системи га-
рантування вкладів, фінан-
сових послуг недержавних
пенсійних фондів, фінансо-
вих послуг у сфері будів-
ництва та операцій з неру-
хомістю, фінансових по-
слуг міжнародних органі-
зацій та установ, фінансо-
вих послуг професійних
учасників фондового ринку,
допоміжних та супутніх по-
слуг у сфері фінансової
діяльності, а також ринок
фінансових послуг у сфері
інноваційної діяльності.

На нашу думку, як пер-
ша, так і друга група авторів
наводить досить вичерп-
ний, хоча і недостатньо си-
стематизований перелік
сегментів у складі ринку
фінансових послуг. Зокре-

ма, в останній роботі [5] структуризація ринку відбувається одночасно за двома критеріями — типом послуг та
інституціональним змістом. В роботі [6] ринок фінансових послуг складається з чотирьох секторів, а саме:
банківського, небанківського кредитного, страхового та інвестиційного.

Як бачимо, категорії «ринок банківських послуг» та «ринок інвестиційних послуг» умисно розділяються як
на законодавчому, так і на теоретичному рівнях з метою виокремлення специфічних особливостей продуктово-
го набору кожного з ринків. Хоча в законі «Про банки і банківську діяльність» [7] прямо не вживається термін
«ринок банківських послуг», стаття 47 вказаного нормативного документу відносить до «банківських операцій»
три групи послуг: приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб; відкриття та ведення поточ-
них рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомо-
гою платіжних інструментів та зарахування коштів на них; розміщення залучених коштів від свого імені, на
власних умовах та на власний ризик.

Поряд із цим, зазначений нормативний акт [7] окреслює коло інвестиційних банківських операцій, в тому
числі й інвестиційних послуг для клієнтів (також без прямої вказівки): емісія власних цінних паперів; організа-
ція купівлі-продажу цінних паперів за дорученням клієнтів; здійснення операцій на ринку цінних паперів від
свого імені (включаючи андеррайтинг); здійснення інвестицій в статутні фонди та акції інших юридичних осіб;
довірче управління цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами; депозитарна
діяльність та діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

Таким чином, розмежування досліджуваних категорій ґрунтується не на інституціональній складовій, а на
характері продукту, який пропонує фінансова установа. З одного боку, банк (універсальний банк — згідно з
українським законодавством) має право надавати «не характерні» для його основної діяльності інвестиційні
послуги (тобто не є відображенням його родової ознаки), а з іншого — базовий набір фінансових послуг вітчиз-
няних інвестиційних компаній (небанківського сектору) входить до групи так званих «інвестиційно-банків-
ських послуг», «інвестиційного банкінгу», «корпоративного фінансування» тощо.

Узагальнено структура ринку інвестиційних послуг зарубіжних банків (на основі практики п’яти найбіль-
ших банків США) передбачає наявність кількох груп таких послуг: інвестиційний банкінг, брокерські послуги,
послуги інвестиційного менеджменту та сервісні послуги (табл. 2) [8].

Категорія «інвестиційний банкінг», як правило, асоціюється з наданням послуг для корпоративного сектору
економіки та може входити до складу повного комплексу інвестиційних послуг, пропонованих як банками, так

Таблиця 2
Інвестиційні послуги в зарубіжних банках [8]

Вид послуг Характеристика послуг
Інвестиційний бан-
кінг

Андерайтинг для органів державної влади, органів місцевої влади, корпорацій;
обслуговування угод зі злиття та поглинання (M&A); інвестиційний консалтинг.

Брокерські послуги Ринок акцій; ринок цінних паперів з фіксованим відсотком; іпотечний ринок і
ринок нерухомості; товарний ринок.

Послуги інвестицій-
ного менеджменту

Створення та управління фондами різних типів; довірче управління для населен-
ня; довірче управління для професійних інвесторів.

Сервісні послуги Кредитна підтримка інвесторів; кредитна підтримка емітентів; проведення валю-
тно-обмінних операцій; розрахунково-клірингове обслуговування; страхування;
аналітична підтримка.

і фінансовими установами
парабанківської системи. Та-
ким чином, ринок інвестицій-
них банківських послуг до-
сить умовно можна віднести
до складу ринку банківських
послуг, а поняття інвестицій-
ного банкінгу не є синонімом
категорії «інвестиційна бан-
ківська послуга» (рис. 2).
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М.В. Зінченко [9] розглядає ринок інвестиційних послуг в розрізі триєдності таких сегментів як послуги
довірчого управління, послуги брокерського посередництва та послуги емісійного посередництва. Кожний з
вказаних сегментів служить для задоволення потреб учасників ринку, по-перше, у прирощенні фінансових ре-
сурсів, а по-друге — потреб в мобілізації додаткових фінансових ресурсів.

За аналогією до структурно-логічної схеми, запропонованою О.В. Остафіль [10], виконаємо розмежування
категорій «інвестиційний ринок» та «ринок інвестиційних послуг» (в тому числі банківських) за допомогою такої
ознаки, як вартісний характер об`єкта купівлі-продажу на відповідному ринку. Зокрема, на інвестиційному ринку
формуються ціни на різноманітні фінансові інструменти (наприклад, акції, облігації). З іншого боку, суб`єкти

Ціна фінансового
інструменту

Комісія або тариф
у грошовому
еквіваленті

Відсоток

Премія

Інвестиційний ринок

Ринок інвестиційних (в тому
числі банківських) послуг

Характер ціни
Рис. 3. Співвідношення понять «інвестиційний ринок» та «ринок інве-

стиційних послуг» (складено на основі [10])

ринку інвестиційних послуг одержу-
ють винагороду у вигляді комісії чи
тарифу у грошовому еквіваленті (по-
слуги фінансового радника при опе-
раціях викупу за кредитні гроші, по-
глинанні публічних компаній тощо).
Отримання відсотків та премії за на-
дання інвестиційної послуги відбу-
вається на перетині цих двох сфер
(рис. 3).

Місце ринку інвестиційних бан-
ківських послуг у просторі міжрин-
кової взаємодії можна представити
наступним чином (рис. 4).

Чотири етапи інвестиційної взає-
модії, представлені на рис. 4, перед-
бачають існування наступних кон-
цептуальних перетворень: 1. Акуму-

ляція банками інвестиційних ресурсів за допомогою реалізації відповідних фінансових інструментів. 2. Отри-
мання інвестиційних активів клієнтами банків та користування готовими сервісними пропозиціями у сфері
капітальних вкладень. 3. Придбання підприємствами за рахунок отриманих інвестиційних активів факторів
виробництва на відповідних ринках. 4. Виробництво готової продукції та надання послуг в реальній економіці
з метою подальшої реалізації кінцевим споживачам.

Отже, надання інвестиційної послуги вимагає від банківської установи активної участі з використанням
новітніх фінансових інструментів, сервісних рішень, технічних засобів. Узагальнюючи функціональну роль
банків на інвестиційному ринку, форми їх посередництва можна розділити на кілька груп [11]:

1. Банки продовжують надавати послуги шляхом випуску на ринок нетрадиційних продуктів, здатних конку-
рувати з послугами небанківських посередників. При цьому банки володіють значною інвестиційною конку-
рентною перевагою — створюючи нові продукти, вони можуть провести їх апробацію в неагресивних умовах із
залученням клієнтів, які мають міцні довготривалі зв“язки з банками, що значно знижує ризики фінансових
втрат від впровадження нових продуктів і підвищує їх ефективність.

2. Банки активно залучаються до середовища проведення інших посередницьких операцій, виконуючи функції
брокерів, довірчих керівників і інших професійних посередників ринку цінних паперів. Там, де це неможливо
здійснити безпосередньо, вказаний процес протікає у прихованій формі через використання механізму холдин-
гових банківських компаній.

3. Банки продовжують проводити «традиційні» інвестиційні операції. Стійкість ринку цих банківських по-
слуг підтверджується збереженням стабільної частки, займаної інвестиційним портфелем в структурі їх ак-
тивів, при переважанні кредитного механізму участі у фінансуванні інвестиційних проектів.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження виявило, що ринок інвестиційних банківських послуг виступає інтегративною лан-

кою розвитку інвестиційного процесу в країні. Тому його можна визначити як складну відкриту систему еконо-
мічних та регулятивно-правових відносин між банками з одного боку та суб“єктами інвестиційного процесу з
іншого з приводу купівлі-продажу інвестиційних послуг, метою функціонування якої є об“єктивно-ефективний
перерозподіл інвестиційного ресурсу між споживачами інвестицій.

Таким чином, враховуючи доведену важливість ринку інвестиційних послуг, характеристика головних особ-
ливостей розвитку даної структури вітчизняного інвестиційного середовища, а також здійснення порівняльно-
го аналізу процесів інвестиційного посередництва в Україні та розвинених країнах відповідно являє собою
значний науковий інтерес та вимагає подальших методологічних досліджень у даному напрямку.
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ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ
У роботі проведено аналіз ключових положень сучасної теорії та практики банківського нагляду, рекомен-

дацій та стратегічних засад діяльності міжнародних контролюючих органів у напрямку можливості їх застосу-
вання вітчизняним регулятором з метою вдосконалення нагляду за кредитними установами України.

Ключові слова: банківський нагляд, системна стійкість фінансового сектору, макропруденційна політика,
розвинені економіки.

ВСТУП
Сучасна парадигма системи банківського нагляду України ґрунтується на забезпеченні вирішення наступ-

них завдань: формулювання стратегії та визначення цільових напрямків розвитку різних типів нагляду, ство-
рення нормативної бази, інструментарію та організаційного забезпечення контролю та регулювання банків-
ських операцій, підтримка безперервності наглядового процесу, включаючи такі послідовні етапи як реєстра-
ція та ліцензування фінустанов, оперативний моніторинг діяльності, інспектування, вживання необхідних за-
ходів щодо підтримки фінансової стійкості кредитних установ, робота з проблемними учасниками ринку і ви-
значення напрямків їх виходу з кризи неплатоспроможності, а також участь у процедурі ліквідації банків. Ком-
плекс заходів, що застосовується органами банківського нагляду, покликаний попереджати реалізацію дії фак-
торів ризику різних сторін банківського бізнесу і забезпечення стабільної діяльності фінансової системи.

Незважаючи на вказані принципи діяльності національного регулятора, багато проблем залишаються неви-
рішеними, а стратегія ризик-менеджменту — недосконалою та обмеженою, що продемонструвала остання криза
фінансової системи, а тому дослідження питання подальшого вдосконалення банківського нагляду залишають-
ся актуальними.

Питаннями ефективності банківського нагляду в Україні та перспективних напрямків його вдосконалення
займалися такі вітчизняні науковці як О.І. Кірєєв, А.А. Пересада, М.І. Савлук, О.М. Христофорова, І.І. Д’яконо-
ва, А.І. Степаненко та інші. Більшість дослідників наголошують на необхідності побудови системи ризик-орі-
єнтованого нагляду, яка передбачає впровадження системи заходів щодо збагачення наглядової практики таки-
ми елементами як всебічний аналіз банківської звітності, застосування методик раннього попередження бан-
ківських криз та оцінки системної стійкості фінансового сектору з метою виділення «вузьких місць» та можли-
вості їх подолання [8]. Так, І.І. Д’яконова [1] вважає, що для адекватного функціонування національної еконо-
міки в першу чергу повинні вирішуватися проблеми нехтування ризиками вищого рівня, враховуватись масш-
таби збитків учасників ринку від банкрутства окремих банків, «загальносистемні ризики».

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета роботи полягає у проведенні аналізу ключових положень сучасної теорії та практики банківського нагля-

ду, рекомендацій та стратегічних засад діяльності міжнародних контролюючих органів та оцінки можливості їх
застосування вітчизняним регулятором з метою вдосконалення нагляду за кредитними установами України.

РЕЗУЛЬТАТИ
Порівняння Міжнародних принципів для оцінки ризику ліквідності, стандартів і контролю (Базель ІІІ), об-

ґрунтованих Базельським комітетом з питань банківського нагляду [6], та Постанови Національного банку Ук-
раїни — Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків» [7] — вкотре дає зрозуміти, що
сучасний банківський нагляд повинен ґрунтуватися на стратегії повноцінного врахування ризиків. Подібна сис-
тема ризик-орієнтованого нагляду фактично розуміється розробниками вказаних документів у вигляді іннова-
ційної концепції діяльності наглядових органів, сутність якої полягає у проведенні сукупності заходів щодо
збагачення наглядової практики такими елементами як всебічний аналіз банківської звітності, застосування
методик раннього попередження банківських криз та оцінки ризиків лише всіх банків крім першого рівня бан-
ківської системи, тобто власне регулятора [1].

Звіт з глобальної фінансової стабільності, опублікований Міжнародним валютним фондом (МВФ) у квітні
2011 року, підкреслює, що перед національними урядами стоять три основні завдання, вирішення яких дозво-
лить направити процеси економічного післякризового відновлення у правильне русло. Вони повинні, по пер-
ше, взятися за успадковані ще від попередників проблеми високого рівня боргового тягаря та ослаблених пла-
тіжних балансів у розвинених економіках (advanced economies); по-друге, забезпечити посилення та зростання
надійності фінансових систем, які повинні демонструвати більшу відповідальність учасників та ринкову дис-
ципліну; по-третє, створити надійний захист від ризику «перегріву» і накопичення фінансових дисбалансів на
ринках, що розвиваються (emerging markets) [2].

На думку дорадчих органів міжнародного рівня, у країнах з розвиненою економікою для вирішення постав-
лених завдань необхідно змістити стратегічні пріоритети від орієнтації на макроекономічний базис та підтрим-
ку ліквідності до більш структурованої фінансової політики. На противагу цьому, на ринках, що розвиваються,
політики повинні більше покладатися на заходи макроекономічного характеру, в той час як макропруденційні
заходи (а в деяких випадках і організація контролю капіталу) можуть грати допоміжну роль. У короткостро-
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ковій перспективі слабкі платіжні баланси потребують постійної підтримки для забезпечення упорядкованого
скорочення частки позикових коштів, в середньостроковій перспективі державна допомога повинна бути усу-
нена, а ефективна ринкова дисципліна поступово відновлена [2].

