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Воробйова О.І., Сітшаєва Л.З. Сучасний стан оподаткування підприємств будівельного комплексу України

ФІНАНСИ
УДК 336.2

Воробйова О.І.,
д.е.н., професор, ТНУ ім. В.І. Вернадського
Сітшаєва Л.З.,
аспірант, ТНУ ім. В.І. Вернадського

СУЧАСНИЙ СТАН ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

У статті розкрито сучасні тенденції розвитку оподаткування підприємств будівельного комп-
лексу України. Проведено аналіз обсягів податкових відрахувань за вибіркою будівельних
підприємств. У результаті проведеного дослідження були встановлені тенденції в оподаткуванні
будівельних підприємств за групами регіонів України. З’ясовано, що оподаткування будівельних
підприємств України характеризується нерівномірним розподілом як за регіональною ознакою,
так за рівнями сплати податків.

Ключові слова: оподаткування, будівельні підприємства, будівельний комплекс України, регіо-
ни України, податок на додану вартість, податок на прибуток.

ВСТУП
Будівництво являє собою самостійну галузь народногосподарського комплексу держави, яка

виконує визначну роль у створенні умов для динамічного розвитку економіки країни та її регі-
онів. Підприємства будівельного комплексу України забезпечують інші галузі національного гос-
подарства новими основними фондами та виконують роботи чи надають послуги з реконструкції,
ремонту та технічного переоснащення діючих об’єктів, які утворюють основні фонди галузей
господарського комплексу країни. Будівельна галузь економіки України тісно взаємопов’язана з
іншими галузями національного господарства. Для деяких галузей економіки будівництво є по-
стачальником матеріальної продукції, для інших — споживачем, який відіграє визначну роль у
динаміці їх розвитку.

На сучасному етапі розвитку галузей господарського комплексу та соціально-економічного
розвитку країни в цілому актуальним є дослідження проблем функціонування підприємств буді-
вельного комплексу України. Критична соціально-економічна ситуація, яка склалася в Україні
сьогодні, негативно позначається на розвитку будівельного комплексу країни і на функціонуванні
будівельних підприємств безпосередньо. Саме тому будівельна галузь України дуже гостро по-
требує уваги уряду країни як до окремих аспектів розвитку її підприємств (рівень кредитування,
оподаткування підприємств, складність дозвільних процедур), так і до загального стану
підприємств будівельного комплексу.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Проблеми визначення стану будівельної галузі України розкриваються в багатьох працях

вітчизняних науковців. Загальний аналіз економічного стану будівельних підприємств України
проведено у роботах таких вчених, як: А.Ф. Гойко [1, 2], К.В. Крикун [3, 4], П.С. Рогожин [5],
О.В. Токарева [6], А.М. Тугай [7], В.Г. Федоренко [8].

Проблемам розвитку підприємств будівельної галузі присвячено багато аналітичних робот
вітчизняних економістів, зокрема, А.І. Сухорукова [9, 10], О.В. Овраменко [11], Г.О. Бєлова [12].

Всі зазначені дослідження розкривають комплексний підхід до визначення тенденцій сучас-
ного стану будівельної галузі, встановлення проблем розвитку підприємств будівельного ком-
плексу України. За результатами проведеного аналізу вітчизняної літератури можливо зроби-
ти висновок, що на сучасному етапі розвитку вітчизняної економічної літератури з дослід-
ження фінансово-економічного стану будівельних підприємств та державного регулювання
їх діяльності досі відсутні комплексні розробки з теоретичного та практичного дослідження
оподаткування підприємств будівельного комплексу України, що й обумовило актуальність
даного дослідження.
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Метою статті є визначення тенденцій сучасного стану оподаткування підприємств будівельно-
го комплексу України.

РЕЗУЛЬТАТИ
В Україні підприємств, функціонуючих у народногосподарському комплексі з видом економіч-

ної діяльності «Будівництво» секції F Класифікатору видів економічної діяльності (КВЕД), нара-
ховується 91650 суб’єктів [13]. В умовах, коли сукупність об’єктів, які необхідно досліджувати,
надзвичайно велика, застосовується вибіркове дослідження, тобто дослідження частини дослід-
жуваної сукупності, званої вибіркою. Враховуючи необхідність забезпечення репрезентативності
вибіркової сукупності, було сформовано вибірку обсягом 60 підприємств серед будівельних
підприємств та організацій по регіонах України, до якої увійшли підприємства з видом економіч-
ної діяльності «Будівництво» згідно з Класифікатором видів економічної діяльності (КВЕД), не-
залежно від організаційно-правової форми підприємства, величини його податкоспроможності.
Неприбуткові та збиткові підприємства у рамках даного дослідження не розглядалися.

В якості джерел інформації було використано річні фінансові звітності підприємств в період
2002-2010 років. Аналіз статистичних даних було проведено для податку на додану вартість та
податку на прибуток, які сплачували підприємства будівельної галузі України протягом 9 років.
На першому етапі було проаналізовано загальні показники оподаткування підприємств та органі-
зацій будівельного комплексу України з урахуванням регіонального аспекту. Загальні обсяги по-
даткових відрахувань підприємств будівельного комплексу по регіонах України в період 2002-
2010 років наведено у табл. 1.

Таблиця 1. Обсяги податкових відрахувань вибіркових підприємств будівельного комплексу по
регіонах України в період 2002-2010 рр., тис. грн. *

Регіони України
Податок на

додану
вартість

Податок
на

прибуток

Загальна сума
прямих і непрямих

податків
Північний регіон 329244,50 29433,00 358677,50
Південний регіон 120753,7 12717,9 133471,60
Західний регіон 103850,40 5838,90 109689,30
Східний регіон 83074,00 6841,00 89915,00
Центральний регіон 62134,40 2700,30 64834,70
м. Київ 1875068,80 153056,90 2028125,70
Всі регіони, крім м. Київ 699057,00 57531,10 756588,10
Загальна сума прямих і непрямих податків 2574125,80 210588,00 2784713,80

* Складено авторами за розрахунковими даними

Найбільші показники податкових відрахувань за 9 років має м. Київ — 2028125,70 тис. грн. або
більше ніж 2 млрд. грн. Саме тому більш доцільним є окремий аналіз цього регіону. Аналіз струк-
тури податкових відрахувань в м. Київ представлено на рис. 1.

В загальній структурі податкових відрахувань підприємств м. Київ найбільшу питому вагу
займає податок на додану вартість — 92%, що є черговим підтвердженням того факту, що протя-
гом всіх цих 9 років будівельні підприємства були збитковими та могли розраховуватися лише за
непрямими податками з доходу від реалізації будівельної продукції.

Аналіз загальних обсягів податкових відрахувань за податком на додану вартість будівельних
підприємств по регіонах України представлено за допомогою рис. 2.

За відрахуваннями податку на додану вартість, який сплачують будівельні підприємства Украї-
ни, крім підприємств м. Київ, є також лідером підприємства Північного регіону України.

Аналіз структури загальних обсягів податкових відрахувань за податком на додану вартість
будівельних підприємств м. Київ та інших регіонів України в період 2002-2010 років відображено
на рис. 3.

У структурі загальних обсягів податкових відрахувань за податком на додану вартість буді-
вельних підприємств безумовними лідерами є підприємства м. Київ (75,29% від загального обся-
гу податкових відрахувань), що обумовлено тим, що на м. Київ припадає майже чверть загальної
вартості будівельних робіт, виконаних в Україні протягом 2002-2010 рр.
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Податок на додану
вартість

92%
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8%

Рис. 1. Структура загальних обсягів податкових відрахувань будівельних підприємств м. Київ
в період 2002-2010 рр. (Складено авторами за розрахунковими даними)
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тис.грн.

Рис. 2. Обсяги податкових відрахувань за податком на додану вартість будівельних підприємств
по регіонах України в період 2002-2010 рр. (Складено авторами за розрахунковими даними)
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Рис. 3. Структура загальних обсягів податкових відрахувань за податком на додану вартість
будівельних підприємств м. Київ та інших регіонів України в період 2002-2010 рр. (Складено авторами
за розрахунковими даними)

Порівняльний аналіз абсолютних показників загальних обсягів податкових відрахувань за по-
датком на додану вартість будівельних підприємств м. Київ та інших регіонів України в період
2002-2010 років можна представити за допомогою рис. 4.

За податком на додану вартість з доходу від реалізації будівельної продукції податкові відраху-
вання за 9 років підприємств м. Київ склали 1 875 068, 80 тис. грн., що в три рази перевищує
обсяги всіх регіонів України, крім м. Київ.
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Рис. 4. Обсяги податкових відрахувань за податком на додану вартість будівельних підприємств
м. Київ та інших регіонів України в період 2002-2010 рр. (Складено авторами за розрахунковими даними)

Аналогічний аналіз проведено для податку на прибуток підприємств будівельного комплексу
України, обраних в якості об’єктів вибіркового дослідження.

Аналіз загальних обсягів податкових відрахувань за податком на прибуток будівельних
підприємств по регіонах України в період 2002-2010 років представлено на рис. 5.
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Рис. 5. Обсяги податкових відрахувань за податком на прибуток будівельних підприємств по
регіонах України в період 2002-2010 рр. (Складено авторами за розрахунковими даними)

Крім підприємств м. Київ, лідерами серед регіонів України за загальними обсягами податко-
вих відрахувань підприємств будівельного комплексу за податком на прибуток, є підприємства
Північного і Південного регіонів, що ще раз підтверджує той факт, що найбільші обсяги будівель-
них робіт, виконаних в Україні, припадають на Північний та Південний регіони, м. Київ.

Аналіз структури загальних обсягів податкових відрахувань за податком на прибуток будівель-
них підприємств м. Київ та інших регіонів України в період 2002-2010 років відображено на рис. 6.
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Рис. 6. Структура загальних обсягів податкових відрахувань за податком на прибуток будівель-
них підприємств м. Київ та інших регіонів України в період 2002-2010 рр. (Складено авторами за розра-
хунковими даними)

За податком на прибуток будівельні підприємств м. Київ займають 75,27% від загального обся-
гу податкових відрахувань всіх регіонів України.

Порівняльний аналіз абсолютних показників загальних обсягів податкових відрахувань за по-
датком на прибуток будівельних підприємств м. Київ та інших регіонів України в період 2002-
2010 років можна представити за допомогою рис. 7.
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Рис. 7. Обсяги податкових відрахувань за податком на прибуток будівельних підприємств
м. Київ та інших регіонів України в період 2002-2010 рр. (Складено авторами за розрахунковими даними)

За податком на прибуток за 9 років підприємства м. Київ відрахували 153 056,90 тис. грн., що
також в три рази, як і за податком на додану вартість, перевищує обсяги податкових відрахувань
будівельних підприємств регіонів України, крім м. Київ.

Після завершення етапу аналізу наростаючого підсумку загальних обсягів податкових відраху-
вань підприємств будівельного комплексу України, на другому етапі дослідження становлення та
розвитку системи оподаткування будівельних підприємств є доцільним одночасний аналіз струк-
тури та динаміки загальних обсягів податкових відрахувань по регіонах України.

На рис. 8-13 відображено динаміку податкових відрахувань за податком на додану вартість
підприємств будівельного комплексу України по регіонах України.
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Рис. 8. Динаміка обсягів податкових відрахувань за податком на додану вартість будівельних
підприємств Північного регіону України в період 2002-2010 рр. (Складено авторами за розрахунковими даними)

Найбільшим показник податкових відрахувань за податком на додану вартість будівельних
підприємств Північного регіону був у 2008 році. У 2009 році відбувся різкий спад, обумовлений
загальносвітовою і національною економічною кризою, яку підприємства Північного регіону
подолали вже у 2010 році.
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Рис. 9. Динаміка обсягів податкових відрахувань за податком на додану вартість будівельних
підприємств Південного регіону України в період 2002-2010 рр. (Складено авторами за розрахунковими даними)

На відміну від будівельних підприємств Північного регіону, підприємствам будівельної галузі
Південного регіону України не вдалось подолати різкий спад обсягів податкових відрахувань за
податком на додану вартість, що обумовлено зниженням цього показника у 2010 році.

Найбільший показник обсягів податкових відрахувань за податком на додану вартість буді-
вельних підприємств Західного регіону України, на відміну від підприємств будівельної галузі
Північного і Південного регіонів, спостерігався у 2007 році та в три рази перевищує даний показ-
ник у 2010 році. Це обумовлено не лише кризовою економічною ситуацією, яка склалася в Україні
в період з 2008-2010 рр., але й низькою вартістю будівельних робіт, виконаних будівельними
підприємствами Західного регіону України в цей період.
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Рис. 10. Динаміка обсягів податкових відрахувань за податком на додану вартість будівельних
підприємств Західного регіону України в період 2002-2010 рр. (Складено авторами за розрахунковими даними)
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Рис. 11. Динаміка обсягів податкових відрахувань за податком на додану вартість будівельних
підприємств Східного регіону України в період 2002-2010 рр. (Складено авторами за розрахунковими даними)

Обсяги податкових відрахувань за податком на додану вартість будівельних підприємств Східно-
го регіону України були найбільшими у 2007 році та, незважаючи на різкий спад у 2009 році, вже
у 2010 році їм вдалося подолати спад з позитивним показником темпів росту.

Для будівельних підприємств Центрального регіону України економічна криза 2008 року мала
найбільший негативний вплив, бо показник податкових відрахувань за податком на додану вартість
скоротився у чотири рази. У 2010 році підприємства будівельної галузі Центрального регіону
України подвоїли показник 2009 року.

Зміст рис. 13 є черговим підтвердженням нерівномірного розподілу податкових відрахувань
будівельних підприємств різних регіонів України, відповідно й податкового навантаження на ці
підприємства. Незважаючи на те, що підприємства всіх регіонів України, крім м. Київ, у період
2008-2009 рр. під впливом економічної кризи не змогли зберегти докризовий рівень обсягів по-
даткових відрахувань за податком на додану вартість, підприємства будівельної галузі м. Київ
продовжували сплачувати найбільші суми податку на додану вартість в Україні.

Аналогічний аналіз структури та динаміки податкових відрахувань проведено для будівельних
підприємств регіонів України за податком на прибуток.
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Рис. 12. Динаміка обсягів податкових відрахувань за податком на додану вартість будівельних
підприємств Центрального регіону України в період 2002-2010 рр. (Складено авторами за розрахунковими
даними)
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Рис. 13. Динаміка обсягів податкових відрахувань за податком на додану вартість будівельних
підприємств м. Київ в період 2002-2010 рр. (Складено авторами за розрахунковими даними)

На рис. 14-19 відображено динаміку податкових відрахувань за податком на прибуток
підприємств будівельного комплексу України за регіонами України.

Тенденція обсягів податкових відрахувань по податках на прибуток будівельних підприємств
регіонів України значно відрізняється від тенденції за податком на додану вартість.

Якщо за податком на додану вартість будівельні підприємства Північного регіону найбільший
показник податкових відрахувань мали у 2008 році та подолали спад вже у 2010 році, то за подат-
ком на прибуток найбільший показник податкових відрахувань спостерігався у 2007 році, але
тенденція спаду зберігається й сьогодні.

Це свідчить про негативний вплив економічної кризи, яка мала місце в Україні в цей період, на
результати господарської діяльності будівельних підприємств в цілому.

Аналогічна ситуація спостерігається для підприємств будівельної галузі Південного, Західно-
го та Східного регіонів, для яких також зберігається тенденція спаду показника податкових відра-
хувань за податком на прибуток.

На результати господарської діяльності будівельних підприємств Південного регіону України
протягом останніх років мали вплив одразу декілька факторів, що характеризується нестабіль-
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Рис. 14. Динаміка обсягів податкових відрахувань за податком на прибуток будівельних
підприємств Північного регіону України в період 2002-2010 рр. (Складено авторами за розрахунковими даними)
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Рис. 15. Динаміка обсягів податкових відрахувань за податком на прибуток будівельних
підприємств Південного регіону України в період 2002-2010 рр. (Складено авторами за розрахунковими даними)

ною динамікою показника податкових відрахувань за податком на прибуток цих підприємств.
Показник податкових відрахувань за податком на прибуток будівельних підприємств Південного
регіону України у 2008 році майже у сім разів перевищує аналогічний у 2010 році.

Динаміка обсягів податкових відрахувань за податком на прибуток будівельних підприємств За-
хідного регіону України свідчить не лише про нестабільність будівельного ринку Західного регіону,
але й про значно нижчі показники у порівнянні з іншими регіонами протягом останніх 9 років.

Найбільший показник податкових відрахувань за податком на прибуток будівельних підприємств
Західного регіону України спостерігався у 2006 році, що обумовлено високими показниками ви-
конаних будівельних робіт у житловому будівництві. Саме будівельна галузь однією з перших
відчула на собі наслідки фінансово-економічної кризи — в Західному регіоні відбулося скорочен-
ня загальних обсягів будівництва, що і спричинило негативний вплив на результати діяльності
будівельних підприємств Західного регіону України.

Зовсім інша тенденція спостерігається в динаміці обсягів податкових відрахувань за податком
на прибуток будівельних підприємств Східного, Центрального регіонів та м. Київ.
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Рис. 16. Динаміка обсягів податкових відрахувань за податком на прибуток будівельних
підприємств Західного регіону України в період 2002-2010 рр. (Складено авторами за розрахунковими даними)
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Рис. 17. Динаміка обсягів податкових відрахувань за податком на прибуток будівельних
підприємств Східного регіону України в період 2002-2010 рр. (Складено авторами за розрахунковими даними)

Показник обсягів податкових відрахувань за податком на прибуток будівельних підприємств
Східного регіону України протягом 2007-2009 рр. характеризувався тенденцією спаду, яку було
подолано лише у 2010 році незначним ростом результатів діяльності підприємств будівельної
галузі регіону.

Протягом 2002-2009 рр., як видно з рис. 18, динаміка обсягів податкових відрахувань за подат-
ком на прибуток будівельних підприємств Центрального регіону України характеризувалася тен-
денцією росту, але у 2010 році показник обсягів податкових відрахувань за податком на прибуток
скоротився майже у п’ять разів.

Тенденція показника обсягів податкових відрахувань за податком на прибуток будівельних
підприємств м. Київ в період 2002-2010 рр. значно відрізняється від аналогічного періоду за по-
датком на додану вартість. Це обумовлено не лише тим, що відрізняються об’єкти та база оподат-
кування податку на додану вартість та податки на прибуток, але й наявністю у будівельній галузі
тіньового сектору.

Виходячи з усього вищевикладеного, можна зробити висновок, що в оподаткуванні буді-
вельних підприємств регіонів України спостерігається нерівномірний розподіл не лише за регі-
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Рис. 18. Динаміка обсягів податкових відрахувань за податком на прибуток будівельних
підприємств Центрального регіону України в період 2002-2010 рр. (Складено авторами за розрахунковими
даними)
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Рис. 19. Динаміка обсягів податкових відрахувань за податком на прибуток будівельних
підприємств м. Київ в період 2002-2010 рр. (Складено авторами за розрахунковими даними)

ональною ознакою, але й за рівнями сплати податків (податку на додану вартість та податку на
прибуток).

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз дозволяє зробити наступні висновки.
По-перше, для підприємств будівельного комплексу України є характерними високий рівень

концентрації та вертикальної інтеграції підприємницьких структур, функціонуючих у більш роз-
винених регіонах країни. Серед таких регіонів слід зазначити міста Київ, Севастополь, Донецьк
та Київську область. Саме на ці регіони України припадає найбільша кількість будівельних
підприємств в цілому та будівельних підприємств із значними показниками обсягів виконуваних
будівельних робіт.

По-друге, для будівельного комплексу України є характерним нерівномірний розподіл буді-
вельних підприємств не лише за розміщенням по регіонах України, але й за обсягами податкових
відрахувань. Найбільшими обсяги податкових відрахувань є в м. Київ та Північному регіоні, най-
меншими — у Центральному та Східному регіонах.
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По-третє, нерівномірний розподіл для будівельних підприємств України спостерігається і за
окремими податками. Так, якщо порівнювати Західний та Східний регіони України, то можливо
дійти висновку, що будівельні підприємства Західного регіону більше сплачують податок на до-
дану вартість, а у Східному — податок на прибуток.

По-четверте, у структурі податків, які сплачують будівельні підприємства регіонів України,
найбільша питома вага належить непрямому податку — податку на додану вартість.

Резюмуючи усе вищезазначене, можливо зробити висновок, що одним з пріоритетних напрямів
удосконалення податкової політики уряду відносно будівельної галузі України повинно бути по-
долання нерівномірності розподілу обсягів податків, які сплачують будівельні підприємства Ук-
раїни, та відповідно їх податкового навантаження.
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РЕТРОСПЕКТИВА МЕТОДОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ АРХІТЕКТОНІКИ
ФІНАНСОВОГО ПРОСТОРУ

У статті здійснено дослідження методології архітектоніки фінансового простору, що дає змогу
ефективно управляти інститутом фінансово-кредитних стосунків і сприяє стабілізації розвитку
фінансового забезпечення. Інститут фінансово-кредитних стосунків не розвивається ізольовано,
а в системі економічних перетворень, і саме властивості архітектоніки дозволяють визначити кри-
терії ефективної взаємодії фінансового забезпечення в економічній системі.

Ключові слова: архітектоніка фінансового простору, фіскально-бюджетний механізм, грошо-
во-кредитний механізм, механізм підприємницького бізнесу.

ВСТУП
Зміст перехідних трансформаційних процесів ринкової економіки значно впливає на фінансо-

ву рівновагу, на структуру економіки. Тому доцільно мати уявлення про модель взаємодії фінан-
сових, інвестиційних процесів в системі інституту. Фінансова система як система інститутів, бу-
дучи підсистемою економіки, підкоряється загальним тенденціям і закономірностям господар-
ської трансформації. Отже, параметри стану фінансового простору, процеси його змін в умовах
перехідної економіки, фази можливих станів мають первинне значення для теоретичного осмис-
лення фінансового простору і вироблення фінансових стратегій.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження методології архітектоніки фінансового простору при виділенні і

обґрунтуванні основних її елементів — грошово-кредитного, фіскально-бюджетного механізму і
механізму підприємницького бізнесу.

РЕЗУЛЬТАТИ
Загальна схема ретроспективного розвитку методології архітектоніки фінансового простору

показує послідовні етапи становлення даного процесу, що має довгий та складний шлях свого
розвитку (рис. 1).

Це обумовлює спільність принципових основ просторового бачення фінансового механізму,
який має бути забезпечений взаємозалежністю всіх елементів і важелів даного процесу. Якщо
системність архітектоніки виявляється в комплексі методів фінансового забезпечення архітек-
тури при їх взаємодії і обумовленості, то комплексність в оцінці дії окремих елементів системи,
при зміні окремо взятого на одну одиницю. Просторова позиція, яка була методологічно
обґрунтована Р. Абдуллаєвим, В Вернадським, А. Рязанцевим, А. Соловйовим [1, c. 43] була
підкріплена теорією іоносфери, що визначає керованість такої регулюючої компоненти як інфор-
мативність системи.

Вже пізніше, в роботах Д. Шмідта, А. Бузгаліна [1, с. 50] представляються лінії інтеграційної
політики за принципом організації будь-якого простору: географічного, соціального, економічно-
го, фінансового, і висувається гіпотеза, що описує властивості соціально-економічного простору
у часі. І якщо ми говоримо про інститут фінансово-кредитних стосунків, то тут доречно визначи-
ти значення методології властивостей архітектоніки, що має соціальний характер. Інститут пред-
ставляє соціум і, зокрема, інститут фінансово-кредитних стосунків, який втілений в області соці-
ально-регульованої системи, яка обумовлена дією грошово-кредитного, бюджетно-фіскального
механізму, механізму підприємницького бізнесу, і механізму фінансової культури. Саме ці скла-
дові дозволяють нам формувати наукове знання системи фінансово-кредитних стосунків з позиції
архітектоніки і можливості її дослідження в просторі і в часі.

Такий методологічний підхід дозволив нам здійснювати управління і прогнозування фінансо-
вого простору, визначати його ситуаційні зміни, причому при виявленні зв’язаного ефекту функ-
ціонування фінансово-кредитного механізму в економічній системі.

Фінансовий простір є як системою, так і нішею функціонування фінансово-кредитного меха-
нізму, злагоджена дія якого забезпечує системну організацію фінансових стосунків (рис. 2).
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Просторове розуміння функціонування географічного, соціально-економічного,
фінансового механізмів (В.І. Вернадський, Р. Абдулаєв, О. Рязанцев, О. Соловйов)

Гіпотеза функціонування економічного простору у часі
(М. Блауг, А. Гранберг, А. Татаркіна, З. Суслов, Н. Михеєв)

Особливості функціонування геоекономічного простору в умовах глобалізації
(Е. Кочетов, А. Дугіна, М. Делягін)

Особливості функціонування фінансового простору
(А. Абалкін, А. Ілларіонов, С. Глазьєв, Е. Ясін)

Архітектура фінансового простору
(Б. Сабанті, Є. Стоянова, О. Кондинський)

Архітектоніка фінансового простору. Особливості інституціонального розвитку та
динаміки економічних змін (О.О. Гриценко, І.В. Крючкова, О. Естерле)

Функціонування фінансово-кредитного механізму здійснюється в області правового забезпе-
чення фінансової діяльності, саме ця область і дозволяє зафіксувати і спрогнозувати його пове-
дінку на перспективу. Функціонування фінансово-кредитного механізму неоднозначне, оскільки
забезпечується поведінкою фінансових потоків, які і можуть задати простір фінансової системи.
Реально визначити фінансовий простір можливо при дослідженні його архітектури. Тоді відпо-
відно фінансова архітектура представлятиме систему інструментів і важелів управління фінансо-
вими стосунками, що формують фінансово-кредитний інститут. Як показує практика досліджен-
ня фінансової архітектури, вона не дає належних результатів ефективності функціонування.

Тому виникає необхідність вивчення архітектоніки фінансового простору як сфери оптималь-
ного розподілу обмежених ресурсів, яка необхідна для досягнення збалансованого розвитку фінан-
сової системи.

Вже пізніше Гранберг Р., Рубінштейн А., Евстігнєєва Л. [2, с. 70] використовували нелінійний
підхід в аналізі моделей економічного простору при запропонуванні моделей графічного позиці-
онування, які досить універсальні, оскільки містять основні індикатори управління фінансово-
кредитним механізмом.

Питання геоекономічного простору, глобалізації розглядаються в роботах Кочетова Э., Дугіна А.,
Делягіна М. [3, с. 14]. Використання геометричних властивостей моделювання простору можна
зустріти в роботах Міловідова В. Але якщо узяти за основу взаємозалежність представлених ме-
ханізмів у просторовому позиціонуванні в тривимірному вимірі за критеріями часу, руху, фінан-
сових потоків, то можливо отримати модифіковану систему управління фінансовим простором,
яка і буде основою для побудови архітектоніки даного процесу. Таке проектування достатньо
ефективне, але при цьому виникає низка питань:

 якщо загальна сума ВВП визначається з таким розрахунком, аби одна частина цієї суми спов-
на вистачала би для повного покриття як державного боргу і поточних зобов’язань, так і дефіциту
бюджету?

Рис. 1. Схема ретроспективного розвитку архітектоніки фінансового простору (Складено автором)
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Рис. 2. Структурно-логічна схема функціонування фінансового простору (Складено автором)

 де гарантії, що поточні зобов’язання, державний борг, ВВП матимуть позитивну тенденцію?
 яка міра взаємодії досліджуваних механізмів в цілісній фінансовій системі?
Декілька пізніше Глазьєв С., Ясін Е. [3, с. 17] представляють аналіз реформ, що проводяться, у

фінансовій сфері, проводять аналіз оцінки результатів фінансової політики. Це, безперечно, вирі-
шує задані нами проблеми оптимізації фінансово-кредитного механізму, і методологія даного про-
цесу будується за принципом «взаємодії з координацією цільової установки». Це обумовлює кри-
терій керованості фінансового простору. Управління таким процесом неможливо без вживання
методології системного аналізу, який є універсальним засобом дослідження складних економіко-
фінансових процесів. Дані моделі аналізу і прогнозування економічних і фінансових процесів
побудовані на базі економетричного апарату. У даній ситуації доцільно використовувати нейронні
технології, які, з одного боку, позбавлені недоліків економетричних підходів, а з іншого — дають
можливість розширити можливості моделювання складних об’єктів або процесів.

В основу нейронечітких технологій покладено об’єднання двох принципово різних матема-
тичних конструкцій — нейронних мереж і нечіткої логіки.

Климчук С.В. Ретроспектива методологічного розвитку архітектоніки фінансового простору
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Основні визначення теорії нечіткої множини полягають в наступному — нехай Х = {х} —
універсальна величина (множина), що охоплює всю проблемну область. Нечіткою множиною З
на множині Х визначається величина вигляду {(х, µc(х)), x Є Х} де µc : х > [0, 1], називається
функцією незалежної нечіткої змінної С.

Значення функції залежності µc (х) для конкретного х Є Х називається мірою залежності цьо-
го елементу нечіткої множини С.

Нечітка множина може бути задана двома основними способами;
 у формі списку з перерахуванням всіх елементів і відповідних ним значень функцій залежності;
 аналітично у формі математичного виразу для відповідної функції залежності.
Сукупність значень показує функціональний взаємозв’язок вхідних і вихідних змінних і є ос-

новою побудови нечіткої моделі.
Такий методологічний підхід дозволить побудувати оптимальну і універсальну модель з ефек-

тивного управління фінансовим простором, яка дасть можливість виробляти управління даним
процесом в адекватній і дієвій системі.

Вже в 90-х роках двадцятого століття такими ученими як Сабанті Б., Стояновою Е., Кандін-
ським досліджується теорія і практика формування фінансових стосунків, функції фінансів; авто-
ри виділяють принципові підходи структуризації механізмів, що досліджуються, інституту фінан-
сово-кредитних стосунків. Такий підхід дозволяє досліджувати комплексність даного процесу, як
невід’ємної частини методології фінансового простору і зокрема архітектоніки. Ми використо-
вуємо структуризацію інституту фінансово-кредитних стосунків при обґрунтуванні і практично-
му вживанні грошово-кредитного, фіскально-бюджетного механізму і механізму політики управ-
ління підприємницьким бізнесом. При чому в нашій ситуації виробляється структуризація даних
механізмів за певними компонентами. Такий методологічний підхід і обумовлює вживання полі-
номіальних залежностей в тривимірному просторі в заданій системі функціонування інституту
фінансово-кредитних стосунків, вирішення яких з позиції оптимізації можливо, при використанні
нечітких нейронних систем.

На рубежі двадцять першого століття Фішер І, Макконел Ф., Ремінгтон Ф., Гордон М., Блек Ф. [4,
с. 25] виробляють раціоналізацію управління при використанні фінансового простору. Такий про-
цес найбільш ефективний при використанні властивостей архітектоніки, адже принцип взаємодії
і взаємообумовленості найчіткіше виявляється в інтегрованій системі інституту фінансово-кре-
дитних стосунків, яка володіє гнучкістю і адекватністю до зовнішніх дій .

Зараз проблема оптимізації фінансового простору з позиції ефективного управління знахо-
диться в центрі уваги як вітчизняних, так і західних учених. В інституті економіки і прогнозуван-
ня НАН України в останні три роки під керівництвом Гриценко А.А. [3, с. 14] розробляється тема
«Інституційна архітектоніка і динаміка економічних перетворень». Тому наші дослідження співпа-
дають і спрямовані на подальше освоєння цього наукового напряму.

У даній ситуації фінансовий механізм вже буде не підсистемою економічних стосунків, а ос-
новним важелем регулювання економічних явищ. При використанні властивостей архітектоніки
можливе його управління, кількісне визначення і прогнозування. Основними принципами побу-
дови архітектоніки фінансового простору є: здатність адекватного реагування на зміну фінансо-
во-кредитного механізму і його середовища в умовах глобалізації і інтеграції; інформативність,
гнучкість, комутативність; пріоритетність в економічній системі; комплексність і системність;
стратегічна спрямованість.

ВИСНОВКИ
Таким чином, здійсненні дослідження дають змогу обґрунтувати методологічні засади архі-

тектоніки фінансового простору, визначитися з теоретичною спадщиною і запропонувати мето-
дичні підходи для подальшого дослідження фінансів в умовах глобалізації економіки та інтегра-
ційних процесів.
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У статті розглянуті основні результати співпраці з МВФ і ЄБРР. Розкриті об’єктивна необхідність
і проблеми в співпраці з міжнародними фінансовими інститутами.

Ключові слова: міжнародні фінансові інститути, МВФ, ЄБРР.
ВСТУП
Трансформаційні процеси в Україні з самого початку її існування як незалежної держави показа-

ли необхідність різноманітної співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та інститута-
ми. Така необхідність була обумовлена як складністю радикальних фінансово-економічних реформ,
так і загальними світовими тенденціями, які пов’язані з активною взаємодією практично всіх дер-
жав з міжнародними фінансовими інститутами. Взаємодія України з міжнародними фінансовими
інститутами перш за все була обумовлена необхідністю подолання системної фінансово-економіч-
ної кризи. Передбачалося, що співпраця України з такими фінансовими інститутами як МВФ відкриє
широкі можливості для співпраці з іншими міжнародними і національними фінансово-кредитними
установами, зокрема, з Всесвітнім банком і Європейським банком реконструкції і розвитку. Перед-
бачалося, що МВФ надаватиме Україні фінансову допомогу в проведенні економічних реформ, зок-
рема, у фінансовій стабілізації. Активну співпрацю з МВФ Україна почала в жовтні 1994 року. За
роки співпраці України з МВФ (1994-2012 рр.) отримано близько 14,89 млрд. дол. США.

Україна стала членом ЄБРР в серпні 1992 року. Співробітництво з ЄБРР спрямовано на реалі-
зацію Стратегії розвитку економіки країни, диверсифікацію виробничої бази і загального поліп-
шення конкурентоспроможності країни, розвитку ринку капіталів, реформування енергетичного
сектору, поліпшення корпоративного управління. ЄБРР фінансує проекти, які сприяють розвитку
ринкового господарства в Україні.

Питання співпраці України з міжнародними фінансовими інститутами досліджувалися в пра-
цях українських учених, зокрема: Березянко Т.В., Боринец С.Я., Колосової В.П., Крупки М.І.,
Лук’яненко Д.Г., Мельника В.В., Румянцева А.П, Сазонця І.Л., Шатковського А.А. та інших.

Однак історичні зміни в українській та світовій економіках вимагають нових досліджень та
оцінки минулого, виходячи з необхідності обґрунтовувати перспективи розвитку взаємовідносин
з міжнародними фінансовими організаціями.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є ретроспективний аналіз співробітництва України з міжнародними фінансови-

ми інститутами та обґрунтування перспектив щодо їх розвитку в майбутньому.
РЕЗУЛЬТАТИ
На протязі 1994-2002 років Україна від МВФ отримала близько 4,29 млрд. дол. США кредит-

них ресурсів за програмами STF, Stand-by, EFF. За 2003-2007 роки від МВФ кредитних ресурсів
не було отримано. Водночас в період 2008-2009 років за програмою Stand-by було отримано кре-
дитних ресурсів на суму близьку 10,6 млрд. дол. США, що практично у 2,5 разів більше, аніж в
попередні роки (табл. 1).

На протязі 1994-1997 рр. Україна отримала чотири кредити від МВФ за програмою STF і три
кредити за програмою Stand-by на загальну суму 2943,1 млн. дол. США. В цей період Україні
дуже були потрібні фінансові ресурси, а тому кредити від МВФ дали змогу поліпшити стан дер-
жавних фінансів.

За програмою STF Україна отримала два транші по 360 млн. дол. США в 1994 і 1995 роках.
Умови кредитування були дуже вигідними: річна ставка 5,75%, термін кредиту на 10 років. В цей
період внутрішнє кредитування у валюті практично не здійснювалося, або здійснювалося на дуже
невигідних умовах, а термін кредитування в іноземній валюті складав не більше півроку. Отри-
мані кредитні ресурси від ВМФ в цей період були використані НБУ для здійснення валютних
інтервенцій на внутрішньому валютному ринку України з метою стабілізації курсу української
грошової одиниці.
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Таблиця 1. Обсяги кредитів, що отримала Україна від МВФ за період з 1994 по 2010 рр., млн.
дол. США *

Загальний рахунок ресурсів Разом
Кредити Купівля та кредитиРоки

Виплати Викуп
кредиту

Сплачені
відсотки Виплати Викуп

кредиту

Наванта-
ження та

сплачені від-
сотки

1994 372351920 0 58047 372351920 0 58047
1995 1176793300 0 41147155 1176793300 0 41147155
1996 800483840 0 76598258 800483840 0 76598258
1997 309533360 0 110608340 309533360 0 110608340
1998 420874540 115489580 126637240 420874540 115489580 126637240
1999 696839100 607876750 120572140 696839100 607876750 120572140
2000 283858140 961015600 138142420 283858140 961015600 138142420
2001 434262480 539481300 101799790 434262480 539477690 101799790
2002 0 210199270 63798935 0 210199270 63798935
2003 0 215828400 46409460 0 215826970 46409460
2004 0 301376190 44888795 0 301376190 44888795
2005 0 302907590 50938993 0 302209860 50938993
2006 0 416632420 53732664 0 416632420 53732664
2007 0 416632420 37751721 0 416632420 37751721
2008 4480320000 322013030 12855770 4480320000 322013030 12855770
2009 5973760000 85549226 130488390 5973760000 85549226 130488390
2010 3360240000 0 235472490 3360240000 0 235472490

* Складено за даними [1]

Кредитні ресурси за програмою Stand-by були отримані: у 1995 році — 780 млн. дол. США, у
1996 році — 860 млн. дол. США, у 1997 році близько 247 млн. дол. США. Кошти за програмою
Stand-by надавалися на більш суворих умовах, аніж за програмою STF. Так, річна ставка складала
6,29%, а термін кредиту — 5 років з відстрочкою сплати основної суми на 3,25 роки.