Аналогічний звіт, опублікований у вересні 2011 року [3], в дослідженні ситуації з управлінням національни-
ми фінансовими системами, серед іншого, робить акцент на проблемах у діяльності державних інвестиційних
фондів і розширення обсягів операцій з управління суверенними резервами, припускаючи, що розподіл активів
через державні структури може забезпечити противагу неочікуваним змінам у поведінці приватного сектору.
Оскільки підвищена увага до ризику і регуляторних ініціатив підштовхує приватних інвесторів зберігати влас-
ний капітал за допомогою «безпечних» фінансових інструментів, менеджери (керуючі) суверенними активами
можуть брати на себе деякі з довгострокових ризиків, які приватні інвестори зараз уникають. Таким чином,
інтереси комерційних банків у царині інвестиційного менеджменту можуть значно обмежуватися (прямо чи
опосередковано) внаслідок неадекватних адміністративних дій з боку урядових структур. Це значно ускладнює
роботу наглядових органів (у тій чи іншій мірі незалежних від політики виконавчих органів влади), вимушених
знаходити компроміс між політикою національних урядів та потребами банківського сектору.

Особлива увага в системі банківського нагляду має приділяється системі пруденційного нагляду, з одного
боку, як сукупності заходів з регулярного проведення оцінки загального фінансового стану, результатів діяль-
ності та якості керівництва, з іншого боку — як методів аналізу дотримання комерційними банками вимог
чинного законодавства, нормативних актів Національного банку України, економічних нормативів тощо [4].
Багато дослідників та фахівців, бажаючи зосередитися на системній стабільності фінансового сектору в цілому,
а не лише окремих банків, вживають категорію «макропруденційний нагляд». Останній ґрунтується на дослід-
женні діяльності системоутворюючих кредитних установ та інституційних зв`язків на фінансовому ринку. Оче-
видним поясненням даного положення є залежність ризику макроекономічної стійкості від колективної пове-
дінки банків та інститутів парабанківського сектору, і саме тому ризики фінансового сектору країни можна
охарактеризувати як «ендогенні», тобто такі, що виникають зсередини. На відміну від макрорівня, мікропру-
денційний нагляд концентрує увагу на конкретних банках та специфічних ризиках, не враховуючи комплексний
характер функціонування фінансової системи в цілому. Як показує практика, заходи регулятора, які так чи інак-
ше регулюють діяльність окремих банків, часто демонструють низьку ефективність в межах фінансового сек-
тору загалом (табл. 1) [5].

Таблиця 1
Порівняльна характеристика перспективного макро- та діючого мікропруденційного

типів банківського нагляду [5]
Критерій Макропруденційний нагляд Мікропруденційний нагляд

Кінцева мета Зниження витрат нестабільності,
пов`язаних з банківською кризою

Захист інтересів вкладників та кре-
диторів банків

Проміжна мета Підтримка фінансової стабільності
в цілому

Попередження неспроможності
окремих банків

Модель ризиків у
банківському секторі

Ендогенні ризики Екзогенні ризики

Взаємозв`язки та су-
купні ризики банків

Основоположні фактори Не враховуються

Пруденційні заходи Підхід «зверху вниз»: відслідкову-
вання системних шоків банківсь-
кого сектору

Підхід «знизу вверх» відслідкову-
вання ризиків окремих банків

На думку фахівців
МВФ, практичне
впровадження макро-
пруденційної політи-
ки фінансових регуля-
торів вимагає прогре-
су по ряду напрямків:
розробка методики
контролю накопичен-
ня ризику, вибору по-
казників для визна-
чення моменту матері-
алізації (практичної
реалізації) ризиків, а
також розробка і ви-
користання інстру-

ментів макропруденційної політики. Створення подібних надійних засад банківського нагляду, як очікується,
займатиме тривалий час. Використання структурної моделі та емпіричних даних з їх наступним аналізом являє
собою твердий крок вперед по кожному із взаємопов’язаних завдань [3].

Виявлення повільного накопичення і раптової матеріалізації системного ризику є ключем до здійснення
належної макропруденційної політики. Ідентифікація цих двох етапів вимагає враховувати два різні типи показ-
ників. «Повільні» провідні індикатори, що сигналізують про ризики, накопичуються у фінансовій системі і
поширюється в реальний сектор економіки через фінансових посередників. «Швидкі» ринкові індикатори до-
зволяють спрогнозувати неминуче розкручування системного ризику і, за необхідності, надати інформацію про
ступінь взаємозв`язку між фінансовими інститутами і його можливі наслідки [3].

Фахівці МВФ пропонують використовувати структурну модель з урахуванням зв’язків між фінансовим і
реальним сектором з метою допомоги виконавчим та наглядовим органам держав зрозуміти основи системного
накопичення ризиків. Емпіричні дослідження дозволять протестувати можливості індикаторів у прогнозуванні
фінансових криз і попередження регуляторів щодо необхідності проведення відповідних заходів. Після іденти-
фікації процесів накопичення системного ризику зазначені органи отримають можливість підібрати такі інстру-
менти банківського нагляду, які б найкраще підходили для вирішення цієї проблеми. Сюди можна, зокрема,
віднести антициклічні вимоги до капіталу (що вводяться в дію третім Базелем), з його накопиченням у тому
випадку, коли ризики зростають, і скорочення обсягів акумульованого капітального буфера при високих зна-
ченнях «швидких» індикаторів, які сигналізують про близькість та неминучість кризових явищ. Особливу за-
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цікавленість викликає питання щодо їх ефективності в «амортизації» реального обсягу економіки під час фінан-
сових криз, що вимагає вдосконалення макропруденційної політики національних регуляторів (рис. 1) [3].

Ключові заходи із впровадження регуляторами макропруденційної політики

Зміна індикаторів для
системного накопи-
чення ризиків варію-
ється в залежності від

основної причини.
Розрізнення «добрих»
шоків (таких, як очі-

кування приросту
продуктивності) від

«поганих» шоків (бу-
льбашки цін фінансо-
вих активів і лібера-
льні норми кредиту-
вання) є важливим,

якщо регулятори ба-
жають уникнути ви-
користання макро-

пруденційної політи-
ки у напрямку стиму-
лювання здорового

економічне зростання
не за призначенням.

Одночасне
зростання
кредитів і

цін на акти-
ви формує
потужні
сигнали

системного
накопичен-
ня ризиків
вже за два-
чотири ро-

ки до кризи.
Інші змінні
також віді-
грають до-
поміжну

роль у про-
гнозуванні.

Початковий
порівняльний
аналіз «швид-
ких» індикато-
рів свідчать, що
комбінація та-

ких фінансових
показників як
LIBOR-OIS

спредів і кривої
прибутковості

може сигналізу-
вати про неми-
нуче виникнен-
ня кризи, а це

повинно трима-
ти регулятори у

стані бойової
готовності для

виконання стра-
тегічних планів.

Макропруденційні регу-
ляторні інструменти мо-
жуть використовуватися
в різних країнах з різни-
ми економічними та фі-

нансовими характеристи-
ками до тих пір, поки

фахівці мають змогу зро-
зуміти джерело потря-

сінь. Проте інструменти
повинні бути ретельно
вивірені за допомогою
більш консервативно

налаштованих режимів
валютного курсу, які

опосередковують значні
обсяги кредитування в

іноземній валюті, оскіль-
ки ці характеристики, як
правило, посилюють ме-

ханізм передачі будь-
якого шоку.

Макропруде-
нційна і гро-

шово-
кредитна по-
літики мають
бути скоор-
динованими,
принаймні у
двох сферах:

розуміння
основне дже-
рело потря-

сінь і їх вира-
ження в керо-
ваних режи-

мах обмінних
курсів із зна-
чним поши-
ренням кре-
дитування в
іноземній ва-

люті.

Рис. 1. Рекомендації МВФ із впровадження макропруденційної політики (складено на основі [3]).

Таким чином, на нашу думку, найбільш перспективними напрямами удосконалення банківського нагляду в
Україні можуть бути наступні:

 всебічний незалежний аналіз фінансової стійкості банківського сектору в цілому (на системному рівні), а
не лише на рівні окремих установ;

 агрегований моніторинг діяльності не лише банківської системи, а й установ парабанківського сектору,
інститутів спільного інвестування, фондового ринку тощо;

 дослідження взаємної кореляції між показниками діяльності системоутворюючих кредитних установ, при-
діляючи особливу увагу банкам з іноземним капіталом;

 визначення зв’язків між активами з різних сегментів фінансового ринку країни, якими оперують банки;
 прикладне застосування макропруденційних висновків контролюючих органів у контексті адекватних змін

і точного «налаштування» регулювання та нагляду за діяльністю банків. Тобто переформатування мають зазна-
вати норми обов’язкового резервування, показники достатності капіталу та ін.

ВИСНОВКИ
Необхідність запобігання загрозам порушення системної стабільності банківської системи, що обумовила

додаткові ризики банківської системи, не завжди адекватно враховується наглядовою практикою. Історичні
прорахунки, неадекватність та запізнення в прийнятті регулятивних заходів призвели до створення міжнарод-
ного органу банківського нагляду, основним завданням якого і сьогодні є обмін досвідом наглядової роботи і
підготовки відповідних рекомендацій. Як бачимо, банківський нагляд відповів на потреби банківської системи
і тим самим довів свою другорядність по відношенню до останніх, але в той же час і свою значимість та не-
обхідність в налагодженні роботи з оцінки ризиків та потенційних загроз банківських систем. Здійснення бан-
ківського нагляду сьогодні повинно забезпечуватись якісним, ефективним поєднанням інституційного та мето-
дичного механізмів банківського регулювання та нагляду. Сьогодні повинна формуватись філософія конфідера-
лізму в нагляді. При визнанні першочергової ролі міжнародного нагляду повинні розвиватись та враховуватись
національні особливості банківської системи, фінансових ринків, реальної економіки, а також відбиватись в
цілях, функціях та підходах до організації наглядової роботи.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ,

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Рассмотрены существующие методы оценки инвестиционной привлекательности предприятий. Проведен

сравнительный анализ методов оценки инвестиционной привлекательности. На основе проведенных исследо-
ваний предложен модифицированный алгоритм оценки инвестиционной привлекательности производствен-
ных предприятий с использованием метода обобщающих групповых коэффициентов.

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, финансовый анализ, методы оценки инвестиционной
привлекательности.

ВВЕДЕНИЕ
Инвестиционная привлекательность каждого предприятия является основой формирования привлекатель-

ности региона, которая, в свою очередь, непосредственно влияет на привлекательность государства в целом.
Таким образом, инвестиционная привлекательность предприятия занимает центральное место в процессе обо-
снования и выбора возможных вариантов вложения средств и является самым дробным и в то же время самым
важным элементом формирования удовлетворительного инвестиционного климата в стране. Потребность в
использовании этой характеристики обусловливает внимание к рассмотрению методических положений к оп-
ределению уровня инвестиционной привлекательности предприятия. В связи с этим, проблема разработка ме-
тодики оценки инвестиционной привлекательности предприятий, которая давала бы возможность выявить тех
субъектов хозяйствования, чьи финансовые инструменты имеют наилучшие перспективы развития и могут
обеспечить высокую эффективность инвестиций, является достаточно актуальной. Проблеме разработки мето-
дик оценки инвестиционной привлекательности предприятия посвящены работы И. Бланка, А. Шеремета,
Р. Сайфулина, В. Хобты [1-3]. Результатом чего стало появление множества разнообразных методов. При этом
целью подавляющего большинства публикаций является разработка универсальной методики оценки предпри-
ятия, что не всегда является применимым для конкретных предприятиях в различных отраслях экономики.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является разработка методических рекомендаций по оценке инвестиционной привлекатель-

ности производственных предприятий. Для достижения данной цели в работе обосновывается необходимость
использования разработанного модифицированного алгоритма оценки инвестиционной привлекательности
производственных предприятий с использованием метода обобщающих групповых коэффициентов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Содержание и основная целевая установка оценки инвестиционной привлекательности — оценка финансо-

вого состояния и выявление возможностей повышения эффективности функционирования хозяйствующего
субъекта с помощью рациональной финансовой политики. Таким образом, можно утверждать, что основным
методом оценки инвестиционной привлекательности предприятия является анализ его финансового состояния.

Потребность в финансовом анализе при оценке инвестиционной привлекательности предприятия вызвана
определенными причинами, основными из них являются следующие:

1) только финансовая оценка позволяет через сведение воедино в стоимостной форме всех проектных выгод
и затрат создать реальную возможность для выбора наиболее эффективного варианта из имеющихся инвести-
ционных альтернатив;

2) в процессе такого анализа отрабатывается наиболее эффективная схема финансирования реализации кон-
кретного проекта (с учетом действующей системы налогообложения и возможных льгот, источников и условий
финансирования);

3) в процессе подготовки и осуществления предварительных расчетов для финансового анализа происходят
идентификация и стоимостное выражение всех видов переменных (факторов) проекта;

4) создается возможность для прогнозирования будущего финансового состояния предприятия, реализую-
щего проект, на основе разработки стандартных форм внешней финансовой отчетности, что в свою очередь
позволит отразить роль проекта в создании новых инвестиционных возможностей для расширения предприя-
тия (реинвестиций) или росте доходов его владельцев (акционеров);

5) разработка стандартных прогнозных форм бухгалтерской отчетности по проекту позволяет проводить
внешний аудит процесса его осуществления, что особенно важно для сторонних инвесторов [4, с. 99].

В практике зарубежных и отечественных предприятий, в условиях рыночных отношений разработана и
успешно применяется целостная система анализа и оценки их финансового состояния, основанная на исполь-
зовании принятой отчетности. Доступность и достоверность ее данных является не только значительным фак-
тором коммерческой репутации предприятий, но и необходимым условием поддержания высокой ликвидности

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nie/2009_3_1.pdf#page
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их ценных бумаг на фондовом рынке, привлечения потенциальных инвесторов к финансированию инвестици-
онных проектов путем получения, например, кредитов.