Грошові кошти, що були отримані за програмою Stand-by, були спрямовані на: стабілізацію
грошово-кредитної та бюджетної сфери; прискорену приватизацію підприємств; поглиблення
структурних реформ в енергетичному секторі та сільському господарстві, стабілізації платіжного
балансу країни [2, с. 31-32].

Використання кредитних ресурсів МВФ було обумовлено відповідними вимогами з боку цієї
міжнародної фінансової організації. Український уряд частково виконав умови МВФ, що дало
можливість в 1996-1997 рр. зменшити інфляцію, запровадити власну національну валюту (грив-
ню), стабілізувати державні фінанси. Таким чином, кредитна підтримка з боку МВФ Україні була
на той час дуже необхідною, особливо в умовах фінансово-економічної кризи та значної інфляції.

Позитивні результати співпраці України з МВФ дали можливість уряду країни обговорювати з
МВФ співпрацю на новий період. Зокрема, 11 серпня 1998 року уряд України і НБУ направили до
МВФ «Спільне письмо-звернення щодо надання Україні позики в рамках Програми розширеного
кредитування (Extended Fund Facility).

У вересні 1998 року Радою директорів МВФ була затверджена програма «Механізм розши-
реного кредитування для України» загальним обсягом 2 млрд. 266 млн. дол. США. Перевагою
кредитування за цією програмою було те, що кошти надавалися на термін 10 років з відстроч-
кою сплати основної суми кредиту на 5 років. Вартість кредитних ресурсів за цією програмою
становила 7% річних, що значно менше аніж країна могла запозичити на світовому фінансо-
вому ринку. Однак ця програма в повному обсязі не була виконана. Як зазначає Хорошков-
ський В.В., за Програмою розширеного кредитування Україна отримала всього 1 млрд. 591 млн.
дол. США. [3, с. 24].

Основною проблемою, яка виникла в процесі реалізації Програми розширеного кредитування,
було те, що Україна не завжди мала можливість виконувати вимоги, які висовував до неї МВФ. Це
було обумовлено як соціально-економічними, так і соціально-політичними аспектами розвитку
України в період з 1998 року.
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Кошти, які були отримані за Програмою розширеного кредитування, були спрямовані на
такі цілі:

1) фінансування дефіциту Державного бюджету та погашення зовнішнього державного боргу;
2) підтримка курсу національної валюти;
3) стабілізація грошово-кредитної системи;
4) створення умов для економічного зростання.
Однак в реальності основна частина коштів була витрачена на фінансування дефіциту Держав-

ного бюджету та підтримку національної валюти, створення валютних резервів для підтримки
платіжного балансу. На створення умов для економічного зростання коштів цього кредиту прак-
тично не вистачило.

За період дії Програми розширеного кредитування в Україні було здійснено шість переглядів її
виконання, при цьому отримані кошти були спрямовані перш за все на формування валютних
резервів НБУ та підтримку платіжного балансу.

Місія МВФ в Україні у листопаді-грудні 2001 року була готова рекомендувати новий перегляд
програми, але негативна інформація щодо наявності простроченої заборгованості бюджету перед
платниками податків з повернення податку на додану вартість була інтерпретована як примушен-
ня платників податків до кредитування бюджету, що фактично призвело до відмови від реалізації
зазначеної програми.

Крім того, в кінці 2001 року місія МВФ встановила, що проект бюджету на 2002 рік не відпо-
відає реаліям, а тому в бюджетній сфері України будуть продовжуватися фінансові проблеми. Все
це призвело до тимчасового припинення співпраці України з МВФ. Отже, формально співробіт-
ництво з МВФ було припинено 4 вересня 2002 року, хоча фактично програма «Механізм розшире-
ного кредитування» припинив свою діяльність ще восени 2001 року.

Проблема співпраці України з МВФ на протязі 90-х років ХХ століття була обумовлена наступним:
1) утворення незалежної держави Україна призвело до великих соціально-економічних, фінан-

сово-економічних, політичних та структурних змін, що вимагало дуже обережних дій з боку ук-
раїнського політичного керівництва в будь-якій сфері, зокрема і при взаємодії з міжнародними
фінансовими інститутами;

2) початок 90-х років характеризувався глибинними кризовими явищами, які негативно позна-
чалися на житті кожного громадянина країни;

3) співпраця України з МВФ набула реальної можливості лише після реалізації низки першо-
чергових завдань, прийняття принципово нових законів, нормативно-правових актів, стабілізації
політичної ситуації, вирішення проблем, які були пов’язані з формуванням базових основ нової
держави;

4) МВФ при запровадженні програм кредитування для України встановлював досить жорсткі
соціально-економічні вимоги, які дуже важко було виконувати в умовах фінансово-економічної
кризи, нестабільності соціально-політичної системи, відсутності дієвих фінансово-економічних
інструментів у розпорядженні українського уряду;

5) МВФ при наданні кредитних ресурсів досить активно втручався не лише в фінансово-еко-
номічні, а й в соціально-політичні питання, що дуже важко було реалізувати для країни, яка ще
кілько років тому була частиною великої держави, де панували адміністративно-командні методи
управління, а ринкових механізмів практично не існувало;

6) в 90-х роках Україна не мала реальних можливостей для виконання в повному обсязі ви-
мог МВФ. Ці вимоги зачіпляли інтереси практично усіх українців, а тому їх реалізація значно
погіршила б соціальний стан в країні, призвела би до втрати юридичної незалежності через
соціальний вибух.

З 2003 року уряд України почав новий період співробітництва з МВФ. Цей період був засно-
ваний на новому підході, який ґрунтувався на безкредитній основі. Тобто була запропонована
Програма «Попереджальний Stand-by», яка передбачала, що грошові кошти знаходяться на ра-
хунках МВФ і можуть бути виділені тільки в особливих випадках у зв’язку з необхідністю Ук-
раїни вирішення першочергових проблем. Така програма співпраці України з МВФ змінила
вектор з кредитного на загально-технічний, що, з одного боку, сприяло подальшому співробіт-
ництву країни з наймогутнішою міжнародною фінансовою організацією, а з іншого боку, забез-
печило зменшення кредитного тиску на бюджет країни.

Після тривалого періоду роботи українського уряду з місією МВФ 29 березня 2004 року Рада
директорів МВФ ухвалила програму «Попереджальний Stand-by» для України, яка передбачала



26
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2012 - №5

резервування на 12 місяців, тобто до 28 березня 2005 року кредитних коштів в обсязі 605 млн.
дол. США.

Головна ідея програми «Попереджальний Stand-by» полягала в тому, що вона повинна була
позитивно вплинути на темпи економічного зростання в країні і забезпечити грошово-кредитну
стабільність. Крім того, вважалося, що здійснення реформи у сфері оподаткування, у тому числі
нормалізація процесу відшкодування ПДВ і відміна податкових преференцій, дозволять Україні
зменшити податковий тиск на підприємства і фізичних осіб, що позитивно вплине на збільшення
обсягів інвестицій і економічне зростання. Вважалося, що ця програма також позитивно може
вплинути і на фінансовий сектор країни, в перше чергу, зменшить ризики в банківському секторі.

Однак переговори, що відбулися у липні 2004 року між Україною і місією МВФ, фактично
закінчилися нульовим варіантом. В офіційній заяві МВФ стверджувалося: «Завершити перегляд
програми в рамках угоди «Stand-by» не вдалося внаслідок відхилення впровадження фіскальної
політики, структурних заходів в податково-бюджетному та банківському секторах, а також нако-
пичення нових прострочених боргів з відшкодовування ПДВ [4]».

У 2005-2007 рр. співробітництво з МВФ було орієнтовано лише на технічну допомогу україн-
ському уряду в таких сферах: а) управління державним боргом; б) формування та реалізація фінан-
сово-бюджетної політики; в) управління митною справою. Зокрема, у 2006-2007 роках експерти
МВФ були на постійній основі залучені до участі в роботі Міністерства фінансів України з метою
проведення фінансового аналізу, прогнозування і стратегічного планування бюджету, а також кон-
тролю за фінансовою стабільністю. Цей період характеризувався відносно стабільною співпра-
цею з МВФ, яка фактично не впливала на формування та використання державних фінансових
ресурсів. Україні не було необхідним залучати кошти МВФ, а технічна допомога давала мож-
ливість розширити різні спектри взаємовідносин з цією міжнародною фінансовою організацією.
Технічна допомога Україні мала також позитивні наслідки, що відбилося в поступовому зрос-
танні економіки в 2006-2007 роках.

З серпня 2008 року в Україні стрімко стала погіршуватися фінансово-економічна ситуація, яка
фактично була наслідком світової фінансово-економічною кризи. У зв’язку з цим, уряд України
звернувся до МВФ з проханням про фінансову допомогу. Результатом цього звернення було за-
твердження МВФ 5 листопаду 2008 року програми для України з дворічної угоди «Stand-by» з
обсягом кредитування 16,3 млрд. дол. США (800% квоти України). Відстрочка сплати цього кре-
диту становила 2 роки.

На протязі періоду виконання програми «Stand-by» (2008-2010 роки) Україна отримала три
транші загальним обсягом 10,6 млрд. дол. США, з яких 4,5 млрд. дол. США були спрямовані
безпосередньо до Державного бюджету на фінансування його дефіциту, а також погашення
зовнішніх боргів уряду України. При цьому кошти першого траншу в сумі 4,5 млрд. дол. США
були зараховані на рахунок НБУ 7 листопаду 2008 року і спрямовані на регулювання платіжного
балансу України, підтримання обмінного курсу гривні і ліквідності банківського сектору. Кошти
другого траншу в сумі 2,8 млрд. дол. США були зараховані 12 травня 2009 року і спрямовані на:
а) підтримання платіжного балансу; б) формування резервів НБУ; в) фінансування зовнішнього
боргу уряду. Кошти третього траншу в обсязі 3,3 млрд. дол. США в повному обсязі спрямовані на
фінансування Державного бюджету 2009 року [5].

Програма «Stand-by» 2008-2010 рр. формувалася на наступних умовах:
1) ставка відсотків — SDR interest rate + % (маржа Фонду);
2) тип ставки відсотків — плаваюча (залежить від зміни SDR interest rate);
3) ставка разової комісії (за резервування коштів) — 0,25% (повертається пропорційно отри-

манню коштів);
4) ставка сервісного збору — 0,5% від суми траншу;
5) пільговий період — 3 роки (здійснюється щоквартальна виплата процентів);
6) погашення основної суми здійснюється рівними частинами щоквартально на протязі 2-х

років [6].
При підписанні боргової угоди на умовах «Stand-by» у листопаді 2009 року український уряд

узяв на себе зобов’язання сформувати бездефіцитний бюджет 2009 року, гнучку курсову політику,
пенсійну та податкову реформи. Тобто стабілізаційний кредит надавався Україні під фактичні
зобов’язання уряду не підвищувати соціальні стандарти, навести порядок в енергетичній сфері,
здійснити необхідні реформи в державному, зокрема фінансовому секторі (бюджетна, податкова,
митна, пенсійна реформи).
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За програмою Stand-by повинен бути наданий ще четвертий транш у листопаді 2009 року. Од-
нак цей транш не був наданий Фондом у зв’язку з політичною нестабільністю в країні, відсутні-
стю державного бюджету, підготовкою до президентських виборів.

Повесні 2010 року в Україні працювали технічні місії МВФ, яка ставили перед собою мету
перегляду макроекономічної ситуації в країні і встановлення можливостей для поновлення кре-
дитування України за програмою Stand-by. Україна і МВФ поновили співпрацю щодо надання
кредитів Україні. Рада директорів МВФ 28 липня 2010 року прийняла рішення про початок нової
програми співпраці з Україною, в рамках якої на протязі трьох років можливо було отримати
15,15 млрд. дол. США. Ці кошти країна мала отримати під 3,5%. Умови і терміни отримання
наступні (табл. 2).

Таблиця 2. Терміни і умови отримання кредитів Україною від МВФ *

Дата Сума, млрд. дол.
США

Відсотків
квоти України Умови отримання

28.07.10 1,88836 91,1 Схвалення угоди Радою директорів
30.11.10 1,51500 72,9 Додержання критеріїв, передбачених угодою

на дату перегляду
1,51500 72,9 Додержання критеріїв, передбачених угодою

на дату перегляду
1,51500 72,9 Додержання критеріїв, передбачених угодою

на дату перегляду
1,51500 72,9 Додержання критеріїв, передбачених угодою

на дату перегляду
1,51500 72,9 Додержання критеріїв, передбачених угодою

на дату перегляду
1,51500 72,9 Додержання критеріїв, передбачених угодою

на дату перегляду
1,51500 72,9 Додержання критеріїв, передбачених угодою

на дату перегляду
1,51500 72,9 Додержання критеріїв, передбачених угодою

на дату перегляду
1,14164 54,7 Додержання критеріїв, передбачених угодою

на дату перегляду
Всього 15,15 729
* Складено за даними [7]

Перший транш Україна отримала в обсязі практично 1,89 млрд. дол.. США. При цьому уряд
країни брав зобов’язання здійснити наступні дії. По-перше, забезпечити фінансову стабільність
країни. По-друге, здійснити реформи у газовій сфері, зокрема змінити внутрішні ціни на газове
паливо, у т.ч. для населення. По-третє, відмовитися від субсидування енергетичного сектору і
створити сучасний і надійний сектор. По-четверте, укріпити банківську систему країни. По-п’яте,
підвищити незалежність і відповідальність НБУ за грошово-кредитну та монетарну політику.

З самого початку функціонування нового уряду (2010 рік) були розпочаті значні реформи в
різних напрямах, що відповідало вимогам МВФ. Однак здійснити головну реформу — прийняти
рішення про реформування цін на газове паливо український уряд не зміг. Це було обумовлено як
об’єктивними економічними, так і суб’єктивними соціально-політичними причинами.

До об’єктивних економічних причин можливо віднести:
1) щоб підвищити внутрішні ціни на газове паливо, необхідно забезпечити значну компенса-

цію підприємницькому сектору і сектору домогосподарств;
2) підвищити заробітну плату практично всім працюючим, що суттєво змінить рівень цін на

більшість товарів та послуг в країні;
3) державний сектор в Україні займає велике місце, а зміна цін на газове пальне буде вимагати

значних платежів, зокрема і заробітної плати із бюджетів різного рівня;
4) відсутність бюджетних коштів для фінансування підвищення заробітних плат та (або) ком-

пенсацій громадянам за підвищення цін;
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5) підвищення цін на газове пальне не вирішить проблему бюджетного дефіцита та не забезпе-
чить фінансової стабільності в країні.

До суб’єктивних соціально-політичних причин можливо віднести:
1) новообраний президент та створений ним уряд, розпочавши низку реформ, не мав мож-

ливість ще й підвищувати ціни на газове паливо;
2) держава намагалася вирішити проблему високих цін на газове паливо через зміну кабально-

го газового договору з Росією;
3) країна в соціально-політичному аспекті в 2010 році не була готова до значних змін, зокрема

в газовій сфері, внаслідок великих реформ в податковій, пенсійній, адміністративній сферах;
4) країні необхідно було стабілізувати соціальну політику, особливо після кризового періоду

2008-2009 років, коли фактично було припинено виконання соціальних зобов’язань з боку держа-
ви, що самим негативним чином вплинуло на різні кола населення, зокрема робітників бюджетної
сфери та одержувачів державної фінансової допомоги.

Отже, Україна не була спроможною до вирішення усіх вимог з боку МВФ. У зв’язку з цим країна
отримала другий транш в сумі 1,515 млн. дол. США, а далі кредитні транші від МВФ були жорстко
ув’язані з виконанням вимог МВФ щодо підвищення внутрішніх цін на газове паливо для населен-
ня та забезпечення нормальної (беззбиткової) діяльності компанії Нафтогаз України» [1].

Практично з початку 2011 по другу половину 2012 року співпраця України з МВФ зводилася
до пошуків компромісу по цінам на газове пальне для населення. Однак компроміс не був знайде-
ний і нових траншів країна не отримала. Український уряд неодноразово стверджував, що кре-
дитні кошти МВФ для України поки-що не є критичними, а тому відсутність таких траншів не
впливає на фінансовий стан країни. Крім того, зменшення обсягів залучених кредитів дасть змогу
скоротити значний державний борг перед МВФ.

Однак технічна співпраця з МВФ України триває, бо такі взаємовідносини дуже важливі для
того, щоб мати змогу налагодити співвідношення з іншими міжнародними і національними кре-
дитними (фінансовими) організаціями, які дуже пильно слідкують за тим, які взаємовідносини у
країни складаються з МВФ. Якщо такі взаємовідносини добрі, ця країна може розраховувати на
кредити від інших фінансових організацій. Якщо ні, то кредити можуть не дати або дати на знач-
но гірших умовах.

Співробітництво України з ЄБРР було спрямовано на реалізацію стратегії розвитку підприєм-
ництва, кредитування під гарантії держави приватних підприємств на комерційних умовах. З са-
мого початку співробітництва в цьому напрямі ЄБРР залишається одним із самих ефективних
інвесторів, які на кредитній основі фінансують приватний сектор, сприяють економічному зрос-
танню, підтримці як середніх, так малих і мікро підприємств шляхом надання довгострокових
кредитів.

Значний акцент у відносинах з ЄБРР був зроблений на здійснення заходів щодо підвищення
рівня ядерної безпеки, у т.ч. за проектом в рамках діяльності Чорнобильського Фонду «Укриття».

На вітчизняному ринку ЄБРР працює як з фінансовим, так із реальним сектором, реалізує
енергетичні і структурні проекти. Однак, якщо подивитися на інтереси ЄБРР в Україні, особливо
у фінансовому секторі, то тут ми маємо відповідну специфіку. Зокрема, необхідно відмітити, що
ЄБРР на протязі останніх років підтримував експансію іноземних компаній та банків в ключові
галузі економіки України. Серед банків, які отримали кошти для кредитування підприємницького
сектору, перш за все, можливо виділити «Райффайзен банк Аваль», Укрсоцбанк, «Ренесанс-Капі-
тал», Прокредитбанк, тобто банки з іноземними материнськими компаніями [8].

Загальний обсяг наданих кредитних ресурсів ЄБРР складає 6,7 млрд. дол. США.
Динаміка надання кредитів ЄБРР за 2003-2010 роки має наступний вигляд (рис. 1).
Основну частину кредитів ЄБРР спрямовував у приватний сектор, що підтверджується такими

даними (рис. 2).
Більше всього кредитів ЄБРР надає у корпоративний сектор (40%), фінансовий сектор (29%),

інфраструктуру (20%), енергетику (11%) [8]
В 2011 році ЄБРР в Україні намагалося реалізувати наступні проекти в різних секторах україн-

ської економіки (табл. 3).
Перспективність взаємодії України з ЄБРР залежить від того, наскільки успішно країна буде

покращувати умови для підприємницької діяльності і проводити реформи, зокрема, створювати
прозорий податковий режим і незалежну судову систему. Погіршення інвестиційного клімату
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Рис. 1. Динаміка кредитів, наданих ЄБРР за 2003-2010 роки (Складено за даними [7])
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Рис. 2. Питома вага кредитів, наданих ЄБРР за секторами (Складено за даними [7])

обов’язково може привести до зменшення обсягів інвестицій як в державний, так і приватний
сектор економіки України.

В період з 2010 по 2012 роки Україна здійснила відповідні кроки щодо поліпшенні ситуації в
податковій сфері, митній сфері, реформуванні судової влади тощо. Однак ці зміни поки-що недо-
статньо впливають на поліпшення загальноекономічної та інвестиційної ситуації в країні, що відби-
вається на взаємовідносинах країни з провідними міжнародними фінансовими інститутами.

В Україні реформування повинно здійснюватися комплексно, тобто в цей процес необхідно
залучати практично усе суспільство, усі державні і недержавні структури та інституції, політичні
партії, громадські організації. Україна повинна модернізувати (змінити) не лише окремі економічні
механізми. Змінитися повинно усе соціально-економічне середовище країни. Це дасть можливість
оновити як економічну, так і соціально-політичну сферу. Без такої загальносуспільної модерні-
зації співпраця з провідними міжнародними фінансовими інститутами не може бути задовіль-
ною. Зміни лише в одній чи в декількох сферах діяльності не вирішують глобальних процесів
соціально-економічного та соціально-політичного розвитку України. Відтак — глобальне рефор-
мування української держави повинно стати загальноукраїнською ідеєю, яка повинна об’єднати
все суспільство. Реформи економіки, суспільства, держави можуть дати значний поштовх до роз-
ширення співпраці з міжнародними фінансовими інститутами, прискорять інтеграційні процеси
як в самій Україні, так і в інших країнах, які зацікавлені у співпраці з українською державою.
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Таблиця 3. Проекти ЄБРР в Україні у 2011-2012 роках *
Сектор економіки Назва проекту Вартість

1. «Третій Проект» Ремонт автомобільних шляхів
М06 «Київ-Чоп» (проект реалізовано) 200 млн. євро

2. Розвиток інфраструктури Іллічівського морсь-
кого торгового порту (реалізується) 26 млн. євро

3. «Впровадження швидкого руху пасажирських
поїздів на залізниці України» (проект реалізовано) 120 млн. дол. США

4. Модернізація залізничного транспорту напряму
Полтава — Кременчук — Бурти — Користовка з
метою забезпечення енергозбереження (Стадія
підготовки)

90 млн. євро

5. Проект «Завершення будівництва метрополітену
в Дніпропетровську» (Стадія підготовки) 200 млн. євро

6. Проект «Будівництва першої черги Пролетарсь-
ко-Київської лінії метрополітену у м. Донецьку»
(Стадія підготовки)

540 млн. євро

Транспортний се-
ктор

7. Проект «Поліпшення транспортно-експлуата-
ційного стану автомобільних шляхів на підходах
до м. Києва» (Стадія підготовки)

450 млн. євро

Енергетика і енер-
гозбереження

1. Модернізація після завершення будівництва
енергоблоку №2 Хмельницькій АЕС і енергоблоку
№4 Рівненській АЕС (проект реалізується)

42 млн. дол.. США

2. Фінансування Української енергозбережної сер-
вісної компанії УкрЕСКО (ІІ фаза) 20 млн. дол. США

3. Будівництво ВЛ 750 кВт Рівненської АЕС —
Київська область 150 млн. євро

4. Проект «Будівництва повітряної лінії 750 кВт
Запорізька АЕС — Каховська» (Стадія підготовки) 175 млн. євро

5. Проект реабілітації гідрогенеруючих потужнос-
тей ВАТ «Укргідроенерго» (Стадія підготовки) 200 млн. євро

6. Проект «Реалізації зведеної програми підви-
щення безпеки АЕС Україна» (Стадія підготовки) 1014 млн. євро

7. Проект «Модернізації і реконструкції магістра-
льного газопроводу Уренгой — Помари — Ужго-
род» (Стадія підготовки)

1405 млн. дол.. США

* Складено за даними [7]

ВИСНОВКИ
Таким чином, здійсненні дослідження дають підстави стверджувати, що Україна на протязі 22

років намагається налагодити плідне співробітництво з провідними міжнародними фінансовими
інститутами, зокрема МВФ і ЄБРР. За період, що досліджувався, були досягнуті відповідні пози-
тивні результати. Однак постійно виникають питання, які стають гальмом у взаємовідносинах з
міжнародними фінансовими інститутами. Невиконання Україною вимог, які вона брала на себе,
відштовхує міжнародні фінансові організації від активної співпраці з країною. Водночас необхід-
но зазначити, що при формуванні таких вимог міжнародні фінансові організації практично не
бажають ураховувати реальні соціально-економічні та соціально-політичні умови країни, особ-
ливості утворення країни, наявність значних внутрішніх протиріч, низький соціально-економіч-
ний рівень розвитку, значну бідність населення тощо.

Щоб забезпечити подальший розвиток співробітництва між Україною і міжнародними фінан-
совими інститутами, необхідно здійснити реформування не лише соціально-економічної системи
держави, а й провести значні структурні реформи у самому суспільстві, змінити внутрішні соці-
ально-політичні вектори розвитку, зменшити розрив між різними верствами населення, між різними
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регіонами, об’єднати країну на засадах повномасштабного реформування соціально-економічно-
го, соціально-політичного та ідеологічного життя.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВ
У статті досліджуються теоретичні аспекти управління прибутком підприємств. Обґрунтовано

пропозиції щодо політики управління прибутком на підприємствах України.
Ключові слова: прибуток, управління, підприємства.
ВСТУП
Перехід до ринкової економіки потребує від підприємств раціонального і економічно обґрун-

тованого підходу до планування своєї діяльності, до визначення фінансової та виробничої політи-
ки, аналізу і оцінки отриманих результатів. Однією з найголовніших складових фінансової полі-
тики підприємства є політика управління прибутком.

На сьогоднішній день прибуток є основним фінансовим результатом господарської діяльності.
Він займає одне з центральних місць у загальній системі вартісних інструментів і важелів управ-
ління і є рушійною силою ринку. Саме прибуток визначає для підприємницької діяльності рішен-
ня трьох корінних взаємозалежних проблем: що виробляти і продавати, як виробляти і продавати,
і для кого виробляти і продавати.

В умовах ринкової економіки, прибуток — найважливіший оціночний показник діяльності
підприємства, джерело матеріального добробуту підприємства і його працівників, держави в цілому.
Саме політика використання прибутку визначає пропорції розподілу за такими напрямками як:
внутрішні інвестиції, соціальні заходи, матеріальне заохочення, відшкодування в бюджет, доходи
власників. Тому значимість величини прибутку та напрямків пошуку резервів його підвищення
для підприємств є актуальними питаннями на сьогодення, що і визначило вибір нами теми статті.

Таким чином, фінансово-господарська діяльність вимагає від кожного суб’єкту підприємниц-
тва формувати власну політику управління прибутком, яка включає: планування, організацію, аналіз
і контроль доходів і витрат в середині підприємства.

Особливого значення управління прибутком має для виробничих підприємств, які постійно
знаходяться під впливом безлічі ризиків, невизначеності ситуації щодо формування фінансових
ресурсів, інтересів споживачів, нестабільної державної політики щодо функціонування виробни-
чого комплексу країни.

Значну увагу питанням формування та використання прибутку підприємств приділено в
наступних роботах авторів: Т.О. Білик [1], І.О. Бланка [2], В.І. Блонської, О.І. Вужинської [3],
О.А. Бужина [4], Ю.М. Воробйова [5], Р.Р. Кірейцева [6], О.С. Філімоненкова [7], А.М. Под-
дєрьогіна [8] та ін. Однак в науковій літературі питання управління прибутком підприємств до-
сліджується недостатньо повно, що стимулює розробки в цьому напрямі.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Методологічні засади управління прибутком в умовах ринкової економіки базуються на роз-

робках зарубіжних учених, які здійсненні на протязі XIX-XX століть, що потребує уточнення і
вдосконалення у відповідності з особливими умовами господарювання в Україні. Отже, метою
статті є обґрунтування теоретичних аспектів управління прибутком підприємств в умовах ринко-
вого господарства України.

РЕЗУЛЬТАТИ
В літературних джерелах з фінансів підприємств та фінансового менеджменту можна знайти

різні визначення сутності та змісту прибутку суб’єктів підприємництва. Так, колектив авторів за
редакцією А.М. Поддєрьогіна наводить таке визначення «прибуток — це частина заново створе-
ної вартості, виробленої і реалізованої, готової до розподілу [8, с. 248]». Одержання прибутку
підприємницькими структурами можливе тільки після того, як «втілена у створеному продукті
вартість пройде відповідну стадію обороту і набере грошової форми [8, с. 248]». Таким чином,
підкреслюється важливість процесу реалізації продукту за грошові кошти.
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Колектив авторів за редакцією Кірейцева Г.Г. тлумачить категорію «прибуток» більш ширше, а
саме як «найважливішу фінансову категорію, що відображає позитивний фінансовий результат
господарської діяльності підприємства, характеризує ефективність виробництва, і в кінцевому
підсумку свідчить про рівень і якість виробленої продукції, стан продуктивності праці, рівень
собівартості. Одночасно прибуток впливає на зміцнення фінансового стану підприємства, інтен-
сифікацію виробництва при будь-якій формі власності. Він є не лише джерелом забезпечення
внутрішньогосподарських потреб підприємств, а й джерелом формування бюджетних ресурсів
держави» [6, с. 125].

Філімоненков О.С. бачить прибуток, як «одне з основних джерел фінансових ресурсів
підприємств, за допомогою якого відбувається формування централізованих і децентралізованих
фондів грошових коштів. За рахунок прибутку відбувається формування в значному обсязі бюд-
жетних ресурсів держави, здійснюється фінансування розширеного відтворення підприємств,
матеріальне стимулювання робітників, вирішення соціально-культурних заходів тощо» [7, с. 187].

В публікаціях Бланка І.О. використано поняття співвідношення ризику і доходу при визна-
ченні прибутку. «Прибуток — це втілений у грошовій формі чистий дохід підприємця на вкла-
дений капітал, що характеризує його винагороду за ризик здійснення підприємницької діяль-
ності та є різницею між сукупним доходом і сукупними витратами в процесі здійснення цієї
діяльності» [2, с. 246]. Це визначення належить більше до методичних підходів визначення
прибутку за бухгалтерським обліком.

Законодавство України визначає прибуток з точки зору механізму його формування. Тобто при-
буток підприємства є показником фінансових результатів його господарської діяльності, що ви-
значається шляхом зменшення суми валового доходу суб’єкта господарювання за певний період
на суму валових витрат та суму амортизаційних відрахувань [9].

Огляд різних трактувань можна продовжити, але це суттєво не змінює наші висновки.
По-перше, прибуток є економічною категорією, яка характеризує фінансовий результат госпо-

дарської діяльності.
По-друге, прибуток є важливим фінансовим показником, який свідчить про фінансові резуль-

тати господарювання. Він визначається лише при повному завершенні фінансового року.
По-третє, прибуток — це вартісна категорія, тобто вимірюється у грошових одиницях.
По-четверте, прибуток залежить від різних чинників господарювання, а тому його формування

і використання вимагають значних зусиль з боку суб’єктів господарювання, керівників, персона-
лу, власників.

По-п’яте, прибуток є частиною доданої вартості продукції, а тому він залежить від умов не
лише формування цієї доданої вартості, а й від її розподілу та перерозподілу на різних етапах
відтворювального процесу.

По-шосте, формування прибутку є результатом дії багатьох людей, він є власністю не лише
власників підприємства, а й трудового колективу. Крім того, внаслідок існування держави і функ-
ціонування підприємств в соціально-економічній системі держави, прибуток є також частиною
всього суспільства. Тобто його створення, розподіл і використання здійснюється також в інтере-
сах не лише власників підприємства чи трудового колективу, а й в інтересах всього суспільства.

По-сьоме, прибуток формується і використовується в умовах постійного ризику і невизначе-
ності, що впливає як на суму і якість прибутку в кожному конкретному періоді, так і на кожному
підприємстві.

По-восьме, прибуток є одним із головних джерел формування фінансових ресурсів як на рівні
окремого суб’єкту господарювання, так і на рівні держави.

По-дев’яте, прибуток є необхідною умовою підвищення рівня самофінансування для підпри-
ємства, джерелом його фінансової незалежності.

По-десяте, прибуток виступає умовою зростання вартості підприємства. Капіталізація части-
ни прибутку сприяє зростанню активів, а, отже, забезпечує зростання вартості підприємства, що
виступає головною метою власників.

Таким чином, будь-яке підприємство зацікавлене в зростанні прибутку, що можливо забезпе-
чити за рахунок розробки відповідної політики щодо його управління.

Управління прибутком передбачає вплив на відповідні чинники, які сприяють зростанню до-
ходів і зменшенню витрат. Отже, дослідження чинників, що забезпечують зростання прибутку, є
одним із завдань науки щодо формування політики управління прибутком.
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В наукових джерелах можливо знайти різні погляди на чинники впливу на величину прибутку.
Так, Філімоненков О.С. пропонує класифікацію чинників, які впливають на величину прибутку
на внутрішні та зовнішні. Внутрішні чинники поділяються на виробничі і позавиробничі. Вироб-
ничі чинники характеризують наявність і використання засобів і предметів праці, трудових і фінан-
сових ресурсів і, в свою чергу, поділяються на екстенсивні та інтенсивні. Екстенсивні чинники
впливають на процес одержання прибутку через кількісні зміни: обсяг реалізованої продукції,
ціни і тарифи на виробничі ресурси, обсяг продажів у кредит тощо. Інтенсивні фактори вплива-
ють на процес отримання прибутку через «якісні» зміни: ціна на реалізовану продукцію, со-
бівартість, продуктивність праці, структура реалізованої продукції, швидкість обороту оборот-
них коштів, порушення технологічної, фінансової дисципліни, ефективність фінансового плану-
вання тощо. До зовнішніх чинників відносяться природні умови, державне регулювання цін, та-
рифів, відсотків, податкових ставок і пільг, штрафних санкцій та інше [7].

Колчина Н.В. пропонує розділяти усі чинники на дві групи. До першої відносять первинні чин-
ники, які безпосередньо впливають на обсяг прибутку підприємства. Це обсяг реалізації, собівартість,
ціни на реалізовану продукцію тощо. До другої групи відносять так звані вторинні чинники, які в
свою чергу поділяються на чинники, що впливають на собівартість — це ціни на ресурси, зміна
питомих витрат, амортизаційна політика, рівень заробітної плати і тому подібне, та на чинники,
пов’язані з ефективністю використання ресурсів, до яких відносять: швидкість обороту оборотних
коштів, трудомісткість процесів виробництва та продуктивність техніки [10, с. 231].

Аналіз різних підходів, пов’язаних з класифікацією чинників, що впливають на прибуток, доз-
волив нам запропонувати наступну схему класифікації чинників (рис. 1).

Класифікація чинників дуже важлива для управління прибутком підприємства, тому що чітко
визначає ті групи чинників, які можуть забезпечити зростання прибутку: а) без значних зусиль;
б) при помітних зусиллях; в) не забезпечують зростання прибутку при будь-яких зусиллях;
г) сприяють його зменшенню прибутку за будь-яких умов.

В науковій літературі управління прибутком займає провідне місце, хоча в останні роки цьому
питанню приділяється усе менша увага. Однак необхідно пам’ятати, що серед українських
підприємств кількість збиткових постійно зростає незалежно від виду економічної діяльності чи
сфери економіки.

Досліджуючи фінансові механізми управління формуванням операційного прибутку, Бланк І.А.
визначив основну мету його управління. Він стверджує, що «Основною метою управління форму-
ванням операційного прибутку підприємства є виявлення основних чинників, що визначають її
кінцевий розмір, і пошуки резервів подальшого збільшення її суми» [2, c. 255]. За словами Боча-
рова В.В. «Управління прибутком є процес розробки і прийняття управлінських рішень щодо
ключових аспектів, пов’язаних з його формуванням і розподілом» [11, с. 416]. Можна погодитися
з авторами, що система управління прибутком може включати наступні блоки: а) мета, принципи
та завдання управління; б) система управління; в) організаційне забезпечення; г) інформаційне
забезпечення; д) методи аналізу прибутку; е) контроль за виконанням плану.

Ми вважаємо, що процес управління прибутком необхідно здійснювати на основі економічних
принципів, які відповідають вимогам і особливостям на різних рівнях господарської діяльності.
Такі принципи запропонував Бланк І.А. [2, с.170]: а) інтегрованість із загальною системою управ-
ління підприємством; б) комплексний характер формування управлінських рішень; в) високий
динамізм управління; г) варіативність підходів до розробки окремих управлінських рішень;
д) орієнтованість на стратегічні цілі розвитку підприємства.

Вважаємо, що принципи управління прибутком можливо розширити за допомогою нових виді-
лених критеріїв, та доповнити ними класифікацію принципів.

По-перше, це системність управління прибутком — фінансовий менеджер повинен оцінювати
ситуацію комплексно і всебічно аналізувати альтернативні фінансові рішення, що може вплинути
на фінансовий стан економічного суб’єкта в короткостроковому і довгостроковому періодах.

По-друге, використання наукових методів в процесі управління прибутком, тобто формування,
розподіл і використання прибутку повинно базуватись на базі таких методів як аналіз, прогнозу-
вання і планування, організація, координація, мотивація, контроль.

По-третє, урахування оптимальної пропорційності між рівнем прибутку і допустимим рівнем
ризику. Цей принцип полягає у виборі з можливих ризикових операцій варіанта, який дає найбіль-
шу ефективність результату (прибуток) при мінімальному або прийнятному для підприємства
ризику.

Чепурко В.В., Блажевич О.Г. Теоретичні аспекти управління прибутком підприємств



35
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2012 - №5

Чинники, що впливають на прибуток

Первинні
 Обсяг реалізації
 Собівартість
 Ціни на реалізовану продук-
цію
 Структура собівартості
 Структура реалізованої про-
дукції
 Конкурентоспроможність
продукції

Вторинні

Чинники, що впливають
на собівартість:
 Ціни на ресурси
 Зміна питомих витрат
  Амортизаційна полі-
тика
  Рівень заробітної пла-
ти
  Непрямі податки

Фактори, пов'язані з ефе-
ктивністю використання
ресурсів:
 Швидкість обороту
оборотних коштів
  Трудомісткість проце-
сів виробництва
 Продуктивність техні-
ки

Внутрішні
 Обсяг реалізації
 Готова продукція на складі
 Собівартість
 Порушення виробничої дисципліни
 Якість і асортимент продукції
 Бухгалтерські облікові процедури, органі-
зація виробництва і праці

Зовнішні
 Ціни на виробничі ресурси
 Природні та географічні умови
 Транспортні і технічні умови
 Рівень розвитку зовнішньоекономіч-
них зв'язків
 Рівень процентних ставок за подат-
ками

Внутрішні
 Продуктивність устаткування і
його якість
 Ціни на продукцію і виробничі
ресурси
 Швидкість обертів кредиторської
і дебіторської заборгованості

Структурні
 Структура реалі-
зованої продукції
 Структура витрат
виробництва

Кількісні
 Обсяг реалізованої
продукції
 Собівартість
 Готова продукція на
складі
 Рівень дискреційних
затрат

Екстенсивні
 Обсяг реалізованої продукції
 Ціни і тарифи на виробничі ресурси
 Обсяг продажів у кредит

Інтенсивні
 Ціна на реалізовану продукцію
 Продуктивність праці
 Структура реалізованої продукції
 Швидкість обороту оборотних коштів
 Порушення технологічної, фінансової
дисципліни, ефективність фінансового пла-
нування

Рис. 1. Класифікація чинників, що впливають на прибуток підприємства (Складено авторами на підставі
[7; 10])
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Процес управління прибутком підприємства має відбуватися в певній послідовності і забезпе-
чувати реалізацію головної мети і основних задач цього управління. При цьому процес управлін-
ня прибутком включає три основні складові: а) управління формуванням прибутку в процесі фінан-
сово-господарської діяльності; б) управління прибутком в процесі його розподілу; в) управління
прибутком в процесі його використання.

Для кожної з цих трьох складових управління прибутком на виробничому підприємстві повин-
на бути розроблена відповідна політика. Якщо мова йде про управління формуванням прибутку,
то політика може бути такою.

По-перше, здійснюється аналіз доходів і надходжень підприємства за операційною, інвестицій-
ною та фінансовою діяльністю за попередні три-п’ять років, визначаються чинники, які сприяли
б зростанню доходів та надходжень на протязі періоду, що досліджується.

По-друге, здійснюється аналіз витрат підприємства за операційною, інвестиційною та фінан-
совою діяльністю за останні три-п’ять років і визначаються чинники, що сприяють зменшенню
витрат підприємства.

По-третє, здійснюється розробка стратегії та тактики управління формуванням прибутку, виз-
начаються пріоритети за напрямами його зростання, визначаються шляхи та система заходів, яка
дасть змогу забезпечити нарощування обсягів прибутку в розрахунку на одиницю вкладеного
капіталу.

По-четверте, здійснюється розробка поточних та оперативних прогнозів і планів формування
прибутку з урахуванням зміни кон’юнктури товарного і фінансового ринків, обсягів підписаних
угод про виробництво та продаж продукції тощо.

По-п’яте, обґрунтовується цінова політика підприємства, визначаються зміни собівартості про-
дукції чи товарів, встановлюються тенденції щодо зміни цін на продукцію, товари та послуги.

По-шосте, обґрунтовується політика щодо операційної, інвестиційної та фінансової діяльності
підприємства. При обґрунтуванні політики щодо операційної діяльності визначаються номенкла-
тура продукції, товарів чи послуг, які буде виробляти або надавати підприємство в плановому
періоді. При формуванні політики операційної діяльності головну увагу приділяють можливості
максимізації прибутку при середньому рівні витрат і ризику. При формуванні політики інвести-
ційної діяльності головну увагу приділяють оцінці можливих капітальних вкладень — рівню ри-
зику — рівню прибутковості. Якщо на кожну вкладену одиницю інвестиційного капіталу у май-
бутньому можливо отримати не менше 12-15% прибутку, то це в ринкових умовах вважається до-
сить непоганим результатом. Якщо менше, це залежить від обсягів вкладеного капіталу, часу його
окупності тощо. При формуванні політики фінансової діяльності головну увагу приділяють джере-
лам фінансових ресурсів, формам та методам їх залучення. Якщо для отримання прибутку необхід-
но залучати кредити, то необхідно оцінити доцільність кредитування господарської діяльності че-
рез співвідношення між вартістю кредиту у відсотках і рівнем прибутковості таких кредитів.

По-восьме, обґрунтовується політика щодо рівня ліквідності та здійснення довгострокового,
середньострокового та короткострокового фінансового інвестування. Вибір політики ліквідності
має велике значення внаслідок формування постійного залишку коштів на поточних рахунках
підприємства. При оптимізації рівня ліквідності підприємство має можливість обрати декілька
інструментів для її коректування, зокрема а) короткострокові банківські депозити; б) вкладення
коштів в короткострокові цінні папери; в) вкладення коштів в середньострокові цінні папери;
г) вкладення коштів в довгострокові цінні папери. Вибір ефективної політики ліквідності та фінан-
сового інвестування може значно сприяти зростанню обсягів прибутку, а може значно погіршити
процес його формування через великі додаткові витрати, ризики, втрати капіталу тощо.

По-дев’яте, здійснюється організація, координація та мотивація персоналу підприємства до
виконання планів з формування прибутків за всіма періодами.

По-десяте, здійснюється процес постійного моніторингу та контролю за виконанням політики
формування прибутку підприємства.

Політика управління прибутком в процесі його розподілу базується на таких положеннях.
По-перше, аналізується чинна система розподілу прибутку та її особливості щодо конкретного

підприємства. Визначаються напрями можливого її удосконалення для окремого підприємства.
По-друге, у зв’язку з тим, що розподіл прибутку в Україні оснований на використанні податко-

вого методу, обґрунтовується політика підприємства щодо оподаткування прибутку. При цьому
підприємство може обрати один із можливих варіантів. Варіант перший: чітке виконання законо-
давства про оподаткування прибутку від звичайної діяльності. Цей варіант базується на засадах
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постійного зростання прибутку при його формуванні, повної відмови від будь-яких тіньових схем
його формування, розподілу та використання. Варіант має як позитивні, так і негативні моменти в
умовах специфічної економічної ситуації в Україні. Переваги цього варіанту пов’язані із можли-
вістю більш-менш ефективно взаємодіяти з зарубіжними партнерами, а також відповідати стан-
дартам світових компаній. Варіант другий: виконання законодавства про оподаткування, але вра-
ховувати його особливості в фінансово-господарській діяльності шляхом пошуку можливостей
мінімізувати втрати від дії податкового законодавства. Цей варіант вимагає від підприємства в
процесі розробки політики управління формуванням прибутку враховувати систему чинного за-
конодавства про оподаткування прибутку. Позитивним моментом цього варіанту є те, що підпри-
ємство має можливість зменшити витрати на сплату податку на прибуток. Варіант третій: частко-
ве виконання законодавства. Це значить, що необхідно забезпечити у податківців відсутність заува-
жень до підприємства, а з іншого боку здійснювати заходи для ухилення від оподаткування. Цей
варіант дає змогу більше економити коштів при сплаті податку на прибуток, але має негативний
момент, який полягає в можливості виявлення з боку податкових служб порушень та накладання
відповідних великих штрафів. Варіант четвертий: невиконання податкового законодавства із сплати
податку на прибуток. Цей варіант фактично призводить до формування тіньових схем ухилення від
податку на прибуток, а, отже, формує загрози значних фінансових штрафів підприємству, зокрема
формує умови для ініціюванню податковою службою процедури банкротства підприємства.

По-третє, здійснюється прогнозування та планування обсягів сплати податку на прибуток, що
дає змогу управляти процесом його розподілу.

По-четверте, визначаються прогнозні та планові обсяги чистого прибутку підприємства та роз-
робляються заходи щодо його зростання.

По-п’яте, обґрунтовується політика і загальна схема розподілу чистого прибутку підприємства
на основі обраної стратегії і тактики розвитку, визначаються фонди, які необхідно сформувати за
рахунок чистого прибутку підприємства.

По-шосте, здійснюється організація і координація процесу розподілу прибутку та контроль за
якістю і обсягом розподілу.

Політика управління прибутком в процесі його використання базується на таких положеннях.
По-перше, здійснюється аналіз використання чистого прибутку підприємства за напрямами і

видами господарської діяльності на протязі останніх трьох-п’яти років.
По-друге, розробляються прогнози і плани використання чистого прибутку підприємства за

напрямами і видами господарської діяльності.
По-третє, здійснюється організація і координація процесу використання чистого прибутку.
По-четверте, здійснюється контроль за своєчасністю використання прибутку, а також у відпо-

відності до планових завдань щодо його використання за напрямами і видами діяльності.
При виборі шляхів збільшення прибутку необхідно орієнтуватися в основному на внутрішні

фактори, що впливають на величину прибутку. Ми вважаємо, що збільшення прибутку виробни-
чого підприємства може бути досягнуто за рахунок: 1) збільшення випуску продукції; 2) поліп-
шення якості продукції; 3) продажу надлишкового обладнання та іншого майна або здачі його в
оренду; 4) зниження собівартості продукції за рахунок раціонального використання матеріальних
ресурсів, виробничих потужностей і площ, робочої сили і робочого часу; 5) диверсифікації ви-
робництва; 6) розширення ринку збуту; 7) оптимізації джерел формування фінансових ресурсів
та зменшення їх вартості.

Урахування дії названих чинників зростання прибутку досягається за рахунок використання
системи оптимізації величини прибутку за критерієм оптимальності — максимум чистого при-
бутку від фінансово-господарської діяльності.

Керуючи формуванням прибутку від основної операційної діяльності, необхідно орієнтувати-
ся на ту систему функцій, що дозволяє забезпечити досягнення поставленої мети, тобто іншими
словами, у процесі управління прибутком необхідно впливати на всі умови та чинники, що забез-
печують стабільність зростання прибутку на протязі всього планового періоду. При цьому най-
кращий результат досягається в процесі багатоцільової оптимізації формування чистого прибут-
ку підприємства.

Процес управління формуванням прибутку від інвестиційної діяльності спрямований на за-
безпечення зростання доходів і зниження витрат при здійсненні інвестиційних вкладень в реальні
та фінансові інвестиції.
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Складність управління цим процесом полягає в тому, що формування доходів і здійснення
витрат з реальних інвестицій не має чіткої постійності. У зв’язку з цим важко сформувати ста-
більну систему заходів, яка дозволяла б максимізувати цей вид прибутку для виробничих, торго-
вельних чи транспортних підприємств. Крім того, інвестиційні вкладення в об’єкти реальних
інвестицій, як правило, забезпечують більшу частину витрат, аніж формування доходів.

Водночас управління прибутком, пов’язаного з фінансовими інвестиціями, реалізується в сис-
темі управління портфелем цінних паперів та інших фінансових активів, що дає змогу забезпечи-
ти або зростання прибутку від фінансових інвестицій, або збільшення витрат та ризиків через
великі коливання ринкової вартості цінних паперів.

Максимізація прибутку від інвестиційної діяльності досягається при постійному контролі про-
цесу інвестування, своєчасного обліку дії різних чинників і умов.

З метою отримання більшої величини доходу від інвестиційної діяльності необхідно створю-
вати спеціальну службу підприємства, яка керувала б процесом інвестування і несла відпові-
дальність за формування інвестиційного прибутку.

Формування прибутку від фінансової діяльності, також як від інвестиційної діяльності, не має
чітких і однозначних умов. Так прибуток залежить від ситуації на фінансовому ринку, ефектив-
ності вкладення коштів у цінні папери і проведення операцій з цінними паперами на фондовому
ринку, від відсотків за банківськими вкладами, дивідендів від вкладення в акції акціонерних това-
риств тощо. Таким чином, прибуток від фінансової діяльності можна отримати, а можна не отри-
мати. Це не завжди піддається повному прогнозуванню і плануванню. У зв’язку з цим виробничі
підприємства при формуванні прибутку від фінансової діяльності повинні постійно порівнювати
суму отриманого прибутку з витратами на здійснення фінансових операцій. Ефективність фінан-
сових операцій тим більший, чим вище прибуток на одиницю здійснених витрат.

Для підвищення ефективності управління формуванням прибутку від фінансової діяльності
доцільно створити фінансову групу, яка б займалася операціями на фінансовому ринку. Така гру-
па у складі фінансової служби підприємства дуже важлива для великих і середніх виробничих
підприємств, особливо публічних акціонерних товариств. Цю групу можна об’єднати з групою,
яка займається проблемами інвестування. Однак кожен працівник такої об’єднаної групи пови-
нен чітко спеціалізуватися по напрямках і видах фінансово-інвестиційних операцій, щоб досягти
максимального успіху.

Систематичне отримання прибутку є необхідною метою підприємницької діяльності будь-яко-
го підприємства. Тому домінуючою проблемою для підприємства є максимізація прибутку, що
означає розробку стратегії на систематичне збільшення прибутку і мінімізацію витрат. Дана зада-
ча багатопланова, ось чому для свого рішення вона вимагає системного підходу.

На нашу думку, для максимізації прибутку в процесі його управління рекомендується здійсню-
вати наступні конкретні заходи:

1. Чітке дотримання укладених договорів на виробництво та реалізацію продукції, виконання
робіт, здійснення послуг.

2. Проведення масштабної і ефективної політики в галузі якісної підготовки персоналу, що
являє собою особливу форму вкладення капіталу.

3. Покращення ефективності діяльності підприємства щодо збуту продукції. Насамперед, не-
обхідно більше уваги приділяти підвищенню швидкості руху оборотних коштів, скороченню всіх
видів запасів, досягати максимально швидкого просування готових виробів від виробника до спо-
живача, не допускати значних сум дебіторської заборгованості, а при її виникненні використову-
вати такі фінансові інструменти як облік векселів, факторинг, форфейтінг.

4. Покращувати якість виробництва продукції, виконуваних робіт, здійснених послуг, що при-
зведе до підвищення конкурентоспроможності і зацікавленості вибору цього підприємства спо-
живачами продукції, робіт чи послуг.

5. Збільшення обсягу виробництва продукції, виконаних робіт, здійснених послуг за рахунок
більш повного використання виробничих потужностей підприємства.

6. Скорочення витрат на виробництво за рахунок підвищення рівня продуктивності праці, еко-
номного використання сировини, матеріалів, палива, електроенергії, устаткування.

7. Скорочення невиробничих витрат і виробничого браку.
8. Застосування найсучасніших механізованих і автоматизованих засобів для виробництва про-

дукції і виконання робіт. Перехід до сучасних прогресивних технологій, що сприяють постійному
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збереженню енергетичних ресурсів, а також інших видів матеріальних, трудових і фінансових
ресурсів.

9. Здійснювати пошуки причин, які впливають на значне витрачання фінансових ресурсів на
управлінську та комерційну діяльність.

10. Підвищити у складі реалізованої продукції питому вагу дрібнооптової продукції.
11. Удосконалювати рекламну діяльність, підвищувати ефективність окремих видів реклам-

них заходів.
12. Здійснювати ефективну цінову політику, диверсифікувати її щодо окремих категорій по-

купців, продукції, товарів, робіт, послуг.
13. Здійснити заходи, які спрямовані на забезпечення матеріальної та соціально-психологічної

мотивації персоналу до зростання доходів, прибутків і зменшення витрат, що в кінцевому підсум-
ку повинно відбитися на підвищенні продуктивності праці.

14. Здійснювати постійний контроль за умовами зберігання і транспортування сировини та
готової продукції.

Виконання цих пропозицій значно підвищить суму прибутку на виробничому підприємстві.
Необхідно, щоб підприємство набагато більше часу приділяло увагу такій сфері, як реалізація і
збут продукції. Максимальне отримання прибутку в основному зв’язується зі зниженням вироб-
ничих витрат. Однак витратами підприємство може керувати лише частково, тому що ціни на
матеріальні, енергетичні, трудові та фінансові ресурси важко піддаються управлінню внаслідок
відсутності альтернатив, високої конкуренції між виробниками, бажання усіх підприємств отри-
мати максимум прибутку за рахунок інших суб’єктів господарювання, що зменшує можливість
використовувати в сучасних умовах інструменти фінансового менеджменту. У зв’язку з цим вини-
кає необхідність переоцінки інших якісних характеристик, що впливають на збільшення доходів
підприємства.

ВИСНОВКИ
Таким чином, здійснені дослідження дають змогу стверджувати, що управління прибутком

спрямоване на його збільшення, ефективний розподіл та використання. Встановлено, що управ-
ління прибутком — це реалізація системи заходів, які впливають на умови та чинники зростання
доходів і зменшення витрат. У статті обґрунтовано системи положень щодо управління прибут-
ком в процесі його формування, розподілу та використання. Запропоновано низку заходів, які
необхідно реалізувати на виробничому підприємстві, щоб мати можливість максимізувати прибу-
ток від фінансово-господарської діяльності.
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФІНАНСИ
ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ

В статті досліджено вплив глобалізації економіки на фінанси домашніх господарств через
здійснення ними фінансово-торгівельних операцій, рух чинників виробництва, фінансово-кре-
дитні і валютні операції. Виявлено вплив глобалізації економіки через нано-, мікро- і макроеконо-
мічний рівень.

Ключові слова: глобалізація економіки, фінанси домашніх господарств, фінансово-торгівельні
операції домашніх господарств, чинники виробництва домогосподарств.

ВСТУП
Сучасний етап розвитку нашої держави знаходиться під впливом процесів глобалізації та інтег-

рації, які характеризуються рядом позитивних і негативних тенденцій. Ці процеси впливають на
домашні господарства, включаючи їх фінансово-господарську діяльність, що припускає відповідні
дослідження з боку фінансової науки. Глобалізація розширює можливості для підвищення якості
життя і розвиток домашніх господарств.

Проблемним аспектам глобалізації економіки приділили увагу такі вчені як Владимирова І.Г. [1],
Лукашевич В.М. [4], негативний вплив глобалізації в різних сферах економіки розглянули Ка-
зак Ю.Г., Якубовський С.А. [2], Канов А.А. [3].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
У сучасних дослідженнях фінансів домогосподарств вітчизняними і зарубіжними авторами не

приділяється увага взаємозв’язку глобалізації економіки і фінансів домашніх господарств. Тому
метою дослідження є виявити позитивний і негативний вплив глобалізації економіки на фінанси
домашніх господарств.

РЕЗУЛЬТАТИ
Яким чином глобалізація впливає на різні сфери економіки і окремих її суб’єктів, розглядаєть-

ся економістами з різних сторін з врахуванням досліджуваного ними об’єкту.
Владимирова І.Г. вважає, що «процес глобалізації охоплює різні сфери світової економіки, а

саме: 1) зовнішню, міжнародну, світову торгівлю товарами, послугами, технологіями, об’єктами
інтелектуальної власності; 2) міжнародний рух чинників виробництва (робочої сили, капіталу,
інформації); 3) міжнародні фінансово-кредитні і валютні операції (безвідплатне фінансування і
допомога, кредити та позики суб’єктів міжнародних економічних відносин, операції з цінними
паперами, спеціальні фінансові механізми й інструменти, операції з валютою); 4) виробничу, на-
уково-технічну, технологічну, інжинірингову та інформаційну співпрацю [1]».

Автор підтримує думку Лукашевича В.М., який вважає, що «Глобалізація розглядається як
комплексне геополітичне, геоекономічне і геокультурне явище, що впливає на всі сторони життє-
діяльності суспільства [4]».

Домашні господарства є суб’єктом світової економічної системи, беруть участь в усіх сферах
світової економіки. Процеси глобалізації дозволили домашнім господарствам брати участь у ство-
ренні й торгівлі товарами та послугами; формуванні й вкладанні фінансових ресурсів; реалізації
інтелектуальної власності за межами своєї держави (рис. 1).

Глобалізація та інтеграція світової економіки дозволяє домашнім господарствам:
1) створити бізнес щодо здійснення торгівлі зарубіжними товарами й отримувати від цього

підприємницький прибуток;
2) розширювати і удосконалювати бізнес за рахунок виходу на міжнародний ринок;
3) створювати підприємства за кордоном з виробництва товарів або надання послуг і отриму-

вати від цього підприємницький дохід;
4) брати участь у створенні товарів і надання послуг в рамках глобальної економіки;
5) реалізувати об’єкти інтелектуальної власності на міжнародному ринку і отримувати доходи

від власності;
6) отримувати за кордоном об’єкти інтелектуальної власності для впровадження у власне ви-

робництво з метою збільшення підприємницького доходу;
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7) використовувати фінансові кошти для інвестування за кордоном в різні об’єкти (нерухомість,
фінансові інструменти тощо);

8) формувати фінансові ресурси у вигляді заощаджень за кордоном і отримувати доходи від
власності (за згодою НБУ).

Отже, участь у міжнародних фінансово-торговельних операціях має позитивний характер для
домашніх господарств, оскільки є основою для збільшення їх добробуту за рахунок зростання
доходів, фінансових ресурсів і заощаджень.

Домашні господарства як власники чинників виробництва, таких як робоча сила, фінанси, в
умовах глобалізації економіки здійснюють їх рух за межі національної держави. Найбільш ефек-
тивним такий рух можна спостерігати в країнах Євросоюзу.

Одночасно можна спостерігати і зворотний процес, коли домашні господарства привертають
на територію національної держави чинники виробництва домашніх господарств інших держав.

Рух такого чинника виробництва як робоча сила здійснює такий позитивний вплив на домашнє
господарство:

1) підвищення добробуту домашніх господарств за рахунок отримання високих доходів від
оплати праці в країнах з розвиненою економікою, де оплата праці в рази вища, ніж в Україні;

2) збільшення доходів від підприємницької діяльності при використанні праці найманих робіт-
ників, що приїхали з бідних країн, шляхом скорочення витрат щодо оплати праці;

3) реалізація своїх потенційних можливостей в процесі трудової міграції, які не можна з тих чи
інших причин реалізувати в Україні.

Проте трудова міграція має і негативні наслідки:
1) зростання рівня безробіття, що веде до зменшення доходів домашніх господарств;
2) нелегальна міграція не сприяє отриманню високих доходів, а в окремих випадках має місце

відсутність оплати праці і порушення прав людини;
3) з країни виїжджають найбільш мобільні і активні громадяни, які могли б істотно підвищити

ефективність національного господарства.
Отже, з одного боку, в умовах глобалізації трудова міграція має позитивний вплив шляхом

збільшення добробуту домогосподарств, з іншого боку, несе в собі певні ризики втрати частини
або всього доходу, а також виїзд за кордон найбільш активних громадян.

Процеси глобалізації мають безпосередній вплив на рух приватного капіталу (фінансових
коштів). Це пов’язано з тим, що глобалізація збільшує мобільність капіталу домогосподарств і
дозволяє йому функціонувати в тому середовищі, де йому найвигідніше.

Позитивні сторони руху капіталу вітчизняних домогосподарств за межі національного фінан-
сового ринку:

а) стабільний дохід домогосподарств від розміщення фінансових коштів на депозитних рахун-
ках у банках інших країн;

б) розміщення частини фінансових коштів домогосподарств у цінних паперах зарубіжних ком-
паній і отримання відсотків та дивідендів від них;

в) вигідний продаж тих цінних паперів, що є у володінні зарубіжних корпорацій;
г) створення домогосподарствами приватних підприємств за кордоном і отримання прибутку

від здійснення господарської діяльності;
Рух капіталу від зарубіжних домогосподарств до національного фінансового ринку або його

вкладення в підприємства нефінансового сектора дає можливість створювати нові робочі місця,
що скорочує безробіття і сприяє підвищенню доходів вітчизняних домашніх господарств.

У той же час, рух фінансових коштів домогосподарств в умовах глобалізації має й негативні
наслідки. Відкритість міжнародним фінансовим потокам призводить до нестабільності фінансо-
вих ринків і посилення фінансових криз. Світова фінансова криза спричиняє ризик втрати або
зменшення капіталу домогосподарств.

Ще одна проблема полягає в тому, що рух фінансових коштів із зарубіжних країн у вигляді
прямих іноземних інвестицій у національну економіку є нестабільним, тим самим створюючи
ризики втрати частини доходів вітчизняних домогосподарств.

Глобалізація економіки стирає кордони держав, тим самим сприяє входженню в національну
економіку великих корпорацій, які поглинають або витісняють вітчизняні підприємства, що несе
ризик втрат доходів домогосподарств.
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Разом з тим існує ще одна проблема — «втеча капіталу».
Казак Ю.Г., Якубовский С.А. розглядають дану проблему так: «Наявність в Україні активів, які

контролюються закордонними інвесторами, призводить до відтоку капіталу з країни у зв’язку з
вивозом доходів від іноземних капіталовкладень. За цією статтею платіжного балансу в період з
1996 до 2008 року з України було вивезено 24,1 млрд. дол. При цьому слід зазначити, що вивіз
фінансових ресурсів з України за цією статею платіжного балансу, як в Польщі і Грузії, обумовле-
ний і відтоком капіталу, пов’язаним з виплатою відсотків за портфельними інвестиціями, включа-
ючи державні боргові зобов’язання, і кредитами. Вивіз капіталів за межі України призводить до
надходжень до країни капіталу у вигляді іноземних інвестицій. При цьому суми доходів україн-
ських інвесторів за межами (12,8 млрд. дол. за період з 1996 до 2008 року) значно менше доходів,
вивезених іноземними інвесторами з національної економіки, і сальдо доходів від закордонних
інвестицій України постійно набуває негативних значень [2]».

Так, вивезені фінансові кошти не дозволяють державі повною мірою реалізувати соціально-
економічну політику, направлену на підвищення добробуту домогосподарств.

Отже, рух капіталу домогосподарств такий як трудова міграція має свої наслідки, які, з одного
боку, мають позитивний результат підвищення добробуту домогосподарств, а з іншого боку —
мають великий ризик втрати капіталу або збільшення витрат.

Участь домашніх господарств в міжнародних фінансово-кредитних і валютних операціях відбу-
вається в рамках торгових операцій, коли домашнім господарствам необхідно здійснювати розра-
хунки за отримані товари і надані послуги або з ними проводять дані операції в іноземній валюті.
В процесі здійснення господарської діяльності домогосподарство може звернутися до фінансово-
кредитних установ для відкриття рахунків, отримання кредитів, здійснення інших фінансово-кре-
дитних операцій.

Участь домашніх господарств у міжнародних фінансово-кредитних і валютних операціях відбу-
вається в рамках руху приватного капіталу. Це, перш за все, оплата праці в іноземній валюті і
перекази грошових коштів, що здійснюються з однієї держави в іншу; відкриття депозитних ра-
хунків з метою отримання відсотків, покупка цінних паперів і отримання дивідендів через банків-
ську систему.

Домашні господарства як власники підприємств здійснюють виробничу, науково-технічну,
інформаційну співпрацю в рамках обміну досвідом.

Вплив міжнародних фінансово-кредитних інститутів в умовах глобалізації економіки має для
фінансів домашніх господарств, переважно, негативний характер. Канов А.А. розглядає їх вплив
таким чином: «Так, наприклад, надання кредитів Україні Міжнародним валютним фондом (МВФ)
в 2010 р. обумовлене вимогою підвищення цін на газ для населення, що зафіксовано в меморан-
думі між нашою країною і цією міжнародною фінансовою організацією. Світовий банк, у свою
чергу, вносить пропозиції щодо скорочення дефіциту державного бюджету країни в 2010 р. за
допомогою скорочення максимальних пенсій, урізання доходів пенсіонерів, що працюють, вве-
дення податку з пенсій та ін. [3]».

Такі вимоги скорочують доходи домашніх господарств і збільшують їх витрати, що веде до
зниження фінансової безпеки домогосподарств.

Таким чином, фінанси домашніх господарств відчувають вплив глобалізації через макрорівень
(держава), мікрорівень (підприємства) і нанорівень (рис. 2).

Вплив глобалізації на фінанси домашніх господарств на нанорівні можна визначити як пря-
мий, оскільки відбувається безпосередня взаємодія домашнього господарства із зовнішнім міжна-
родним середовищем.

Вплив глобалізації економіки через мікрорівень здійснюється через підприємства, в які на-
правлені прямі інвестиції, тому він також є непрямим.

Вплив глобалізації на фінанси домашніх господарств на макрорівні можна визначити як не-
прямий, оскільки здійснюється через інститут держави, взаємодія (позитивна або негативна) якої
з зовнішнім міжнародним середовищем відповідно (позитивно або негативно) відбивається на
фінансах домашніх господарств через соціально-економічну та фінансово-кредитну політику дер-
жави, а також відбивається у ряді прийнятих державою нормативно-правових актах, які регулю-
ють різні сфери господарської діяльності домашніх господарств.
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Позитивний вплив виявляється у напрямку використання кредитів на розвиток економіки дер-
жави в цілому, що сприяє збільшенню добробуту домогосподарств. Негативні — в збільшенні
боргового навантаження.

ВИСНОВКИ
Таким чином, з врахуванням проведених досліджень було виявлено:
1) глобалізація економіки у сфері фінансово-торгівельних операцій позитивно впливає на фінан-

си домашніх господарств шляхом здобуття додаткових прибутків, що підвищує їх добробут;
2) рух чинників виробництва, якими володіє домашнє господарство, в умовах глобалізації еко-

номіки, з одного боку, сприяє підвищенню їх якості життя і можливості розвитку, з іншого боку,
несе в собі певні ризики;

3) виявлено, що глобалізація економіки впливає на фінанси домашніх господарств як прямо,
через нанорівень, так і побічно, через мікро- і макрорівень.
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Рис. 2. Вплив глобалізації на фінанси домашніх господарств (Складено автором)
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СУЧАСНИЙ СТАН ВИКОРИСТАННЯ ФРАНЧАЙЗИНГУ
НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

У статті досліджено сучасний стан використання франчайзингу на ринку фінансових послуг
України та визначено основні сфери його застосування.

Ключові слова: франчайзинг,франчайзер, франчайзі, ринок фінансових послуг, ломбард, стра-
хова компанія, фінансова компанія, франшиза, роялті.

ВСТУП
Фінансово-економічна криза в Україні мала значний вплив на розвиток фінансового ринку за-

галом та ринку фінансових послуг зокрема. Зниження обсягів доступних кредитних ресурсів,
попит на який постійно зростав останніми роками в Україні, призвело до значних трансформацій
фінансової діяльності юридичних та фізичних осіб. Суб’єкти господарювання призупинили впро-
вадження інвестиційних проектів, зосередивши увагу на стабілізації своєї операційної діяльності.
Фізичні особи намагалися адаптуватися до нових умов кредитних угод з підвищеними відсотко-
вими ставками, що нав’язували їм банківські установи.

Фактично для всіх економічних суб’єктів головною метою стало не примноження вже досяг-
нутих успіхів та не покращення фінансового стану, а збереження отриманого раніше результату.
Комерційні банки почали пропонувати програми щодо реструктуризації, пролонгації кредитних
позик, що дало можливість багатьом підприємствам стабілізувати власну діяльність. Фізичні осо-
би внаслідок значної девальвації національної валюти намагалися перезаключати кредитні угоди
у національній валюті, продовжувати терміни повернення кредитів.

Одночасно з досить значними змінами, що відбувалися в економічній діяльності більшої час-
тини юридичних та фізичних осіб, спостерігалися також трансформації фінансового ринку та
його складової — ринку фінансових послуг. Адаптуючись до нового попиту, що визначали еко-
номічні суб’єкти, фінансові посередники почали пропонувати нові фінансові послуги, які могли
задовольнити цей попит.

На ринку фінансових послуг активно почали розвиватися кредитні парабанківські посередни-
ки, особливо ломбарди та фінансові компанії, основною метою яких було надання споживчих
кредитів. В умовах дефіциту вільних фінансових ресурсів значно почав зростати попит на послу-
ги цих установ, які почали шукати нові джерела розширення власної мережі відділень та збільшення
обсягів операційної діяльності. Одним з інструментів, який почали активно використовувати на
ринку фінансових послуг, став франчайзинг.

Франчайзинг дозволив фінансовим установам значно наростити кількість власних філій та
відділень на території України при мінімальних фінансових вкладеннях. Такий підхід дозволив
за короткий проміжок часу завоювати певні сегменти ринку та значно зростити обсяги доходів як
за рахунок роялті та відрахувань франчайзі, так і за рахунок відкриття нових власних філій фран-
чайзерами. Зростання регіональної мережі відділень також сприяло зростанню ринкової вартості
фінансових компаній, що обрали такий шлях розвитку власного бізнесу.

У багатьох наукових працях досліджуються питання використання франчайзингу для розвит-
ку середнього та малого підприємництва, аналізуються переваги та недоліки такої форми ведення
бізнесу. До авторів таких праць варто віднести Г.Андрощука, В. Денисюка, Т. Лопушанського,
І. Львова, І. Килимник, О. Кузьміна, З. Опейди, Я. Сидорова, А. Цірат та інших.

Попри значну кількість наукових робіт щодо перспектив використання франчайзингу в Ук-
раїні, практично відсутні наукові праці щодо дослідження використання франчайзингу на ринку
фінансових послуг.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження сучасного стану використання франчайзингу на ринку фінансо-

вих послуг та аналіз основних сфер, де вже використовується така форма ведення бізнесу.
РЕЗУЛЬТАТИ
Франчайзинг — це форма співпраці між юридично та фінансово незалежними сторонами

(компаніями та/або фізичними особами), в рамках якої одна сторона (франчайзер), що володіє
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успішним бізнесом, відомою торговою маркою, ноу-хау, комерційними таємницями, репутацією
та іншими нематеріальними активами, дозволяє іншій стороні (франчайзі) користуватися цією
системою на погоджених умовах [1].

Франчайзинг як спосіб ведення бізнесу поступово проникає у все більшу кількість сфер націо-
нальної економіки України. Так, сьогодні найбільш прибутковими в Україні є компанії, які розви-
вають іноземні франшизи. За критеріями розвитку та грошовим оборотам лідерами ринку фран-
чайзингу є компанії, що представляють західні товари та послуги, такі як «Coca Cola», «Pepsi»,
«Carlsberg», «InBev», «TNK-BP», «Lukoil», «Empik», «Ліга Інвест», «Дельта Спорт». Однак, до
десятки найприбутковіших лідерів ввійшла також одна українська компанія-франчайзер — «Сис-
тема швидкого харчування» (FFS). Цей факт вказує на те, що українські компанії в майбутньому
можуть стати конкурентами іноземним франшизам [2].

На сучасному етапі розвитку економіки України послуги франчайзингу стали активно пропо-
нувати і на ринку фінансових послуг, оскільки, в такій співпраці зацікавлені як франчайзер так і
франчайзі (рис. 1).

Переваги використання франчайзингу на ринку фінансових послуг

для франчайзера для франчайзі

 одержання додаткового доходу від
продажу франшизи;
 швидке розширення мережі відділень
без значних фінансових ресурсів;
 збільшення ринкової вартості підпри-
ємства;
 мінімізація ризиків при здійсненні опе-
раційної діяльності;
 можливість збільшення доходів за ра-
хунок надання франчайзі додаткових пла-
тних послуг;
 отримання знижок від постачальників
на оптове придбання товарів та продукції,
якими користуються франчайзі в межах
однієї мережі;
 зміцнення репутації на ринку тощо.