Существуют различные классификации методов финансового анализа [5, с. 9]. Первый уровень классифи-
кации выделяет неформализованные и формализованные методы (рис. 1).

Формализованные методы Неформализованные методы

классические методы

традиционные методы

математико-статистические методы

экономические методы

методы экономической
кибернетики и оптимального

программирования

методы исследования операций и
теории принятия решений

методы экспертных оценок

методы сценариев

психологические методы

морфологические методы

методы сравнения

методы построения систем
показателей

методы построения систем
аналитических таблиц

Структура методов финансового анализа

Рис. 1. Классификация методов финансового анализа деятельности
предприятия

К первой группе относятся
методы, в основе которых лежат
достаточно строгие формализо-
ванные аналитические зависимо-
сти. На практике их применяется
свыше десяти [6, с. 43]. Вторые
основаны на описании аналити-
ческих процедур на логическом
уровне, а не на строгих аналити-
ческих зависимостях. К ним от-
носятся методы: экспертных оце-
нок, сценариев, психологические,
морфологические, сравнения,
построения систем показателей,
построения систем аналитичес-
ких таблиц и т.п.

Применение этих методов ха-
рактеризуется определенным
субъективизмом, поскольку боль-
шое значение имеют интуиция,
опыт и знания аналитика.

Безусловно, не все из перечис-
ленных методов могут найти не-
посредственное применение в
рамках анализа инвестиционной
привлекательности производ-

ственного предприятия, поскольку основные результаты эффективного анализа и управления финансами дос-
тигаются с помощью специальных финансовых инструментов, тем не менее, некоторые их элементы уже ис-
пользуются. В частности это относится к методам дисконтирования, машинной имитации, корреляционно-
регрессионного анализа, факторного анализа, обработки рядов динамики и др.

Модели, используемые для анализа инвестиционной привлекательности

Дескриптивные
модели

 построение системы от-
четных балансов;
 представление финансо-
вой отчетности в различных
аналитических разрезах;
 вертикальный и горизон-
тальный анализ отчетности;
 система аналитических
коэффициентов;
 аналитические записки к
отчетности.

Предикативные
модели

 расчет точки крити-
ческого объема про-
даж;
 построение прогно-
стических финансовых
отчетов;
 модели динамиче-
ского анализа;
 модели ситуацион-
ного анализа.

Нормативные
модели

Применение жест-
ко детерминиро-
ванных факторных
моделей.

Рис. 2. Виды моделей, используемых для анализа инвестиционной при-
влекательности

Анализ инвестиционной при-
влекательности проводится с по-
мощью различного типа моделей,
позволяющих структурировать и
идентифицировать взаимосвязи
между основными показателями.
Можно выделить три основных
типа моделей: дескриптивные,
предикативные и нормативные
(рис. 2).

Рассмотрим наиболее распро-
страненные подходы к оценке ин-
вестиционной привлекательности
предприятия, используемые в Ук-
раине (рис. 3).

Подходы к оценке инвестици-
онной привлекательности, ис-
пользуемые в Украине преимуще-
ственно базируются на примене-

нии метода экспертных оценок. Проведение экспертных оценок инвестиционной привлекательности направле-
но на выявление существующих закономерностей, учет которых может быть использован для разработки реко-
мендаций в области изменений инвестиционного климата в стране. Данная методика на сегодняшний день
достаточно активно применяется украинскими экспертами при составлении рейтингов инвестиционной при-
влекательности отечественных компаний. Однако она, на наш взгляд, может применяться наиболее часто для
составления общего отчета о деятельности отечественных компаний за определенный период времени, т.к.
имеет преимущественно субъективный характер.

Более приемлемой для применения внутренним (резидентом) или внешним (нерезидентом) инвестором яв-
ляется методика интегральной оценки инвестиционной привлекательности предприятий и организаций. Из-за
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методики состоит в расчете интегрального показателя инвестиционной привлекательности предприятий и орга-
низаций, которая используется для определения направлений ускорения реализации иностранных проектов,
привлечения к осуществлению инвестиций отечественных и иностранных предприятий.

Метод комплексной оценки инвестиционной привлекательности рассматривают такие авторы, как А. Шере-
мет, Р. Сайфулин [2]. Суть данной методики состоит в том, что для каждого из уровней системы инвестицион-
ной привлекательности (на национальном, отраслевом, региональном и заводском (предприятие)) определяют-
ся различные группы критериев по степени их значимости.

Метод рейтинговой оценки инвестиционной привлекательности предприятия представляет собой синтез
метода экспертной оценки и анализа финансовой отчетности предприятия [10, с. 46]. В основу методики поло-
жен финансовый анализ, который осуществляется с помощью расчета коэффициентов, отражающих различ-
ные стороны финансовой деятельности предприятия. Затем, на основе полученных расчетных значений пока-
зателей проводится рейтинговая оценка предприятия.

Кроме того, некоторые авторы для оценки инвестиционной привлекательности предприятий используют
метод обобщающих групповых коэффициентов, суть которого сводится к расчету обобщающего показателя
рейтинга предприятия [11; 12].

Принимая во внимание большое число подходов и методов определения инвестиционной привлекательно-
сти предприятий, необходимо обратить внимание на ее сравнительную оценку, которая на практике позволит
сделать правильный выбор методического подхода и сформировать объективную характеристику предприятия.
Инвестиционная привлекательность является интегральным показателем, уровень которого формируется в за-
висимости от оценки имущественного положения предприятия и динамики его изменений, результатов анализа
финансового состояния предприятия, деловой активности, финансовой устойчивости, ликвидности и плате-

ки экспертов; 6) определение границ колебания обобщающего показателя, которое необходимо для упрощения
его интерпретации (определение нормативных значений показателей); 7) учет особенностей отдельных показа-
телей; 8) определение состава показателей, которые анализируются.

Учет фактора времени является очень важным аспектом построения адекватного метода. Все западные рей-
тинговые агентства, многие из которых, имеют большой опыт, осуществляют оценку инвестиционной привле-

Метод
интегральной оценки

Метод
комплексной оценки

Метод
рейтинговой оценки

Метод
экспертной оценки

Метод обобщающих
групповых коэффициентов

Методы оценки инвестиционной привлекательности предприятий

Рис. 3. Классификация методов оценки инвестиционной привлека-
тельности предприятий

доступности информации и примене-
ния по сравнению с небольшим коли-
чеством ключевых показателей, кото-
рые дают более объективную и точную
картину финансового состояния акци-
онерных обществ, рассматриваемая
методика приобрела значительное рас-
пространение в отечественной практи-
ке [7, с. 131; 8]. Данный метод рассмат-
ривают такие авторы, как И. Бланк,
И Несторенко [1; 9]. Цель разработки

жеспособности,
эффективной дея-
тельности пред-
приятия. Проана-
лизируем данный
показатель с по-
мощью следу-
ющих характери-
стик (табл. 1):
1) учет расчета
фактора времени;
2) учет удельного
веса показателей;
3) уровень рас-
крытости воз-
можных выводов,
которые заверша-
ют оценку; 4) об-
зор информации,
которая анализи-
руется во время
осуществления
оценки; 5) уро-
вень зависимости
методики от оцен-
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Таблица 1
Сравнительный анализ методов

оценки инвестиционной привлекательности предприятий
Метод инте-

гральной оцен-
ки

Метод ком-
плексной
оценки

Метод рейтинго-
вой оценки

Метод экс-
пертной
 оценки

Метод обобщаю-
щих групповых
коэффициентов

№
п/п Учитываемый фактор

+  - +  - +  - +  - +  -
1. Учет фактора времени Х Х Х Х Х
2. Учет удельного веса по-

казателей Х Х Х Х Х

3. Развернутость выводов Х Х Х Х Х
4. Большой объем инфор-

мации Х Х Х Х Х

5. Независимость от экс-
пертов Х Х Х Х Х

6. Определенные границы
колебания обобщающего
показателя

Х Х Х Х Х

7. Учет особенностей от-
дельных показателей Х Х Х Х Х

8. Четко определенный со-
став показателей, кото-
рые анализируются

Х Х Х Х Х

Оценка «+» свидетельствует том, что приведенная характеристика присуща данной методике и повышает адек-
ватность расчетов, которые осуществляются на ее основе

Оценка «±» показывает, что определенные особенности методики имеют как положительные, так и отрицатель-
ные стороны

Оценка «-» свидетельствует о наличии недочетов в методике оценки привлекательности предприятий
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кательности предприятий, ценных бумаг, государств своими собственными засекреченными методиками, ис-
пользуют при анализе данные за десятки лет. В Украине это чаще всего невозможно, однако срок работы мно-
гих ведущих компаний уже позволяет осуществлять расчеты на базе данных за 5-10 лет, что становится воз-
можным благодаря методу обобщающих групповых коэффициентов. Вышеперечисленные методы, за исклю-
чением метода экспертной оценки, влияние фактора времени совсем не учитывают. В методе экспертной оцен-
ки анализируются в основном данные за один год, хотя, например, рассмотрение того, прибыльной или убыточ-
ной была деятельность предприятия, осуществляется за два последних года.

В методе, который обеспечивает наивысший уровень объективности, каждый показатель должен был бы
иметь свой четко определенный вес. Однако с другой стороны, при наличии большого количества показателей,
расчет становится более кропотливым, что является побочным фактором. В методе рейтинговой оценки не
учитывается удельный вес показателей, все коэффициенты одинаково влияют на суммарный показатель. Мето-
ды интегральной, комплексной оценки и обобщающих групповых коэффициентов учитывают удельный вес
группы показателей деятельности предприятия, но не берут во внимание удельный вес отдельных показателей.
Метод экспертной оценки использует дифференцированный подход к каждому показателю.

Возможность получения развернутых выводов необходима инвестору, т.к. для осуществления его главной
цели — получения прибыли, основным заданием является определение инвестиционной привлекательных пред-
приятий, а не просто наилучших из исследуемых. Это обеспечивают методы экспертной оценки и обобщаю-
щих групповых коэффициентов. Оставшиеся два метода позволяют лишь сделать вывод о положении предпри-
ятия среди других.

Большой объем использованной информации, при наличии метода, который может ее обработать, дает воз-
можность сделать более точные выводы. Но в условиях постсоветской экономики, когда получение информа-
ции даже их обычной бухгалтерской отчетности требует сверхусилий, эта особенность метода может играть
против исполнителя расчетов, так как отсутствие точных данных хотя бы по одному предприятию приводит к
невозможности сравнения его с другими, а также к невозможности определения его класса, даже если это
позволяет математический аппарат метода. В большинстве методов (интегральной, комплексной оценки, обоб-
щающих групповых показателей) оцениваются четыре основные группы показателей хозяйственной деятель-
ности предприятий. Метод рейтинговой оценки вообще не предусматривает четкого круга исследуемых коэф-
фициентов, придерживаясь принципа «чем больше, тем лучше», а метод экспертной оценки, напротив, имеет
широкий спектр направлений анализа.

Влияния объективного фактора можно избежать, не привлекая к анализу экспертов. Но до сих пор практика
показывала, что методы с абсолютным отсутствием экспертной оценки дают менее правдивые результаты. На-
глядным примером является метод интегральной оценки, на который не влияет мнение оценщика, однако он
является и менее точным. В методах интегральной, комплексной оценки и обобщающих групповых коэффици-
ентов эксперты влияют на оценку на уровне определения рейтинга групп показателей, в остальном к этому
добавляется еще и экспертный анализ на этапе определения рекомендованных границ колебания показателей
группы финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности.

Четкое определение колебаний обобщающего показателя является математической опорой значительной
части характеристики развернутости выводов, которые суммируют оценку, причем, каждый метод имеет свои
отличительные черты. Особенностью метода интегральной оценки является стремление значения обобщающе-
го показателя (Rj) к верхней границе (у обобщающего коэффициента есть верхняя граница колебания, которая
равняется сумме удельного веса коэффициентов отдельных показателей). При использовании метода комплек-
сной оценки значение обобщающего показателя стремится к минимуму. Есть нижняя граница рейтинга: «0»,
т.е. такой рейтинг имеют предприятия с лучшими показателями. В методе рейтинговой оценки значение обоб-
щающего показателя стремится к нижнему пределу. Rj колеблется в пределах от численного значения суммы
первых мест до численного значения суммы последних мест. При использовании метода экспертной оценки
значение обобщающего показателя стремится к максимуму, т.е. к верхней границе. Пределы колебаний обоб-
щающего показателя зависят от количества балов, которые присваиваются за надежное положение каждого из
показателей финансово-экономического положения предприятия. В методе обобщающих групповых коэффи-
циентов значение обобщающего показателя стремится к 1 (Rj колеблется в пределах от 0 до 1). Групповые
показатели колеблются от 0 до К (значение весомого коэффициента). На основе проведенного анализа, можно
сделать вывод, что четко установленные границы изменений обобщающего показателя, которые упрощают его
интерпретацию, есть только в методе обобщающих групповых коэффициентов.

Способ учета особенностей отдельных показателей оказывает существенное влияние на адекватность оцен-
ки. В методах интегральной и комплексной оценки в расчетах могут использоваться только те показатели, по-
вышение значений которых свидетельствуют о лучшей работе предприятия, что не является оговоренным в
этих методиках. В случае обратной тенденции должен использоваться обратный показатель. Метод рейтинго-
вой оценки не учитывает динамику изменения показателей в рассматриваемом периоде, так, при несоответ-
ствии значений показателей установленным нормативам может наблюдаться рост отдельных показателей, что
может свидетельствовать о положительных тенденциях на предприятии. Метод экспертной оценки не всегда
учитывает, что одностороннее изменение некоторых показателей в разных пределах может привести к проти-
воположным выводам: например, то, что коэффициент общей ликвидности должен колебаться в пределах от 2
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до 2,5 (в этом случае насчитывается 20 баллов, иначе — 0), в методике учтено, а колебания коэффициента
текущей ликвидности в пределах от 1 до 2 — не учтено. Если он больше 1, то к общему рейтингу прибавляется
20 баллов, что является максимальной оценкой для положения данного показателя. В методе обобщающих
групповых коэффициентов все недочеты других методов учтены. В оценке используются только те показатели,
увеличение значений которых свидетельствует о лучшей работе предприятия. В случае обратной тенденции
используется обратный показатель. Из анализа исключены взаимодополняющие показатели. Учтено, что уве-
личение или уменьшение отдельных показателей, после достижения ими определенного значения, может сви-
детельствовать о противоположной тенденции, нежели та, которая была до этого.