 забезпечення інформаційного супрово-
дження відкриття бізнесу;
 здійснення економії коштів на марке-
тингових заходах;
 заощадження коштів на бухгалтерсь-
кому обслуговуванні;
 здійснення економії часу на відкриття
бізнесу;
 відсутність необхідності отримувати
різноманітні ліцензії та дозволи для від-
криття власної справи;
 можливість ознайомитися вже з реаль-
но діючими подібними підприємствами в
межах франшизи тощо.

Рис. 1. Переваги використання франчайзингу на ринку фінансових послуг для франчайзера та
франчайзі (Складено автором)

Використання франчайзингу на ринку фінансових послуг України характеризується такими
особливостями:

 найчастіше франчайзинг використовують для розширення мережі своїх відділень та філій лом-
барди та фінансові компанії, які надають послуги споживчого кредитування фізичним особам;

 унаслідок певних законодавчих особливостей надання фінансових послуг банківські устано-
ви не використовують франчайзинг для розширення своєї діяльності;

 у законодавчому просторі відсутні будь-які нормативно-правові акти, які б регулювали сферу
використання франчайзингу на ринку фінансових послуг;

 франчайзинг на ринку фінансових послуг почали використовувати нещодавно, що обумовле-
но стрімким розвитком ломбардів та фінансових компаній внаслідок значного зростання попиту
на послуги цих установ зі сторони фізичних осіб.
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Проаналізуємо детальніше особливості використання франчайзингу ломбардами та фінансо-
вими компаніями на фінансовому ринку України.

Ломбард — це фінансова установа, виключним видом діяльності якої є надання на власний
ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів, під заста-
ву майна на визначений строк і під процент, а також надання супутніх ломбардних послуг [3].

Основними видами ломбардних послуг в Україні є:
1) надання економічним агентам фінансових кредитів у готівковій і безготівковій формах;
2) пропонування супутніх ломбардних послуг, до яких належать:
 агентська діяльність із страхування предмета закладу, яким забезпечено зобов’язання за до-

говором фінансового кредиту;
 продаж предмета закладу, на який ломбардом звернено стягнення;
 передпродажна підготовка предмета закладу, на який ломбардом звернено стягнення шляхом

набуття права власності [4, с. 235].
В останні роки кількість ломбардів в Україні значно зростає (рис. 2).
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Рис. 2. Динаміка зміни кількості ломбардів в Україні, од. [5]

У 2011 році загальна кількість юридичних осіб, що були зареєстровані як ломбарди і мали
право надавати відповідні фінансові послуги, становила 452 компанії. У порівнянні з 2007 роком
кількість ломбардів збільшилася на 146 одиниць або у 1,47 разів (32,3%). Найбільш швидкими
темпами кількість ломбардів зростала у 2008-2011 роках.

Така ситуація пояснюється певними трансформаціями кредитного ринку нашої країни внаслі-
док впливу фінансово-економічної кризи. Починаючи з 2008 року, комерційні банки, які були
основними кредиторами економіки країни і видали найбільшу кількість кредитів фізичним осо-
бам серед всіх кредитних установ (на кінець 2008 року загальний обсяг кредитів, виданих насе-
ленню, склав — 268,86 млрд. грн. [6]), перестали видавати позики внаслідок масового неповер-
нення боргів та виникнення проблем з ліквідністю у банківському секторі, що було спричинено
масовим бажанням клієнтів забрати свої депозитні кошти. Це призвело до зростання попиту на
кредитні ресурси у порівнянні з пропозицією позикових коштів на фінансовому ринку, що обумо-
вило як збільшення вартості грошей так і виникнення альтернативних шляхів отримання позик.
Ситуацією скористалися ломбарди та фінансові компанії, які почали активно розвивати свій бізнес
в Україні.

В умовах обмежених фінансових ресурсів ломбарди почали використовувати франчайзинг для
розвитку власного бізнесу та швидкої побудови мережі відділень.

Франшиза ломбарду полягає у відкритті філії або відділення під брендом вже існуючої устано-
ви, що надає послуги на ринку фінансових послуг. Загалом, враховуючи специфіку діяльності
ломбардів, більшість франчайзерів пропонує своїм майбутнім партнерам такі послуги в межах
франшизи:

 консультування при виборі приміщення;
 реєстрація ломбардного відділення;
 оформлення пакету всіх необхідних дозвільних документів;
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 навчання власника та майбутніх працівників відділення ломбарду правильності оцінки доро-
гоцінних металів, оформленню кредитних угод;

 проведення психологічних тренінгів для майбутніх власників філій ломбардів;
 виготовлення печатки;
 відкриття рахунків у будь-якому банку;
 надання спеціалізованого обладнання для роботи ломбарду (сертифіковані ваги, реактиви,

ліцензійні програми тощо);
 оформлення директора та персоналу відповідно до умов трудового законодавства до штату

франчайзера, оскільки всі філії ломбардів складають одну мережу, яка і є єдиною юридичною
особою, що звітує перед Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг;

 ведення всієї бухгалтерської звітності;
 здійснення відрахувань до асоціації ломбардів;
 розробка цінової політики;
 допомога з реалізацією дорогоцінних металів, побутової техніки, автомобілів;
 проведення аудиторських перевірок;
 наявність свого міні сайту;
 надання рекламних матеріалів;
 допомога у оформленні відділення відповідно до корпоративного дизайну тощо [7].
На фінансовому ринку послуги франчайзингу для побудови ломбардного бізнесу пропонують

такі франчайзери: ломбард «Благовіст», ломбард «Комод», ломбард «Гарант», ломбард «Преміум»,
ломбард «Золотий ломбард» та інші. Проаналізуємо основні пропозиції, що пропонують зазна-
чені установи для майбутніх франчайзі (табл. 1).

Таблиця 1. Пропозиції ломбардів щодо відкриття філій з використанням франчайзингу *
Ломбарди, що пропонують франчайзинг

Параметри «Комод» «Благовіст» «Гарант» «ПРЕМІУМ» «Золотий Лом-
бард»

Плата за франшизу
(початковий внесок) 3000 $ 25000 грн. 25000 грн. 15000-30000

грн. 3500 євро

Загальний обсяг
інвестицій для від-

криття бізнесу
23500 $ Відсутня

інформація 100000 грн. 150000 грн. 100000 грн.

Щомісячна оплата
за користування

франшизою
(роялті)

Перший мі-
сяць плата
відсутня а з
другого —

250$

2000 грн. 2000 грн. 2000 грн.

перші два місяці
— відсутні, с 3
місяця — 2500
грн., з другого

року — 10% від
доходу (мінімум

2000 грн.)
Реєстрація філії у

Національній комісії,
що здійснює держа-
вне регулювання у
сфері ринків фінан-

сових послуг

+ + + + +

Ведення бухгал-
терської звітності

по філії
+ + + + +

Надання персона-
льної сторінки в

інтернеті
+ Відсутня

інформація
Відсутня

інформація
Відсутня ін-

формація
Відсутня інфор-

мація

Термін окупності Відсутня
інформація

Відсутня
інформація 7 місяців Відсутня ін-

формація від 6 місяців
* Складено автором за даними [7-10]
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Проаналізуємо використання франчайзингу у роботі фінансових компаній на ринку фінансо-
вих послуг України. У діючому законодавстві України немає чіткого визначення терміну «фінан-
сова компанія».

Згідно Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєст-
ру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових
компаній фінансовими компаніями слід вважати фінансові установи, які надають фінансові по-
слуги, державне регулювання яких відповідно до чинного законодавства віднесено до компетенції
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, окрім
тих установ, які надають послуги у страховій діяльності, діяльності з надання послуг накопичу-
вального пенсійного забезпечення, а також фінансових установ — юридичних осіб публічного
права, кредитних установ, у тому числі кредитних спілок та ломбардів [11]. Тобто, згідно існую-
чого підходу до фінансових компаній відносять решту установ, що надають фінансові послуги
окрім законодавчо визначених фінансових посередників.

З усіх фінансових компаній, що функціонують на фінансовому ринку України, франчайзинг
використовують у своїй діяльності, насамперед, компанії, що надають споживчі кредити фізич-
ним особам.

Першою на ринку фінансових послуг запропонувала франчайзинг фінансової компанії у ви-
гляді кредитної установи компанія «Українська мікрофінансова мережа». У своїй пропозиції для
майбутніх франчайзі компанія пропонує подібний пакет послуг, що і ломбарди, скоректований з
урахуванням специфіки діяльності фінансової компанії. Наприклад, на відміну від процесу на-
дання кредитів у ломбардних установах, для фінансових компаній актуальними і досить важли-
вими є питання правильної оцінки платоспроможності клієнтів та налагодження ефективної ро-
боти з простроченою заборгованістю. Франчайзер фінансової компанії в пакеті франшизи обіцяє
як юридичну так і організаційну підтримку організації цих процесів.

Для організації фінансової компанії по схемі франчайзингу за умовами франшизи «Української
мікрофінансової мережі» власнику мінімум необхідно 150000 грн. початкового капіталу. Вступний
внесок складає 3500 дол. США, роялті визначається індивідуально для кожного франчайзі [12].

На ринку можна зустріти і пропозиції щодо використання франчайзингу для розвитку страхо-
вої справи. Однак, такі пропозиції зустрічаються досить рідко.

Страховий брокер «Дедал» запустив в Україні франчайзинг надання посередницьких послуг у
сфері страхування. Франчайзер навчає франчайзі перевірених практикою методик продажу про-
дуктів, надає все необхідне інформаційне забезпечення для ведення бізнесу, забезпечує обслуго-
вування власною асистуючою компанією «Дедал-Сервіс», яка має 46 представництв по всій тери-
торії України [13].

Існує вже на ринку фінансових послуг і довгострокове співробітництво між франчайзером та
франчайзі у сфері надання страхових послуг. За даними сайту Народної фінансово-страхової ком-
панії «Добробут» вона вже протягом 6 років успішно співпрацює з підрозділами по франчайзингу.
Зазначена установа пропонує такі переваги співпраці:

 розпорядження 100% свого фінансового результату;
 самостійне формування колективу, заробітної плати і мотивації персоналу;
 самостійне встановлення розміру комісійної винагороди агентам;
 самостійне врегулювання страхових подій і виплата страхових відшкодувань;
 самостійне формування резервів у ключовому банку-партнері і отримання додаткового інве-

стиційного доходу від розміщених коштів;
 можливість користуватися знижками корпорації «UBG», до складу якої входить НФСК

«Добробут»;
 самостійне прийняття рішень по витратах підрозділу;
 можливість брати участь у навчальних семінарах корпорації «UBG» (з продажу, менеджмен-

ту, техніки ведення переговорів та інших) [14].
Варто зазначити, зарубіжний досвід свідчить, що найкраще франчайзинг на страховому ринку

використовувати для організації роботи страхових агентів та брокерів, тобто як інструмент просу-
вання власних продуктів для споживачів. При цьому вся операційна діяльність та якість надання
послуг залишається під повним контролем власників та управлінців компанії. За кордоном для
визначення франчайзі страхові компанії проводять тендери. Компанії, які їх виграють, отримують
право просувати продукти франчайзера, користуючись його брендом та медіа-підтримкою.
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На сьогодні на ринку фінансових послуг України не зустрічаються пропозиції організації банків-
ської діяльності з використанням схеми франчайзингу. Це обумовлено наступними причинами:

 банківська сфера жорстко регулюється з боку Національного банку України, тому відкриття
нових відділень під брендом банку на умовах франчайзингу вимагає від керівників банку серйоз-
ного контролю за діяльністю філій, оскільки їх фінансовий стан може впливати на загальний
фінансовий стан банку та виконання банком встановлених економічних нормативів;

 організація банківських філій вимагає від власників таких філій додаткових витрат на організа-
цію фінансового контролю та налагодження системи фінансової звітності перед франчайзером;

 франчайзеру, тобто банку, необхідно створювати додаткові підрозділи, які б контролювали
якість надання послуг, оскільки від цього залежить імідж банку;

 організація франчайзингу у банківському бізнесі підходить лише тим банкам, стратегія роз-
витку яких передбачає створення значної кількості відділень, тобто робота банку націлена, на-
самперед, на обслуговування фізичних осіб;

 специфіка роботи банківських відділень, що відкриті по франчайзингу, полягає також у тому,
що відповідно до здійснених операцій є законодавча необхідність формування банком резервів
під депозитні та кредитні операції, що вимагає додаткових витрат або від франчайзі або від фран-
чайзера тощо.

ВИСНОВКИ
На ринку фінансових послуг на сучасному етапі активізуються процеси використання фран-

чайзингу. Така ситуація обумовлена необхідністю фінансових посередників швидко завойовувати
нові сегменти ринку в умовах дефіциту доступних фінансових ресурсів.

Найбільш активно франчайзинг на ринку фінансових послуг використовують ломбарди для
швидкого розвитку власних мереж відділень з метою задоволення значного попиту на відповідні
послуги з боку фізичних осіб. Також цей спосіб розвитку власного бізнесу використовується фінан-
совими та страховими компаніями.

Використання франчайзингу дає свої переваги як франчайзеру так и франчайзі, але варто вра-
ховувати специфіку функціонування франчайзера та, відповідно, нормативні вимоги до його діяль-
ності з боку регулюючих органів. Важливими аспектом також є обчислення економічної доціль-
ності побудови власної філіальної мережі або мережі з використанням франчайзингу, оскільки
кожний с цих способів має свої недоліки та переваги.

Враховуючи зарубіжний досвід використання франчайзингу на ринку фінансових послуг, можна
передбачити, що з часом кількість доступних відповідних франшиз в Україні буде лише зростати.
Найбільш потужний розвиток буде спостерігатися на ринку ломбардних послуг та у сфері спо-
живчого кредитування населення.
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МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЯК СКЛАДОВІ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ
У статті доведено важливість комплексних цільових програми як інструменту вирішення про-

блем на регіональному та державному рівні. Запропоновано використання логічної моделі про-
грами для складання її дієвої характеристики та вимірювання її результативності. Наводиться
певний перелік основних питань для оцінювання програм та їхніх параметрів.

Ключові слова: цільові програми, бюджетні програми, логічна модель, оцінювання, вимірю-
вання результативності

ВСТУП
Комплексні цільові програми є одним з основних управлінських інструментів, спрямованих на

розв’язання міжгалузевих і регіональних проблем. Вони визначають ресурси, виконавців і термі-
ни реалізації заходів, спрямованих на розв’язання конкретної проблеми економіки.

Програмно-цільове планування — не новий управлінський інструмент, воно розвивалося ще в
СРСР для зосередження державних ресурсів на основних напрямках розвитку держави і його
метою було саме подолання суперечності між галузевим та територіальним плануваннями [2,
c. 15-27]. Отже, дуже актуальним на сьогодні є розвиток цього напрямку планування під час розвит-
ку держави та її регіонів, особливо з урахуванням нової редакції Бюджетного кодексу України.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Важливою складовою цих документів була система планових соціально-економічних показ-

ників, яких треба було досягти як результат реалізації цільових програм. Незважаючи на досвід,
стратегії та програми, які були схвалені національними й регіональними органами влади після
розпаду СРСР, мали багато недоліків, а саме:

 декларативність цілей і завдань;
 неузгодженість між проголошеними цілями, заходами щодо їх досягнення, виділеними

ресурсами;
 невідповідність обраних показників соціально-економічного розвитку визначеним цілям;
 брак чи поверховість системи моніторингу та оцінювання результативності реалізації програм;
 формальна роль представників недержавних структур і громадськості в розробленні програм

і, відповідно, в їх оцінюванні [3].
Ці ж риси були притаманними й державним цільовим програмам розвитку окремих адмініст-

ративно-територіальних одиниць, які, до схвалення Державної стратегії регіонального розвитку в
липні 2006 року, були основним інструментом державної регіональної політики.

Успішність реалізації програм оцінювали за критерієм вчасності витрачання та цільового при-
значення коштів, виділених з державного й місцевих бюджетів. Однак у зв’язку з хронічним недо-
фінансуванням цих програм навіть цей критерій значною мірою втратив свою об’єктивність [1].
Отже, метою цієї статті є виявлення певних недоліків при розробці нових програм і запобігання їх
на етапі планування.

РЕЗУЛЬТАТИ
Розглянемо результати виконання цільових програм на прикладі Автономної Республіки Крим

(далі — АРК) за період 2009-2010 років за допомогою таблиць 1 та 2.
З таблиць можна побачити, що у 2009 році реалізовувались 36 регіональних програм, на виконання

яких було передбачено 746,6 млн. грн., у республіканському бюджеті передбачалося 324,3 млн. грн., а
фактично профінансовано було лише 291,6 млн. грн. або 39% від передбаченого програмами.

Трохи краща ситуація склалася у 2010 році, а саме: з 961,9 млн. грн., передбачених на реаліза-
цію 45 республіканських програм, фактично з усіх джерел профінансовано 50%, у т.ч. за рахунок
державного бюджету — 16,8%, бюджету АРК — 83,8%, місцевих бюджетів — 30,6%.

Відповідно до базового закону про державні цільові програми, прийнятого у 2004 році, перед-
бачається здійснення контролю за виконанням програм, завданням якого є досягнення цільових



54
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2012 - №5

Нехайчук Д.В., Нехайчук Ю.С. Моніторинг та оцінювання як складові бюджетних програм

Таблиця 1. Аналіз виконання програм Автономної Республіки Крим за 2009 рік *
в тому числі

Всього,
тис. грн.

Державний
бюджет
України

Бюджет
АРК

Місцеві
бюджети

Інші
джерела

Передбачено програмою 746647,9 369111,10 224062,40 29684,40 123790,00
Передбачено в бюджеті 324328,36 82040,86 216458,80 16166,40 9662,30
Фактично профінансовано 291587,91 65068,16 201659,35 15198,10 9662,30
Профінансовано у %
 за програмою 39,05 17,63 90,00 51,20 7,81
 за бюджетом 89,91 79,31 93.16 94,01 100,00

* Складено авторами за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі АРК

Таблиця 2. Аналіз виконання програм Автономної Республіки Крим за 2010 рік *
в тому числі

Всього,
тис. грн.

Державний
бюджет
України

Бюджет
АРК

Місцеві
бюджети

Інші
джерела

Передбачено програмою 961940,80 310769,10 482040,00 23866,00 130265,70
Передбачено в бюджеті 494836,50 55197,20 420602,90 7498,00 11538,46
Фактично профінансовано 479699,75 52366,90 404317,05 7312,30 15758,56
Профінансовано у %
 за програмою 49,87 16,85 83,88 30,64 12,10
 за бюджетом 96,94 94,87 96,13 97,52 136,57

* Складено авторами за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі АРК

показників. Однак на практиці під час контролю основну увагу приділяють фактові виконання
заходів та цільовому витрачанню бюджетних ресурсів. Тому задля успішної реалізації програм
потрібно використовувати моніторинг та оцінку їх виконання.

Деталізовані методики моніторингу та оцінювання реалізації державних програм від початку
2000-х років застосовуються в окремих сферах державного управління — боротьби з поширен-
ням ВІЛ/СНІДУ, управління освітою, підвищення кваліфікації державних службовців, сприяння
розвиткові технологічних парків. Зокрема, наприкінці 2004 року Кабінет Міністрів України за-
твердив цілісну систему моніторингу в сфері навколишнього природного середовища.

У сфері регіональної політики впродовж останніх років було запроваджено методики моніто-
рингу показників розвитку певних типів територій. Зокрема, запровадження моніторингу функ-
ціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку. Є досвід
запровадження оцінювання діяльності державних органів влади (центральних і місцевих) в окре-
мих сферах, наприклад, щодо залучення інвестицій та формування сприятливого інвестиційного
клімату.

Завдання запровадити систему моніторингу та оцінювання реалізації стратегій чи програм
регіонального розвитку стало невідкладним після схвалення Державної стратегії регіонального
розвитку на період до 2015 року, а також урядової вказівки обласним державним адміністраціям
щодо активнішого розроблення регіональних стратегій.

Аналіз поточної ситуації засвідчує, що в Україні проблема оцінки програмних документів,
зокрема в сфері регіонального розвитку, має низку аспектів, зокрема:

1. Поки що немає практики запровадження елементів оцінювання реалізації програм зовніш-
німи учасниками (незалежними експертами, консалтинговими агентствами), формування сучас-
них підходів щодо залучення громадськості до моніторингу виконання програмних документів.

2. У сфері регіональної політики основну увагу приділяють або моніторингу тенденцій соці-
ально-економічного розвитку територій, або ж оцінюванню діяльності органів влади, незалежно
від їхньої програмної основи.

В той же час потреба у запровадженні моніторингу та оцінки реалізації стратегій і програм
визначається наступними параметрами.
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По-перше, необхідністю функціонування інструментарію визначення результативності та ефек-
тивності, який не залежав би від політичних чинників.

По-друге, доцільністю мати в розпорядженні інструмент, який демонстрував би результативність
та ефективність реалізації програм, з метою подальшого фінансування їх з державного та місце-
вих бюджетів.

По-третє, зосередженням зусиль деяких міжнародних проектів в напрямку обґрунтування по-
казників соціально-економічного розвитку регіону, програмно-цільового підходу до планування,
зокрема бюджетного, запровадження методики стратегічного планування регіонального розвит-
ку у всеукраїнському масштабі на рівні областей і громад.

Зупинимося перш за все на категорійному апараті складових цільових програм, а саме на моні-
торингу та оцінюванні [4, c. 213].

Моніторинг — це управлінська функція, яка передбачає безперервне забезпечення керівницт-
ва програми, бенефіціарів і зацікавлених сторін даними, що підтверджують чи спростовують на-
явність поступу в досягненні очікуваних результатів програми. Для моніторингу характерні прості
запитання: відбулося заплановане чи ні, скільком користувачам надано послугу, яка кількість про-
дукції була вироблена тощо.

Моніторинг дає змогу:
 визначити ключові цілі та завдання розвитку;
 дістати важливу інформацію про реалізацію програми;
 дістати уявлення про поточний стан програми (чи на будь-якому етапі);
 визначити перспективи програми та ефективні способи її реалізації;
 сприяє формулюванню та обґрунтуванню запитів на фінансування;
 дисциплінувати тих, хто відповідає за ті чи інші етапи роботи та досягнення результатів;
 допомагає зняти відповідальність тоді, коли не з вашої вини не досягнуто результатів.
Визначення необхідної системи моніторингу загалом означає пошук відповідей на такі питання:
 Хто має здійснювати моніторинг?
 Що необхідно моніторити?
 Коли й де має відбуватися процес моніторингу?
У таблиці 3 представлено етапи цього процесу.
В основі будь-якого моніторингу лежать індикатори. Це показники, за допомогою яких

здійснюється моніторинг і визначається рівень прогресу щодо виконання окремих завдань про-

Таблиця 3. Етапи організації системи моніторингу *
Етап Кроки

Планування Визначення потреб в інформації (індикатори виконання заходів, досягнення
цілей тощо) та хто її потребує. Визначення того, як часто слід збирати інфо-
рмацію. Визначення джерел і способів отримання інформації. Визначення
відповідального за збір інформації.

Підготування Розроблення й апробація документів для збору та фіксації даних. Підготу-
вання персоналу, відповідального за операції з моніторингу. Ознайомлення
персоналу програми з системою моніторингу.

Збір даних Постійний збір визначених даних. Контроль за діяльністю системи моніто-
рингу.

Аналіз та
порівняння
даних

Порівняння зібраних даних з визначеними плановими значеннями індикато-
ра, встановлення відмінностей. Визначення інших проблем. Пошук причин
відхилень та визначення варіантів розв'язання проблем.

Звітування Документування зібраних даних і результатів аналізу. Забезпечення інфор-
мацією щодо результатів моніторингу керівництва тих, хто здійснює впро-
вадження програми, бенефіціарів та інших зацікавлених осіб.

Використання
результатів

Використання результатів моніторингу для вдосконалення управління та ре-
алізації програми.

* Складено авторами
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грами, досягнення очікуваних результатів (короткотермінових та середньотермінових) тощо. При
відборі індикаторів застосовують низку критеріїв:

 відповідність: чи дає змогу індикатор виміряти прогрес щодо виконання окремих етапів і
досягнення результатів програми?

 чутливість: якщо відбуватимуться зміни, чи буде індикатор чутливим до них?
 простота і доступність: чи буде інформація доступною для збору та чи просто її буде збирати?
 надійність: чи будуть дані, необхідні для індикаторів, надійними та сумірними протягом три-

валого часу?
 простота: чи складно буде вирахувати величину індикатора?
 практичність: чи буде отримана інформація використана для прийняття рішення та вивчення

досвіду?
 об’єктивність: чи зможуть всі, хто ознайомлюється з даними, дійти однакового висновку?
 дешевизна: чи будуть витрати на отримання інформації зіставними з користю від моніторингу?
 представництво: чи індикатор даватиме змогу оцінити представництво вікових груп, статі

бенефіціарів тощо?
Оцінювання — це управлінська функція, яку застосовують періодично та селективно за потре-

би здійснити незалежну, системну й об’ єктивну перевірку стану прогресу щодо досягнення чи
відхилення від досягнення очікуваних результатів. Оцінювання — не одноразовий захід, проте
здійснюється в міру необхідності у відповідь на потребу глибшого й масштабнішого аналізу вза-
ємозв’язку між проблемами та запитами цільової групи (чи груп).

На сьогодні, окрім перевірки результативності, ефективності та сталості програми, оцінювання
використовують і для визначення її відповідності пріоритетам Стратегії регіонального розвитку.

Кожне оцінювання має бути спланованим, для того щоб визначити:
 мету та масштаб оцінювання, а також користувачів його результатів;
 методи оцінювання;
 базові показники, з якими будуть порівнювати показники досягнень програми;
 необхідні ресурси та часові рамки проведення оцінювання.
Для формулювання мети оцінювання розробляють:
 характеристику програми;
 структуру оцінювання програми.
Характеристика програми — це стислий опис програми та її основних елементів, а саме:
 декларована мета програми (проблема, яку розв’язує ця програма);
 державний чи регіональний пріоритет, якому відповідає програма;
 передумови схвалення програми, заплановані терміни реалізації;
 нормативно-правова основа програмного документа;
 територіальний масштаб програми (державна, регіональна);
 організаційна структура управління програмою;
 логічна модель програми;
 бенефіціари програми;
 виконавці програми;
 фінансове забезпечення програми;
 ризики для реалізації програми (внутрішні та зовнішні)
Оцінка програми сприяє:
 більш ефективному розподілу коштів бюджету;
 поліпшенню управління програмою;
 прозорості та посилення відповідальності за виконання програм.
Проведемо оцінку бюджетної програми на прикладі республіканської Програми «Здоров’я

кримчан».
Відповідно до статті 13 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоро-

в’я», Програмою економічних реформ 2010-2014 рр. Президента України «Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», Регіональним планом дій на 2012 рік щодо
реалізації в Криму Програми економічних реформ Президента на 2010-2014 роки «Заможне сус-
пільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» та Стратегією економічного та
соціального розвитку Автономної Республіки Крим на 2011-2020 роки, затвердженою постано-
вою Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 22 грудня 2010 року № 121-6/10. розробле-
но проект Програми Автономної Республіки Крим «Здоров’я кримчан» на 2013-2016 роки [5].
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Розробку Програми було обумовлено:
 демографічною кризою, обумовленою високими показниками смертності та захворюваності

населення, низькою народжуваністю;
 впливом соціально-економічних умов, екології, способу життя;
 недостатніми доступністю і рівнем медичної допомоги, які безпосередньо залежать від об-

сягів фінансування галузі охорони здоров’я.
Коштів, що виділяються з бюджетів усіх рівнів на реалізацію законів, які регулюють питання

надання громадянам гарантованої державою безоплатної медичної допомоги та соціального за-
хисту працівників охорони здоров’я, в першу чергу в сільській місцевості, недостатньо. Необхідні
додаткові фінансові ресурси для здійснення заходів, спрямованих на вирішення вищевказаних
питань, у тому числі на підвищення соціального статусу та покращення соціального захисту
сільських медичних працівників.

Мета програми, що розглядається, — збереження та поліпшення здоров’я населення, збільшення
тривалості життя населення Автономної Республіки Крим.

Виділимо наступні завдання програми:
 профілактика захворювань;
 зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення;
 підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги;
 забезпечення соціальної справедливості та захисту прав громадян на охорону здоров’я;
 забезпечення часткового гарантованого рівня надання безоплатної медичної допомоги в ліку-

вально-профілактичних установах автономії;
 вдосконалення системи соціального захисту медичних працівників;
 підвищення статусу і престижу професії медичного працівника.
Основні напрями виконання Програми:
 створення середовища, сприятливого для життя;
 боротьба з соціально-небезпечними захворюваннями;
 забезпечення якості життя осіб, що страждають важкими хронічними захворюваннями;
 перехід на якісно новий рівень медичного забезпечення населення у відповідності з міжна-

родними стандартами.
Реалізація Програми дає можливість:
 знизити рівень первинного виходу на інвалідність (насамперед населення працездатного віку)

шляхом запобігання ускладнень неінфекційних захворювань серед населення;
 знизити рівень госпіталізації у заклади охорони здоров’я;
 досягти середнього строку проїзду бригади швидкої медичної допомоги до пацієнта у місті

до 10 хвилин, у сільській місцевості — до 20 хвилин;
 збільшити тривалість життя хворих.
Фінансування Програми передбачено за рахунок коштів Державного бюджету України, бюд-

жету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених
чинним законодавством.

Для складання дієвої характеристики програми необхідно використати її логічну модель. Метою
логічної моделі програми є опис зв’язків між її цілями, заходами та очікуваними результатами.

За допомогою логічної моделі можна оцінити, чи були досягнуті очікувані результати її реалі-
зації. Логічну модель Програми можна представити наступним чином (рис. 1).

У структурі оцінювання окреслюються джерела та види інформації, яку потрібно зібрати, а
також методи її збору, відповідальні особи, терміни виконання цієї діяльності.

Ключовим елементом оцінки програми є правильний добір питань, за допомогою яких визна-
чатиметься її «якість». Запитання слід ставити в логічному порядку, а відповіді слугуватимуть
орієнтиром для процесу оцінювання.

Питання мають бути чітко сформульованими й відповідати меті оцінювання. Для практичного
використання в процесі оцінювання питання формулюють у формі кількох параметрів.

Авторами було запропоновано наступний перелік основних питань для оцінювання програм
та їхні параметри.

Основне питання 1. Відповідність:
 В якій мірі цілі і завдання (задачі) Стратегії і Програм відповідають пріоритетам державної

регіональної політики, а також сфері відповідальності органів влади?
 Яким чином Стратегія та Програма сприяє реалізації державних і регіональних пріоритетів?
 Яким чином Стратегія та Програма відображає реальні проблеми регіону?
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Основне питання 2. Результативність:
 В якій мірі Стратегія та Програма досягає запланованих результатів: короткострокових, се-

редньострокових і довгострокових?
 Наскільки Стратегія та Програма досягає певних показників реалізації?
 Наскільки бенефіціарії задоволені результатами Стратегії і Програм?
Основне питання 3. Ефективність:
 Наскільки Стратегія та Програма досягла своїх цілей у визначені терміни та в рамках запла-

нованих ресурсів?
 Яке співвідношення між витратами на реалізацію Стратегії і Програм і досягнутими результатами?
 Наскільки властиві Стратегії та Програмі дублювання організаційних та людських ресурсів з

іншими Програмами в рамках Стратегії? Які заходи здійснюються по зменшенню рівня витрат
дублювання?

 Чи існують альтернативні, дешевші шляхи вирішення проблеми?
Основне питання 4. Вплив:
 Які позитивні чи негативні зміни відбулися в результаті втручання (прямого і непрямого,

навмисного і ненавмисного) Стратегії і Програм в розвиток Криму?
 Чи є якісь ненавмисні наслідки реалізації Стратегії і Програм?
Основне питання 5. Стійкість:
 Чи може орган влади продовжувати реалізовувати Стратегію і Програми, враховуючи поточ-

ний і прогнозний стан ресурсного забезпечення, та / або враховуючи інші чинники (економічні,
демографічні, соціальні, технологічні)?

 Чи існує політичний вплив на хід реалізації Стратегії і Програм, що позначається на їх послідовності?
 Чи належним чином зміст і результати Програми враховуються при плануванні інших Програм

для реалізації Стратегії? Які заходи необхідні для збільшення ступеня програмної інтеграції?
Таким чином, оцінка виконання попередньої Програми «Здоров’я кримчан» на період 2008-

2012 роки за запропонованою схемою дала можливість виявити певні недоліки при розробці нової
програми з аналогічною назвою і на етапі проектування врахувати і запобігти їх.

Наприклад, виходячи з логічної моделі, представленої на рис. 1, були визначені взаємозв’язки
між цілями, завданнями, заходами. Чітко сформульовано індикатори. Показано вплив Програми
на зовнішнє середовище.

Протягом останніх двох років (2011-2012 рр.) Міністерством економічного розвитку і торгівлі
АРК проводиться комплекс тренінгів з працівниками республіканських міністерств і комітетів з
моніторингу та оцінювання республіканських програм. Така робота приносить реальні результаті
на всіх етапах виконання цільових програм.

ВИСНОВКИ
Таким чином, у статті доведено важливість комплексних цільових програм як інструменту

вирішення проблем на регіональному та державному рівні. Запропонована логічна модель про-
грами для складання її дієвої характеристики та вимірювання її результативності. У структурі
оцінювання окреслюються джерела та види інформації, яку потрібно зібрати, а також методи її
збору, відповідальні особи, терміни виконання цієї діяльності. Ключовим елементом оцінки про-
грами є правильний добір питань, за допомогою яких визначатиметься її «якість». Запитання слід
ставити в логічному порядку, а відповіді слугуватимуть орієнтиром для процесу оцінювання.
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СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ

У статті досліджено сутність фінансової безпеки суб’єктів господарювання. Визначено її ос-
новні складові елементи в розрізі внутрішніх і зовнішніх загроз. Визначено пропозиції щодо
зміцнення стану фінансової безпеки суб’єктів підприємництва в сучасних економічних умовах
господарювання.

Ключові слова: фінансова безпека, загрози, складові фінансової безпеки.
ВСТУП
Сучасний стан розвитку фінансової системи України багато в чому стає визначальним для

всього національного господарства і для національних виробників як його складової частини. Це
пов’язано із дисбалансом відтворення фінансово-кредитних ресурсів і активів від кругообігу ви-
робничого капіталу, суттєвою активізацією фінансових інститутів на сам перед торгівельної і фінан-
сово-посередницької діяльності, що у свою чергу виступає як елемент загрози рівноваги і ста-
більності ринку.

Перехід системи господарювання України до ринкового типу економічних відносин виводить
на суттєво новий рівень питання забезпечення безпеки здійснення фінансово-господарської діяль-
ності, зокрема на мікрорівні — рівні суб’єктів господарювання.

Поняттю фінансової безпеки суб’єктів господарювання приділена значна увага в працях як
вітчизняних, так і зарубіжних учених, таких як: О.І. Барановський, І.О. Бланк, В.М. Геєць,
М.О. Кизим, Т.С. Клебанова, О.І. Черняк, В.Л. Ортинський, З.Б. Живко, Л.С.Мартюшева та ін.,
проте ці думки часто неоднозначні та потребують додаткового вдосконалення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є комплексне вивчення складових фінансової безпеки суб’єктів

підприємництва.
РЕЗУЛЬТАТИ
Досліджуючи вітчизняне підприємництво ми можемо говорити про наступні аспекти, що суттє-

во впливають на розвиток системи господарювання у часи побудови економіки нового типу. Насам-
перед, це відсутність дієвих правових норм щодо захисту інтересів підприємців та споживачів; по-
друге, система, що динамічно розвивається, несе у собі небезпеку трансформаційних диспропорцій
у системі господарювання, сферах і галузях, надаючи переваги окремим напрямам розвитку підприєм-
ництва та нехтуючи іншими; по-третє, становлення будь якої нової системи само по собі потребує
вдосконалення та системи відпрацювання головних механізмів функціонування.

Введення будь-яких нових форм і методів управління фінансовими процесами безумовно ви-
магають ретельного розроблення не лише загальних механізмів, а й впровадження практичних
схем їх застосування з метою отримання найбільш прийнятного результату.

Функціонування суб’єктів господарювання на фінансовому ринку здійснюється за допомогою
різних фінансових інструментів.

Так, одним із шляхів економічного виживання є виявлення та нейтралізація загроз фінансової
стабільності підприємства, до яких можна віднести як несприятливу економічну політику держа-
ви, протиправні дії конкурентів, кризові явища, непередбачену зміну кон’юнктури, управлінську
некомпетентність тощо.

Фактори, що впливають на рівень фінансової стабільності, ми можемо поділити за критеріями
середовища на внутрішні і зовнішні; за критеріями впливу на економічні і неекономічні; за крите-
ріями визначення на об’єктивні і суб’єктивні.

Слід наголосити, що суб’єкти господарювання можуть існувати лише за умов постійної і без-
перебійної взаємодії з ринковим середовищем, що є головним принципом ринкової економіки.

Слід зазначити, що серед науковців відсутнє єдине визначення категорії «фінансова безпека», а
формулювання відображають лише окремі аспекти і не можуть претендувати на її однозначне та ви-
ключне трактування. Поняття фінансової безпеки розглядається провідними вченими під різними ку-
тами, зокрема з позицій ресурсно-функціонального підходу, з погляду статики, у контексті норматив-
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но-правового регламентування тощо. Визначаючи поняття «фінансової безпеки», більшість науковців
схиляються до характеристики захищеності фінансових інтересів на усіх рівнях фінансових відно-
син; певного рівня незалежності, стабільності і стійкості в умовах впливу на неї зовнішніх і внутрішніх
дестабілізуючих факторів, а саме: наявності значних боргових зобов’язань, кризи грошової й фінан-
сово-кредитної систем, поглинання та переуступка боргів підприємствам-конкурентам, помилки
менеджменту, пов’язані з вибором стратегії, оптимізацією активів, дебіторською й кредиторською
заборгованостями, вибору інвестиційних складових діяльності, податкової політики тощо [1, 2, 6, 9].

У свою чергу, під категорією фінансової безпеки суб’єкта розуміють насамперед визначення
його стану, за якого реалізуються програми, забезпечується прибуток і захист від зовнішніх і
внутрішніх дестабілізуючих чинників, де основними критеріями є дотримання нормативних зна-
чень окремих показників діяльності, проте саме застосування лише зазначеного методу позбавляє
можливості врахування перспективних аспектів розвитку, отримання перспективних доходів і
прибутків, ефективного використання окремих елементів активів тощо [3,4, 5, 6, 9].

На наше переконання, забезпечення системи фінансової безпеки суб’єктів господарювання
повинне носити механізм комплексних дій щодо протидії як потенційним, так і реальним загро-
зам, що у свою чергу дасть можливість їх мінімізації задля можливостей ефективного функціону-
вання в умовах динамічного розвитку зовнішнього та внутрішнього середовища.

Нехтування станом фінансової безпеки суб’єктів господарювання може призвести не лише до банк-
рутства підприємств, а і до занепаду галузей і підриву системи життєзабезпечення економіки в цілому.

Формування і практична реалізація дієвого механізму забезпечення фінансової безпеки суб’єктів
підприємництва полягає насамперед в з’ясуванні, інтерпретації і визначення факторів впливу,
дослідження взаємопов’язаності окремих складових за ієрархією і внутрішньою будовою.

Фінансова безпека суб’єктів господарювання є надзвичайно складною багаторівневою систе-
мою, що формується через окремі складові із власною структурами та механізмами, а саме: систе-
мою взаємодії із контрагентами та корпоративного управління, системою державного регулюван-
ня, бюджетування, інвестування, страхового і фондового ринку, банківською, валютною і грошо-
во-кредитною системами.

Зазвичай, сучасна система господарювання визначає поточний рівень фінансової безпеки на
основі характеристик короткострокової чистої прибутковості і фінансової стійкості з урахуван-
ням поточної рентабельності і ліквідності, залишаючи поза увагою інші критерії, що безумовно
мають суттєвий характер інформаційного впливу. На нашу думку, розрахунок рівня фінансової
безпеки повинен додатково охоплювати:

1) прогнозні характеристики прибутку від інвестування основного, інвестиційного та фінансо-
вого капіталу;

2) характеристики майбутнього руху чистого грошового потоку;
3) впровадження ефективної концепції управління діяльністю суб’єкта.
Різні автори виділяють різні складові економічної безпеки підприємства, проте, на нашу думку,

саме фінансова складова є не лише провідною, а й вирішальною для ефективного функціонування
суб’єктів господарювання. Так, до її структурних елементів доцільно відносити критерії загроз та їх
стану; вплив політико-правових складових; оцінку поточного рівня показників фінансового аналізу
та їх відповідність нормативним значенням; оцінку ефективності запобігання можливим загрозам;
перспективи розвитку суб’єкту господарювання у середньостроковому часовому розрізі.

Важливе значення для фінансової безпеки суб’єктів господарювання мають не самі критері-
альні показники, а їх порогові значення, тобто граничні величини, перевищення яких загрожує
фінансовому стану, а відповідно і безпеці функціонування.

На нашу думку, одними із основних чинників, що заважають просуванню ринкових перетво-
рень та є загрозами на внутрішньому ринку, виступають: відсутність досвіду ефективних механізмів
державного регулювання економічних процесів на макрорівні; недостатнє врегулювання залу-
чення зовнішніх капіталів; порушення інтересів національних інвесторів тощо.

Слід зазначити, що фінансова складова економічної безпеки є провідною та вирішальною,
оскільки саме фінансові відносини є основним рушієм не лише зростання та накопичення ре-
сурсів суб’єктів господарювання, але й формування будь-якої економічної системи.

На нашу думку, оцінка загроз фінансовій безпеці суб’єкта господарювання має складатись з
наступного алгоритму:

1) оцінка впливу внутрішніх негативних складових — визначення чинників неефективного
фінансового планування та управління активами, помилкової цінової політики, системи розра-
хунків та руху грошових потоків, політики формування дебіторської та кредиторської заборгова-
ності тощо;
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2) оцінка впливу зовнішніх негативних складових — неефективні та спекулятивні операції на
ринку цінних паперів, недостатньо зважена цінова, інвестиційна та інші форми конкуренції, лобі-
ювання спірних рішень органів влади тощо;

3) оцінка впливу форс-мажорних складових — не прогнозована зміна коливань валют, зміна
правил роботи на економічному та фінансовому ринках, прийняття несприятливих законодавчих
актів, обмежень тощо.

Разом з тим, особливу увагу слід зосереджувати не лише на реальних, а й на потенційних
загрозах, що генеруються не всією сукупністю факторів, а лише найвпливовішими та найнебез-
печнішими з них.

Значення дослідження і аналізу фінансової складової загального рівня безпеки суб’єкта госпо-
дарювання формується наступними компонентами:

1) стабільністю операцій, пов’язаних із фінансовими операціями щодо грошових розрахунків,
формування фінансових ресурсів, дебіторської та кредиторської заборгованості;

2) формуванням ресурсного потенціалу та реалізації загальної стратегії їх мобілізації і використання;
3) характеристика ризиків фінансової діяльності як найбільш небезпечних за своїми наслідками.
Розглядаючи систему фінансової безпеки підприємства як стабільну, слід зазначити, що вона

не носить абсолютний характер, може змінюватись на окремих етапах в залежності від впровад-
ження додаткових механізмів стабілізації та розглядається як динамічна характеристика, пов’яза-
на із формуванням нових параметрів системи господарювання.

ВИСНОВКИ
Система фінансової безпеки кожного суб’єкта є індивідуальною і залежать від сукупності чин-

ників, а саме законодавчої складової, характеристики матеріально-технічних і фінансових ресурсів,
впровадження ефективних систем планування та менеджменту, комплексного і системного підхо-
ду до організації діяльності.

Система забезпечення фінансової безпеки суб’єктів господарювання передбачає здійснення
постійного моніторингу з точки зору впливу на стан суб’єкта в цілому, оцінку позицій стратегіч-
них програм, аналіз ефективності поточних рішень.

Отже, оцінювати стан фінансової безпеки суб’єктів господарювання слід не лише за об’єктив-
ною системою параметрів, критеріїв та індикаторів, які визначають критичні значення функціону-
вання, а саме: показниками ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності, прибутковості,
системі порівняльних характеристик, балансу ліквідності, а й прогнозними складовими діяльності.
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РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИДАТКАМИ МІСЦЕВИХ
БЮДЖЕТІВ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття описує теоретичні аспекти сутності місцевих видатків. Зроблено аналіз динаміки, скла-
ду та структури видатків України, видатків зведеного бюджету Автономної Республіки Крим за
останні роки. Виявлені проблеми та недоліки у цій сфері бюджетних відносин та запропоновані
напрямки підвищення ефективності та результативності використання бюджетних ресурсів на
місцевому рівні.

Ключові слова: місцевий бюджет, витрати органів місцевого самоврядування, децентралізація,
середньострокове та довгострокове планування, бюджетна і регіональна політика.

ВСТУП
За нинішніх умов господарювання під час забезпечення соціально-економічного розвитку ад-

міністративно-територіальних утворень особлива увага приділяється своєчасності та повноті мо-
білізації фінансових ресурсів і напрямам витрачання їх у різних ланках фінансової сфери. Управ-
ління охоплює весь процес формування та використання фінансових ресурсів стосовно доціль-
ності та обґрунтованості здійснення фінансових операцій на місцевому рівні.

Реалізація ефективного процесу управління здебільшого залежить від фінансового забезпе-
чення регіону. На сьогодні органи місцевого самоврядування не повною мірою забезпечені фінан-
совими ресурсами для виконання своїх повноважень.

Основними недоліками існуючого процесу прийняття управлінських рішень стосовно видатків
місцевих бюджетів в Україні визнано недотримання принципу спрямованості бюджетних видатків
на досягнення стратегічних цілей соціально-економічного розвитку території, відсутність зако-
нодавчо закріплених вимог та стимулів щодо обов’язкового проведення місцевими органами вла-
ди оцінки ефективності бюджетних видатків. Роль громадськості як суб’єкта управління видатка-
ми місцевих бюджетів залишається вкрай незначною по причині відсутності дієвих механізмів
забезпечення участі громади у прийнятті бюджетних рішень.

За сучасних умов виникає необхідність у створенні ефективного механізму управління, що
забезпечить соціально-економічний розвиток адміністративно-територіальних утворень завдяки
належному формуванню та ефективному використанню фінансових ресурсів суб’єктами госпо-
дарювання.

В Україні дослідженню проблем функціонування місцевих бюджетів присвячені праці О. Ва-
силика, В. Дем’янишина, Т. Єфименко, В. Зайчикової, О. Кириленко, В. Кравченка, М. Кульчиць-
кого, І. Луніної, К. Павлюк, Ю. Пасічника, С. Юрія та ін. Серед зарубіжних учених цими питання-
ми займалися Р. Бірд, Л. Ігоніна, С. Їлмаз, Д. Кінг, В. Лебєдєв, Р. Масгрейв, Г. Поляк, В. Твердо-
хлєбов та ін. Безперечно, внесок згаданих науковців в обґрунтування теоретичних і практичних
аспектів функціонування місцевих фінансів важко недооцінити. Однак реалії сьогодення, які не
відповідають задекларованій стратегії розвитку соціальної держави, потребують наукового пере-
осмислення питань зміцнення фінансових основ місцевого самоврядування.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналіз фінансування видатків місцевих бюджетів, виявлення проблем в органі-

зації зазначеного процесу та обґрунтування необхідності модернізації місцевих фінансів шляхом
підвищення ефективності використання обмежених бюджетних ресурсів.

РЕЗУЛЬТАТИ
Місцеві бюджети — важливий і складний елемент бюджетної системи держави. Це фінансова

категорія, основу якої становить система фінансових відносин між місцевими та господарськими
структурами, що функціонують на даній території, між бюджетами і населенням даної території,
що складаються при витрачанні коштів місцевих бюджетів, відносини між місцевими бюджетами
різних рівнів щодо перерозподілу фінансових ресурсів, між місцевими бюджетами і державним
бюджетом. Питання їх побудови, ефективного використання у фінансовому механізмі держави в
ринкових умовах досить актуальні [4].
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Сутність фінансового забезпечення місцевих органів влади являє собою сукупність заходів
щодо акумуляції, розподілу та використання фінансових ресурсів з метою створення умов, що
сприяють нормальному здійсненню економічних процесів на відповідній території, реалізації за-
планованих соціальних програм, проектів, та запобіганню і усуненню порушень при викорис-
танні фінансових ресурсів. Фінансові ресурси місцевих органів влади — це фонди коштів, що
створюються і використовуються на соціальний і економічний розвиток регіонів.

Фінансові ресурси місцевих органів влади виступають як централізовані та децентралізовані
грошові фонди цільового призначення. Вони формуються і використовуються в процесі розподі-
лу і перерозподілу національного багатства країни (рис. 1).

Джерела формування фінансових ресурсів місцевих органів влади

Вільні бюджеті кошти

Фінансові ресурси
комунальних
підприємств

Позики, концесійні інвестиції

Прямі

Доходи місцевого бюджету

Міжбюджетні трансферти

Цільове фінансування з
Державного бюджету

Місцеві позабюджетні фонди

Фінансові ресурси
населення

Непрямі

Рис. 1. Джерела формування фінансових ресурсів місцевих органів влади (Складено автором)

Саме фінансові ресурси місцевих органів влади забезпечують реалізацію функцій господар-
ської та соціальної спрямованості територій. Практика здійснення місцевого самоврядування до-
водить, що самоврядування є реальним тільки у разі володіння необхідними фінансовими та ма-
теріальними ресурсами для ухвалення самостійних рішень, задоволення потреб мешканців, вико-
нання поставлених завдань.

Одним з нових методів залучення коштів до місцевих бюджетів можуть бути форма державно-
приватного партнерства, така як концесія. Вона дає можливість залучення коштів приватного інве-
стора при збереженні державного контролю за галузями і об’єктами, які мають стратегічне зна-
чення для економіки та безпеки України.

З метою підвищення зацікавленості органів місцевого самоврядування та суб’єктів господа-
рювання Радою міністрів АРК з 2003 засновано і проводиться щорічний конкурс «Кращий регіон
з розвитку концесійної діяльності в Автономній Республіці Крим». Учасники конкурсу — міста,
села, селища, райони республіки в особі органів місцевого самоврядування. Переможцями визна-
ються ті, хто добився найкращих результатів за підсумками роботи за рік з передачі об’єктів кому-
нальної власності в концесію.

Механізм концесії найбільш поширений при будівництві різних об’єктів інфраструктури, і
передусім, автомобільних доріг.

Службою автомобільних доріг в АР Крим було виділено кілька потенційно комерційно успіш-
них об’єктів для залучення інвестиційних коштів на концесійній основі. Концесієдавцем є Дер-
жавна служба автомобільних доріг України «Укравтодор». Термін виконання: 2009-2025 роки.
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Однією з автомобільних доріг є міжнародна автомобільна дорога державного значення Хер-
сон-Джанкой-Феодосія-Керч. Проект передбачає реконструкцію, капітальний ремонт, будівницт-
во нових ділянок і об’їзних автодоріг. Орієнтовна вартість складає 6,5 млрд. грн.

Стратегічними партнерами для Кримського півострова є великі бізнесмени Російської Феде-
рації. Більшість експертів як з російської, так і з кримської сторони, єдині в тому, що консолідо-
вані зусилля гравців великого бізнесу з Російської Федерації та конструктивних політиків Криму
здатні вдихнути життя в економіку автономії, що позитивно позначиться і на політичній ситуації
на півострові.

Міністерство економіки Автономної Республіки Крим 25 лютого 2010 оприлюднило проект
закону «Про введення спеціального економічного режиму інвестиційної діяльності на території
Автономної республіки Крим». Законопроект пропонує з 1 січня 2011 року ввести на території
Криму спеціальний економічний режим строком на 20 років [3].

На жаль, сучасний стан місцевих бюджетів виглядає не найкращим чином, що заважає вико-
нанню покладених на органи місцевої влади складних завдань: мізерність власних дохідних дже-
рел, майже повна залежність від державного бюджету, непрозорість бюджетних відносин у на-
данні фінансової допомоги з центру, відсутність стимулів у додатковому одержанні доходів та
економічному витрачанні бюджетних коштів.

Витрачання бюджетних коштів яскраво виявляє зміст основних функцій і завдань, які виконують
органи державної влади і місцевого самоврядування. Склад, структура і динаміка бюджетних ви-
датків відображає державні, регіональні та місцеві пріоритети соціально-економічного розвитку.

Недосконалою залишається і система перерозподілу ресурсів. Існуючі механізми вказують на
те, що в результаті міжбюджетних трансфертів виникає «зрівнялівка», створюється ситуація, коли
місцеві органи влади позбавлені можливості самостійно вирішувати власні проблеми: одні ста-
ють залежними від дотацій, у інших через те, що мають «зайві» ресурси, їх вилучають. Таким
чином, органи місцевого самоврядування позбавляються стимулів для ефективнішого розвитку
інфраструктури — простіше залишатися реципієнтом, ніж переходити в розряд донорів. З іншого
боку, вони виявляються залежними від центральних органів влади [5].

Формування видатків місцевих бюджетів відбувається шляхом закріплення за органами держав-
ної влади та місцевого самоврядування видаткових функцій. Кінцевою метою розмежування видат-
кових повноважень є розподіл між ними тих функцій, які будуть належним чином виконуватися.

Фінансування видатків місцевих бюджетів, використання місцевих фінансових ресурсів тісно
пов’язане з видатками державного бюджету. Адже саме держава, використовуючи фінансові ресур-
си, забезпечує можливість реалізації завдань і функцій, які постають перед нею на тому чи іншому
етапі розвитку суспільства. Тому потрібно враховувати, що цей процес впливає на розвиток як фінан-
сової системи, так і сукупності фінансових ресурсів, які акумулюються на рівні територіальних
громад. Слід зазначити, що чим вищий ступінь розвитку суспільства й держави, тим більше викори-
стовується фінансових ресурсів для вирішення поставлених завдань і задоволення їхніх інтересів.
Сьогодні ці кошти досягли значних сум, оскільки посилення ролі держави в економічному й полі-
тичному житті знаходить своє відображення у збільшенні державних видатків [10].

Для ґрунтовного дослідження проблем забезпечення фінансовими ресурсами органів місцево-
го самоврядування проведемо аналіз фінансування видатків місцевих бюджетів України за 2006–
2011 роки.

Виконання місцевих бюджетів за видатками у 2006-2011 роках характеризують дані, наведені
у таблиці 1.

Таблиця 1. Динаміка видатків місцевих бюджетів України у 2006–2011 рр., млн. грн. *
Роки

Показники 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Абсолютне
відхилення
2011 р. до

2006 р.
Видатки місцевих бюджетів,
млн. грн.
у т.ч.: 75781,6 104853,2 138998,8 136254,9 159760,2 178632,3 102850,7
Видатки загального фонду 59934,9 86600,3 115438,4 117819,2 141132,6 157945,2 98010,3
Видатки спеціального фонду 15846,7 18252,9 23560,4 18435,7 18627,6 20687,1 4840,4

* Складено автором за даними Міністерства Фінансів АР Крим за 2006-2011 рр.
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Обсяг видатків місцевих бюджетів у 2011 р. становив 178632,3 млн. грн., що на 102850,7 млн.
грн., або 2,5 рази більше порівняно із 2006 р. Специфіка функціонування місцевих бюджетів най-
повніше відображається у складі та структурі їхніх видатків.

Упродовж 2006–2011 рр. спостерігалася позитивна тенденція до зростання: обсягу видатків
загального фонду місцевих бюджетів на 98010,3 млн. грн. або у 2,6 рази; обсягу видатків спеці-
ального фонду місцевих бюджетів на 4840,4 млн. грн., або у 1,3 рази.

Така динаміка дає підстави вважати, що загальний обсяг видатків місцевих бюджетів України
має чітко виражену тенденцію до зростання, що свідчить про збільшення фінансових можливос-
тей органів місцевого самоврядування.

Питома вага видатків загального фонду місцевих бюджетів у 2006–2011 рр. зросла на 8,3% і
становила у 2006 р. — 79,1%, 2007 р. — 82,6%, 2008 р. — 83%, 2009 р. — 86,5%, 2010 р. — 88,3%
та у 2011р. — 88,4%. Натомість питома вага видатків спеціального фонду місцевих бюджетів має
тенденцію до зниження і у 2006 р. — 20,9%, 2007 р. — 17,4%, 2008 р. — 17%, 2009 р. — 13,5%,
2010 р. — 11,7% та у 2011 р. — 11,6%.

Місцеві бюджети виступають головним інструментом реалізації державної регіональної полі-
тики та вирішення таких важливих завдань, як структурна перебудова економіки, вирівнювання
соціально-економічного розвитку регіонів, розвиток місцевого господарства, здійснення житло-
вого будівництва, благоустрою, проведення правоохоронних заходів тощо.

Головна стратегічна мета державної регіональної політики України може бути визначена як
досягнення високого рівня якості життя кожного громадянина незалежно від місця його прожи-
вання у країні на основі забезпечення стрімкого збалансованого екобезпечного соціально-еконо-
мічного розвитку держави та її регіонів переважно на інноваційних засадах.

Формування та здійснення державної регіональної політики в Україні мають бути спрямовані
на розроблення системи конкретних механізмів державного управління регіональним розвитком
цілісного соціально-економічного територіального комплексу країни та механізмів плідної вза-
ємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування у сфері забезпе-
чення просторового розвитку кожного адміністративного регіону, у тому числі АР Крим [2].

Місцеві бюджети відображають політику органів місцевого самоврядування, є основним інстру-
ментом її реалізації. Органи місцевого самоврядування самостійно визначають пріоритети у своїй
діяльності, ставлять цілі та завдання, втілення яких забезпечується за допомогою коштів місце-
вих бюджетів [4].

Проаналізуємо видатки зведеного бюджету Автономної Республіки Крим, що дасть змогу кра-
ще уявити реальний стан питання направлення розподілу видатків на місцевому рівні (табл. 2).

Таблиця 2. Динаміка видатків зведеного бюджету Автономної Республіки Крим у 2006–2011 рр.,
млн. грн. *

Роки

Показники 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Абсолютне
відхилення
2011 р. до

2006 р.
Видатки зведеного бюджету
АР Крим, млн. грн.
у т.ч.:

3462,1 4938,0 6060,0 6347,2 7926,4 8956,2 +5494,1

Видатки загального фонду 2590,2 3735,4 4686,2 5116,5 6103,9 6790,8 +4200,6
Видатки спеціального фонду 871,9 1202,6 1373,8 1230,7 1822,5 2165,4 +1293,5

* Складено автором за даними Міністерства Фінансів АР Крим за 2006-2011 рр.

Місцеві бюджети відіграють важливу роль у фінансуванні суспільних послуг, насамперед соці-
ального спрямування. Аналіз структури видатків зведеного бюджету Автономної Республіки Крим
за функціональною класифікацією (табл. 3) дає підстави стверджувати, що упродовж 2006–2011
рр. більшість видатків спрямовувалася на соціальні цілі (освіта, охорона здоров’я, соціальний
захист і соціальне забезпечення, культура та мистецтво, фізична культура і спорт). У 2011 р. час-
тка цих видатків у структурі видатків зведеного бюджету Автономної Республіки Крим складала
75,2%, що на 1,9% більше порівняно із аналогічним показником 2006 р., 1,5% — 2007 р., 2,1% —
2008 р., 0,7% — 2009 р. та 2,6% — 2010 р.
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У 2011 р. у структурі видатків загального фонду місцевих бюджетів за функціональною класи-
фікацією порівняно із 2006 р. відбулися такі зміни:

 збільшилася питома вага видатків на державне управління на 0,5%, соціальний захист та
соціальне забезпечення — 0,9%, економічну діяльність на 7,2%, охорону здоров’я — 2,3%, куль-
туру і мистецтво — 0,3%;

 зменшилася питома вага видатків на економічну діяльність на 0,5%, забезпечення громад-
ського порядку та безпеки — 0,05%, житлово-комунальне господарство — 0,3%, освіту — 1,7%;

 практично не змінилася питома вага видатків на засоби масової інформації,охорону навко-
лишнього природного середовища та ядерної безпеки, правоохоронну діяльність і забезпечення
безпеки держави, фізичну культуру і спорт.

Як і у попередні роки, у 2011 р. переважна частина видатків бюджету АР Крим спрямована на
соціально-культурну сферу та соціальний захист (81,7 відсотка), залишаючи вкрай обмеженим
фінансове забезпечення власних повноважень місцевого самоврядування (насамперед житлово-
комунального господарства, котре зношено на 60-70%), а також на забезпечення видатків розвит-
ку, що в свою чергу уповільнює процеси економічного розвитку регіону.

Таким чином, пропонуємо основні процеси і процедури стратегічних напрямів та ефектив-
ності здійснення видатків на місцевому рівні:

 вибір ключових галузей бюджету для глибшої і ретельної перевірки на постійній основі;
 моніторинг видатків з метою встановлення реального використання ресурсів і реальних ре-

зультатів у ключових галузях порівняно з тим, що було заплановано;
 оцінка ефективності: чи можна було досягти заявлених цілей за нижчого рівня постійних

видатків за рахунок досконаліших механізмів і методів алокації бюджетних ресурсів;
 реалізація програми аналізу бюджетних видатків за галузями й моніторингу видатків за най-

важливішими напрямами як складового елементу комплексного бюджетного процесу, що забез-
печує прийняття обґрунтованих рішень щодо розподілу бюджетних ресурсів [6].

Зміст регіональної бюджетної політики багатогранний. Вона включає такі найважливіші ланки:
1) розробку науково обґрунтованої концепції розвитку місцевого бюджету як важливого інстру-

мента регулювання соціально-економічних процесів. Вона формується на основі вивчення по-
треб сучасного стану суспільного розвитку, усебічного аналізу стану розвитку економіки й соці-

Таблиця 3. Структура видатків зведеного бюджету Автономної Республіки Крим за функціо-
нальною класифікацією у 2006–2011 рр., % *

РокиПоказники 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Державне управління 6% 5,8% 5,9% 6,8% 6% 6,5%
Правоохоронна
діяльність і забезпечення
безпеки держави

0,03% 0,03% 0,02% 0,03% 0,03% 0,04%

Економічна діяльність 6,1% 6,4% 6,5% 6,7% 12,6% 13,3%
Охорона навколишнього
природного середовища
та ядерна безпека

0,05% 0,05% 0,06% 0,06% 0,04% 0,05%

Житлово-комунальне
господарство 3,6% 4,1% 4,2% 4,6% 2,6% 3,3%

Охорона здоров’я 21,3% 21,5% 21,9% 21,8% 22,2% 23,6%
Фізична культура і спорт 0,5% 0,6% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6%
Культура і мистецтво 4,5% 4,6% 4,3% 4,7% 4,3% 4,8%
Засоби масової
інформації 0,09% 0,09% 0,1% 0,1% 0,09% 0,1%

Освіта 29,9% 30,0% 29,1% 30,1% 27,9% 28,2%
Соціальний захист і
соціальне забезпечення 17,1% 17,0% 17,1% 17,2% 17,9% 18,0%

Інші видатки 10,8% 9,8% 10,1% 7,21% 5,7% 1,5%
* Розраховано автором за даними Міністерства Фінансів АР Крим за 2006-2011 рр.
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альної сфери, глобальних тенденцій соціально-економічного розвитку та стратегічних пріори-
тетів регіонів;

2) визначення основних напрямів мобілізації й використання місцевих бюджетних ресурсів на
перспективу й бюджетний період; при цьому виходять із шляхів досягнення поставлених цілей,
передбачених економічною політикою, ураховуються зовнішні та внутрішні чинники, можливості
зростання бюджетних ресурсів;

3) здійснення практичних дій, спрямованих на досягнення поставлених цілей.
Регіональна бюджетна політика є важливим інструментом впливу суб’єкта розподільчих відно-

син (органів державної влади та місцевого самоврядування) на об’єкт розподілу (валовий
внутрішній продукт) для досягнення конкретних цілей стабілізації та розвитку національної еко-
номіки [1].

Особливу увагу в бюджетному процесі займає стадія виконання бюджету, тому ця стадія по-
требує чіткої регламентації та контролю з боку адміністрації регіону та громадськості. Основна
робота на етапі виконання місцевого бюджету повинна покладатися на головних розпорядників
бюджетних коштів, оскільки саме вони володіють повною інформацією з приводу виконання ви-
датків, і мають можливість оцінити ефективність витрачання бюджетних коштів, за допомогою
фінансових та інших показників ефективності та результативності. На цій стадії інші учасники
бюджетного процесу є лише спостерігачами та споживачами суспільних послуг, тому вони по-
винні відігравати важливу роль у цьому процесі на основі власних повноважень, а саме: органи
фінансового управління мають можливість сформувати загальну картину за всіма головними роз-
порядниками бюджетних коштів. Місцеві органи влади повинні вчасно одержувати інформацію з
приводу виконання бюджету з поясненнями та економічним обґрунтуванням для вчасного реагу-
вання і в разі необхідності затвердження скоригованих показників бюджету. Громадськість по-
винна втілювати у життя так званий громадський контроль, який можливо проводити за допомо-
гою відкритих звернень, листування, інших засобів, які повинні організовувати органи місцевої
влади для виявлення недоліків у власній роботі.

Стадія оцінки виконання місцевого бюджету має особливу роль в бюджетному процесі,
оскільки дозволяє оцінити одержані результати фінансування видатків, сформувати бюджет на
наступний період з урахуванням виявлених недоліків. Ефективна діяльність всіх гілок влади мож-
лива лише за таких умов: головні розпорядники бюджетних коштів повинні готувати звіти на
основі визначених показників ефективності та результативності, на основі цих звітів обласне фінан-
сове управління повинно сформувати власний звіт, де визначені загальні показники ефективності
та результативності по регіону. Законодавчі органи місцевої влади перед затвердженням звіту з
виконання бюджету повинні провести моніторинг суспільної думки за допомогою опитування
споживачів суспільних послуг, зробити аналіз одержаних даних, внести їх до звіту, підготовлено-
го обласним фінансовим управлінням, організувати громадські слухання, і лише при виконанні
всіх цих умов затвердити звіт з виконання місцевого бюджету [7].

У постанові Верховної Ради України «Про основні напрями бюджетної політики на 2013 рік»
описуються нові напрямки взаємовідносин між державним и місцевими бюджетами, основні з них:

 здійснення розрахунку видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів,
на підставі державних соціальних стандартів та нормативів;

 підвищення рівня конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості регіонів (табл. 4),
узгодження пріоритетів та дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцево-
го самоврядування щодо регіонального розвитку, зміцнення міжрегіональних зв’язків;

 підвищення рівня та ефективності використання бюджетних коштів внаслідок поступового
запровадження програмно-цільового методу у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів;

Таблиця 4. Інвестиційні потоки АР Крим за 2006-2011 роки (тис. дол. США) *
РокиНапрямки

інвестицій 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Відхилення
2011 р. до
2006 р. +/-

Прямі іноземні ін-
вестиції в АР Крим 488080,6 604685,0 753909,6 649832,0 718429,1 815565,5 +327484,9

Прямі іноземні ін-
вестиції з АР Крим 109,5 224,2 219,4 287,8 2533,6 2227,6 +2118,1

* Складено автором за даними Статистичного щорічника АР Крим за 2011 р [9]
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 розроблення методологічних засад планування місцевих бюджетів на середньострокову
перспективу;

 збільшення питомої ваги місцевих бюджетів у зведеному бюджеті з урахуванням підвищення
основних соціальних стандартів, збільшення інвестиційного ресурсу, перерозподілу функціональ-
них повноважень між центром та регіонами і проведення структурних реформ;

 концентрації державної підтримки розвитку регіонів у державному фонді регіонального роз-
витку, що формується в обсязі не менше 1 відсотка прогнозного обсягу доходів загального фонду
проекту державного бюджету;

 здійснення поетапної передачі місцевим бюджетам окремих видатків державного бюджету
(у тому числі видатків на централізовані заходи та субвенцій), заходи з реалізації яких мають
забезпечувати органи місцевого самоврядування, з одночасним виділенням державою коштів для
забезпечення таких видатків [8].

Впровадження в життя цих напрямків взаємодії бюджетів допоможе зміцнити ефективність та
результативність використання бюджетних ресурсів на місцевому рівні.

ВИСНОВКИ
Провідним чинником успішної реалізації завдань місцевого самоврядування є чітке визначен-

ня необхідного обсягу фінансових ресурсів даного територіального утворення. Метою зміцнення
фінансових основ місцевого самоврядування і ефективного використання фінансових ресурсів є
створення умов відповідального вирішення місцевих питань і впливу на реалізацію регіональної
політики на місцях.

Важливою умовою ефективного розвитку бюджетної системи країни є реальна децентраліза-
ція державних фінансів. Одним із головних завдань по вдосконаленню фінансування видатків
місцевих бюджетів в Україні є перерозподіл функцій між місцевими і державним бюджетом, по-
ступовий перехід до децентралізації державних фінансів, який полягає в тому, що на державному
рівні (за рахунок коштів державного бюджету) повинні фінансуватись лише ті видатки, які пов’я-
зані із виконанням загальнодержавних потреб: оборона країни, утримання законодавчої і вико-
навчої влади, розвиток фундаментальної науки, структурна перебудова економіки. За рахунок
централізованих фінансових джерел повинні також фінансуватись видатки по вирівнюванню соці-
альної забезпеченості регіонів. Фінансові ж проблеми місцевого рівня раціонально вирішувати за
рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

Також, скасування секторних нормативів, що регламентують витрату коштів на місцях, і про-
ведення пов’язаних реформ, у. тому числі щодо зміни принципів фінансування освіти, охорони
здоров’я, дозволяє місцевій владі оптимізувати мережу бюджетних установ та їх персонал.

Пріоритетним завданням бюджетної регіональної політики України в найближчі роки має ста-
ти переорієнтація видатків місцевих бюджетів на модернізацію бюджетного сектору економіки,
підвищення його ефективності, зниження матеріало- й енергоємності. Необхідною передумовою
розв’язання таких завдань є перехід до системи середньострокового бюджетного планування та
відповідного включення щорічних бюджетів у систему середньострокових пріоритетів держави.
Це дасть змогу оцінювати середньострокові економічні й фінансові наслідки законопроектів соці-
альної спрямованості й поточних бюджетних рішень, а отже створить умови для збільшення пе-
редбачуваності бюджетної політики і зменшення впливу політичних факторів на зростання дер-
жавних витрат, підвищення ефективності бюджетних інвестицій, зміцнення довгострокової ста-
більності державних фінансів.

Таким чином, вирішення цілого комплексу проблем стосовно формування і використання місце-
вих фінансових ресурсів значною мірою визначило б розширення економічної самостійності регі-
онів України. Адже від того, наскільки політично незалежні й фінансово забезпечені адміністра-
тивно-територіальні одиниці, залежить стабільність і незалежність усієї держави.

Запропоновані в дослідженні заходи дозволять підвищити ефективність використання фінан-
сових ресурсів місцевих органів влади та фінансову незалежність органів місцевого само-
врядування.
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ВНУТРІШНІЙ КОЛЕКШЕН ЯК ДІЄВИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ
ПРОСТРОЧЕНИМИ БОРГАМИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

Висвітлені питання щодо доцільності повернення проблемних боргів в банківських установах
силами внутрішніх підрозділів стягнення. Проведений аналіз дієвості внутрішньобанківського
колекшену по відношенню до стягнення проблемних боргів силами позабанківських колектор-
ських компаній.

Ключові слова: цілі колекшену, ситуаційний центр, тимчасові комісії, робочі групи.
ВСТУП
В період кризи перед банківським сектором України постало питання щодо необхідності роз-

гортання роботи по протидії процесам погіршення якості кредитних портфелів. Першими відре-
агувати на проблеми неплатежів за кредитними зобов‘язаннями намагалися колекторські устано-
ви. Проте, на той час банки неохоче передавали останнім управління проблемними активами,
довіряючи, у першу чергу, штатним підрозділам стягнення, які вже були сформовані, проте не
мали злагодженого алгоритму діяльності. Згодом робота такого роду внутрішніх підрозділів збо-
ру проблемних боргів стала більш регламентованою та виваженою. Банки розробили внутрішні
документи, що регулювали діяльність підрозділів колекшену та чітко відображали обсяги прав та
обов‘язків співробітників, що безпосередньо протидіяли проблемним боргам.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Вертикаль підрозділів колекшену покликана реагувати на ризики збільшення проблемних ак-

тивів, а в разі настання їх наслідків, — консолідувати зусилля пов‘язаних стратегічними цілями
підрозділів для скорочення прострочень за кредитними договорами.

Основою успіху сучасного підрозділу колекшену банку є поєднання певних факторів, які, до-
повнюючи один одного, створюють сприятливі умови для досягнення поставлених цілей.

Застосування внутрішньобанківського колекшену як дієвого механізму стягнення вивчається
та підтверджується більшістю потужних банківських установ держави. Проте, все більше нау-
ковців прагнуть довести першочерговість застосування внутрішнього колекшену при поверненні
проблемних боргів. Серед них: Анасімов О., Денисенко М., Кльоба Л. та інші.

Доцільність застосування системи підрозділів банківського колекшену не змушує сумнівати-
ся. Однак, визначення найбільшої дієвості у стягненні боргів бвнківськими установами та колек-
торськими компаніями потребує певного обгрунтування.