С точки зрения четкости, определения состава показателей, на базе которых осуществляется анализ, наи-
худшим является метод рейтинговой оценки. Состав коэффициентов в нем не является четко фиксированным.
Так, например, существенно искажает оценку использование обратных, взаимодополняющих показателей, а
также анализ неодинаковой численности коэффициентов в разных группах показателей, что приводит к преуве-
личению веса той или иной группы в итоговом рейтинге. Методы интегральной и комплексной оценки характе-
ризуются тем, что состав коэффициентов в рамках групп показателей не фиксированный (фиксированы только
группы). Возможность использования разного количества коэффициентов в разных группах показателей по-
зволяет искажать данные за счет того, что, например, в группе финансовой устойчивости, ликвидности и плате-
жеспособности можно оценить 10 показателей. И предприятие с лучшей ликвидностью активов, но функцио-
нирующее без получения прибыли, окажется наверняка выше оценено, чем другое, с худшей ликвидностью, но
с прибылью. Экспертная оценка имеет четко фиксированный состав показателей, а в методе обобщающих груп-
повых коэффициентов он может незначительно варьироваться, но увеличение весомости отдельных групп по-
казателей за счет большего количества коэффициентов, которые входят в ту или другую группу, не допускается
благодаря делению суммарного рейтинга за год на количество показателей в группе.

Для наглядности итоги проведенного сравнительного анализа существующих методик оценки инвестици-
онной привлекательности предприятия представлены в таблице 1.

Если, к примеру, за положительную оценку, полученную при наличии того или иного фактора, присваивать
10 баллов, за «±» 5, а за отрицательную — 0, то в результате получим, что метод интегральной оценки будет
насчитывать 25 баллов, метод комплексной оценки — 30, метод рейтинговой оценки — 20, метод экспертной
оценки — 60, а метод обобщающих групповых коэффициентов — 65.

Таким образом, анализ методик оценки инвестиционной привлекательности предприятий показал, что
больше всего преимуществ имеет оценка, которая осуществляется методом обобщающих групповых коэф-
фициентов. Этот метод является наиболее приемлемым из-за развернутости выводов, которые можно сде-
лать на базе обобщающего показателя и обобщающих групповых коэффициентов, которые имеют четкие
границы колебания. Кроме того, этот метод, в отличие от других, учитывает фактор времени, особенности
отдельных показателей. Также к этому преимуществу следует добавить четко определенный состав показа-
телей. Однако, на наш взгляд, наряду с перечисленными преимуществами у данного метода имеются и недо-
статки. Метод обобщающих групповых коэффициентов учитывает четыре группы показателей финансового
состояния предприятия, таких как: рентабельность, деловая активность, финансовой устойчивости, ликвид-
ность и платежеспособность [12]. Однако инвестиционная привлекательность производственного предприя-
тия является интегральным показателем, уровень которого формируется в зависимости не только от перечис-
ленных факторов, но и от оценки имущественного положения предприятия и динамики его изменений, чего
в предложенной формуле не наблюдается. В связи с этим, экономически целесообразно включить данный
показатель в предложенную формулу. Наряду с этим, при расчете показателей финансовой устойчивости, на
наш взгляд, необходимо использовать не максимальное значения i-го показателя по данной группе, а нор-

Расчет показателей имущест-
венного состояния предприятия

Расчет показателей
рентабельности

Расчет показателей деловой
активности

Расчет показателей финансовой
устойчивости

Расчет показателей ликвид-
ности (платежеспособности)

Расчет суммарного значения показателей за к-й год

Расчет общего рейтинга j-го предприятия за к-й год

Расчет обобщающего показателя рейтинга предприятия

Рис. 4. Модифицированный алгоритм оценки инвестиционной привлекательности
с использованием метода обобщающих групповых коэффициентов

мативное их значения,
т.к. по данной группе
имеются нормативы в
отличие от других групп
показателей, что вынуж-
дает использовать имен-
но максимальное значе-
ние при расчете общего
рейтинга предприятия.

 С учетом изменений
алгоритм оценки инвес-
тиционной привлека-
тельности предприятий
будет осуществляться в
следующей последова-
тельности (рис. 4).
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статки, особенности применения в современных условиях

На основе авторских дополнений формула для расчета общего рейтинга предприятия будет выглядеть сле-
дующим образом:



98
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2011 - №4

5n

)K
Pnorm

P
(

4n

)K
Lnorm

L
(

3n

)K
bmax

b
(

2n

)K
emax

e
(

1n

)K
fmax

f
(

R

5n

1i
5

i

ijk4n

1i
4

i

ijk

3n

1i
3

ijkj

ijk2n

1i
2

ijkj

ijk1n

1i
1

ijkj

ijk

jk




























(1)

где Rjk — общий рейтинг j-го предприятия за k-й год; fijk, eijk, bijk, Lijk, Pijk — значения i-го коэффициента группы
показателей имущественного состояния предприятия, рентабельности, деловой активности, ликвидности, фи-
нансовой устойчивости по j-му предприятию за k-й год; maxj fijk, maxj eijk, maxj bijk — максимальные значения i-го
показателя по группе показателей имущественного состояния предприятия, рентабельности, деловой активно-
сти за k-й год; norm Li, norm Pi — нормативное значение i-го показателя по группе показателей ликвидности и
финансовой устойчивости; К1, К2, К3, К4, К5 — удельный вес группы показателей деятельности предприятия;
n1, n2, n3, n4, n5 — количество показателей по группам показателей деятельности предприятия.

На основе рассчитанных показателей общего рейтинга за анализируемый период производится расчет обоб-
щающего показателя рейтинга предприятия, полученные результаты которого и будут свидетельствовать об
уровне инвестиционной привлекательности предприятия.

Обобщающий показатель рейтинга производственного предприятия рассчитывается по следующей формуле:

,R
N
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N
1t...R

N
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N
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  (2)

где Rj — обобщающий показатель рейтинга предприятия; t — общее количество лет, по которым осуществляет-
ся рейтинговая оценка; N — сумма порядковых номеров лет, по которым осуществляется анализ; Rj,1, Rj,2, …,
Rj,t-1, Rj,t — общий рейтинг j-го предприятия за 1-й, 2-й, ..., t-1-й, t-й год.

Необходимо отметить, что при расчете используются показатели, значения которых отвечают условию 0; в
случае отрицательного значения показатель принимается равным нулю.

Чем ближе к единице приближено значение обобщающего показателя, тем более высокой является инвести-
ционная привлекательности предприятия, т.е. у предприятия довольно надежное и устойчивое финансовое по-
ложение, достаточный уровень платежеспособности, риск вложения средств минимальный.

ВЫВОДЫ
Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы: в основе большинства методов оценки

инвестиционной привлекательности лежат формализованные и неформализованные методы финансового ана-
лиза; для оценки инвестиционной привлекательности применяются дескриптивные , предикативные и норма-
тивные модели. К наиболее часто используемым методам оценки инвестиционной привлекательности относят-
ся: методы интегральной, комплексной, рейтинговой, экспертной оценки, метод обобщающих групповых ко-
эффициентов. Однако каждому из перечисленных методов присущи не только преимущества, но и недостатки.
Наиболее точную оценку инвестиционной привлекательности промышленного предприятия можно получить,
используя метод обобщающих групповых коэффициентов, с учетом особенностей промышленных предприя-
тий, согласно представленному алгоритму.
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НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
УДК 658

Бачинская О.М., магистрант, НАПКС

ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье исследуется сущность понятия стоимости предприятия, а также представлены различные методы

оценки стоимости предприятия, рассмотрены преимущества и недостатки каждого метода.
Ключевые слова: стоимость предприятия, рыночная стоимость, оценка стоимости бизнеса, подходы к оцен-

ке стоимости бизнеса.

ВВЕДЕНИЕ
Без оценки стоимости не обходится ни одна операция по купле-продаже имущества, кредитования под за-

лог, страхования, разрешения имущественных споров, налогообложение и т.д. По мере развития рыночных
отношений в украинской экономике стоимость бизнеса начинает играть все большую роль в жизни отечествен-
ных компаний и предприятий. Это объясняется рядом факторов: а) интенсивный процесс приватизации соб-
ственности, активное проведение операций по купле-продаже предприятий, требующее адекватной оценки сто-
имости продаваемых предприятий; б) некорректность отражения в текущей финансовой документации в след-
ствие активных инфляционных процессов стоимости фондов большинства действующих предприятий и необ-
ходимость правильного отображения стоимости активов; в) активный процесс выхода многих отечественных
компаний на международный финансовый рынок, который невозможен без отлаженного в компании процесса
бизнес-планирования, отвечающего принятом в мире нормам.

Проблемой оценки стоимости предприятия занимались такие украинские и российские ученые, как Вал-
дайцев В.С. [1], Маренков Ф.М. [2], Полякова Л.А. [3], Григорьев В.В., Федотова М.А. [4], Абрютина М.С. [5]
и другие. Однако в связи с тем, что экономическая ситуация в стране не является стабильной, подходы к оценке
стоимости нуждаются в дальнейшей разработке.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является обоснование подходов к рыночной оценке стоимости действующего предприятия

ОАО «Монтажное управление №14» и на этой основе принятие рациональных управленческих решений.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Под понятием рыночной стоимости понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект может

быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, если стороны действуют разумно, располагая всей
необходимой информацией, и при условии, что на величине сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные
обстоятельства [5, c. 65], т.е. когда: а) одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая
сторона не обязана принимать исполнение; б) стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и дей-
ствуют в своих интересах; в) объект оценки представлен на открытый рынок в форме публичной оферты;
г) цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки, и принуждения к совершению
сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; д) платеж за объект оценки выражен в денеж-
ной форме.

В основе оценки бизнеса лежит предположение, что его сегодняшняя стоимость равна стоимости будущих
выгод (доходов), которые собственник может получить в результате владения данной собственностью (бизнесом).

Обоснованность и достоверность оценки стоимости предприятия во многом зависит от того, насколько
правильно определена задача и цель оценки, что в свою очередь позволяет оценщику выбрать нужный методи-
ческий инструментарий для расчетов.

Субъект оценки Цели оценки
Обеспечение экономической безопасностиПредприятие как юридическое лицо Разработка планов развития предприятия
Составление объединительных и разделительных балансов
при реструктуризации
Обоснование цены купли-продажи предприятия или его долиСобственник
Установление размера выручки при упорядоченной ликвида-
ции предприятия
Проверка финансовой дееспособности заемщикаКредитные учреждения Определение размера ссуды, выдаваемой под залог
Установление размера страхового взносаСтраховые предприятия Определение суммы страховых выплат
Проверка целесообразности инвестиционных вложений

Инвесторы Определение допустимой цены покупки предприятия с целью
включения его в инвестиционный проект

Государственные органы Подготовка предприятия к приватизации

Таблица 1
Классификация целей оценки бизнеса [1]

Определение причи-
ны и цели проведение
работ по оценке служит
основанием для выбора
варианта осуществле-
ния оценочных проце-
дур. Приведем классифи-
кацию существующих
целей оценки бизнеса со
стороны различных
субъектов (табл. 1).

В практике опера-
ций с оценкой предпри-
ятий встречаются самые
различные ситуации.
При этом каждому клас-
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су ситуаций соответствуют свои, адекватные только ему подходы и методы. Для правильного выбора методов
необходимо предварительно классифицировать ситуации оценки с использованием группировки объектов, типа
сделки, момента, на который производится оценка, и т.д. В зависимости от факторов стоимости, являющимся
основными переменными в алгоритмах, методы оценки подразделяются на методы доходного, сравнительного и

Метод капи-
тализации

дохода

Методы оценки стои-
мости предприятия

Доходный
подход

Затратный
подход

Сравнитель-
ный подход

Метод дис-
контирова-
ния денеж-

ных потоков

Метод
чистых
активов

Метод ликви-
дационной
стоимости

Метод
рынка

капитала

Метод
сделок

Метод отрас-
левых коэф-
фициентов

затратного подхода.
Каждый подход по-
зволяет определить
факторы стоимости.

Каждый из трех
названных подхо-
дов предполагает
использование в ра-
боте присущих ему
методов (рис. 1).

Доходный под-
ход предусматрива-
ет использование:

 метода капита-
лизации дохода.
Метод применяется

Рис. 1. Методы оценки стоимости предприятия [составлено автором на основании 4,
с. 138]

к тем предприятиям, которые успели накопить активы в результате капитализации их в предыдущие периоды;
иными словами этот метод наиболее адекватен оценке «зрелых» предприятий; является одним из вариантов до-
ходного подхода к оценке бизнеса действующего предприятия. Сущность данного метода выражается формулой:

Рыночная стоимость = Чистая прибыль / Ставка капитализации (1)
Метод капитализации прибыли в наибольшей степени подходит для ситуаций, в которых ожидается, что

предприятие в течение длительного срока будет получать примерно одинаковые величины прибыли (или тем-
пы ее роста будут постоянными);

 метода дисконтированных денежных потоков. Метод ориентирован на оценку предприятия, как действую-
щего, которое и дальше предполагает функционировать. Он более применим для оценки молодых предприя-
тий, не успевших заработать достаточно прибылей для капитализации в дополнительные активы, но которые,
тем не менее; имеют перспективный продукт и обладают явными конкурентными преимуществами по сравне-
нию с существующими и потенциальными конкурентами.