Мета даного дослідження полягає в з‘ясуванні необхідності застосування внутрішньобанків-
ських підрозділів з протидії проблемним боргам у першу чергу при збільшенні проблемного порт-
фелю перед прийняттям рішень щодо передачі обов‘язків зі стягнення зовнішнім колекторським
установам.

РЕЗУЛЬТАТИ
Необхідність створення та впровадження в практику внутрішньобанківських підрозділів ко-

лекшену зумовлена тим, що в умовах циклічно повторюваних криз, при загальній стагнації ви-
робництва, необхідно мати добре керований підрозділ управління проблемною заборгованістю,
що є могутнім центром з організації цього специфічного роду діяльності банку [1].

Підрозділи банку по протидії збільшенню проблемних активів створюються з метою забезпе-
чення ефективної роботи банку в сучасних умовах. На думку Кльоби Л.Г., сучасний банк має нала-
годжувати співпрацю з юридичними, консалтинговими та колекторськими фірмами для вирішення
конкретних завдань боротьби з простроченими кредитами [2]. Погоджуючись з даною тезою відміти-
мо, що першочерговим завданням банків по протидії проблемним боргам є, все ж таки, самостійне
зменшення обсягів проблемних портфелів, дотримуючись корпоративних принципів, переслідую-
чи стратегічні цілі та ставлячи фінансові інтереси банківської установи понад усе.
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Основою успіху сучасного підрозділу колекшену банку є поєднання певних факторів, які, до-
повнюючи один одного, створюють сприятливі умови для досягнення поставлених цілей. Цілі
системи внутрішньобанківського колекшену можуть бути поділені на стратегічні та короткостро-
кові (локальні).

Говорячи про стратегічні цілі підрозділів стягнення в системі банківських установ, перед усім
мається на увазі економічна та фінансова безпека банку, зниження його вразливості під час коли-
вань фінансової ситуації в державі, стійкість установи при проявах негативних зовнішніх факторів.

Під короткостроковими цілями системи колекшену маються на увазі поточне зниження об-
сягів несплат за кредитними договорами, попередження можливих непогашень боргів, стягнення
заборгованостей у нетипових ситуаціях, таких як смерть позичальника, втрата чи пошкодження
предмету застави, позбавлення волі боржника, тощо.

В роботі підрозділів стягнення проблемних боргів постійно виникають ситуації, що потребу-
ють негайного вирішення, або вирішення в досить стислі строки. Для вирішення таких питань
створюються ситуаційні центри по управлінню проблемними боргами, тимчасові комісії та ро-
бочі групи. Саме функціонування таких форм пізнього збору дозволяє стверджувати, що внутрішній
колекшен є найдієвішим проявом колекторства в сучасному банківському середовищі.

Робота з проблемними кредитами ведеться в банках по-різному. Найбільш поширеним є прин-
цип закріплення кредиту на весь час його існування за банківською установою, що його видала.
Але практика свідчить, що підрозділ, який займається масовими активними операціями і найчас-
тіше має бізнес-план обов’язкових обсягів розміщення, не завжди здатний забезпечити навіть
простий моніторинг виданих кредитів. У результаті втрачається час, і кредит може перейти з про-
блемного в безнадійний до стягнення [1].

Значна кількість дослідників стверджує, що істотну роль у роботі з проблемними кредитами
може, у випадку його створення, відігравати ситуаційний центр управління проблемною заборго-
ваністю, який відповідає за своєчасне здійснення комплексного аналізу результатів кредитної діяль-
ності банку і повинен давати повну, реальну оцінку можливих наслідків прийнятих рішень з ура-
хуванням стратегічних інтересів банку в цілому. Ситуаційний центр повинен формулювати оста-
точні відповіді на питання про пріоритети використання механізмів повернення або списання
заборгованості, в часових рамках здійснення нестандартних схем погашення, тактичних і страте-
гічних наслідках проведення тієї чи іншої операції підрозділу, податкових наслідках для банку і
генеральної лінії в роботі з проблемними кредитами [3].

Штат ситуаційного центру управління проблемною заборгованістю за кредитними операціями
(без врахування працівників, робочі місця яких знаходяться у філіях банку), повинен, за загальною
практикою потужних українських банків, становити не більше, ніж 9-11 осіб, підібраних за принци-
пом спеціалізації. Типова організаційна структура ситуаційного центру відображена на рис. 1.

Аналіз банківської системи України показав, що левова частина банків України не може дозво-
лити собі сформувати потужний ситуаційний центр управління проблемними боргами з причини
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Рис. 1. Типова структура ситуаційного центру управління проблемною заборгованістю (Складе-
но автором)
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оптимізації штату, уявної недоцільності такого роду постійно діючого підрозділу, тощо. В таких
випадках ведеться пошук альтернативних шляхів вирішення проблем зростання проблемного
кредитного портфелю.

Тимчасові робочі групи управління проблемною заборгованістю значною мірою сприяють
покращенню якості кредитного портфелю певного регіону, закладають фундамент у подальше
підтримання допустимого рівня «поганих» боргів, формують у клієнтів уявлення, що банк є по-
тужною фінансовою установою, яка у партнерських відносинах толерантна, проте активно та
дієво захищає свої економічні інтереси.

Ще однією альтернативою ситуаційним центрам є створення різного роду комітетів, поклика-
них управляти процесами стягнення проблемних боргів. Їх відмінність від ситуаційних центрів
чи робочих груп полягає в тому, що діяльність такого роду органів спрямована не на зниження
обсягів проблемного портфелю в конкретний час та у конкретному підрозділі банківської устано-
ви, а на розробку фундаментальних основ стягнення боргів, виділення принципів внутрішньо-
банківського колекшену, а також загальних правил діяльності підрозділів стягнення. Серед тако-
го роду підрозділів можна виділити: комітети з управління активами банку, комітети по протидії
ризикам, тощо.

Окремо слід виділити комітети з реалізації заставного майна. Ці колегіальні органи банків
покликані не лише здійснювати загальну регламентацію діяльності підрозділів стягнення, а й
вирішувати питання щодо можливості реалізації того чи іншого предмету застави (іпотеки) по
окремому випадку.

Аналізуючи специфіку діяльності такого роду комітетів та їх роль в управлінні проблемною
заборгованістю банку, Анісімов О.М. зауважує, що з метою ефективної роботи комітетів та підтри-
мання прийнятної якості кредитних портфелів, що ними формуються, у банку повинна бути ство-
рена система контролю за їх діяльністю [4].

Важливим елементом системи управління проблемною заборгованістю в банку є створення
різного роду тимчасових комісій. Створюються вони за фактом виникнення проблемної заборго-
ваності у нетиповий спосіб та ставлять на меті виявлення причин несплати конкретного кредиту
чи іншого роду порушення (втрати застави, зовнішнє чи внутрішнє шахрайство, тощо).

В той же час досить часто висловлюються думки щодо недоцільності утримання служби внут-
рішнього колекшену банками і наголошується на використанні послуг колекторів зовнішніх. Ос-
кільки питання, дійсно, не є однозначним, зважаючи на значну витратність з утримання штату
колекторів, зупинимось детальніше на аналізі ключових переваг від використання внутрішньо-
банківського колекшену.

Серед ознак дієвості внутрішнього колекшену банку та в якості переваги його перед зовніш-
німи колекторськими установами необхідно відмітити спеціальну підготовку експертів зі збору.
Адже працівники системи колекшену проходять спеціальне навчання в стінах банківської устано-
ви. Тоді як зовнішні колектори систематичному та дієвому навчанню не піддаються.

Ще одна перевага від застосування внутрішньобанківського колекшену пов’язана з управлін-
ням активами, що перебувають у заставі чи іпотеці банківської установи. Практика діяльності
сучасного банківського сектору України засвідчила, що передача права управління проблемни-
ми активами банківської установи третій особі майже неминуче потягне за собою понесення
збитків доручителем. Отже, на сучасному етапі банки прагнуть самостійно здійснювати моні-
торинг якості та ліквідності об‘єктів, переданих їм у забезпечення виконання умов кредитних
договорів позичальниками.

Ще одним фактом, що свідчить на користь банківського колекшену є те, що банківські експер-
ти зі збору прострочених кредитів банківських установ приступають до виконання своїх обо-
в‘язків на стадіях, перспективних до повернення (60 + DPD1). Дієвість внутрішнього колекшену
банківських установ України досягається і передачею справи проблемного позичальника від од-
ного експерта зі збору до іншого на новій стадії збору. «Сквозне» супроводження позичальника
від досудового врегулювання боргу до стадії виконавчого провадження недопустиме з огляду на
те, що клієнт звикає до певного колектора та, інколи, перестає розуміти принциповість процесів
стягнення Важливим фактором, що свідчить на користь внутрішньобанківського колекшену є за-
безпеченість технічними засобами, що прискорюють та спрощують процеси збору проблемних
кредитів. Правоприємність процесів збору між етапами та стадіями стягнення боргів позитивним

1 DPD — означає — Days past Due (кількість «Днів Після Дня очікуваної оплати» (кількість днів після виходу кредиту із графіка)
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чином відбивається на надходженнях коштів від позичальників до кредиторів з метою виведення
кредитів з категорії проблемних. Без сумніву, забезпечити таку якість процесів стягнення «пога-
них» боргів не в змозі жодна колекторська компанія.

Пропонуємо на рис. 2 розглянути забезпеченість технічними засобами штатних підрозділів
колекшену українських банків, як одну з важливих обставин при дієвому стягненні проблемних
боргів.

Технічні засоби
підрозділів збору

банківських установ

Мобільний зв`язокАвтомобілі

Звукозаписуючі
пристрої (диктофони)

Фото- та відеокамери

Комп`ютерна техніка,
ноутбуки

Оптичні пристрої
(біноклі, пристрої нічного

бачення, тощо)

ІР-телефонія

Рис. 2. Технічні засоби штатних підрозділів збору банківських установ стягнення з боку кре-
дитора (Складено автором)

Ще однією перевагою внутрішньобанківського колекшену над зовнішніми компаніями по стяг-
ненню боргів є наявність у банків власних площ для зберігання отриманого заставного майна. В
той час як зовнішні колекторські фірми повинні укладати договори оренди складських приміщень,
автомобільних боксів чи територій.

Віддаленість від клієнта прямо вказує на незнання його особистості. А цей фактор відіграє
вкрай важливу роль у процесах стягнення. Внутрішньобанківський колектор, отримуючи справу
проблемного позичальника від експерта зі збору на попередній стадії стягнення, приймає, серед
іншого, й інформацію щодо статусу, поведінки, відношення до обов‘язку погашення боргу пози-
чальника, його фінансово-майнового та психологічного стану, перспектив бізнесу чи його про-
блем. Ці фактори є важливими при обранні стратегії стягнення конкретного боргу.

Очевидним є той факт, що в колекторських організаціях такі обставини не враховуються. Лінія
поведінки колектора спрямована на залякування клієнта, доведення до його відома інформації,
що має постійно тримати боржника у стресі. Проте, це не є вірним шляхом у відносинах «клієнт-
колектор». Клієнт повинен розуміти, що банк намагається отримати свої кошти шляхом комп-
ромісів з позичальником, завдяки активним перемовинам та пошуку шляху врегулювання боргу,
що буде позитивно сприйнято кожною зі сторін.

Підсумовуючи викладене вище, представимо переваги підрозділів внутрішньобанківського
колекшену по відношенню до діяльності зовнішніх колекторських установ у вигляді таблиці 1.

ВИСНОВКИ
Таким чином, доходимо висновку про значно більшу дієвість внутрішньобанківського колек-

шену по відношенню до зовнішніх колекторських установ. Тому на даному етапі розвитку банків-
ської системи України та в умовах циклічної повторюваності ускладнень фінансово-економічної
ситуації в державі, перспективним є застосування банками саме власних важелів управління про-
блемними боргами. Найбільш проблемними моментами внутрішньобанківського колекшену є
підготовка персоналу, матеріально-технічне забезпечення підрозділів, мотивація співробітників,
налагодження плідної співпраці клієнта з колектором, позитивна репутація стягувача, тощо.
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Таблиця 1. Співставлення дієвості внутрішньобанківського колекшену та зовнішніх колектор-
ських організацій *

Показник Підрозділи стягнення
банківської установи

Зовнішні
колекторські

організації
Представлення по всій території держави Так Ні
Значні обсяги штату підрозділів Так Ні
Застосування ситуаційних центрів управління
проблемною заборгованістю Так Ні

Передача проблемного боргу позичальника
експертами на різних стадіях збору Так Ні

Формування позитивного іміджу компанії Так Ні
Пропозиції щодо реструктуризації боргу Так Ні
З`ясування причин виявлення простроченого боргу Так Ні
Системна діяльність по реалізації предметів застави
чи іпотеки Так Ні

Ранжування цілей на стратегічні та короткострокові Так Ні
Спеціальне та систематичне навчання персоналу Так Ні
Важливість питань репутації установи серед клієнтів
та партнерів Висока Нижча

Технічне забезпечення підрозділів Високе Низьке
Можливість збереження заставного майна Висока Низька

* Складено автором статті

4. Анисимов А.Н. Для эффективной работы комитетов и поддержания приемлемого качества
формируемых ими кредитных портфелей в банке должна быть создана система контроля за их
деятельностью / А.Н. Анисимов // Банковское кредитование. — 2011. — №5.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
БАНКІВСЬКОГО ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Розглянуто питання використання інструментів державного регулювання банківського іпотеч-
ного кредитування в Україні. Акцентується увага на необхідності удосконалення інструментарію
державної підтримки учасників іпотечного ринку та виділені шляхи його подальшого розвитку.

Ключові слова: іпотечне кредитування, державне регулювання, інструмент регулювання, банк
ВСТУП
Банківське іпотечне кредитування є потужним механізмом стимулювання економічного роз-

витку держави і окремих галузей економіки. Воно відіграє унікальну роль у питаннях стимулю-
вання споживчого попиту та поліпшення житлових умов і соціальної стабільності в суспільстві.
Реалії сьогодення показують неспроможність ринкового механізму забезпечити житлом більшість
громадян України. Тому, правильне і стабільне функціонування іпотечного кредитування вимагає
втручання держави. Разом з цим необхідно розширювати застосування ринкових інструментів,
важелів і регулюючих інструментів.

Теоретичні аспекти державного регулювання іпотечного кредитування досліджувалися ба-
гатьма зарубіжними і вітчизняними економістами. Істотний вклад в дослідження механізму
державного регулювання іпотечного кредитування в Україні, його вплив на розвиток сучасної
економіки зробили такі учені, як В. Базилевич, Д. Бонцевич, О. Євтух, О. Кірєєв, С. Кручок,
Н. Погорєльцева, В. Омельчук, Н. Харіна і ін. Більшість фахівців відмічають необхідність дер-
жавної підтримки іпотечного кредитування, проте не розкривають як і на яких умовах може
здійснюватися таке регулювання.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є уточнення окремих теоретичних положень та інструментів державного регулю-

вання банківського іпотечного кредитування й обґрунтування напрямків його подальшого розвитку.
РЕЗУЛЬТАТИ
Переважна більшість вітчизняних економістів підкреслює суттєву роль держави при фор-

муванні та подальшому розвитку банківського іпотечного кредитування. Можна виділити три
погляди на місце держави у становленні системи іпотечного кредитування, що систематизо-
вані С. Кручком:

1) функції держави зводяться лише до законодавчого забезпечення іпотечного кредитування;
2) держава виконує всі функції, що пов’язані зі становленням іпотечного ринку(особливо у

перші 10-15 років);
3) держава бере на себе як законодавче забезпечення іпотечного кредитування, так і безпосе-

редньо, хоча і обмежено, приймає участь у створенні та діяльності іпотечних установ [1, с. 71].
На наш погляд, для забезпечення розвитку банківського іпотечного кредитування в Україні

держава повинна акцентувати увагу на регулюванні та контролі відносин на іпотечному ринку, а
також на створенні необхідної інфраструктури.

В економічній літературі під державним регулювання іпотечного кредитування розуміють
діяльність держави зі створення та розвитку системи іпотечного кредитування в напрямі набуття
нею властивостей, визначених цілями державної політики [2, 3].

При цьому держава визначає концепцію іпотечного кредитування, формує законодавчу і нор-
мативно-правову базу, розробляє механізми регулювання іпотечного ринку, реалізує прогресивну
податкову політику та створює сприятливі умови для функціонування ринку цінних паперів.

Це дає змогу сформувати механізм державного регулювання ринку банківського іпотечного
кредитування як цілісної системи взаємообумовлених важелів, форм, методів, інструментів дер-
жавного управління і внутрішніх зв’язків, що забезпечує узгодження інтересів і зобов’язань усіх
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вання в Україні



77
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2012 - №5

суб’єктів ринку. Основні інструменти державного регулювання іпотечного кредитування в Ук-
раїні наведені на рис. 1.

Інструменти державного регу-
лювання банківського іпотеч-

ного кредитування

Законо-
давчо-
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іпотечних цінних

паперів

Рис. 1. Основні інструменти державного регулювання банківського іпотечного кредитування в
Україні (Складено авторами)

Законодавча і нормативно-правова база України в області банківського іпотечного кредитуван-
ня включає:

1) Земельний кодекс України, Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України;
2) Закон України «Про іпотеку», Закон України «Про іпотечні облігації», Закон України «Про

іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом і іпотечні сертифікати»;
3) Закон України «Про оцінку земель», Закон України «Про охорону земель», Закон України

«Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла і операціях з
нерухомістю», Закон України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно і їх обмежень»,
Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок», Закон України «Про оцінку майна, майно-
вих прав і професійної оцінної діяльності в Україні» і ін.;

4) Інструкцію НБУ «Про порядок регулювання діяльності банків України», Положення НБУ
«Про порядок формування й використання резерву для покриття можливих витрат по кредитних
операціях банків» та інш.

Повноцінне офіційне встановлення правовідносин у сфері іпотечного кредитування припало
на 2003–2004 роки, яке пов’язано з набранням чинності з 1 січня 2004 року Закону України «Про
іпотеку» від 5 червня 2003 року № 898-IV. Цей Закон вважається одним з найбільш прогресивних
в Центральній і Східній Європі. Він заклав законодавчий фундамент іпотечного ринку в Україні.
Подальше вдосконалення правової бази з питань іпотечних стосунків є запорукою ефективного
розвитку системи іпотечного кредитування в Україні [2].
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Особливо важливим стратегічним питанням для зменшення ризиків іпотечного кредитування
є політика банків та держави в галузі іпотечних стандартів, яка спрямована на створення потен-
ційно безризикових активів. Використання таких стандартів значно знижує не тільки кредитні
ризики, а також всі ризики, що виникають в процесі продажу іпотечних боргів та емісії цінних
паперів, створених на їх базі.

Відповідно до Меморандуму НБУ та Української національної іпотечної асоціації (УНІА) щодо
становлення сучасного ринку іпотечного кредитування в Україні від 10 липня 2003 р., УНІА роз-
робила стандарти житлового іпотечного кредитування.

Дані стандарти мають рекомендаційний характер і не є обов’язковими для застосування
суб’єктами ринку іпотечного кредитування. Проте досвід розвинутих країн підтверджує, що
саме стандартизація іпотечних кредитів державними органами та саморегулівними організа-
ціями стала поштовхом до розвитку вторинного ринку іпотеки.

В кінці 2008 р. рішенням Наглядової ради Державної іпотечної установи (ДІУ) були прийняті
Стандарти надання, рефінансування та обслуговування іпотечних житлових кредитів [4]. Їх вико-
ристання дозволяє значно знизити кредитний та інші ризики та дає змогу управляти ними шляхом
використання наступних способів:

1. Використання стандартних процедур надання і обслуговування іпотечних кредитів.
2. Дотримання стандартних кваліфікаційних співвідношень:
 коефіцієнт LTV (LOAN-TO-VALUE RATIO) — відношення суми наданих банком коштів до

оціночної вартості предмета іпотеки — не більше 75%;
 коефіцієнт РTI (PAYMENT-TO-INCOME RATIO) — платіж до доходу — відношення суми

періодичних платежів позичальника за житловим іпотечним кредитом, включаючи сплату части-
ни основного боргу, процентів за кредитом, інших винагород кредитора, будь-яких податкових
платежів (зокрема, податку на нерухомість) у зв’язку з кредитним чи іпотечним договором, ви-
трат на страхування предмета іпотеки та інших страхових платежів до сукупного доходу пози-
чальника за аналогічний період — не більше 45%;

 коефіцієнт OTI (OBLIGATIONS-TO-INCOME RATIO) — зобов’язання до доходу — відно-
шення загальної суми всіх періодичних зобов’язань позичальника до чистого сукупного доходу
позичальника за аналогічний період — не більше 50%.

3. Установлення вимог до іпотечних кредитів, до первинних кредиторів-банків та до страхових
компаній та страхового забезпечення.

4. Визначення порядку рефінансування первинних кредиторів шляхом набуття прав вимоги за
іпотечними кредитами.

Таким чином, стандарти встановлюють вимоги до учасників ринку іпотечного житлового кре-
дитування, впроваджують процедури надання, обслуговування та рефінансування іпотечних жит-
лових кредитів через ДІУ.

Для розвитку банківського іпотечного кредитування важливу роль відіграє можливість рефі-
нансування наданих кредитів. В Україні держава може підтримати банки шляхом рефінансування
іпотечних кредитів через ДІУ та НБУ.

Державна іпотечна установа була утворена постановою Кабінету Міністрів України від 8 жов-
тня 2004 року з метою сприяння подальшому розвитку ринку іпотечного кредитування в Україні,
зокрема шляхом рефінансування іпотечних кредиторів (банків і небанківських фінансових уста-
нов, які провадять діяльність з надання забезпечених іпотекою кредитів) за рахунок коштів, отри-
маних від розміщення цінних паперів, та запровадження ефективних механізмів підвищення рівня
їх ліквідності.

Загальна кількість іпотечних кредиторів-банків, з якими укладені генеральні договори про
рефінансування та обслуговування іпотечних кредитів, на початок 2012 р. складає 114 банки.
Найбільшу кількість кредитів у 2012 р. за програмою рефінансування ДІУ було надано громадя-
нам банком «ВТБ Банк» (203 кредити) та банком «Фінанси та кредит» (176 позик) [6].

Усього за період 2006-2012 роки ДІУ було рефінансовано майже 9000 іпотечних кредитів за-
гальним обсягом 1739,6 млн. грн. (рис. 2). Найбільш активно ДІУ працював протягом 2008 р.,
коли було рефінансовано 5351 іпотечних кредитів на загальну суму 947,5 млн. грн., що більше
ніж загалом за усі інші роки роботи. Фінансова криза звела до мінімуму рефінансування іпотеч-
них кредитів у 2009 р. та призупинила роботу у 2010 р. Протягом 2011-2012 років була відновлена
робота з рефінансування іпотечних кредитів, що дозволило вийти на показники 2007 р.
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Ставка рефінансування ДІУ первинних кредиторів-банків шляхом відступлення прав вимоги
за іпотечними кредитами, наданими відповідно до вимог Стандартів ДІУ, з 23.11.2012 р. встанов-
лена на рівні 18% річних. Це найбільше значення за усі роки роботи ДІУ (найменше значення
ставки рефінансування було протягом 08.08.2005-05.06.2006 рр. на рівні 7,5%). Потрібно зазначи-
ти, що ставка рефінансування ДІУ значно менше ринкових та сприяє зменшенню кредитних ста-
вок за банківськими іпотечними кредитами в національній валюті, що позитивно впливає на роз-
виток іпотечного ринку.

Рефінансування іпотечних кредитів через НБУ базується на системі преференцій у банківській
сфері шляхом надання іпотечним цінним паперам статусу ліквідних і надійних з точки зору мож-
ливості їх використання в якості предмета застави при операціях центрального банку з підтри-
мання ліквідності банків.

Наступним інструментом є страхування на ринку іпотечного кредитування. Згідно до ст. 8 За-
кону України «Про іпотеку» страхові компанії здійснюють обов’язкове страхування предмета іпо-
теки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування. Також при оформ-
ленні іпотеки банки вимагають страхування якості земельних ресурсів, титульне страхування,
особисте страхування позичальників, страхування цивільно-правової відповідальності учасників
іпотечних відносин тощо.

З метою підвищення надійності та стабільності банківської системи, формування системи за-
хисту від кредитних ризиків, НБУ в обов’язковому порядку змушує банки займатися самостраху-
ванням шляхом формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними опера-
ціями, у тому числі іпотечними кредитами.

Механізм часткової компенсації відсоткової ставки за житловими кредитами молодим сім’ям
було задіяно з 2003 року. Кредит надається комерційними банками за звичайною процедурою.
При цьому Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву за рахунок коштів
державного бюджету компенсує позичальникові частину відсотків за користування кредитом у
розмірі однієї облікової ставки НБУ. Сьогодні це 7,5 відсотків річних. Участь у реалізації програ-
ми взяли майже 18 тис. молодих сімей (рис. 3). Укладення нових договорів припинено з 2009
року. Обслуговування кредитів буде продовжуватися до 2025 року.
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Рис. 2. Рефінансування іпотечних кредитів через Державну іпотечну установу (Складено на основі
даних ДІУ [5, 6])
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Рис. 3. Обсяги часткової компенсації житлових кредитів молодим сім’ям комерційних банків
(Складено на основі даних Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву [7])

Реалізація програми часткової компенсації відсоткової ставки за житловими кредитами дозво-
лила залучити 2,4 млрд. грн. небюджетних коштів, з яких 2,1 млрд. грн. — банківські ресурси, а
0,3 млрд. грн. — власні кошти громадян. Крім того, загальна сума виділених коштів з державного
бюджету на часткову компенсацію за розрахунками до 2025 року складе близько 1 млрд. грн., з
яких 690 млн. вже виплачено молодим сім’ям [8].

Фінансова криза та політична нестабільність в Україні в 2009 році призвели до утворення забор-
гованості за частковою компенсацією відсоткової ставки з державного бюджету в сумі 62 млн. грн.
Це створило реальну загрозу втрати житла близько 11 тис. молодих сімей, які не мали змоги вчас-
но розрахуватися з банками за раніше укладеними договорами. Протягом 2010-2011 років вдалося
стабілізувати ситуацію з обслуговуванням кредитів за цією програмою та погасити заборгованість
з державного бюджету за частковою компенсацією відсоткової ставки.

У 2012 році розпочата реалізація соціальних ініціатив Президента щодо здешевлення вартості
іпотечних кредитів. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 № 343 був
затверджений «Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним
житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов» [9].

Суть механізму полягає у частковій компенсації ставки за іпотечними кредитами, що отримані
в комерційних банках. Відповідно до затвердженого Порядку та укладеного Договору про ком-
пенсацію процентів, громадянин сплачує 3 відсотки ставки за кредитом та тіло кредиту. Місцевий
орган влади за рахунок коштів держбюджету компенсує 13 процентів ставки за кредитом. Кошти
громадянину перераховуються на спеціальний поточний рахунок.

Термін кредитування та отримання компенсації не перевищує 15 років.
Нормативна площа житла до 1 січня 2013 р. визначається виходячи з розрахунку 40 кв. метрів

на одинокого громадянина чи сім’ю з двох осіб та 18 кв. метрів на кожного наступного члена
сім’ї, але не більш як 76 кв. метрів, а для індивідуальних житлових будинків — не більш як 94 кв.
метрів.

Розмір розрахункової вартості житла залежно від місця перебування позичальника на квартир-
ному обліку становить:

 для Києва — 7 тис. грн. за 1 кв. м;
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 для міст Київської області, обласних центрів, а також для Сімферополя і Севастополя — 5
тис. грн.;

 в інших населених пунктах країни — 4 тис. грн.
Допускається перевищення нормативних вартості та площі на 25%. Але різниця компенсації

не підлягає, позичальник оплачує її за власний рахунок.
Придбана квартира повинна бути основним місцем проживання позичальника. Її не можна

відчужувати або здавати в оренду протягом усього часу отримання часткової компенсації.
Щомісячний платіж за кредитним договором не повинен перевищувати 50 відсотків сукупного

середньомісячного доходу сім’ї. При цьому сума, що залишається після здійснення всіх щомісяч-
них розрахунків за кредитним договором, повинна бути не меншою одного прожиткового мініму-
му на позичальника та кожного члена його сім’ї, який проживає разом з ним. Тому нижня межа
для сім’ї з трьох осіб — мінімальний річний дохід 55 тис. грн.

Ця програма є державним приорітетом при підтримці іпотечного кредитування. Тому на 2013
рік у держбюджеті заплановані кошти для реалізації механізму здешевлення вартості іпотечних
кредитів на суму 300 млн. грн., що дозволить виконати зобов’язання держави за договорами ком-
пенсації, укладеними у поточному році, та забезпечити подальший розвиток цієї програми у на-
ступному році.

Яскравою характеристикою реалізації бюджетного механізму для регулювання ринку іпотеч-
ного кредитування є використання бюджетних коштів на придбання іпотечних цінних паперів. В
Україні це, загалом, реалізується на основі збільшення статутного капіталу Державної спеціалізо-
ваної фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» за рахунок
державного бюджету з подальшим використанням на реалізацію Державної програми забезпе-
чення молоді житлом. Так, у 2012 році на це було використано 33 167,9 тис. грн., а на 2013 рік
передбачено 40 000 тис. грн.

Найбільш поширеною податковою пільгою, яка передбачена практично в усіх країнах з розви-
неними системами іпотечного кредитування, є право списувати або віднімати відсоток по іпотеч-
ному кредиту з доходу, предмета оподаткування. Крім того, в деяких країнах застосовуються пільги
по доходах від іпотечних цінних паперів.

В Україні статтею 165.1.34 Податкового кодексу України врегульовано питання щодо невклю-
чення до загального оподаткованого доходу громадян суми державної підтримки на будівництво
(придбання) доступного житла.

Таким чином, в Україні створена система інструментів державного регулювання банківського
іпотечного кредитування. Проте з метою її подальшого розвитку можна порекомендувати запро-
вадження ще низки інструментів, які показали свою ефективність в розвинутих країнах:

1. Введення національної системи рейтингування іпотечних кредитів, іпотечних цінних па-
перів, стандартизації процедур іпотечного кредитування, що повинно захистити учасників іпо-
течного ринку від негативної дії ризиків.

2. Стимулювання інноваційних процесів в будівельній галузі з метою здешевлення собівар-
тості будівництва житла, в тому числі й за рахунок преференцій. Це дозволить підвищити попит
на іпотечні кредити на первинному ринку з боку населення.

3. Створення системи житлових заощаджень, яка базується на використанні спеціальних нако-
пичувальних рахунків у банках для подальшого одержання іпотечних кредитів. При цьому, доходи
за цими депозитами не підлягають оподаткуванню, а держава виплачує субсидії у разі використання
позики для купівлі житла. Це дозволить більш ефективно використовувати механізм субсидування
позичальників за іпотечними кредитами та забезпечить банки довгостроковими ресурсами.

ВИСНОВКИ
На основі проведеного дослідження визначено, що:
По-перше, механізм державного регулювання ринку банківського іпотечного кредитування по-

требує створення необхідного інструментарію, що забезпечить узгодження інтересів і зобов’язань
усіх суб’єктів іпотечного ринку та дозволить досягти поставлених завдань державної політики.

По-друге, в Україні найбільш активно використовуються такі інструменти державного регулю-
вання банківського іпотечного кредитування як рефінансування іпотечних кредитів через Держав-
ну іпотечну установу та надання субсидій на відшкодування процентів за іпотечними кредитами.

По-третє, з метою подальшого розвитку державної підтримки банківського іпотечного креди-
тування доцільно введення національної системи рейтингування іпотечних кредитів, іпотечних
цінних паперів та створення системи житлових заощаджень.

Бондар О.П., Стоянов Л.О. Використання інструментів державного регулювання банківського іпотечного кредиту-
вання в Україні
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По-четверте, у подальших дослідженнях доцільно розкрити механізм використання інстру-
ментів державного регулювання іпотечних кредитів та його ефективність.
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СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ СХЕМ (МОДЕЛЕЙ) ІПОТЕЧНОГО
ЖИТЛОВОГО КРЕДИТУВАННЯ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

У статті проаналізований світовий досвід реалізації в сучасних умовах економічного розвитку
різних схем (моделей) житлової іпотеки, розглянуто механізм їх функціонування в різних країнах
світу, дана оцінка їх економічної ефективності.

Ключові слова: житлова іпотека, схеми (моделі) реалізації житлової іпотеки, будівельні ощадні
каси, житлові акціонерні товариства, прибуткові будинки, лізинг житлової нерухомості.

ВСТУП
Сутність і цілі, оцінка ефективності іпотечного кредитування придбання житла розкриті в чи-

сельних наукових дослідженнях українських і зарубіжних фахівців. Це роботи Грінько О., Кова-
ленко Л., Копишинської Н., Лагутіна В., Лютого Г., Савіча В., Калівошко О., Міхаліної І., Осад-
ченко І., Паливоди К., Песькуревої А., Погорельцевої Н., Ревуцької Н., Румянцевої С., Сердюка А.
і багатьох інших авторів.

У всьому світі іпотека довела свою ефективність при вирішенні житлової проблеми. Іпотека
зародилася ще в Стародавніх Афінах, удосконалювалася з розвитком цивілізації, пристосовувалася
до різних традицій і культур і незмінно сприяла економічному підйому, соціальній стабільності.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Проте особливості кожної схеми реалізації житлової іпотеки вивчені в спеціальній літературі

недостатньо. Саме тому в статті на основі аналізу світового досвіду функціонування іпотечних
програм викладені основні схеми реалізації житлової іпотеки, описані їх особливості та геогра-
фія використання.

Мета даної статті полягає в проведенні аналізу світового досвіду реалізації іпотечних житло-
вих програм, в описі механізмів їх функціонування, в оцінці ефективності реалізації різних схем
житлової іпотеки і в розгляді можливості використання позитивного зарубіжного досвіду іпотеч-
ного житлового кредитування в Україні.

РЕЗУЛЬТАТИ
У кожній країні світу історично склалася своя специфічна житлова іпотека, форма і зміст якої

формувалися такими чинниками як: добробут населення, релігійно-культурна ситуація, наявність
на території держави будівельних ресурсів тощо.

Виділяють чотири основні схеми (моделі) реалізації в світовій практиці житлової іпотеки.
Фахівці називають їх відповідно «американська схема», «німецька схема» (відома також як іпоте-
ка ОБК, — тобто іпотека, в процесі реалізації якої створюються ощадні будівельні каси, в яких
накопичуються грошові ресурси майбутніх покупців житла), «китайська схема» (житлова іпоте-
ка, в процесі реалізації якої створюються ЖАТ — житлові акціонерні товариства). Китайська
схема (модель) іпотеки близька до німецької системи приватних ощадних будівельних кас, але
реалізується схема китайської житлової іпотеки з урахуванням соціалістичного ладу в країні. У
Китаї існує деяка подібність ОБК — житлові акціонерні товариства (ЖАТ), які прийшли на зміну
раніше існуючим житловим зобов’язанням державних підприємств перед своїми співробітника-
ми. Це комерційні організації, незалежні від держави, в які підприємства передали в розпоряд-
ження свій житловий фонд [1]. Четверта схема житлової іпотеки називається ще «консерватив-
ною іпотекою».

Як відомо, в Росії і в Україні найглибше пустила коріння схема реалізації житлової іпотеки,
звана «американською». У США іпотека почала розвиватися на початку ХХ століття, проте
найбільш активний розвиток припав на роки ліквідації наслідків Великої Депресії, коли треба
було активно стимулювати ринок нерухомості.

Зараз в США найбільш капіталізований іпотечний ринок, його обсяги складають близько до
400 млрд. доларів в рік. Загальна кредиторська заборгованість в США по іпотеці складає 3 трлн.
дол. США.

Якщо врахувати, що населення США складає близько 300 млн. чоловік, можна оцінити, на-
скільки широкі верстви населення охоплює іпотека. Фактично, будь-який американець в своєму
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житті хоч раз стикався з кредитними операціями, і не останнє місце в їх числі займають покупки
житла в кредит.

Іпотека в США регулюється Федеральним Урядом. У США тільки в ряді штатів є прецеденти
масового будівництва дешевого житла, переважно, дерев’яного. Основний же упор зараз зробле-
ний на федеральну підтримку іпотеки. Основні соціальні програми, що були використані урядом,
зводяться до пільгового кредитування соціально уразливих груп населення — ветеранів, мало-
імущих, інвалідів. На вторинному ринку іпотечних цінних паперів частка держави складає 90%
серед інших інвесторів. Основні іпотечні установи — позиково-ощадні асоціації, іпотечні і ко-
мерційні банки, кооперативні банки, кредитні союзи.