Затратный подход использует:
 метод чистых активов. Метод применим для случая, когда инвестор намеревается закрыть предприятие

либо существенно сократить объем его выпуска.
Различают метод скорректированных чистых активов и нескорректированных чистых активов. В первом

случае проводится полная корректировка статей баланса, а значит, определяется обоснованная рыночная сто-
имость каждого актива баланса в отдельности. Результаты расчетов по данному методу более достоверны, чем
по второму, когда из-за отсутствия достаточной информации корректировка статей баланса не проводится.

Чистые активы — это величина, определяемая путем вычитания из суммы активов акционерного общества,
принимаемых к расчету, суммы его обязательств, принимаемых к расчету;

 метод ликвидационной стоимости применяется для предприятий, которые находятся в состоянии банкрот-
ства или если стоимость компании при ликвидации будет выше, чем при продолжении деятельности.

Сравнительный подход использует:
 метод рынка капитала. Метод ориентирован на оценку предприятия, как действующего, которое и дальше

предполагает функционировать;
 метод сделок. Данный метод предполагает использование в качестве информационной базы реальных

рыночных цен купли-продажи контрольных пакетов либо 100%-ного пакета акций предприятий (компаний),
сходных с оцениваемым. Метод позволяет определить стоимость оцениваемой доли акционерного капитала с
учетом премии за контроль. Метод сделок целесообразнее использовать в том случае, если объектом оценки
является весь бизнес или контрольный пакет. Оценка стоимости бизнеса методом сделок включает последова-
тельное выполнение следующих работ;

 метод отраслевых коэффициентов. Метод ориентирован на оценку предприятия, как действующего, кото-
рое и дальше предполагает функционировать.

При комплексном подходе к управлению стоимостью фирмы выполняется следующая взаимосвязанная со-
вокупность работ: а) выявление факторов, которые влияют на стоимость субъекта предпринимательства;
б) выбор алгоритма расчета и оценки стоимости предприятия; в) разработка системы показателей оценки дея-
тельности подразделов и работников фирмы; г) мониторинг и актуализация бизнесовой модели предприятия [1].

Рассмотрим основные этапы внедрения системы управления стоимостью на предприятии (рис. 2).
Таким образом, применение концепции управления стоимости не только способно дать результаты, связан-

ные с улучшением финансового состояния компании, но и одновременно поддерживает ее надежный имидж в
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Определение точки отсчета
— оценка рыночной стои-

мости предприятия

Периодическая оценка. Подготовка
отчетов с позиции управления стои-

мостью

Составление
схемы факторов
стоимости ком-
пании

Создание системы
оценки оперативных
и стратегических
управленческих ре-
шений
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Рис. 2. Этапы внедрения системы управления стоимостью на предприятии [со-
ставлено на основании 2]

глазах акционеров и по-
тенциальных инвесто-
ров [3].

Считаем необходи-
мым отметить то, что
все 3 этапа управления
стоимостью предприя-
тия должны рассматри-
ваться в комплексе или
возможно создание но-
вого метода оценки, ко-
торый соединит в себе
основные показатели,
характеризующие оцен-
ку стоимости предпри-
ятия, из рассмотренных
3 методов. Это даст
наиболее достоверную
оценку и позволит рас-
смотреть предприятие с
различных позиций: с
позиции доходов, расходов и путем сравнения с другими предприятиями аналогами, которые уже существуют на
рынке.

Для определения стоимости ОАО «Монтажное управление № 14» целесообразно использовать доходный
подход. Имущественный и сравнительный подходы не использовались, так как они не дают реальной рыноч-
ной стоимости и в расчетах их используются слишком противоречивые данные по продажам пакетов акций.

Для определения прогнозной величины денежного потока на предприятии, необходимо спрогнозировать
его финансовую деятельность на ближайшие 5 лет. Для этого строится модель будущих доходов, издержек
обращения и устанавливается уровень торговой наценки. При составлении прогноза валовой выручки он дол-
жен быть логически совмести с ретроспективными показателями деятельности предприятия и отрасли в целом.

Определение стоимости в постпрогнозный период основано на предпосылке о том, что бизнес способен
приносить доход и по окончании прогнозного периода. Предполагается, что после окончания прогнозного пе-
риода доходы бизнеса стабилизируются и в остаточный период будут иметь место стабильные долгосрочные
темпы роста или бесконечные равномерные доходы.

Ставка капитализации представляет собой норму дохода на капитал, аналогична ставки дисконтирования, но
применяется при условии равномерного ежегодного потока в бесконечном периоде времени. Учитывая, что став-
ка капитализация и ставка дисконта применяются для одного предприятия, в предложенном расчете они равны.

В рамках доходного подхода стоимость предприятия определяется двумя методами одновременно: методом
дисконтирования получаемого денежного потока и методом капитализации чистого дохода в постпрогнозном
периоде. Для этого используется формула:
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где Дi — денежный поток i-ого года, i =1, …, n, где n = 5; р — ставка дисконта, k — ставка капитализации.
Первое слагаемое представляет собой чистую текущую стоимость прогнозного периода. Второе — сто-

имость предприятия в постпрогнозном периоде.
Кумулятивный денежный поток за прогнозируемые 5 лет составляет 11238,80 тыс. грн.
Стоимость предприятия в постпрогнозном периоде составит:

67,72598
2754,023,0
80,11238C 


 тыс. грн.

Таким образом, стоимость ОАО «Монтажное управление №14», определенная с применением доходного
подхода (методом дисконтирования денежного потока) составит:

С = 72598,67 + 11238,80 = 83837,47 тыс. грн.
Итак, стоимость предприятия ОАО «Монтажное управление №14» за прогнозный период составит 83837,47

тыс. грн.
Данный метод дает наиболее реальную рыночную стоимость предприятия для любого инвестора или соб-

ственника на сегодняшний день, при существующей структуре управления и на существующем рынке.
Нами установлено, что рыночная стоимость предприятия и его возможности не в полном размере соответ-

ствуют потенциальным возможностям предприятия, так как оно не реализует свой внутренний финансовый
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потенциал. Также было установлено, что для повышения рыночной стоимости будет целесообразно введение
нового проекта.

Для того чтобы увеличить рыночную стоимость ОАО «Монтажное управление № 14», мы предлагаем на
основе действующего предприятия введение нового вида производства — металлопластиковых окон. Данный
проект является целесообразным, так как при строительстве зданий, предприятие вынуждено закупать метал-
лопластиковые окна у других предприятий. При введении данного проекта, предприятие сможет самостоятель-
но изготавливать металлопластиковые окна и реализовывать их на своем предприятии по ценам, гораздо мень-
шим, чем при покупке их у других предприятий.

Рассчитаем стоимость предприятия ОАО «Монтажное управление №14» при введении нового проекта по
производству металлопластиковых окон по трем различным вариантам: пессимистическому, реальному и оп-
тимистическому:

Даже в самом пессимистическом варианте, при цене реализации в 1200 грн и объеме производства 250 окон
в месяц, стоимость предприятия увеличится на 25,45% и составит 105171,53 тыс.грн.

При реальном варианте объем производства составит 500 единиц в месяц при цене 1300 грн за единицу,
стоимость предприятия увеличится на 37,61% и будет составлять115370,37 тыс.грн.

При оптимистическом варианте производства окон объем производства составит 800 единиц при цене еди-
ницы в 1500 грн., стоимость предприятия составит 174798,65 тыс.грн, то есть увеличится на 108,5%.

Можно говорить о том, что при любом варианте рассматриваемого проекта, он принесет увеличение сто-
имости предприятия, поэтому создание нового производства на базе старого является выгодным.

ВЫВОДЫ
На основе проведенных исследований можно сформулировать следующие выводы:
1. Проведенный анализ научной литературы показал, что существуют такие подходы к оценке стоимости

предприятия, как доходный, затратный и сравнительный. Каждый из методов имеет преимущества и недостат-
ки, но наиболее часто применяемым в Украине подходов является доходный подход.

2. Оценка стоимости предприятия ОАО «Монтажное управление №14» показала, что потенциал предприя-
тия позволяет повысить данную рыночную стоимость. Наиболее эффективным методом повышения рыночной
стоимости данного предприятия является введение на его базе нового производства. В связи с тем, что пред-
приятие занимается строительством зданий и сооружений, наиболее целесообразным будет производство ме-
таллопластиковых окон.

3. В результате введения нового проекта было составлено три возможных варианта развития проекта: пес-
симистический, реальный и оптимистический. При этом каждый из них показал повышение рыночной стоимо-
сти предприятия, следовательно можно говорить о том, что данный проект для ОАО «Монтажное управление
№14» является успешным и обеспечит рост стоимости предприятия.
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА
У статті проаналізовано поняття «фінансової безпеки», виявлені чинники, які негативно впливають на фінан-

сову безпеку підприємства, розроблено схему управління фінансовою безпекою, вибрана група показників для
оцінки фінансової безпеки та проведено аналіз фінансової безпеки на прикладі будівельних підприємств.

Ключові слова: фінансова безпека підприємства.

ВСТУП
Сучасний етап розвитку економіки характеризуеться наявністю значної кількоті чинників, які негативно

впливають на функціонування підпримства, основні з них: світова фінансова криза, діяльність податкового і
регуляторного законодавства, інфляційні процеси, падіння рівня виробницва, зростання безробіття. Дія цих
чинників негативно впливає на економічну діяльність підприємств, що в підсумку може призвести до втрати
підприємством фінансової безпеки.

Різні аспекти фінансової безпеки були розглянуті в працях таких вчених, як Барановський О.І. [1], Бланк І.О. [2],
Папехін Р.С. [9], Горячева К.С. [3], Кузенко Т.Б. [6] та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є вивчення фінансової безпеки підприємства і виявлення способів управління нею.
РЕЗУЛЬТАТИ
Фінансова безпека є універсальною категорією, що відображає захищеність суб’єктів соціально-економіч-

них відносин на всіх рівнях. Ефективність діяльності суб’єктів господарювання зумовлюється переважно ста-
ном їх фінансів, що призводить до необхідності розгляду проблеми забезпечення фінансової безпеки підприємств.

 У ході дослідження для встановлення найбільш оптимального визначення поняття «фінансова безпека»,
порівняні наукові думки відомих вчених (табл. 1).

Автор Визначення
Горячева К. Це такий фінансовий стан, що характеризується, по-перше, збалансованістю та якістю

сукупності фінансових інструментів, технологій та послуг, які використовуються під-
приємством, по-друге, стійкістю до зовнішніх та внутрішніх загроз, по-третє, здатніс-
тю фінансової системи підприємства забезпечити реалізацію його фінансових інтере-
сів, цілей та задач достатнім обсягом фінансових ресурсів, по-четверте, забезпечувати
розвиток усієї фінансової системи. [3, с. 3].

Папехін Р.С. Здатність підприємства самостійно розробляти і проводити фінансову стратегію від-
повідно до цілей загальної корпоративної стратегії в умовах невизначеного і конкуре-
нтного середовища [9, с. 13].

Кузенко Т.Б.,
Прохорова В.В.,
Сабліна Н.В. та
Мунтіян В.

Стан найбільш ефективного використання інформаційних, фінансових показників,
ліквідності та платоспроможності, рентабельності капіталу, що знаходиться в межах
своїх граничних значень; якості правління, використання основних та обігових фондів
підприємства, структури його капіталу, норм дивідендних виплат за цінними папера-
ми, а також курсової вартості його цінних паперів як синтетичного індикатора поточ-
ного фінансово-господарського стану підприємства і перспектив його технологічного
та фінансового розвитку [6, с. 27; 8, с. 121].

Бланк І.А. Кількісний і якісно детермінований рівень фінансового стану підприємства, що забез-
печує стабільну захищеність його пріоритетних збалансованих фінансових інтересів
від ідентифікованих реальних і потенціальних загроз зовнішнього та внутрішнього
характеру, параметри якого визначаються на основі його фінансової філософії і ство-
рюють необхідні передумови фінансової підтримки його стійкого зростання в поточ-
ному і перспективному періоді [2, с. 385].

Судакова О.І. Важлива складова частина економічної безпеки підприємства, що базується на неза-
лежності, ефективності і конкурентоспроможності фінансів підприємства, яка відо-
бражається через систему критеріїв і показників його стану [11].

Реверчук Н.І. Фінансова безпека підприємства — це захист від можливих фінансових витрат і запо-
бігання банкрутству підприємства, досягнення найбільш ефективного використання
корпоративних ресурсів [10, с. 22].

Кириченко А.,
Кім Ю.

Фінансова безпека підприємства — фінансове положення і фінансова стабільність, здатні
забезпечити підприємству нормальний ефективний розвиток його діяльності [5, с. 84].

Мірза-заде
Хайям Керим
оглы

Фінансова безпека підприємства — стійкий в довгостроковій перспективі стан фінан-
сів підприємства, що дозволяє організації самостійно розробляти і реалізовувати свою
фінансову стратегію відповідно до своїх основоположних фінансових інтересів в умо-
вах ризику, невизначеності (конкурентного і нестабільного середовища) [7, с. 9].

Гудзь О.Е. Фінансова безпека підприємства повинна розглядатися в плоскості забезпечення його
стійкого розвитку, який сприяє подальшому удосконаленню соціально-економічної
системи і має дієвий, ефективний механізм виявлення і протистояння зовнішнім і вну-
трішнім погрозам [4].

Таблиця 1
Визначення поняття «фінансова безпека»

На основі вивчених
понять фінансової безпе-
ки можна сформулювати
наступне: фінансова без-
пека — якісний та
кількісний рівень фінан-
сового стану, який відоб-
ражають відповідні по-
казники та при якому
підприємство може вда-
ло, без особливих витрат
боротися з реальними та
потенціальними загроза-
ми внутрішнього і зов-
нішнього середовища, та
завдяки сукупності
фінансових інстру-
ментів, технологій, по-
слуг може забезпечити
реалізацію своїх інте-
ресів, що призведе до
розвитку фінансової си-
стеми підприємства.
Фінансова безпека — це
стан підприємства, при
якому забезпечується
його фінансова стій-
кість, коли воно має не-
обхідні фінансові ресур-
си для виконання постав-
лених цілей, завдяки кон-
тролю на усіх стадіях та
грамотному розпоряд-
женню фінансовими ре-
сурсами отримує необ-
хідну вигоду.
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Фінансова безпека представляє такий стан підприємства, яке: а) дозволяє забезпечити фінансову рівновагу,
стійкість, платоспроможність і ліквідність підприємства в довгостроковому періоді; б) задовольняє потреби
підприємства у фінансових ресурсах для стійкого розширеного відтворення підприємства; в) забезпечує дос-
татню фінансову незалежність підприємства; г) здатне протистояти існуючим і виникаючим небезпекам і по-
грозам, прагнучим заподіяти фінансовий збиток підприємству, або змінити небажано структуру капіталу, або
примусово ліквідовувати підприємство; д) забезпечує достатню гнучкість при ухваленні фінансових рішень;
є) забезпечує захищеність фінансових інтересів власників підприємства.

На збереження фінансової безпеки впливають зовнішні та внутрішні чинники, які несуть певні загрози (рис. 1).

Фінансова безпека
підприємства
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Рис. 1. Чинники, які впливають на збереження фінансової безпеки [запро-
поновано автором].

Діяльність підприємства сполу-
чена з постійною та багатоаспект-
ною взаємодією з зовнішнім ото-
ченням, що висуває високі вимо-
ги щодо управлінського проце-
су на підприємстві. Зовнішнє се-
редовище підприємства є основ-
ним джерелом, що живить
підприємство ресурсами, необ-
хідними для підтримки і розвит-
ку його внутрішнього потенціа-
лу. Зовнішнє середовище вклю-
чає велике число компонентів,
які по-різному за ступенем, ха-
рактером та періодичністю впли-
вають на підприємство. Врахо-
вуючи те, що внутрішня сфера
діяльності має високий рівень
керованості та можуть бути змі-
нені її компоненти, тому саме гар-
монізація внутрішніх інтересів є
основним генератором забезпе-
чення безпеки підприємства.

Можно зробити наступний
висновок: оскільки підприєм-
ство в процесі своєї діяльності
взаємодіє з різними суб’єктами,
які можуть надати істотні мож-
ливості і створити серйозні по-
грози, необхідно брати до ува-
ги не лише свої, а й різноманітні

інтереси партнерів і конкурентів. Забезпечення фінансової безпеки має ґрунтуватись не з позиції окремого
процесу, а у системі взаємозв’язків усіх процесів, котрі відбуваються як усередині підприємства, так й поза
його межами у взаємодії із зовнішнім середовищем.

Важливими умовами і елементами у забезпеченні нормального функціонування підприємства є оцінка і
управління економічними ризиками та адаптація до змін ринкової кон’юнктури.

Фінансова безпека підприємства є складним явищем і тому може розглядатись як сукупність відповідних
елементів. Проаналізувавши літературу [3; 11], можна запропонувати наступну схему системи управління фінан-
совою безпекою підприємства (рис. 2).

Для вироблення політики управління фінансовою безпекою підприємства спочатку ставляться цілі і завдан-
ня, визначаються принципи і функції їх забезпечення, тобто виробляється певна стратегія. На основі аналізу
основних елементів системи: суб’єктів, об’єктів, ризиків і погроз розробляється механізм управління фінансо-
вою безпекою, і здійснюється зворотний зв’язок: коли за допомогою механізму фінансової безпеки управляють
елементами системи. На всіх стадіях розробки і здійснення політики управління фінансовою безпекою підпри-
ємства необхідний всеосяжний контроль. Функціонування механізму забезпечення фінансової безпеки підпри-
ємства відбувається шляхом здійснення певних дій над її об’єктами. При цьому для кожного окремого про-
міжку часу повинен бути визначений пріоритетний об’єкт, відповідальність за оптимізацію параметрів якого
повинна бути закріплена за конкретним суб’єктом фінансової безпеки підприємства.

Таким чином, для організації ефективної системи фінансової безпеки підприємства необхідна розробка відпо-
відної документації підприємства, де мають бути визначені завдання забезпечення фінансової безпеки, а також
критерії, на підставі яких фінансова безпека підприємства може бути визнана порушеною, виходячи з чого
необхідно розробляти методологію запобігання погрозам та впроваджувати її на підприємстві. При цьому пови-
нен забезпечуватися процес контролю і оцінки проведених дій.
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Політика управління фінансо-
вою безпекою підприємства

Цілі та
задачі

Функції

Принципи

Стратегія

О
сновні елементи системи

Суб’єкти

Об’єкти

Загрози

Ризики

 керівник
підприємства;
 менеджер
фінансового
відділу;
 служба фі-
нансової без-
пеки підпри-
ємства

 зовнішні
 внутрішні

 прибуток,
 фінансові
ресурси,
 капітал,
 грошові
потоки,
 структура
активів

 фінансові
 операційні
 інвестиційні

М
еханізм управління фінанс овою

 безпекою

Об'єктивний
і всебічний
моніторинг

Виявлення і
прогнозу-
вання внут-
рішніх і зо-
внішніх за-
гроз

Розрахунок та
аналіз грани-
чнодопусти-
мих значень
показників

 Оптимальне
забезпечення
та ефективне
використання
фінансових
ресурсів
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Рис. 2. Управління фінансовою безпекою підприємства [запропоновано автором].

Оцінка фінансової
безпеки будується на на-
ступних групах показ-
ників, що характеризу-
ють фінансовий стан: по-
казники майнового стану,
ліквідності, фінансової
стійкості і незалежності,
ділової активності, рента-
бельності. На основі яких
проведено аналіз фінан-
сової безпеки будівель-
них підприємств АРК:
ВАТ «БУ-813» и ВАТ
«Південшляхбуд». Для
порівняння цих підпри-
ємств було приведено по-
казники у приведені, та
розраховано інтеграль-
ний показник (табл. 2).

У 2010 р. інтеграль-
ний показник фінансової
безпеки у ВАТ «Будівель-
не управління №813»
вище, ніж у ВАТ «Півден-
шляхбуд», що характери-
зуємо його як більш
фінансово безпечне. У
ВАТ «Південшляхбуд»
інтегральний показник має
чітку тенденцію до зни-
ження, це пояснюється
зниженням приватних по-
казників фінансової неза-
лежності: ділової актив-
ності і рентабельності, за
рахунок зниження прибут-
ку в динаміці, зростання
об’ємів продажів в кредит,
зменшення комерційного
кредиту, що надається.

У цей же час інтег-
ральний показник фінан-
сової безпеки ВАТ «Буді-
вельне управління №813»
збільшується. На дану ди-
наміку перш за все впли-
нуло збільшення приват-
ного інтегрального показ-
ника рентабельності за ра-

ВАТ "Південшляхбуд" ВАТ "Будівельне
 управління №813"Одиничні інтегральні

показники 2008 2009 2010 2008 2009 2010
Майнового стану 1,6717 1,5771 1,1533 1,2197 1,2911 2,0105
Ліквідності 0,3117 0,1241 0,4556 0,5428 0,4446 0,3023
Фінансової незалежності 0,1694 0,1363 0,0875 0,0824 0,0925 0,0636
Співвідношення грошових
потоків 0,6830 1,9062 0,7152 1,2452 1,4179 1,6735
Ділової активності 3,4444 2,0555 1,8935 1,3045 0,7681 0,6856
Рентабельності 0,4853 0,3234 0,1714 -2,1845 -0,5884 0,6121
Інтегральний показник фінан-
сової безпеки 1,1276 1,0204 0,7461 0,3684 0,5710 0,8913

Таблиця 2
Інтегральний показник фінансової безпеки *

* Розраховано автором статті

хунок отримання прибутку; також позитивний вплив зробило збільшення приватного показника майнового стану.
Аналіз фінансової безпеки показав, що підприємствам для поліпшення фінансової безпеки необхідно по-

кращувати одиничні інтегральні показники рентабельності і ділової активності.
У ВАТ «Південшляхбуд» була виявлена проблемна стаття, що негативно позначається на фінансову безпеку,

— дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, яка в структурі активів займає 53%. Отже, розглянуто
3 варіанти погашення заборгованості: оптимістичний, реальний і песимістичний, при яких відповідно пога-
шається 100%, 75% і 50% заборгованості.

У зв’язку з новими отриманими прогнозними даними, були складені прогнозні форми звітності №1 «Ба-
ланс», №2 «Звіт про фінансові результати», №3 «Звіт про рух грошових коштів» і перераховані інтегральні
показники фінансової безпеки (табл. 3). Вони показали, що прогнозною варіант покращує фінансову безпеку
підприємства, про що свідчать вищий інтегральною показник фінансової безпеки по всіх 3 варіантам прогнозу
погашення дебіторської заборгованості.
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ВАТ «Південшляхбуд» ВАТ "Будівельне управління
№813"Одиничні інтегральні

показники Оптиміс-
тичний

Реаль-
ний

Песиміс-
тичний

Оптиміс-
тичний

Реаль-
ний

Песиміс-
тичний

Майнового стану 1,9319 1,672 1,4742 2,0226 2,0420 2,0611
Ліквідності 0,3084 0,3756 0,4137 0,2935 0,2990 0,3030
Фінансової незалежності 0,1678 0,1348 0,1135 0,0588 0,0630 0,0664
Співвідношення грошо-
вих потоків 0,5822 0,5995 0,7159 1,2943 1,4308 1,6739

Ділової активності 5,3933 3,1834 2,4604 0,7009 0,7140 0,7272
Рентабельності 0,3585 0,2863 0,2376 -0,0969 0,0062 0,0934
Інтегральний показник
фінансової безпеки 1,457 1,0419 0,9026 0,7122 0,7592 0,8208

Таблиця 3
Прогнозний інтегральний показник фінансової безпеки

* Розраховано автором статті

Для поліпшення фінансо-
вої безпеки ВАТ «Будівельне
управління №813» необхідне
введення нового виду діяль-
ності, запропоновано — ви-
робництво виробів з металу.
Зпрогнозовано 3 варіанти роз-
витку подій: оптимістичний,
реальний і песимістичний.
Також був розрахован про-
гнозний план руху засобів в
результаті основної діяль-
ності в перший рік функціо-
нування, складені прогнозні
форми звітності та перерахо-
вані інтегральні показники фінансової безпеки (табл. 3).

У наслідок введення нового виробництва і розвитку його по 3 варіантам: песимістичний, реальний і оптим-
істичний. Отриманий інтегральний показник фінансової безпеки в порівнянні з 2010 р. не збільшується по всім
трьом варіантам, оскільки цього року в підприємства таке високе значення інтегрального показника фінансової
безпеки було отримано лише за рахунок повернення податку на прибуток, а цей випадок є швидше одиничним.
Тому при розрахунку інтегрального показника враховується той факт, що на підприємстві не буде цього доходу,
як спостерігалося в 2008 і 2009 рр. Отже, якщо порівнювати отримані інтегральні показники з аналогічними в
2008 і 2009 рр., тоді впровадження нового виробництва збільшує даний показник по всім трьом варіантам.

ВИСНОВКИ
1. Фінансова безпека — це стан підприємства, при якому забезпечується його фінансова стійкість, завдяки

необхідним фінансовим ресурсам реалізуються поставлені цілі, а контроль на усіх стадіях та грамотне розпо-
рядження фінансовими ресурсами дають необхідну вигоду. Забезпечення фінансової безпеки має ґрунтуватись
не з позиції окремого процесу, а у системі взаємозв’язків усіх процесів, котрі відбуваються як усередині підпри-
ємства, так й поза його межами у взаємодії із зовнішнім середовищем.

2. Оцінка фінансової безпеки будується на наступних групах показників, що характеризують фінансовий стан:
показники майнового стану, ліквідності, фінансової стійкості і незалежності, ділової активності, рентабельності.
На основі цих показників проведено аналіз фінансової безпеки будівельних підприємств АРК: ВАТ «БУ-813» та
ВАТ «Південшляхбуд», для порівняння розраховано інтегральний показник, який у 2010 р. у ВАТ «Будівельне
управління №813» вище, ніж у ВАТ «Південшляхбуд», що характеризуємо його як більш фінансово безпечне.

3. Аналіз фінансової безпеки показав, що підприємствам для поліпшення фінансової безпеки необхідно
покращувати одиничні інтегральні показники рентабельності і ділової активності. Для цього підприємствам
запропоновано відповідні заходи. У ВАТ «Південшляхбуд» була виявлена проблемна стаття, що негативно по-
значається на фінансову безпеку, — дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, яка в структурі
активів займає 53%. Отже, розглянуто 3 варіанти погашення заборгованості: оптимістичний, реальний і песим-
істичний, при яких відповідно погашається 100%, 75% і 50% заборгованостей. Для поліпшення фінансової
безпеки ВАТ «Будівельне управління №813» необхідне введення нового виду діяльності, запропоновано —
виробництво виробів з металу. Після цих заходів інтегральний показник підприємств по 3 варіантам збільшив-
ся, що характеризує їх, як більш фінансово безпечне.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Барановський О.І. Фінансова безпека:монографія. Інститут економічного прогнозування./ О.І. Барановський. — К.:

Фенікс, 1999. — 338 с.
2. Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия. / И.А. Бланк. — К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. — 784 с.
3. Горячєва К.С. Механізм управління фінансовою безпекою підприємства: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.01. /

К.С. Горячєва — К.: НАУ, 2006. — 17 с.
4. Гудзь О.Е. Финансовая безопасность агроформирований в условиях кризисных деформаций экономического про-

странства Украины: диагностика экономических возможностей. / О.Е. Гудзь. — Електронний ресурс. — Режим доступу:
http://есоnomуаг.пагоd.гu/.

5. Кириченко О.А. Вдосконалення управління фінансовою безпекою підприємств в умовах фінансової кризи /
О.А. Кириченко // Финансовые рынки и ценные бумаги, 2009. — №16. — С. 22-28.