Основна і найбільш характерна організаційна межа американської схеми реалізації іпотеки —
стержньова роль банку в процесі кредитування. При цьому банк-кредитор зацікавлений в розтя-
ганні терміну кредитування, і нерідко стягує штраф за дострокове погашення кредиту. Іпотечні кре-
дити, видані на первинному ринку, сек’юритизуються на вторинному ринку агентствами шляхом
випуску іпотечних боргових цінних паперів. Це явище не набуло поширення в Росії і в Україні, і це
— до кращого, про що свідчить сумний досвід кризи житлової іпотеки в США, де, нарешті, лопнув
«іпотечний міхур». Наступною, до речі, може бути і наша Україна, де, хоч і не набули поки поширен-
ня іпотечні цінні папери, але уявна доступність іпотечних кредитів привела до спекулятивного зро-
стання цін на житло, які абсолютно не відповідають динаміці доходів населення.

Якщо дійсно відбудеться те, що передбачають багато українських аналітиків, і ринок житла
обрушиться, то це буде ще однією поразкою американської схеми житлової іпотеки.

Кредити в США за станом на середину 2012 року видаються на термін від 3 до 30 років. Відсот-
кова ставка за кредитами на придбання житла коливається від 2,5 до 8%; кредит видається на 70%
від вартість нерухомості. Американська схема житлової іпотеки серед розвинених держав поши-
рена в Австралії і Канаді, а також у ряді країн третього світу, зокрема, в латиноамериканських
державах і на Філіппінах. У країнах СНД вона є домінуючою. Близьким до американської схеми
ряд іпотечних схем у Великобританії [1].

Друга схема, яка конкурує з американської за ступенем поширеності, — «німецька». Вона зас-
нована на системі ощадних будівельних кас (ОБК). Дана система поширена у всій Європі. На
відміну від США, де іпотека як банкірами, так і державою, позиціонується, насамперед, як обо-
в’язковий елемент миттєвого поліпшення життя — наближення до «американської мрії», в євро-
пейських країнах — це інструмент державної політики в галузі забезпечення населення доступ-
ним житлом. Ощадні будівельні каси — це єдиний варіант для європейця мати власне житло.
Безкоштовного житла в Європі немає і не буде, навіть в соціал-демократичній Швеції.

Слід розрізняти власне іпотеку за німецьким типом, при якій задіяний банк, і ощадні буді-
вельні каси в чистому вигляді (без участі банку-кредитора). У першому випадку впродовж певно-
го часу (звичайно до 3 років) банк, який відкриває рахунок, куди проводяться відрахування зар-
плати і інших доходів потенційного покупця житла, переконується в його кредитоспроможності.
За цей період повинно сформуватися 30% вартостей житла. Тоді банк може виступити додатко-
вою ланкою між ОБК і клієнтом — потенціальним позичальником, кредитуючи залишок вартості
житла, що купується в кредит. Покупець може заселятися в квартиру, проте вона залишається
власністю банку. Термін кредитування — від 10 до 36 років, відсоткові ставки коливаються від
5% до 7% річних.

Таким чином, при іпотеці за «німецьким типом» схема придбання житла з використанням ОБК
припускає, що 30% від вартості житла чоловік накопичить в касі, ще 30% каса видає йому як
кредит, а залишок у 40% він бере в іпотечному банку.

У випадку з ОБК в чистому вигляді, квартира впродовж всього процесу залишається у влас-
ності ОБК до повної виплати покупцем її вартості. ОБК займають близько 30% всієї німецької
індустрії покупки житла, в інших європейських державах цей відсоток нижчий, але також знач-
ний. В Германії ОБК користуються своїми активами, не позичаючи коштів ззовні. В інших євро-
пейських державах можливе залучення коштів інших інвесторів.

ОБК юридично є товариствами взаємного кредиту, такі товариства значно поширені в Європі.
Термін внесення передоплати — 5 років, передоплата зазвичай дорівнює від 30 до 40% від вар-
тості житла. Термін кредитування — до 18 років, мінімального терміну кредитування немає,
штрафів за дострокове погашення не передбачено. Ставка відсотків по житловій іпотеці коли-
вається від 3 до 5% річних. Державою практикуються різного роду субсидії для пільгових кате-
горій громадян і для молодих державних службовців, що мають сім’ю і дітей. Особливо така
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практика субсидування поширена в Швеції. Окремим варіантом ОБК є некомерційні і контрольо-
вані державою житлові товариства у Великобританії і Гонконгу (у Гонконгу вони збереглися і
після приєднання до Китаю).

Із зростанням цін на житлову нерухомість іпотека в Росії та і в Україні стає все більш елітною
послугою. Тим, хто не в змозі оплачувати іпотеку, повинні допомогти ощадні будівельні каси,
доцільність появи і розвитку яких ось вже впродовж декількох років дискутується вченими і еко-
номістами-практиками в Росії. Ці дискусії були реалізовані через ухвалення в середині 2011 року
закону Росії «Про будівельні ощадні каси».

Цей закон передбачає створення уповноваженими банками спеціальних кас, які прийматимуть
від населення накопичувальні внески на придбання житла. Накопичивши деяку суму, вкладник
зможе отримати в ощадній будівельній касі кредит на покупку житла, на ремонт квартири або
будинку або на доплату при обміні своєї нерухомості, тобто — на поліпшення житлових умов.

Відсотки за внески ощадні будівельні каси (ОБК) визначатимуть самостійно, але, щоб в ощад-
них будівельних касах не виникало спокуси завищувати відсотки за кредит, в законі передбачено
обмеження: ставка за кредитом не повинна перевищувати ставку за внеском не більш ніж на 3%.

Будівельні ощадні каси призначені для того, щоб зробити кредит на житло доступним для
потенційних позичальників, щомісячний дохід яких не перевищує 20-25 тис. рублів і у яких немає
грошей на первинний внесок при отриманні кредиту на житлову іпотеку. Отримання кредиту в
ощадній будівельній касі здійснюється за наступною схемою.

Вкладник укладає з ОБК договір накопичення заощаджень на певну суму, яка необхідна йому
для поліпшення житлових умов. Потім протягом певного терміну він вноситиме до ОБК фіксо-
вані суми. Мінімальний термін накопичення складає 2 року. Коли буде накопичена половина не-
обхідної суми, ОБК повертає клієнтові ці гроші і видає йому кредит на половину, що залишилася,
під 5-6% річних. До накопичення клієнта входять грошові кошти самого вкладника, відсотки за
внески (2-3% річних) і субсидія держави у розмірі 20% від накопиченої за рік суми, але не більше
70 тис. рублів. Таким чином, депозитний відсоток за внеском складе 22-23% річних з урахуван-
ням допомоги держави, а відсоток за кредитом, який йому надає ОБК, складає 5-6% річних. Ця
схема дуже ефективно працює для людей із середніми доходами [2].

Скористатися кредитом можна буде не раніше, ніж через два роки після відкриття рахунку.
Основна умова, яка висуває ОБК, — це цільове використання отриманого кредиту (на поліп-

шення житлових умов). Якщо позичальник отримані кошти використовує для інших цілей, ОБК
зажадає повернути суму держпідтримки. Кредит може бути також використаний для погашення
іпотечного житлового кредиту в інших банках. Відсоткова ставка за ним визначається у момент
укладення договору накопичення і не змінюється протягом всього терміну виплат за кредитом. У
будь-який час дії договору накопичення вкладник може забрати накопичену суму і відмовитися
від кредиту. Для отримання кредиту позичальник повинен надати забезпечення — це може бути
застава тієї, що набуває або застава вже наявної у власності нерухомості.

Відкрити внесок в ОБК може кожен з членів сім’ї. Тоді відсоток за внеском і субсидія держави
нараховується на кожен внесок окремо.

Для отримання кредиту позичальнику потрібно надати такі ж документи, як і при оформленні
іпотечного кредиту на придбання житла в банку: паспорт, довідку про доходи і тощо.

Незаперечна перевага ОБК — низька (в порівнянні з банківським іпотечним кредитуванням
покупки житла) відсоткова ставка за кредитами.

ОБК — це достатньо реальна можливість поліпшити житлові умови громадян Росії з середнім
рівнем доходів. За оцінками одного з авторів закону, в перші два роки після набуття чинності
документу в Росії з’являться чотири ощадні будівельні каси при найбільших банках, а за декілька
наступних років їх кількість зросте до декількох десятків. Експерти припускають, що на першому
етапі громадяни укладуть приблизно 100-150 тисяч договорів з ОБК, і це щорічно зажадає з бюд-
жету як державна доплата до внесків 2,1 млрд. руб.

За прогнозом російських експертів, до 2012-2013 років число учасників системи будівельних
ощадних кас в Росії збільшиться вже до 500 тисяч чоловік, а витрати держави зростуть до семи
мільярдів рублів в рік.

Ця сума може ще суттєво збільшитися, якщо в законі надалі вдасться чітко прописати механізм
субсидування державою відсоткових ставок за кредитом, який буде надаватися вкладникові ощадної
будівельної каси [3].
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Таку схему покупки в кредит житла могла б серйозно розглянути і Україна, де матеріальне
становище середньостатистичного громадянина є катастрофічним.

Чи довірить населення свої гроші ощадним будівельним касам? Будівельні ощадні каси —
новий для Росії фінансовий інститут, хоча мешканці європейських країн вже давно і активно їм
користуються. Наприклад, в Німеччині кожен третій мешканець має договір будівельного внеску.
Але чи приживеться механізм ОБК на російському ґрунті — поки сказати складно.

Популярність цих кас багато в чому залежить від довіри до них населення. Різні фінансові піра-
міди Росії середини 90-х років минулого століття були негативним прикладом, тому основною пере-
шкодою на шляху вкладення громадянами в касу своїх коштів буде страх, що каса не виконає своїх
зобов’язань. Для цього будівельні ощадні каси повинні створюватися тільки при крупних, відомих
банках, які будуть нести солідарну відповідальність за збереження внесків в ОБК.

Для захисту внесків в законі «Про будівельні ощадні каси» передбачена норма, згідно якої
ощадні будівельні каси будуть зобов’язані створювати страховий фонд у розмірі 1,5% від загаль-
ної суми внесків. Крім того, для зниження ризику коло фінансових операцій ОБК буде обмежено:
вони, наприклад, не зможуть вкладати гроші в акції російських компаній.

Надійності кас сприятиме також державний нагляд за їх діяльністю і спеціальне ліцензування
ОБК. Ощадні будівельні каси можуть стати популярним інструментом для придбання житла. Ра-
зом з тим ряд експертів вважає, що ОБК не зможуть повністю витіснити житлове іпотечне креди-
тування, а стануть лише добрим доповненням до житлової іпотеки. Проблеми забезпечення насе-
лення житлом, які існують сьогодні в Росії, можуть зробити ОБК досить ефективним фінансовим
інструментом її вирішення.

Для громадян Росії, що мають середньомісячний дохід 20-25 тис. руб. і не мають коштів на
первинний внесок при оформленні житлової іпотеки, ОБК — реальний шлях купити квартиру,
хай і довший. А ті покупці, які відносяться до середнього класу і бажають отримати квартиру
відразу, як і раніше будуть звертатися до іпотечного кредитування.

Ще одна причина, яка не дозволить будівельним ощадним касам витіснити з ринку іпотечне
кредитування, — це постійне зростання цін на житло.

В умовах нестабільного ринку нерухомості і непередбачуваних темпів зростання вартості житла
ніхто не застрахований від того, що внесок в ощадні будівельні каси до моменту придбання квар-
тири просто знеціниться. В результаті вкладник, який теоретично розраховував, що певної суми
йому вистачить, скажімо, на половину квартири, до моменту накопичення грошей може виявити,
що його заощадження реально складають тільки 10% від нової вартості житла.

Не дивлячись на високу популярність ощадних будівельних кас в Європі, вони так і не змогли
витіснити іпотеку. В Німеччині експеримент з касами вдався, але все одно через іпотеку громадя-
ни купують значно більше житла, чим через каси.

Скептично до ідеї створення ОБК відносяться і самі банки. Зараз в цілому ряді банків з’явили-
ся іпотечні програми з нульовим первинним внеском. В тих банках, де таких програм немає,
клієнтам часто пропонують схеми, що дозволяють отримати кредит на необхідну суму в повному
обсязі.

Крім того, якщо коло операцій буде обмежено, то касам може просто не вистачити коштів для
видачі кредитів, тому що гроші, які вони отримають від вкладників не будуть включені в актив-
ний оборот, як це відбувається у банків. Такі кредити повинні будуть рефінансуватися або через
іпотечні агентства, або шляхом випуску іпотечних облігацій.

Привабливість кас залежатиме від держави. Багато експертів вважають, що механізм будівель-
них ощадних кас успішно працюватиме тільки при активній підтримці держави, відзначаючи при
цьому, що поки заявлений рівень держпідтримки дуже низький.

В Європі популярність кас пояснюється насамперед високим рівнем підтримки з боку держа-
ви. Якщо російський уряд погодиться виділити кошти для субсидування ставок за кредитами
ощадних будівельних кас, то це стане серйозною перевагою перед іпотекою, і тоді два фінансові
механізми зможуть конкурувати практично на рівних.

У Великобританії перші будівельні товариства Ketley’s Building Sosiety з’явилися у 1775 році.
Спочатку подібні організації створювалися на тимчасовій основі і ліквідовувалися, коли всі учас-
ники отримували житло; потім почали з’являтися постійні будівельні товариства. Їх діяльність в
даний час регулюється актом про будівельні товариства 1886 року (із змінами 1997 року). Окрім
функцій прийому ощадних внесків і видачі кредитів під заставу нерухомості британські буді-
вельні товариства можуть виконувати ряд додаткових фінансових послуг, що робить їх схожими
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на банки. У 1980-х роках товариствам дозволили перетворюватися в повноцінні банки (таким
шляхом пішли Abbey National, Hеlifax, Northem Rock). У теперішній час в країні діє 59 будівель-
них товариств, загальна сума активів яких складає 325 млрд. фунтів стерлінгів. На їх частку при-
падає 19% іпотечних кредитів і 18% приватних ощадних внесків в країні.

У Німеччині перша будівельна ощадна каса Bausparkasse fu..r Jedermann (Будівельна ощадкаса
для кожного) заснована пастором Фрідріхом фон Бодельшвінгом у 1885 році. Широке застосуван-
ня система отримала у 1920-х роках. В даний час в країні існує 26 державних і приватних ощад-
них будівельних кас. Вкладники укладають з ними контракт, що передбачає внесення протягом
певного терміну щомісячних внесків і оплату фіксованих відсоткових ставок за кредитом (в се-
редньому 4-6% річних). Коли накопичена сума досягає 40-50% вартостей житла, вкладник отри-
мує кредит. Мінімальний термін накопичення зазвичай складає 18 місяців, максимальний термін
погашення кредиту в державних ощадних касах складає від 6 до 19 років. Вкладниками ощадних
кас є близько 30 млн. громадян Німеччини.

У Франції система будівельного заощадження діє з 1928 року. Тут передбачено два види спеці-
альних ощадних рахунків, які акумулюються в банках, — GEL і PEL. За рахунком GEL (рахунок
житлового заощадження) клієнт може накопичити до 15,3 тис. євро і отримати пільговий житло-
вий кредит в розмірі до 23 тис. євро під 3% річних на термін від двох до 15 років. При отриманні
кредиту сплачується державна премія із розрахунку до 1144 євро за кожен рік накопичення. На
рахунку PEL (план житлових заощаджень) можна накопичувати до 61,2 тис. євро і отримати кре-
дит на суму до 92 тис. євро на 10-15 років під 4,2% річних. Госпремія тут може складати до 1525
євро в рік. Право на кредит за першим рахунком вкладник отримує через 18 місяців, за другим —
через 4 роки. Отримані гроші можна витрачати на будівництво або придбання житла, ремонт.
Обидва рахунки не обкладаються прибутковим податком.

У Чехії будівельні ощадні каси введені законом 1993 року. Для отримання кредиту пайщики
винні як мінімум 2 року не розпоряджатися коштами і накопичити 40-50% необхідної суми. Розмір
державної премії складає 15% накопиченої за рік суми. Відсоткові ставки в середньому колива-
ються до 4% річних. Гроші можна витрачати не тільки на придбання житла, але і на його ремонт
або модернізацію. В даний час в країні діють 6 установ, об’єднаних в Асоціацію чеських буді-
вельних ощадних банків. З 1993 року вони уклали більше 11,2 млн. договорів і видали 1,37 млн.
кредитів на суму 10,9 млрд. євро [2].

Китай — це країна з найбільшим населенням у світі. Проблема житла тут існувала практично
завжди. Але раніше все житло в містах належало державі або було відомчим. Однак в результаті
житлової реформи квартири дозволили здійснити приватизацію, а відповідно — продавати або
купувати. Багато пізніше почали створюватися житлові акціонерні товариства (ЖАТ).

Китайська схема реалізації житлової іпотеки близька до німецької, з поправкою на доктрину
державного розвитку «сяокан» і соціалістичну дійсність країни. У Китаї існує деяка подібність
ОБК — житлові акціонерні товариства (ЖАТ), які прийшли на зміну житловим зобов’язанням
державних підприємств своїм співробітникам, що існували раніше. Це комерційні організації,
незалежні від держави. Підприємства передали їм свій житловий фонд.

Іпотека в Китаї розповсюджена як на квартири, так і на індивідуальні будинки, оскільки про-
блема перенаселення мегаполісів тут також не менш гостра, чим в Росії або в Україні. Житло
передбачає наявність інфраструктури, тому паралельно із забудовою житла влада організує су-
часні автомобільні шляхи, легке метро, протягують нові комунікації. Іпотечна ставка на придбан-
ня в кредит житла складає від 2% до 4% річних, кредити надаються на термін 20-30 років. Незва-
жаючи на кризу, тут продовжувалося зростання цін на житло. Уряд ввів ряд заходів, що запобіга-
ють можливим спекуляціям. По-перше, для людей, що набувають другої квартири, мінімальний
первинний внесок тепер складає 50%. По-друге, купити квартиру або будинок можна тільки в
тому населеному пункті, де людина постійно живе і платить податки. З двох до п’яти років збільше-
ний термін володіння квартирою, під час якого стягується податок при перепродажі. Найближчим
часом буде введений податок на друге-третє житло [4].

Якщо в Росії і в Україні аналітики вважають, що повністю вирішити проблему обдурених пай-
щиків навряд чи вдасться, оскільки шахраї створюють нові, витонченіші схеми, то в Китаї «фінан-
сово-будівельні піраміди» відсутні взагалі. За такі речі тут передбачена єдина міра покарання —
розстріл.

Схема діяльності ЖАТ побудована таким чином. Житлові витрати виводяться з бюджету
підприємства, житло або здається в оренду, або продається, а за рахунок виключення з бюджету
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підприємства витрат на придбання і утримання житла формується додатковий ресурс для підви-
щення зарплати співробітникам підприємства, що в різній мірі компенсує ним витрати на оренду
або придбання житла за ринковими цінами. Фінансування схем придбання в кредит житла потен-
ційним покупцям здійснюється комерційними банками.

Фахівці вважають, що зараз іпотека в Китаї розвивається досить інтенсивно. Умови отримання
житла цілком ліберальні. Кредити на покупку житла видають комерційні банки, і будь-який гро-
мадянин може отримати іпотечний кредит. Фактично це доступно будь-якій людині, навіть іно-
земцеві. Як і у нас, при розрахунку суми позики враховується дохід і склад сім’ї. Вік позичальни-
ка на момент погашення кредиту не може перевищувати 65 років. Крім того, місцеві банки не
кредитують придбання старого житла, вік якого більше 30 років. Проте істотна різниця китай-
ської іпотеки полягає в тому, що іпотечну відсоткову ставку тут встановлює держава. Крім того,
ставка за кредитом залежить від того, купується перша квартира або друга.

На основі досвіду ЖАТ в Китаї був прийнятий «Національний проект зручного житла». За
цією програмою в Пекіні, Шанхаї і ряді інших крупних міст було продано житло, надане держа-
вою підприємствам для своїх співробітників. Також поширена практика фондів житлових зао-
щаджень, куди, як до пенсійного фонду, відраховуються підприємством гроші із заробітної плати
співробітника (5% в місяць). Безкоштовного житла в Китаї більше немає. Залишилося тільки со-
ціальне житло для бідних, що будується за кошти держави і що продається з субсидуванням тим,
хто не може в тій або іншій формі отримати іпотеку [5].

Що ж до четвертої схеми реалізації житлової іпотеки, так званої «консервативної іпотеки», то
це схема лізингу житла, тобто це вдосконалена схема прибуткових будинків, таких відомих в житті
дореволюційної Росії.

У XIX-ому і початку XX століть в Росії мешканці міст жили в основному в приватних будин-
ках, муніципального житла не було (було соціальне, або добродійне житло, тільки для бідних).
Приватні будинки були на одну сім’ю — дерев’яні або кам’яні (для тих, хто побагатший) і бага-
токвартирні, так звані, «прибуткові» будинки. «Прибутковий» будинок будувався приватною осо-
бою — багатим купцем або підприємцем — на свої гроші для отримання прибутку. Цей будинок
належав власнику на правах приватної власності, а квартири (або кімнати) здавалися в оренду.
Будь-яка людина, що побачила на під’їзді будинку, або в газеті оголошення про наявність вільної
квартири, якщо його влаштовувала ціна, міг укласти договір з власником (або керівником), часто
просто усний, і того ж дня вселитися в квартиру.

З історії розвитку архітектури царської Росії відомі такі прибуткові будинки: будинок дешевих
квартир ім. Солодовникова (вул. Гиляровського, 65, архітектори М. Перетятковіч, Т. Бардт, 1906-
1908 рр.), прибутковий будинок Рахманова на Покровке (Покровка, 19, архітектор П.А. Дріттенп-
рейс, 1898-1899 рр.), прибутковий будинок Бурова (архітектор Кекушев Л.М., 2-а Брестська вул.,
19/18, 1909-1910 рр.) та інші.

Міський будинок дешевих квартир ім. Г. Солодовникова — це житловий комплекс для самотніх
громадян під назвою «Вільний громадянин». Збудований він на околиці Міщанської слободи по
заповіту померлого в 1901 році Р. Солодовникова. (Проект петербурзького архітектора М.М. Пе-
ретятковіча, що переміг на конкурсі). Будував міський будинок московський архітектор Т.Я. Бардт.
Житловий комплекс з рисами будинку-комуни, гуртожитку і комунальної квартири. Конфігура-
цією плану і зовнішнім виглядом нагадує пітерські прибуткові будинки.

Перших мешканців будинок для самотніх громадян прийняв лише 5 травня 1909 року, а два дні
опісля, відкрився і будинок для сімейних громадян — «Червоний ромб». Перший мав 1152 квар-
тири, другий — 183. Ці два дома являли собою повний зразок комуни: у кожному з них була
розвинена інфраструктура з магазином, їдальнею, лазнею, пральнею, бібліотекою, літнім душем.
У будинку для сімейних громадян на першому поверсі були розташовані ясла і дитячий садок. Всі
кімнати були вже мебльовані. Обидва будинки освітлювали електрикою, якою мешканці мали
право користуватися до 11 годин вечора. У цих будинках були ліфти, що на ті часи було майже
фантастикою. Житло в прибуткових будинках було дійсне немислимо дешевим, так однокімнатна
квартира в міському будинку дешевих квартир «Вільний громадянин» коштувала 1,25 рублів в
тиждень, а в будинку для сімейних громадян «Червоний ромб» — 2,5 рубля в тиждень. Це прито-
му, що середній московський робочий заробляв тоді 1,48 крб. в день, а сама некваліфікована пра-
ця не могла оцінюватися нижче, ніж в 75 копійок в день.

Для мешкання в прибуткових будинках не потрібні були ні прописка, ні ордер, ні інші довідки
і папери. Правда, громадянин, що проживає тут, був зобов’язаний реєструватися в місцевому
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відділенні поліції. Громадян, що не реєструються, строго карали. Закони, що існували в ті часи,
захищали квартиронаймача від свавілля власника. Якщо мешканець справно платив квартплату і
не порушував порядок, домовласник не мав права його виселити. Проте якщо мешканець не пла-
тив за житло або порушував порядок, то за допомогою поліції швидко опинявся на вулиці. Нинішні
неплатники і вандали не утрималися б в такому будинку більш за один місяць. Звичайно, госпо-
дар, домовласник стежив (сам або через своїх керівників і прикажчиків) за чистотою і справністю
свого майна, тобто всього дома. Адже в брудний, неохайний будинок не залучиш клієнтів, пога-
ний стан будинку знижував ціну оренди квартир, і відповідно, прибуток власника.

За порядком в будинку і у дворі стежив ще і двірник. Двірник в ті часи був не тільки приби-
ральником території, але виконував ще і адміністративні функції. Він зобов’язаний був докладати
місцевому відділенню поліції (квартальному наглядачеві) про всі порушення порядку в будинку,
про незареєстрованих мешканців тощо. Двірник завжди знаходився невідступно при будинку і
жив тут же в службовому приміщенні. За порядком стежили також місцева поліція, городові, які
постійно патрулювали територію. А вночі постійно чергував нічний сторож. Всюди стояли ще і
стаціонарні поліцейські пости — будки, в яких сидів поліцейський — «будочник». Тому в дворах
і на вулицях був порядок, і вдень і в темний час доби можна було без побоювання ходити вулиця-
ми. У разі яких-небудь подій двірник, будочник або городовий швидко приходили на допомогу. У
таких умовах, очевидно, хуліганам, бандитам і терористам життя було дуже некомфортним.

Ціни на житло в прибуткових будинках регулював ринок, попит і пропозиція брала участь в
регулюванні цін і міська адміністрація, наприклад, домовласник мав право підвищувати кварт-
плату, але тільки один раз на рік. Звичайно, ціни варіювалися в широких межах — від дешевого
житла низької якості на околиці до дорогих якісних квартир в центрі. Диференціація цін приводи-
ла до того, що в одному будинку селилися мешканці, приблизно, одного достатку, або робочі,
майстрові, ремісники, або середній клас — професори, чиновники, юристи, або вищий — банкі-
ри, аристократи, сенатори. Це покращувало психологічний клімат в будинку, сприяло сусідському
спілкуванню.

У будинках, де жила більш-менш заміжня публіка, в під’їздах і на сходових майданчиках були
і килимові доріжки, і дзеркала, і фікуси з пальмами в діжках, тут чергували швейцари. Справед-
ливості ради треба сказати, що серед «прибуткових» будинків зустрічалися і хрущоби (знаменита
Хитровка в Москві або лавра Вяземськая в Петербурзі), а також найдешевші нічліжки.

Дуже просто вирішувалось питання з переїздом на нове місце проживання. Не треба було ні
продавати, ні міняти квартиру. Досить було заплатити квартплату за поточний місяць, після чого
договір найму без проблем розривався, і людина могла того ж дня переїхати на нову квартиру.
Послуги з перевезення меблів коштували дуже дешево. Багато хто вибирав собі квартиру ближче
до місця роботи або служби, театрали — ближче до театру, любителі прогулянок в парку — по-
близу від парку тощо. Оскільки квартири, як правило, не належали мешканцям, то вони і не брали
участь в їх купівлі–продажі. Розбагатівши, громадянин, що наймав квартиру в прибутковому бу-
динку, купував собі свій будинок.

Іноді декілька чоловік наймали квартиру об’єднав свої кошти, вільну кімнату можна було зда-
ти в піднайом. Люди самотні або з низьким достатком (це могла бути і сім’я) жили в «прибутко-
вих» будинках типу готелів, де не було квартир, а були кімнати, які здавалися в найми. Нарешті,
найбідніші громадяни Росії знімали за декілька копійок на ніч ліжко в нічліжних будинках, або
«нічліжках» (це були найдешевші «прибуткові» будинки). Були ще бараки, де за низьку плату
жили робочі заводів і фабрик, бараки ці будувалися господарями заводів, оскільки робочими були
в основному переселенці з сіл. Кожна людина легко могла знайти собі житло в будь-якому місті
відповідно до своїх коштів.

Пропозиція житла відповідала платоспроможному попиту. З цієї позиції житлового питання в
Росії не існувало. Ніхто не ночував на вулицях, це вважалося за бродяжництво, і такого «бродягу»
забирали в поліцію, а потім у в’язницю. Муніципального житла в дореволюційній Росії не було
взагалі, але було так зване «соціальне» житло, тобто житло для найбідніших. Це було житло, що
будувалося на кошти добровільних або релігійних організацій ((притулки, богадільні), окремих
меценатів (наприклад, широко був відомий «будинок безкоштовних квартир», побудований куп-
цями братами Бахрушиними на Софійській набережній в Москві. Це був розкішний будинок).
Таким чином, до революції в Росії не було «квартирного питання». Кожна людина могла легко
знайти собі житло за своїми коштами [6].
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У царській Росії існувало близько 600 прибуткових будинків, більшість з них була відкрита в
Москві і Санкт-Петербурзі. Після жовтневої революції 1917 року прибуткові будинки були
ліквідовані.

За сучасних умов комітет Держдуми Росії з житлової політики і ЖКГ пропонує узаконити
практику будівництва в Росії прибуткових будинків. Жити в такому будинку можна буде все життя
за мінімальну плату і навіть передавати квартиру в нім до спадку. Мета відродження в Росії прак-
тики функціонування прибуткових будинків полягає в забезпеченні житлом найбідніших верст
населення, а в перспективі — в забезпеченні перелому покупки житлової нерухомості, що склала-
ся в країні практики, до її оренди за мінімальною вартістю. Передбачається, що житло в прибут-
кових будинках, насамперед пропонуватиметься громадянам, зайнятим в соціальній сфері. Це
мають бути одно-двокімнатні квартири невеликої площі. Вартість найму такого житла має бути
невелика (у 3-4 рази менше вартості найму квартири за ринковими цінами). Можливість некомер-
ційного найму житла скоротить черги на поліпшення житлових умов і забезпечить гідні умови
для мешкання багатьох росіян [7].

Використання при поліпшенні житлових умов лізингу (оренди) житлової нерухомості, а саме
лізингу з подальшим викупом такої житлової нерухомості є вигіднішим, ніж іпотека, для потен-
ційного покупця житлової нерухомості відносно права на житлову нерухомість. Лізинг з подаль-
шим викупом житлової нерухомості дозволяє на триваліший період, в порівнянні з житловою
іпотекою, розстрочити платіж за таке житло, зменшуючи, таким чином, фінансове навантаження
на покупця житла. Законодавчі основи для реалізації лізингу житлової нерухомості, а також прак-
тика його функціонування є і в Росії і в Україні [8, 9].

Подібні схеми в СНД із-за нерозвиненості банківської індустрії поширені в країнах Середньої
Азії, частково — Закавказзі. Є подібні програми у Великобританії і в мусульманських державах,
тільки там використовуються релігійні мотиви: традиційні релігії зазвичай негативно відносяться
до лихварства, хоча для іпотеки іноді робляться виключення.

ВИСНОВКИ
Світова практика показує, щоб система постійного поліпшення житлових умов в будь-якій

країні запрацювала, квадратний метр житла за вартістю повинен відповідати середньомісячній
зарплаті, а відсоткова ставка бути психологічно прийнятною для учасників іпотеки. Вартість не-
рухомості у нас, на жаль, до цих пір формується не тільки із вартості будматеріалів, енергоносіїв,
робочої сили і прибутку, але й з «відсотків», що набули системного характеру. Інша проблема
полягає у великій кількості інвестиційного житла, яке у нас не обкладається додатковими подат-
ками і існує поза ринком.

Якщо брати цивілізовані країни, то там органи влади активно підтримують іпотечну систему.
Наприклад, в Бельгії держава списує до половини вартості житла, що будується, і при цьому не
залишається в збитку. Адже людина, що має комфортні умови мешкання, працює, платить подат-
ки, споживає товари на внутрішньому ринку. При цьому відношення влади різко міняється, коли
людина придбає нові квартири. У ряді країн, наприклад, у Франції, інвестиційне житло оподатко-
вується на розкіш, в інших, таких як Німеччина — стягується податок, рівний ринковій вартості
оренди. Завдяки цьому стимулюється розвиток середнього класу, який є гарантом стабільності
суспільства і приносить левову частку бюджетних надходжень.

Показовим для України може бути китайський досвід іпотеки. Стартували тут програми в кінці
1980-х років, тобто трохи раніше, ніж в Україні. Сьогодні темпи будівництва складають біля од-
ного квадратного метра в рік на кожного мешканця Піднебесної. Такі обсяги дозволяють успішно
розвиватися будівельній галузі і забезпечують баланс між попитом і пропозицією на житло. Для
України варто було б більш активно використовувати світовий досвід впровадження різних схем
(моделей) іпотечного кредитування житла.
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ФАКТОРИ, ЩО ОБУМОВЛЮЮТЬ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК
КРИЗИ ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ

У статті здійснено критичний аналіз праць науковців у сфері дослідження факторів ліквідності
банку. Систематизовано фактори кризи ліквідності банку одночасно за джерелами виникнення та
за об’єктом впливу, досліджено механізм їх деструктивного впливу на ліквідність банку.

Ключові слова: фактори ліквідності, криза ліквідності банку, операційна ліквідність банку,
урівноважуючий потенціал ліквідності банку, деструктивний вплив.

ВСТУП
В умовах глобалізації економіки спостерігається зростання ролі фінансово-кредитної системи,

у тому числі і банківської системи, як головної ланки процесу перерозподілу грошових ресурсів
як на рівні національної економіки, так і на міжнародному рівні. На фоні нестабільності на міжна-
родних фінансових ринках, відбувається розбалансування механізму перерозподілу капіталів,
внаслідок якого, значна частина фінансово-кредитних установ відчуває дефіцит ліквідності. За-
значене загострює проблему необхідності дослідження факторів, що обумовлюють виникнення
та розвиток кризи ліквідності банків, особливо в умовах банкоцентричності фінансово-кредитної
системи.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є систематизація факторів, що обумовлюють виникнення та розвиток кризи

ліквідності банку та дослідження механізму їх впливу на банківську діяльність.
РЕЗУЛЬТАТИ
Дослідженню факторів ліквідності банку приділяє увагу велика кількість вітчизняних та

зарубіжних науковців, зокрема, Л. Батракова [1], А. Бєляков [2], С. Буєвич [3], К. Вальравен [4],
А. Граділь [6], Є. Жарковська [7], Д. Олійник [9], А. Тавасієв [10], І. Фаррахов [11], Н. Хімич [12]
та інші. У зазначених працях наводиться класифікація узагальнених факторів та механізм їх впливу
на банківську ліквідність в умовах стійкого розвитку банку. Однак, невирішеними залишаються
проблеми дослідження деструктивних факторів ліквідності, зокрема, їх класифікації та механізмів
реалізації в умовах нестабільності. З огляду на це, пропонуємо звернути уваги на існуючі розроб-
ки науковців у сфері систематизації факторів ліквідності банку.

Слід зазначити, що у сучасній економічній літературі найбільш поширеною є точка зору, відпо-
відно до якої фактори поділяють на дві групи: внутрішні та зовнішні. Так, Н. Хімич вважає, що до
внутрішніх необхідно віднести такі фактори: невідповідність активів та пасивів за сумами і стро-
ками, розмір та достатність капіталу, структура та стабільність депозитної бази, якість активів,
спеціалізація банку, репутація банку, стратегія управління ліквідністю, диверсифікація банків-
ських послуг, рівень ризикованості діяльності, забезпеченість банку високоліквідними активами,
наявність концентрацій за контрагентами, інструментами, термінами погашення, можливість до-
даткової мобілізації ліквідних коштів на грошовому ринку за прийнятними цінами, наявність адек-
ватної методологічної бази, рівень комплектації та кваліфікації менеджменту. До зовнішніх автор
відносить грошово-кредитну політику, стан грошового ринку, кризові явища в економіці країни,
рівень ліквідності фінансових ринків, можливість банку отримувати кредити у центральному банку,
регулятивні обмеження щодо діяльності в країні [12, с. 79].

У цілому зазначена сукупність факторів досить повна і дає можливість дослідникам обирати
адекватний набір інструментів управління ліквідністю. Крім того, класифікація факторів на
зовнішні та внутрішні є принциповою у процесі вибору інструментарію управління, оскільки
перші існують поза банком, тому він може лише адаптуватися до впливу таких факторів. У свою
чергу, внутрішні фактори пов’язані із діяльністю банку, тому рівень і напрямок їх впливу банк
може регулювати.

Поряд із цим, О. Жарковська розглядає звужений перелік внутрішніх та зовнішніх факторів
ліквідності банку. До внутрішніх автор відносить динаміку чисельності клієнтів, галузевий роз-
поділ клієнтів та залежність їх від сезонних коливань, розмір банку та його імідж, частку незни-
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жуваного залишку на рахунках клієнтів, якість кредитно-інвестиційного портфеля, відповідність
активів і пасивів за строками та сумами виконання вимог і зобов’язань. До зовнішніх належать
фаза економічного циклу, динаміка змін процентних ставок, рівень розвитку фондового ринку,
можливість рефінансування центральним банком, особливості регіональної економіки, її галузе-
ва структура [7].