6. Кузенко Т.Б. Управление финансовой безопасностью на предприятии / Т.Б. Кузенко, В.В. Прохорова, Н.В.  Саблина
// Бизнес Информ. — 2007. — №12 (1). — Електронний ресурс. — Режим доступу: http://www.refіne.org.ua

7. Мирза-заде Х.К оглы. Теория и методика определения уровня финансовой безопасности азербайджанской государ-
ственной железной дороги. / Мирза-заде Х.К оглы: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. ек. наук. — С-Пб, 2009. — 23 с.

8. Мунтіян В.І. Економічна безпека України. / В. І. Мунтіян. — К.: КВІЦ, 1999.– 464 с.
9. Папехин Р.С. Индикаторы финансовой безопасности предприятий / Р.С. Папехин. — Волгоград: Волгоградское науч-

ное изд-во, 2007 — 16 с.
10. Реверчук Н.Й. Управління економічною безпекою підприємницьких структур. / Н.Й. Реверчук. — Л.: ЛБІ НБУ, 2004.

— 195 с
11. Судакова О.І. Стратегічне управління фінансовою безпекою підприємства / О.І. Судакова // Економічний простір. —

2008. — № 9. — С. 140-148. — Електронний ресурс — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal
Стаття надійшла до редакції 20 жовтня

Гаврилова Т.В. Управління фінансовою безпекою підприємства



107
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2011 - №4

АНОТАЦІЇ

Воробйов Ю.М. ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ: СУЧАСНА ПАРАДИГМА
У статті досліджуються тлумачення фінансів домогосподарств виходячи з розуміння сучасної фінансової системи держави.
Ключові слова: фінансова система держави, фінанси домогосподарств

Бондар О.П. ФІНАНСОВИЙ СТАН ТА ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
У статті досліджуються питання взаємозв’язку фінансового стану і фінансової безпеки будівельних підприємств України.
Ключові слова: фінансовий стан, фінансова безпека, будівельні підприємства

Горин В.П. КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ В ТЕОРІЇ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ
Узагальнено існуючі концептуальні підходи до розуміння сутності та призначення соціальних гарантій, розкрито їхню

роль у соціально-економічному розвитку суспільства. Запропоновано ознаки класифікації соціальних гарантій, які вказу-
ють на їхній взаємозв’язок із соціальною безпекою.

Ключові слова: мінімальна зарплата, прожитковий мінімум, соціальна безпека, соціальні гарантії, соціальні інтереси,
соціальні трансферти, суспільний добробут.

Потій В.З., Журавльова О.Є. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ ТА
ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ

У статті здійснено порівняльний аналіз особливостей організації фінансів страхових компаній та інших підприємств.
Проаналізовано погляди різних науковців щодо сутності поняття «фінансова стійкість страхових компаній» та наведено
власну точку зору щодо цього питання.

Ключові слова: фінансова стійкість, страхування, фінансова стійкість страхових компаній, фінансова надійність страхо-
вика, організація фінансів страховика.

Рубцова Н.М. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ АГРОСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
Стаття присвячена дослідженню сучасного стану страхування ризиків аграрного виробництва в Україні та проблем

пов’язаних з розвитком даного виду страхування.
Ключові слова: сільськогосподарське виробництво, стихійні лиха, агростахування, аграрне страхове бюро України.

Чорна О.М., Баранова К.В. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ФІНАНСІВ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ
В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

В статті узагальнені специфічні риси фінансів домогосподарств як специфічної ланки фінансової системи України,
визначено роль фінансів домогосподарств у національній економіці України. На основі цього була запропонована автор-
ська концепція механізму фінансів домогосподарств в умовах розвитку вітчизняної економіки, що сприятиме перетворен-
ню сучасного домогосподарства на активного та впливового суб’єкта фінансів.

Ключові слова: домашнє господарство, фінанси домашніх господарств, сукупні доходи та витрати домогосподарств,
внутрішні та зовнішні грошові потоки домогосподарств, фінансовий потенціал домогосподарств, соціальна стратифікація
суспільства.

Блажевич О.Г. ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РІВЕНЬ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
У статті досліджено чинники, що впливають на рівень фінансової безпеки будівельних підприємств. Встановлено, що

зовнішні та внутрішні чинники мають різний вплив на фінансову систему будівельних підприємств, що створює різні
загрози та ризики. З використанням регресійно-кореляційного аналізу здійснено оцінку впливу внутрішніх чинників на
рівень фінансової безпеки підприємства.

Ключові слова: внутрішні та зовнішні чинники впливу на фінансову безпеку будівельних підприємств

Ворошило В.В. ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ І НАПРЯМУ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
У статті розглядається оцінка фінансової безпеки домашніх господарств в умовах фінансової кризи і після кризового

періоду. Запропоновані напрями забезпечення фінансовій безпеці домогосподарств.
Ключові слова: фінансова безпека домашніх господарств, індикатори фінансової безпеки домогосподарств, забезпечен-

ня фінансової безпеки домашніх господарств

Мокрицька А.Б. КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
У статті охарактеризовано підходи вітчизняних та зарубіжних вчених до трактування сутності фінансів охорони здоро-

в’я. Висвітлено властивості суспільних благ та їх трактування відомими вченими — економістами. Описано основні не-
спроможності ринку в наданні медичних послуг. Досліджено взаємозв’язок організації фінансів охорони здоров’я з орга-
нізацією фінансів держави, фінансовою моделлю розвитку її економіки. Розглянуто проблеми, котрі виникають в націона-
лізованій системі охорони здоров’я, де послуги надаються населенню незалежно від його платоспроможності та ринковій.

Ключові слова: фінанси охорони здоров’я, фінансові ресурси, фінансове забезпечення, фінансова система, суспільні
блага.

Фітас Н.Ю. СИСТЕМА СТРАХУВАННЯ ДЕПОЗИТІВ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
В статті розглянуто світовий та вітчизняний досвід функціонування докризової системи захисту вкладів. Проаналізова-

но внесені зміни у діяльність діючої системи захисту вкладів України в період фінансової кризи. Запропоновано шляхи
покращення організації системи захисту вкладів в Україні.

Ключові слова: банківська паніка, депозит, система захисту депозитів.
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Вожжов С.П., Хохлов В.В. ВАРІАЦІЙНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ НОРМАТИВУ МИТТЄВОЇ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВ
І ЙОГО ОПТИМІЗАЦІЯ

У статті розглядається рішення проблеми оптимізації нормування банківської ліквідності на основі економіко-матема-
тичного моделювання, в контексті використовування варіаційного методу її регулювання.

Ключові слова: банківська ліквідність, регулювання, варіаційний метод, оптимальна величина, резерв ліквідності, ви-
трати, функція.

Воробйова О.І. ВИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВ УКРАЇНИ
У статті здійснено визначення кредитно-інвестиційного потенціалу банків на основі сукупності складових кредитно-

інвестиційного потенціалу. Доведено, що частина банків країни не реалізувала свій кредитно-інвестиційний потенціал
Ключові слова: кредитно-інвестиційний потенціал банків, складові кредитно-інвестиційного потенціалу банків

Заблоцький Т.М., Другова В.Т. ВПЛИВ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ НА РОЗВИТОК РИНКУ ЛІЗИНГУ УКРАЇНИ
В статті здійснюється аналіз впливу показників банківської системи на ринок лізингу України. Виділено перспективні

напрями співпраці банків та лізингових компаній. Розроблено рекомендації щодо активізації діяльності вітчизняних комер-
ційних банків на ринку лізингу.

Ключові слова: банківська система, ринок лізингу, іноземний банківський капітал, банківське кредитування, результат
діяльності банків, фінансовий лізинг, фінансово-економічна криза.

Зачосова Н.В. ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ
Розкрито особливості формування сучасної системи фінансової безпеки у вітчизняних комерційних банках. Здійснено

аналіз методик рейтингової оцінки банків та встановлено перелік показників, що беруться агентствами до уваги при визна-
ченні рейтингу банківських установ. Запропоновано вважати рейтингування елементом виявлення рівня фінансової безпе-
ки комерційного банку, а високу рейтингову оцінку — одним із індикаторів належного стану фінансової безпеки установи.

Ключові слова: фінансова безпека, комерційний банк, загроза, небезпека, рівень фінансової безпеки, служба безпеки,
рейтинг банку, кадри.

Соловйов В.І. СУЧАСНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
В статті розкривається сутність поняття «банківська безпека держави». Проводиться аналіз динаміки основних показ-

ників фінансової стабільності банківського сектору України. Дається оцінка сучасному рівню банків-ської безпеки держа-
ви, відповідно до Методики розрахунку рівня економічної безпеки України.

Ключові слова: фінансова безпека, банківська безпека держави, індикатор рівня банківської безпеки України, статутний
капітал банку, іноземний капітал, кредитування реального сектору економіки.

Дубовик С.В. РОЛЬ ТА МІСЦЕ РИНКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ У ПРОСТОРІ МІЖРИНКОВОЇ
ВЗАЄМОДІЇ

Стаття присвячена положенням теоретико-методологічного узагальнення ринку інвестиційних банківських послуг з
урахуванням його практичної ролі у процесах суспільного відтворення. Автором було обґрунтовано функціонально-інсти-
туційне виокремлення ринку інвестиційних банківських послуг, а також визначено ключові механізми його взаємодії з
іншими сегментами фінансового ринку, з одного боку, та сектором реальної економіки, з іншого. На основі структурного
підходу розроблено авторське визначення досліджуваного ринку, сформульовано бачення подальших наукових пошуків.

Ключові слова: ринок інвестиційних банківських послуг, інвестиційні банківські операції, інвестиційний ринок, інвес-
тиційний банкінг, фінансовий інструмент.

Самсонов М.І. ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ
У роботі проведено аналіз ключових положень сучасної теорії та практики банківського нагляду, рекомендацій та стра-

тегічних засад діяльності міжнародних контролюючих органів у напрямку можливості їх застосування вітчизняним регуля-
тором з метою вдосконалення нагляду за кредитними установами України.

Ключові слова: банківський нагляд, системна стійкість фінансового сектору, макропруденційна політика, розвинені
економіки.

Цопа Н.В. МЕТОДИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ: ПЕРЕВАГИ,
НЕДОЛІКИ, ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Розглянуто існуючі методи оцінки інвестиційної привабливості підприємств. Проведено порівняльний аналіз методів
оцінки інвестиційної привабливості. На основі проведених досліджень запропоновано модифікований алгоритм оцінки
інвестиційної привабливості виробничих підприємств з використанням методу узагальнюючих групових коефіцієнтів.

Ключові слова: інвестиційна привабливість, фінансовий аналіз, методи оцінки інвестиційної привабливості.

Бачинська О.М. ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
У статті досліджується сутність поняття вартості підприємства, а також представлені різні методи оцінки вартості

підприємства, розглянуто переваги та недоліки кожного методу.
Ключові слова: вартість підприємства, ринкова вартість, оцінка вартості бізнесу, підходи до оцінки вартості бізнесу.

Гаврилова Т.В. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА
У статті проаналізовано поняття «фінансової безпеки», виявлені чинники, які негативно впливають на фінансову безпе-

ку підприємства, розроблено схему управління фінансовою безпекою, вибрана група показників для оцінки фінансової
безпеки та проведено аналіз фінансової безпеки на прикладі будівельних підприємств.

Ключові слова: фінансова безпека підприємства.
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АННОТАЦИИ
Воробьев Ю.Н. ФИНАНСЫ ДОМОХОЗЯЙСТВ: СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА
В статье исследуется сущность финансов домохозяйств исходя из понимания современной финансовой системы государства.
Ключевые слова: финансовая система государства, финансы домохозяйств.

Бондарь А.П. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ И ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ
В статье исследуются вопросы взаимосвязи финансового состояния и финансовой безопасности строительных предприятий

Украины.
Ключевые слова: финансовое состояние, финансовая безопасность, строительные предприятия.

Горин В.П. КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ В ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ
Обобщено существующие концептуальные подходы к пониманию сущности и предназначения социальных гарантий, раскры-

та их роль в социально-экономическом развитии общества. Предложено признаки классификации социальных гарантий, указыва-
ющие на их взаимосвязь с социальной безопасностью.

Ключевые слова: минимальная зарплата, прожиточный минимум, социальная безопасность, социальные гарантии, социальные
интересы, социальные трансферты, общественное благосостояние.

Потий В.З., Журавльова О.Е. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПА-
НИЙ И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В статье проанализированы особенности организации финансов страховых компаний и других предприятий. Совершен ана-
лиз мнений разных ученых что касается сущности понятия «финансовая устойчивость страховых компаний» и приведена соб-
ственная точка зрения по этому вопросу.

Ключевые слова: финансовая устойчивость, страхование, финансовая устойчивость страховых компаний, финансовая надеж-
ность страховщика, организация финансов страховщика.

Рубцова Н.Н. ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ АГРОСТРАХОВАНИЯ В УКРАИНЕ
Статья посвящена исследованию современного состояния страхования рисков аграрного производства в Украине и проблем

связанных с развитием данного вида страхования.
Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, стихийные бедствия, агростахование, аграрное страховое бюро Украины.

Черная О.М., Баранова Е.В. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ В ЭКО-
НОМИКИ УКРАИНЫ

В статье обобщены специфические черты финансов домохозяйств как специфического звена финансовой системы Украины,
определена роль финансов домохозяйств в национальной экономике Украины. На основе этого была предложена авторская кон-
цепция механизма финансов домохозяйств в условиях отечественной экономики, которая будет способствовать превращению
современного домохозяйства в активного и влиятельного субъекта финансов.

Ключевые слова: домашнее хозяйства, финансы домашних хозяйств, сококупные доходы и расходы домохозяйств, внутрен-
ние и внешние денежные потоки домохозяйств, финансовый потенциал домохозяйств, социальная стратификация общества.

Блажевич О.Г. ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ ВЛИЯЮТ НА УРОВЕНЬ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

В статье исследовано факторы, которые влияют на уровень финансовой безопасности строительных предприятий. Установле-
но, что внешние и внутренние факторы имеют различное влияние на финансовую систему строительных предприятий, которая
создает разные угрозы и риски. С использованием регрессионно-корреляционного анализа осуществлена оценка влияния внут-
ренних факторов на уровень финансовой безопасности предприятия.

Ключевые слова: внутренние и внешние факторы влияния на финансовую безопасность строительных предприятий

Ворошило В.В. ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В статье рассматривается оценка финансовой безопасности домашних хозяйств в условиях финансового кризиса и после

кризисного периода. Предложены направления обеспечения финансовой безопасности домохозяйств.
Ключевые слова: финансовая безопасность домашних хозяйств, индикаторы финансовой безопасности домохозяйств, обеспе-

чение финансовой безопасности домашних хозяйств

Мокрицкая А.Б. КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ФИНАНСОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В статье охарактеризованы подходы отечественных и зарубежных ученых к трактовке сущности финансов здравоохранения.

Отражены свойства общественных благ и их трактовки известными учеными — экономистами. Описаны основные несостоятельно-
сти рынка в предоставлении медицинских услуг. Исследовано взаимосвязь организации финансов здравоохранения с организацией
финансов государства, финансовой моделью развития ее экономики. Рассмотрены проблемы, которые возникают в национализиро-
ванной системе здравоохранения, где услуги предоставляются населению независимо от его платежеспособности и рыночной.

Ключевые слова: финансы здравоохранения, финансовые ресурсы, финансовое обеспечение, финансовая система, общественные
блага.

Фитас Н.Ю. СИСТЕМА СТРАХОВАНИЯ ДЕПОЗИТОВ В УКРАИНЕ: СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В статье рассмотрен мировой и отечественный опыт функционирования докризисной системы страхования вкладов. Проана-

лизированы внесенные изменения в деятельность действующей системы защиты вкладов Украины в период финансового кризи-
са. Предложены пути улучшения организации системы защиты вкладов в Украине.

Ключевые слова: банковская паника, депозит, система страхования депозитов.
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Вожжов С.П., Хохлов В.В. ВАРИАЦИОННЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВА МГНОВЕННОЙ ЛИКВИДНОСТИ
БАНКОВ И ЕГО ОПТИМИЗАЦИЯ

В статье рассматривается решение проблемы оптимизации нормирования банковской ликвидности на основе экономико-мате-
матического моделирования, в контексте использования вариационного метода ее регулирования.

Ключевые слова: банковская ликвидность, регулирование, вариационный метод, оптимальная величина, резерв ликвидности,
затраты, функция.

Воробьева Е.И. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРЕДИТНО-ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА БАНКОВ УКРАИНЫ
В статье осуществлено определение кредитно-инвестиционного потенциала банков на основе совокупности составляющих кре-

дитно-инвестиционного потенциала. Доказано, что часть банков страны не реализовала свой кредитно-инвестиционный потенциал.
Ключевые слова: кредитно-инвестиционный потенциал банков, составляющие кредитно-инвестиционного потенциала банков.

Заблоцкий Т.М., Другова В.Т. ВЛИЯНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА ЛИЗИНГА В УКРАИНЕ
В статье осуществляется анализ влияния показателей банковской системы на рынок лизинга Украины. Выделены перспектив-

ные направления сотрудничества банков и лизинговых компаний. Разработаны рекомендации относительно активизации деятель-
ности отечественных коммерческих банков на рынке лизинга.

Ключевые слова: банковская система, рынок лизинга, иностранный банковский капитал, банковское кредитование, результат
деятельности банков, финансовый лизинг, финансово-экономический кризис.

Зачёсова Н.В. ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В УКРАИНЕ
Раскрыты особенности формирования современной системы финансовой безопасности в отечественных коммерческих бан-

ках. Осуществлен анализ методик рейтинговой оценки банков и установлен перечень показателей, которые берутся агентствами
во внимание при определении рейтинга банковских учреждений. Предложено считать ранжирование элементом выявления уров-
ня финансовой безопасности коммерческого банка, а высокую рейтинговую оценку — одним из индикаторов надлежащего состо-
яния финансовой безопасности учреждения.

Ключевые слова: финансовая безопасность, коммерческий банк, угроза, опасность, уровень финансовой безопасности, служ-
ба безопасности, рейтинг банка, кадры.

Соловьев В.И. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ
В статье раскрывается сущность понятия «банковская безопасность страны». Проводится анализ динамики основных показа-

телей финансовой стабильности банковского сектора Украины. Дается оценка современному состоянию уровня банковской безо-
пасности, в соответствии с Методикой расчета уровня экономической безопасности Украины.

Ключевые слова: финансовая безопасность, банковская безопасность государства, индикатор уровня банковской безопаснос-
ти Украины, уставной капитал банка, иностранный капитал, кредитование реального сектора экономики.

Дубовик С.В. РОЛЬ И МЕСТО РЫНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ В ПРОСТРАНСТВЕ МЕЖРЫНОЧНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Статья посвящена положениям теоретико-методологического обобщения рынка инвестиционных банковских услуг с учетом
его практической роли в процессах общественного воспроизводства. Автором было обосновано функционально-институциональ-
ное выделение рынка инвестиционных банковских услуг, а также определены ключевые механизмы его взаимодействия с другими
сегментами финансового рынка, с одной стороны, и сектором реальной экономики, с другой. На основе структурного подхода
разработано авторское определение исследуемого рынка, сформулировано видение дальнейших научных поисков.

Ключевые слова: рынок банковских услуг, инвестиционные банковские операции, инвестиционный рынок, инвестиционный
банкинг, финансовый инструмент.

Самсонов М.И. ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БАНКОВСКОГО НАДЗОРА В УКРАИНЕ
В работе проведен анализ ключевых положений современной теории и практики банковского надзора, рекомендаций и страте-

гических основ деятельности международных контролирующих органов в направлении возможности их применения отечествен-
ным регулятором с целью совершенствования надзора за кредитными учреждениями Украины.

Ключевые слова: банковский надзор, системная устойчивость финансового сектора, макропруденциальная политика, разви-
тые экономики.

Цопа Н.В. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ:
ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ, ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Рассмотрены существующие методы оценки инвестиционной привлекательности предприятий. Проведен сравнительный анализ
методов оценки инвестиционной привлекательности. На основе проведенных исследований предложен модифицированный алго-
ритм оценки инвестиционной привлекательности производственных предприятий с использованием метода обобщающих груп-
повых коэффициентов.

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, финансовый анализ, методы оценки инвестиционной привлекательности.

Бачинская О.М. ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье исследуется сущность понятия стоимости предприятия, а также представлены различные методы оценки стоимости

предприятия, рассмотрены преимущества и недостатки каждого метода.
Ключевые слова: стоимость предприятия, рыночная стоимость, оценка стоимости бизнеса, подходы к оценке стоимости

бизнеса.

Гаврилова Т.В. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье проанализировано понятие «финансовой безопасности», определены показатели, которые негативно влияют на фи-

нансовую безопасность предприятия, предложена схема управления финансовой безопасностью и проведен анализ финансовой
безопасности на примере строительных предприятий.

Ключевые слова: финансовая безопасность предприятия
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ANNOTATION

Vorobyov Y.N. FINANCES OF HOUSEHOLD: MODERN PARADIGM
In the article probed essence finances of household coming from understanding of the modern financial system of the state.
Keywords: financial system of the state, finances of household.

Bondar A.P. FINANCIAL STATE AND FINANCIAL SAFETY BUILD ENTERPRISES OF UKRAINE
The questions of intercommunication of the financial state and financial safety of build enterprises of Ukraine are explore in the

article.
Keywords: financial state, financial safety, build enterprises.

Goryn V.P. CONCEPTUALIZATION OF SOCIAL GUARANTEES IN PUBLIC FINANCE THEORY
The existent conceptual approaches to the interpretation of essence and setting of social guarantees, their role are exposed in

socio-economic development of society. Signs of social guarantees classifications are offered, which specify on their
intercommunication with social safety.

Keywords: minimum-wage, living wage, social safety, social guarantees, social interests, social transfers, public welfare.

Potiy V.Z., Zhuravlyova O.Ye. ECONOMIC ESSENCE THE FINANCIAL STABILITY OF INSURANCE COMPANIES AND
FEATURE OF ITS DETERMINATION

The paper analyzes the characteristics of the organization finances the insurance companies and other enterprises. The analysis
of opinions of different scientists is accomplished in respect of essence of concept «Financial stability of insurance companies» and
shows the author’s own view on this issue.

Keywords: financial stability, insurance, financial stability of insurance companies, financial reliability of the insurer, the insurer
finance organization.

Rubtsova N.N. PROBLEMATIC ASPECTS OF AGRO-INSURANCE IN UKRAINE
The article investigates the current state of insurance risks of agricultural production in Ukraine and the problems associated

with the development of this type of insurance.
Keywords: agricultural production, natural disasters, insurance of agricultural risks, Ukrainian agricultural insurance bureau.

Chorna O.M., Baranova C.V. CONCEPTUAL APPROACHES TO DEVELOPMENT OF THE FINANCE OF HOUSEHOLD
IN ECONOMY OF UKRAINE

The article generalizes the specific lines of finances of households as a specific link of the financial system of Ukraine, determines
the role of the household’s finance in the national economy of Ukraine. On the basis of it were offered the author’s conception of
mechanism of the household’s finance in the conditions of national economy which will be instrumental in converting of modern
household into the active and influential subject of finances.

Keywords: household, finances of household, gross incomes and charges of households, internal and external money streams of
households, financial potential of households, social stratification of society.

Blazhevich O.G. FACTORS WHICH INFLUENCE ON FINANCIAL STRENGTH OF BUILD ENTERPRISES SECURITY
Factors which influence on financial strength of build enterprises security are investigational in the article. It is set that external

and internal factors have a different influence on the financial system of build enterprises, which creates different threats and risks.
With the use of regressive-cross-correlation analysis the estimation of influence of internal factors is carried out on financial strength
of enterprise security.

Keywords: internal and external factors of influence on financial safety of build enterprises

Voroshilo V.V. ESTIMATION OF FINANCIAL SAFETY OF HOUSEHOLDS AND DIRECTION OF ITS PROVIDING
In the article the estimation of financial safety of households is examined in the conditions of financial crisis and after a crisis

period. Directions of providing financial safety of households are offered.
Keywords: financial safety of households, indicators of financial safety of households, providing of financial safety of households

Mokrytska A. CONCEPTUALIZATION THE FINANCES OF HEALTH PROTECTION
In the article, going of domestic and foreign scientists is described near interpretation of essence of finances of health protection.

Properties of public benefits and their interpretation are reflected by the known scientists — economists. The basic market insolvency
are described in the grant of medical services. Investigational intercommunication of organization of finances of health protection
with organization of finances of the state, financial model of development of its economy. Problems which arise up in the nationalized
system of health protection are considered, where services get a population regardless of his solvency and to the market.

Keywords: finances of health protection, financial resources, financial providing, financial system, public benefits.

Fitas N. THE SYSTEM OF DEPOSIT INSURANCE OF UKRAINE: PRESENT AND FUTURE
Experience of functioning of world and domestic before crisis system of deposit insurance is considered in the article. Changes

of activity of present system of deposit insurance of Ukraine in period of financial crisis is analyzed. Author proposes ways of
improvement of organization of deposit insurance system in Ukraine.

Keywords: the banking panic, deposit, the system of deposit insurance.
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Vozhzhov S.P., Khokhlov V.V. VARIATION METHOD OF DETERMINATION OF NORM OF BANKS LIQUIDITY
INSTANTANEOUS AND ITS OPTIMIZATION

The problem decision of optimization of setting of norms of bank liquidity on the basis of economic-mathematical design is
examined in the article, in the context of the use of variation method of its regulation.

Keywords: bank liquidity, regulation, variation method, optimum size, reserve of liquidity, expenses, function.

Vorobyova E.I. DETERMINATION OF CREDIT-INVESTMENT POTENTIAL OF BANKS OF UKRAINE
In the article determination of credit-investment potential of banks is carried out on the basis of aggregate of constituents of

credit-investment potential. It is well-proven that part of banks of country did not realize it credit-investment potential.
Keywords: credit-investment potential of banks, constituents of credit-investment potential of banks.

Zablockij T.M., Druhova V.T. THE INFLUENCE OF THE BANKING SYSTEM ON THE LEASING MARKET DEVELOPMENT
IN UKRAINE

The analysis of the banking system indexes influence on the Ukrainian leasing market is made in this article. Perspective
directions of collaboration between banks and leasing companies are distinguished. Recommendations are worked out in relation of
activation the leasing activity of the national commercial banks.

Keywords: banking system, leasing market, foreign bank capital, bank crediting, result of banking activity, financial leasing,
financial and economic crisis.

Zachosova N. FEATURES OF THE FINANCIAL SECURITY OF COMMERCIAL BANKS IN UKRAINE
Article reveals peculiarities of the modern system of financial security in domestic commercial banks. It gives the analysis of

methods of rating banks and established a list of indicators that agencies are taken into account when ranking banking institutions.
A detection element is to consider rating the level of financial security of the commercial bank and a high rating assessment — one
of the indicators of good financial safety agencies.

Keywords: financial security, commercial bank, the threat, the danger level of financial security, the security service, ranking, the
bank staff.

Solovyov V.I. CURRENT STATE OF THE BANKING SECURITY OF UKRAINE
In this article reveals the essence of the term of «banking security of state». Have been analyzed the main indicators of financial

stability the banking sector of Ukraine. An estimation the current level of the banking security of state, in accordance with the
Method of calculating the level of economic security of Ukraine.

Keywords: financial security, banking security of state, indicator of bank of Ukraine’s security, charter capital of the bank,
foreign capital, lending to the real economy.

Dubovyk S. ROLE AND PLACE MARKET INVESTMENT BANKING SERVICES IN A SPACE OF INTER-MARKET
INTERACTION

Article deals with the provisions of theoretical and methodological synthesis of investment banking services market, including
its practical role in the processes of social reproduction. The author grounded functional and institutional separation of investment
banking services market, and defined the key mechanisms for its interaction with other segments of the financial market on the one
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