На нашу думку, класифікація факторів ліквідності банку О. Жарковської більш прийнятна
порівняно із попередньою, оскільки передбачає не лише негативний, але й ураховує можливість
існування позитивного впливу факторів. Н. Хімич, серед узагальненої системи факторів, виді-
ляє і чинники негативного впливу, що порушує однорідність системи факторів за визначеною
класифікацією.

Д. Олійник також дотримується підходу щодо поділу факторів на зовнішні та внутрішні.
Проте, ним доповнено класифікацію шляхом визначення типових та індивідуальних факторів.
Так, до зовнішніх чинників ліквідності банку автор відносить наступні: загальний стан еконо-
міки держави, стан міжнародних валютних та фінансових ринків, направленість грошово-кре-
дитної політики, що проводиться в державі, рівень регулювання діяльності банків з боку дер-
жави [9, с. 6]. Внутрішні фактори Д. Олійник розподілив за наступними підгрупами: економічні
фактори (наявна структура активів банку, наявна структура зобов’язань банку, відповідність
структури активів та зобов’язань банку, адекватність та варіативність розроблених в банку стра-
тегій управління ліквідністю) та організаційні (організаційна побудова та розподіл повнова-
жень структурних підрозділів банку, що приймають участь в процесі управління ліквідністю,
рівень менеджменту банку, рівень кваліфікації банківських працівників) [9, с. 6]. Автор вважає,
що, відповідно до переліку кожної групи факторів, типовими є зовнішні та внутрішні економічні,
а індивідуальними — внутрішні організаційні. Виділення типових та індивідуальних груп фак-
торів розширює існуючі класифікації за характером впливу та дає можливість швидко реагува-
ти на дію відповідного чинника, оскільки за типовими факторами можна застосовувати схеми
впливу чи адаптації, використовуючи існуючий у теорії та практиці досвід, а за індивідуальни-
ми, необхідно розробляти та встановлювати власні правила поведінки і удосконалювати їх, ґрун-
туючись на досвіді діяльності.

А. Тавасієв вказує, що на ліквідність банку впливають зовнішні та внутрішні фактори. Зовнішні
фактори дослідник розподіляє на наступні підгрупи: довгострокові (викликані порушенням у спо-
живанні, інвестиційних процесах, науково-технічному прогресі), циклічні (відображають коли-
вання ділової активності в економіці), зміни в грошово-кредитній політиці центрального банку,
сезонні (пов’язані з сезонними видами виробництва), випадкові, або надзвичайні фактори (ви-
кликані діяльністю клієнтів банку). Головним внутрішнім фактором автор вважає ліквідність ба-
лансу банку. У свою чергу, ліквідність балансу залежить від структури активів, структури па-
сивів, співвідношення строків та сум залучення і строків та сум розміщення ресурсів, рівня ризи-
кованості активних операцій, якості управління банком [10, с. 148].

Л. Батракова розширює перелік факторів ліквідності балансу банку і, окрім наведених А. Тава-
сієвим, виділяє рівень кредитоспроможності позичальників та надійність депозитів і кредитів,
отриманих банком від інших банків. Автор підкреслює, що стабільність депозитів та кредитів
здійснює суттєвіший вплив на ліквідність, ніж дотримання встановленого співвідношення відпо-
відних активів та пасивів за сумами та строками [1, с. 237-238].

Окрім того, велика кількість науковців вважає, що ліквідність залежить від сукупності ри-
зиків, які породжуються у процесі функціонування банку. Зокрема, О. Бєляков зазначає, що непо-
гашення позичальником у відповідні строки отриманого кредиту, негативні зміни ринкових про-
центних ставок, валютних курсів та курсів цінних паперів, що обертаються на фондовому ринку,
призводять до зменшення грошових коштів банку і, відповідно, погіршення стану ліквідності.
Дослідник підкреслює, що, крім кредитного, процентного, валютного і фондового ризиків на рівень
ліквідності банку впливають також й інші ризики банківської діяльності [2, с. 49]. Підхід заслуго-
вує на увагу, оскільки дає можливість створювати моделі кількісної оцінки ліквідності банку.

У свою чергу, В. Крилова, Р. Набок дотримуються комбінованого підходу, оскільки до системи
факторів включають основні ризики, що виникають у банківській діяльності та окремі економічні
параметри. Науковці вважають, що проблеми з ліквідністю виникають у випадку, якщо банк має
високу частку зобов’язань, які потребують негайного погашення. До них відносяться кошти на
поточних рахунках клієнтів, кредити, отримані на міжбанківському ринку тощо. Таким чином,
банки будуть змушені задовольняти попит на грошові ресурси відповідно до вимог клієнтів та
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позичальників, що може значно вплинути на ліквідність банку, особливо у періоди підвищеного
попиту на кошти [8, с. 26-27].

Схожої точки зору дотримується І. Фаррахов: «Збільшення обсягу неповернення кредитів, зни-
ження ринкової вартості цінних паперів, несприятливі зміни ринкових процентних ставок і курсів
валют тощо, може призводити до появи істотних розривів ліквідності, і як, наслідок, до збільшення
величини ризику ліквідності кредитної організації» [11, с. 12].

А. Граділь вважає, що основними факторами ліквідності є депозити «до запитання»: «Кошти на
розрахункових і поточних рахунках — це не лише найдешевший, а й найнепередбачуваніший вид
ресурсів, тому велика частина їх у мобілізованих коштах послаблює ліквідність банку» [6, с. 21].
Варто зазначити, що такий підхід охоплює досить вузьку сукупність факторів, що є суттєвим
недоліком. Однак, з іншого боку, автор має на меті знайти практичне вирішення проблем ліквідності
за допомогою розробки математичних моделей її оцінки. Саме тому обираються найбільш зна-
чимі фактори впливу, оскільки врахувати всі фактори досить складно і на практиці неможливо.

Заслуговує на увагу підхід С. Вожжова, який вважає, що «на ліквідність банку істотний вплив
надають фактори формування двох грошових потоків: по-перше, своєчасність та повнота попов-
нення ресурсів (депозити і позики); по-друге, своєчасність та повнота повернення коштів, роз-
міщених банком у дохідні активи» [5, с. 104]. Дослідник зазначає, що потоки мають спільну озна-
ку — є відносно непередбачуваними і наступають незалежно від банку.

Дійсно, банківська діяльність передбачає постійний рух коштів, які формують два різнонап-
равлені потоки — надходження та вибуття. Проте, говорити, що дані потоки існують повністю
незалежно від банку, на нашу думку, некоректно. Особливо це стосується потоку вибуття, у час-
тині, коли банк сам планує обсяг кредитування. Що стосується залучення ресурсів із міжбанків-
ського ринку, то з позиції невизначеності настання потреб в них, дане питання необхідно розгля-
дати у короткостроковій та довгостроковій перспективі. Це пояснюється тим, що на короткому
часовому інтервалі надходження ресурсів є визначеними та залежать від потреб банку, поряд з
тим, що у довгостроковому періоді обсяг фондування є дійсно невизначеним. Зазначений автором
перелік факторів, на нашу думку, є обмеженим і його доцільно було б розподілити на групи
внутрішніх та зовнішніх.

Сукупність факторів, що впливають на діяльність банку, а, отже, й на його ліквідність, С. Бує-
вич та О. Корольов пропонують класифікувати за наступними ознаками: за місцем виникнення
(зовнішні та внутрішні), за важливістю впливу (основні і другорядні), за часом дії (постійні і
змінні). На їхню думку, найбільш важливим є розподіл за класифікаційною ознакою «місце ви-
никнення». До зовнішніх факторів вони відносять соціально-політичну та загальноекономічну
ситуацію в країні, стан фінансового ринку, рівень розвитку банківської системи. Відповідно, ко-
жен із зазначених факторів залежить від індивідуальних чинників, що на них впливають. Зокре-
ма, на загальноекономічну ситуацію в країні впливають промисловий потенціал економіки, кон-
курентоспроможність товарів та послуг, сальдо платіжного балансу за рахунками руху капіталу
тощо [3, с. 13]. Окрім того, до внутрішніх факторів науковці відносять характер і масштаб діяль-
ності банку, рівень незалежності, спеціалізацію банку, достатність капіталу, рівень організації
менеджменту, стратегію діяльності, процентний, кредитний ризики, склад і структуру активів,
якість активів, склад і структуру пасивів тощо [3, с. 16].

Отже, систематизація праць у сфері дослідження факторів ліквідності банку, дає можливість
стверджувати, що на даний час немає єдиного підходу до їх класифікації. Розробки із зазначеної
проблематики мають суттєві недоліки, що викликано: по-перше, відсутністю чіткого розуміння
сутності поняття «ліквідність банку» та його структурування як об’єкта управління; по-друге,
необхідністю побудови конкретних економіко-математичних моделей для аналізу ліквідності,
спрощення яких обумовлює звуження сукупності досліджуваних факторів; по-третє, недотриман-
ням принципу однорідності їх класифікації, про що свідчить змішування факторів із різнонаправ-
леними векторами впливу.

З метою виправлення зазначених недоліків та формування удосконаленої системи факторів
ліквідності, які можуть спричинити розвиток кризових явищ у діяльності банку, пропонуємо, насам-
перед, розглянути авторський підхід до структурування ліквідності як об’єкта управління (рис. 1).

Крім того, залежно від вектору дії, фактори ліквідності банку можуть проявляти ознаки конст-
руктивного чи деструктивного характеру. Фактори конструктивного характеру позитивно вплива-
ють на грошові потоки банку, стимулюючи їх надходження в більшій мірі, ніж вибуття, що пози-
тивно впливає на ліквідність.
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Ресурси, залучені шля-
хом випуску боргових

цінних паперів

УРІВНОВАЖУЮЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ (УПЛБ)

Буфер ліквідності Покупна ліквідність Ресурси власників

Первинний резерв лікві-
дності (готівкові та без-
готівкові кошти банку)

Ресурси міжнародних
фінансових ринків

Ресурси, що залуча-
ються з метою

поповнення статутного
капіталу банку

Ресурси, що залучають-
ся на умовах суборди-

нованого боргу

Вторинний резерв лікві-
дності (державні цінні
папери, цінні папери

першокласних емітентів)

Додатковий резерв лік-
відності (інші ліквідні

активи)

Ресурси внутрішнього
міжбанківського креди-

тного ринку

Кредити, отримані
від Національного бан-

ку України

ОПЕРАЦІЙНА
ЛІКВІДНІСТЬ
БАНКУ (ОЛБ)

грошові кошти, що
генеруються у про-
цесі виконання клі-
єнтами та контраге-
нтами банку конт-

рактних зобов’язань
та використовують-
ся ним для розраху-

нку за власними
зобов’язаннями.

Рис. 1. Структура ліквідності банку з позиції об’єкта управління (Складено автором)

Фактори деструктивного характеру становлять загрозу ліквідності банку, оскільки їх реаліза-
ція стримує грошові надходження та стимулює їх вибуття, унаслідок чого, має місце дефіцит
ліквідності. Неадекватне управління дефіцитом ліквідності призводить до загострення проблем у
діяльності банку та розвитку, на цій основі, кризових явищ.

Ураховуючи вищезазначене, сформуємо систему факторів деструктивного впливу на ліквідність
банку, реалізація яких може обумовити розгортання кризи ліквідності, та представимо їх автор-
ську систематизацію одночасно за джерелами виникнення й за об’єктом впливу (табл. 1).

Зважаючи на те, що ОЛБ є первинним об’єктом управління ліквідністю, а УПЛБ — вторин-
ним, крім інших, до сукупності внутрішніх факторів останнього належить також погіршення ста-
ну ОЛБ, що пояснюється призначенням урівноважуючого потенціалу (покриття дефіциту опера-
ційної ліквідності). Даний принцип формування внутрішніх деструктивних факторів ліквідності
властивий і для компонентів УПЛБ, оскільки залучення кожного наступного відбувається у разі
погіршення стану попереднього.

На нашу думку, запропонований підхід до класифікації деструктивних факторів ліквідності
банку надасть можливість оперативно визначати загрозу виникнення кризи ліквідності та форму
її прояву, а також здійснювати поглиблений аналіз причин її розгортання.

Пропонуємо детально розглянути механізми впливу запропонованих деструктивних факторів
на компоненти ліквідності.

Серед внутрішніх факторів значний вплив на ОЛБ здійснює неадекватна кредитно-інвестицій-
на політика, що проявляється через концентрацію кредитно-інвестиційної діяльності за галузя-
ми, позичальниками, регіонами. Це значно підвищує рівень ризиковості діяльності, наслідками
якого є недоотримання банком надходжень грошових коштів.

Зниження якості активів є одним із найнебезпечніших деструктивних факторів ліквідності банку.
Якість активів визначається трьома параметрами: ліквідність, дохідність та ризиковість. Критич-
не погіршення зазначених параметрів призводить до недоотримання запланованих грошових над-
ходжень чи стимулювання їх вибуття, що, у першу чергу, впливає на операційну ліквідність.

Зважаючи на те, що поповнення операційної ліквідності здійснюється, в основному, за раху-
нок депозитних коштів, їх відтік призводить до суттєвого дефіциту ОЛБ та необхідності пошуку
додаткових джерел ресурсів. Банку необхідно уникати залежності від окремих вкладників, оскіль-
ки це підвищує ризик відтоку коштів клієнтів.

Неадекватна політика встановлення процентних ставок із залучення коштів може обумовлю-
вати зниження рівня процентної маржі чи втрати зацікавленості клієнтів у депозитних продуктах.
Так, у випадку встановлення процентних ставок за депозитами на значно нижчому рівні, ніж на
ринку, банк втрачатиме додаткові кошти через відтік клієнтів до банків-конкурентів, у яких більш
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Таблиця 1. Фактори кризи ліквідності банку *
Об’єкт впливу

Урівноважуючий потенціал ліквідності банкуГрупа
факторів Операційна

ліквідність Буфер
ліквідності

Покупна
ліквідність Ресурси власників

 неадекватна кредитно-
інвестиційна та процентна
політика банку;
 неадекватна політика у
сфері управління витрата-
ми;
 погіршення якості активів;
 негативна динаміка депо-
зитної бази та залежність
від окремих вкладників;
 незбалансованість активів
та зобов’язань за сумами,
строками і валютами.

 погіршення стану
операційної ліквід-
ності банку;
 значний рівень
ризиковості діяль-
ності банку;
 погіршення якос-
ті високоліквідних
активів та їх кон-
центрація тощо.

 погіршення
стану операційної
ліквідності банку;
 недостатність
обсягу буферу
ліквідності;
 значна залеж-
ність від окремих
джерел фінансу-
вання та ін.

 погіршення стану
операційної ліквід-
ності банку;
 недостатність об-
сягу буферу ліквід-
ності;
 недоступність
джерел покупної
ліквідності тощо.

Вн
ут

рі
ш

ні

Неефективна стратегія діяльності; погіршення репутації банку та втрата його позицій на
ринку; недостатність капіталу банку; низький рівень кваліфікації та компетентності мене-
джменту та персоналу; наявність неадекватної підсистеми забезпечення (у т.ч. методичне,
інформаційне, організаційне забезпечення) та ін.
 зниження рівня реальних
доходів населення;
 зниження довіри клієнтів
до банку;
 зниження рівня платіжно-
го обороту на підприємст-
вах;
 банкротство, зловживан-
ня клієнтів банку та ін.

 нерозвиненість
ринку цінних па-
перів;
 погіршення ситу-
ації на грошовому
ринку;
 погіршення фі-
нансового стану
банків-
контрагентів тощо.

 нестабільність
на ринку міжбан-
ківського креди-
тування;
 погіршення
ситуації на між-
народних фінан-
сових ринків та
ін.

 погіршення фінан-
сового стану чи бан-
крутство власників;
 незацікавленість
власників у фінансо-
вій підтримці банку
тощо.

Зо
вн

іш
ні

Негативна динаміка обсягу ВВП; високий рівень інфляції; невідповідність динаміки обсягу
грошової маси потребам економіки; високий рівень безробіття населення; високий рівень
бюджетного дефіциту; погіршення стану платіжного балансу; неадекватна діяльність цент-
рального банку; неефективність державного регулювання та контролю; недосконалість
законодавства; соціально-політична нестабільність, стихійні явища, природні катаклізми в
країні тощо.

* Складено автором

вигідні умови з розміщення коштів. Встановлення процентних ставок на вищому рівні, порівняно
із ринковим, також є негативним моментом для залучення ліквідності. У потенційних вкладників
може виникнути психологічний «мотив обачності», коли клієнти будуть шукати інші пропозиції,
оскільки досить високі прибутки по розміщенню коштів викликають недовіру через можливий
високий ризик неповернення коштів по закінченню дії договору. Підвищення процентних ставок
за депозитами, у свою чергу, збільшує процентні витрати банку та зменшує ОЛБ.

Стійка тенденція до незбалансованості активів та зобов’язань за сумами, валютами і строка-
ми, а саме дефіцит ОЛБ, обумовлює необхідність залучення інших компонентів УПЛБ. В умовах
стабільності фінансових ринків, дефіцит операційної ліквідності фінансується за рахунок вико-
ристання буферу ліквідності чи залучення покупної ліквідності. На фоні фінансової кризи, засто-
сування даних компонентів є проблемним. У такому випадку необхідно звернутися за ресурсною
підтримкою до власників банку.

Формування необхідного обсягу буферу ліквідності повинно здійснюватися з урахуванням стану
ОЛБ та рівня ризиковості діяльності банку. Оскільки буфер ліквідності формується і за рахунок
високоліквідних цінних паперів, даний компонент УПЛБ підлягає постійній переоцінці, особли-
во в умовах фінансової кризи.
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Залежність від окремого джерела ресурсів є недопустимим для банку. Вплив даного фактору
відчули вітчизняні банки у період, коли фінансування здійснювалося у формі залучення міжна-
родних синдикованих кредитів у великих обсягах. Більшість банків розраховували на рефінансу-
вання чи пролонгацію своєї заборгованості, але світова фінансова криза змусила іноземних кре-
диторів закрити існуючі кредитні лінії чи встановити більш жорсткі умови договору.

Як показав досвід діяльності банків в умовах фінансової кризи в Україні, найвищим рівнем
стійкості до впливу негативних шоків зовнішнього середовища характеризувалися державні бан-
ки та банки з іноземним капіталом, оскільки в період кризи ліквідності банківської системи вони
отримали значну фінансову підтримку від власників — держави та іноземних материнських ком-
паній відповідно. Таким чином, низький рівень фінансової підтримки власників негативно впли-
ває на спроможність банку виконувати свої зобов’язання перед кредиторами та вкладниками.

Необхідність звертатися за фінансовою підтримкою до власників обумовлена впливом ряду
внутрішніх факторів: погіршення стану ОЛБ, недостатність буферу ліквідності, недоступність
джерел покупної ліквідності. У разі неможливості фінансувати дефіцит операційної ліквідності
за рахунок інших компонентів УПЛБ, вдаються до залучення ресурсів від власників.

Невідповідність методичного та інформаційного забезпечень потребам банку досить часто є
фактором зниження ефективності управління ним, а, в умовах погіршення його фінансового ста-
ну, взагалі може призвести до виникнення внутрішніх кризових явищ. Це пов’язано з тим, що
система управління ліквідністю вимагає постійної якісної інформаційної підтримки з усіх струк-
турних одиниць банку. У періоди нестабільності, ліквідність банку залежить від оперативності
інформаційних потоків, на основі яких формуються управлінські рішення.

Зловживання працівників банку, їх некомпетентність та невмотивованість призводить до ви-
никнення суттєвих проблем у поточній діяльності. Із зазначеним чинником тісно пов’язана цілісна
система управління ліквідністю. Оскільки низький рівень кваліфікації працівників та відсутність
у них досвіду щодо управління ризиками знижує якість управління ліквідністю, елементами яко-
го є створення необхідних інструкцій, регламентів та процедур, які б забезпечували якісну діаг-
ностику загрози кризи, оперативне прийняття заходів щодо профілактики та подолання кризових
явищ, а також застосування адекватної системи внутрішнього контролю.

Невідповідність організаційної структури умовам та потребам діяльності банку, неадекватність
зв’язків координації та субординації, відсутність чіткого розподілу функціональних обов’язків
суттєво ускладнюють управлінський процес та знижують оперативність прийняття відповідних
рішень щодо забезпечення ліквідності банку.

Недостатній рівень капіталізації тісно пов’язаний із надійністю банку, оскільки капітал захи-
щає інтереси вкладників та кредиторів, які є основними джерелами надходжень грошових коштів.
Іншим негативним наслідком при недостатній капіталізації банку є невиконання вимог регулято-
ра у розрізі дотримання обов’язкових нормативів, за що на банк накладаються штрафні санкції.

Міжнародна та вітчизняна практика банківської діяльності показала, що реалізація репутацій-
ного ризику призводить до суттєвого погіршення ліквідності банку, яке важко контролювати. На-
слідками реалізації даного ризику є втрата банком можливостей залучення оптового фінансуван-
ня з міжбанківського кредитного ринку, масовий відтік грошових коштів клієнтів тощо.

Серед зовнішніх факторів значний вплив на ОЛБ здійснює фактор зниження довіри клієнтів до
банківської системи чи до банку зокрема. Це може виникнути через невиконання банками своїх
зобов’язань відповідно до умов, встановлених договорами між банком та клієнтами. Причиною
також можуть бути випадки недобросовісної конкурентної боротьби, через які у засобах масової
інформації з’являються повідомлення про погіршення фінансового стану окремого банку. Даний
випадок спостерігався і у банківській системі України у 2008 році, коли через негативні повідом-
лення, які не відповідали дійсності, спочатку стосовно діяльності КБ «Промінвестбанк», а потім
і ВАТ КБ «Надра» спостерігався прискорений відтік грошових коштів з рахунків клієнтів даних
банків. Це, у свою чергу, призвело до явного погіршення фінансового стану банків і до виникнен-
ня ефекту «доміно» серед суб’єктів банківської системи України.

Погіршення добробуту населення, у тому числі, зниження їх реальних доходів внаслідок підви-
щення інфляції, а також негативні інфляційні очікування несприятливо впливають на рівень схиль-
ності до заощадження населення, що зменшує обсяги ресурсної бази банків.

Високий рівень інфляції в країні не тільки зменшує купівельну спроможність населення, а й
змушує вилучати гривневі вклади з банків та конвертувати їх у валюту, оскільки, в умовах при-
скореного зростання рівня цін, процент за депозитом не покриває інфляційні втрати. Тобто ви-
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никає ситуація, коли банки мають дефіцит ліквідності, який їм необхідно покрити з інших дже-
рел ресурсів та дефіцит валютної ліквідності країни у цілому через значний попит на міжна-
родні платіжні засоби. Зазначені тенденції негативно впливають на ОЛБ як у гривневих, так і у
валютних коштах.

Специфіка банківської системи, порівняно з іншими секторами економіки, визначається наяв-
ністю тісного зв’язку між окремими банками. Саме тому, погіршення фінансового стану банків-
контрагентів чи банкрутство окремих великих банків є значною загрозою для ліквідності банків.
Механізм впливу даного фактору визначає наявна система кореспондентських рахунків між бан-
ками. Внаслідок банкрутства одного чи декількох великих банків втрачається можливість зняття
ресурсів з рахунків ностро, що, у свою чергу, знижує ліквідність банків-кредиторів. Останні ви-
мушені оперативно шукати додаткові джерела фондування з метою здійснення планової кредит-
ної діяльності та розрахунку за власними зобов’язаннями перед клієнтами і контрагентами. У
випадку неможливості залучення необхідного обсягу грошових ресурсів погіршується ліквідність
банків-кредиторів. Таким чином, через наявну боргову піраміду (механізм рефінансування кре-
дитної заборгованості) спостерігається ефект «доміно», що створює загрозу для виникнення кри-
зи ліквідності банківської системи.

Нестабільність на внутрішньому міжбанківському кредитному ринку та погіршення ситуації
на міжнародних фінансових ринках, насамперед, негативно впливає на покупну ліквідність бан-
ку, що є компонентом УПЛБ. Для оперативного задоволення потреб у ліквідності банки щоденно
здійснюють операції з купівлі-продажу ресурсів на міжбанківському кредитному ринку. У разі
значного погіршення кон’юнктури на даному ринку, банки втрачають можливість оперативного
фінансування дефіциту ліквідності.

Відкритість економіки країни, в умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці, має не
лише переваги, а й значні недоліки. Зокрема, через механізми трансмісії глобальних кризових
явищ у вітчизняну економіку, у тому числі і банківську систему, проявляється так званий «ефект
зараження», що загрожує економічній безпеці країни. Під фактором зараження розуміється роз-
повсюдження ризику дефолту за борговими зобов’язаннями окремих країн на фінансові системи
інших країн.

Найбільший рівень ризику зараження мають розвинені країни, оскільки їхні зовнішні борги є
значно більшими, ніж в інших країнах. Очікування дефолту за борговими зобов’язаннями розви-
нених країн призводить до погіршення кон’юнктури на міжнародних ринках капіталів та суттєво-
го скорочення пропозиції іноземних інвестицій, що, у свою чергу, зменшує можливості банків
регулювати дефіцит ОЛБ за рахунок залучення покупної ліквідності із зовнішніх джерел.

Погіршення фінансового стану власників банку чи незацікавленість їх у фінансовій підтримці
банку загрожує йому не лише кризою ліквідності, а й може призвести до його банкрутства. Це
обумовлено тим, що ресурси власників, як правило, є останнім джерелом фінансування дефіциту
ліквідності, оскільки залучаються у разі вичерпання можливостей фондування з інших джерел.

Необґрунтовані рішення регулятора та недостатній контроль за банками проявляється не-
бажанням останніх удосконалювати власну систему управління ризиками, розробляти та впро-
ваджувати новітні технології управління ліквідністю, неадекватні дії менеджерів в тих чи інших
ситуаціях — все це призводить до неефективності застосування інструментарію управління та
розгортання кризи ліквідності банку. Негативно впливає і низький рівень транспарентності
діяльності банків, що значно обмежує застосування регулятором оперативних попереджуваль-
них заходів щодо поліпшення їхнього фінансового стану та підвищує моральний ризик банків-
контрагентів.

Соціально-політична нестабільність значно погіршує економічний розвиток в країні, оскільки
знижується рівень інвестиційної привабливості, а це, у свою чергу, призводить до відтоку інозем-
ного капіталу, який є важливим джерелом поповнення ліквідності банків. Нестійкість політично-
го режиму негативно впливає на економічний стан держави в цілому, оскільки постійна зміна
влади зі своєю ідеологією та стратегіями розвитку призводить, перш за все, до нестабільності
законодавства, особливо стосовно податкового механізму та контролю за діяльністю підприємств,
організацій, фінансово-кредитних установ. Все це призводить до загострення економічної кризи
та зниження рівня ділової активності в економіці. Економічні кризи погіршують платоспроможність
клієнтів банків, що призводить до відтоку грошових коштів та зниження якості банківських кре-
дитних портфелів через неповернення позичальниками отриманих кредитів. Перелічені фактори
знижують ліквідність банків.
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У випадку значного дефіциту державного бюджету, країна змушена залучати фінансові ресур-
си на внутрішніх та зовнішніх ринках з метою виконання бюджету. У даній ситуації держава
виступає конкурентом банків у боротьбі за вільні фінансові ресурси.

Важливо відзначити, що всі деструктивні фактори ліквідності банку пов’язані між собою та-
ким чином, що в тій чи іншій ситуації їхній негативний вплив може реалізуватися як самостійний
фактор виникнення кризи, або ж як наслідок впливу інших факторів. Урахування механізму впли-
ву зазначених факторів на ліквідність банку є обов’язковою умовою діагностики загрози кризи та
прийняття подальших заходів щодо профілактики та її подолання.

ВИСНОВКИ
Таким чином, ґрунтовний аналіз існуючих підходів до визначення факторів ліквідності бан-

ку показав, що на даний час не існує єдиного підходу до їх формування. Ураховуючи переваги і
недоліки зазначених систематизацій факторів ліквідності, а також, зважаючи на те, що на
ліквідність банку можуть впливати як конструктивні так і деструктивні фактори, запропонова-
но власний підхід до класифікації факторів, що обумовлюють виникнення та розвиток кризи
ліквідності банку. За розробленим підходом, фактори розподіляються одночасно за джерелами
виникнення та за об’єктами впливу, що надасть можливість оперативної діагностики загрози
кризи та адекватного вибору інструментів подолання негативного впливу внутрішніх факторів
та пристосування до дії зовнішніх деструктивних факторів.
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ВСТУП
З ускладненням соціально-економічних систем традиційні форми і методи управління ними

не справляються зі стрімко наростаючим навантаженням і впливом кризових подій і вимагають
суттєвого коригування. В даний час все більший інтерес викликає така наука, як синергетика, що
вивчає питання самоорганізації складних систем і охоплює практично всі сучасні галузі знань.
Сенс і зміст цієї інтегральної науки полягає в тому, що у відкритих системах, що обмінюються із
зовнішнім середовищем енергією, речовиною та інформацією, виникають процеси самооргані-
зації, тобто процеси народження з фізичного (біологічного, економічного, соціального) хаосу де-
яких стійких упорядкованих структур з новими властивостями. Дане визначення справедливо для
складних систем будь-якої природи.

Безпосередні передумови для синергетичної інтерпретації соціально-економічних процесів
виходять від основоположників сучасної загальної теорії самоорганізації І. Пригожина та Г. Ха-
кена, чиї ідеї нерівноважної термодинаміки і синергетики, що розвивались ними в рамках фізики
і хімії, обережно докладали також до соціології, політології та економіки. Процес виникнення і
розвитку ідей соціально-економічної самоорганізації, їх теоретичного обґрунтування є прикла-
дом становлення (в контексті принципів синергетики) нової галузі наукового знання. Криза кла-
сичної парадигми управління надскладними нелінійними системами, до яких відноситься й еко-
номіка, привела до нестійкого стану традиційні уявлення про її розвиток. Тому застосування си-
нергетичної методології до економічних об’єктів досить обґрунтовано [5].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Фундаментальні основи формування інвестиційної політики були закладені в теорії інвестицій кла-

сика зарубіжної економічної науки Кейнса Дж. М., сучасних зарубіжних вчених, таких як Гітман Л.Дж.,
Джонк М.Д., Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бейлі Дж.В., Майерс С., Портер М. та ін.

У сучасній вітчизняній науці теоретико-методичні підходи до формування інвестиційної
політики розроблені такими вченими, як Альохін Б.І., Ансофф І., Бланк І.О., Шапіро В.Д.,
Шеремет В.В. та ін.

Однак аспект формування інвестиційної політики як синергетичної системи є недостатньо
вивченим. Аналіз теоретичних розробок, наукової літератури, періодичних видань та інших дже-
рел показує, що комплексного підходу до вирішення даної проблеми поки немає, хоча є дослід-
ження окремих її елементів в працях Пригожина І.Р., Нельсона Р.Р., Арнольда В.І., Занга В.Б.,
Маєвського В.І., Іванілова Ю.П. та ін.

Мета дослідження: теоретичне обґрунтування апарату і критеріїв формування інвестиційної
політики підприємства на основі принципів синергетики.

РЕЗУЛЬТАТИ
Інвестиційна політика представляє собою частину загальної фінансової стратегії підприєм-

ства. Вона полягає у виборі і реалізації найбільш ефективних форм реальних і фінансових інвес-
тицій з метою забезпечення високих темпів його розвитку та постійного зростання ринкової вар-
тості. Розробка загальної інвестиційної політики підприємства охоплює наступні основні етапи:

1. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства у попередньому періоді.
2. Дослідження і врахування умов зовнішнього інвестиційного середовища і кон’юнктури інве-

стиційного ринку.
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3. Облік стратегічних цілей розвитку підприємства, забезпечуваних його майбутньої інвести-
ційною діяльністю.

4. Обґрунтування типу інвестиційної політики підприємства за цілями вкладення капіталу з
урахуванням ризикових переваг.

5. Формування інвестиційної політики підприємства за основними напрямками інвестування.
6. Формування інвестиційної політики підприємства в галузевому розрізі.
7. Формування інвестиційної політики підприємства в регіональному розрізі.
8. Взаємоув’язка основних напрямів інвестиційної політики підприємства.
Аналіз інвестиційної динаміки та науковий пошук рішення цієї складної проблеми в основно-

му здійснюється в рамках детерміністської парадигми, що базується на уявленні про економіку як
систему, прагнучу до рівноваги. Недоліком такого підходу є те, що лінійне вимірювання інвести-
ційних процесів створює ілюзію можливості цілеспрямованого проектування майбутнього та от-
римання запланованих результатів.

В останні роки формується принципово нове поле економічної проблематики — спостерігається
розвиток синергетичного підходу до дослідження економічних (інвестиційних) процесів [2].

Зробивши припущення, що інвестиційна політика володіє фундаментальними властивостями
синергетичної системи, такими як обмін із зовнішнім середовищем ресурсами та узгодженість
(когерентність) компонентів системи, розглянемо вплив базових положень синергетичної теорії
управління на процес формування інвестиційної політики підприємства.

Модель формування інвестиційної політики підприємства з урахуванням принципів синерге-
тики представлена на рис. 1 [4].

Інвестиційна політика — це форма реалізації інвестиційної стратегії, яка покликана здійснити
стратегічні цілі діяльності. Тому і формування, і реалізацію інвестиційної політики слід здійсню-
вати в суворій узгодженості зі стратегічними цілями підприємства та критеріями їх досягнення.

В якості принципів формування інвестиційної політики найчастіше використовуються наступні
принципи синергетики:

 системності (облік взаємодії всіх інвестиційних проектів та їх впливу на всі складові системи
бізнесу: інвестиційну, операційну, фінансову);

 нелінійності (припускає альтернативність вибору, а також коригування очікувань щодо зовнішніх
умов у зв’язку з невизначеністю зовнішнього середовища і наявністю непередбачених змін);

 взаємозв’язку хаосу і порядку (полягає в доданні процесу формування інвестиційної політи-
ки підприємства здатності змінюватися у зв’язку з виникненням непередбачених обставин у зов-
нішньому і внутрішньому середовищі).

Ці принципи знайшли своє відображення в етапах і методах формування інвестиційної політи-
ки, у виділенні елементів інвестиційної політики та у визначенні управлінь ними.

Сформована інвестиційна політика є основою для здійснення всіх аспектів інвестицій: дже-
рел, структури, обсягу, напрямків використання, повернення інвестицій.

Вихідним пунктом для формування інвестиційної політики має стати аналіз ринку та розробка
комплексу маркетингу, результатом чого має стати створення спільної стратегії, яка формулюєть-
ся в місії підприємства. На підставі загальної стратегії формується інвестиційна стратегія, а відпо-
відно до неї — інвестиційна політика

У пропонованій моделі формування інвестиційної політики підприємства передбачено кілька
етапів, проходження яких триває постійно, з внесенням змін і доповнень в інвестиційну політику
під впливом зміни умов та цілей.

До основних етапів формування інвестиційної політики відносять:
 формування програми маркетингу;
 формування напрямів використання, структури та обсягу інвестицій;
 формування джерел і повернення інвестицій;
 формування виробничої програми;
 формування програми залучення, розвитку та мотивації персоналу;
 формування програми матеріально-технічного постачання;
 формування програми управління транспортуванням та зберіганням продукції;
 формування програми управління накладними витратами;
 формування програми управління якістю;
 формування екологічної програми;
 формування програми промислової безпеки;
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 формування програми розвитку інформаційної системи;
 розробка бізнес-плану, вибір альтернативних програм/проектів;
 здійснення бізнес-плану, внесення змін.

Мета Критерії

Формування
політики

Принципи синергетики

Елементи
 інвестиційної політики

Етапи формування
інвестиційної політики

Визначення управлінь = Формування політики
 Для кожного елемента визначається цільова функція з урахуванням

критерію її досягнення

Формування
стратегії

Рис. 1. Модель формування інвестиційної політики підприємства з урахуванням принципів
синергетики (Складено автором)

На основі системи принципів, закладених в основі формування інвестиційної політики, роз-
робляються напрями використання, структура і обсяг інвестицій, аналізуються і обираються кращі
варіанти з можливих інвестиційних програм.

Процес розробки напрямів інвестицій являє собою, в першу чергу, аналітичну діяльність, ре-
зультатом якої є формування бачення бажаного стану і вибір одного з найбільш прийнятних шляхів
його досягнення, яке згодом трансформується в бізнес-план і конкретні планові показники [1]

Підготовка інвестиційного проекту до реалізації вимагає розробки бізнес-плану. Розробка бізнес-
плану і прийняття на його основі рішень повинні стати завершальним кроком у формуванні інве-
стиційної політики підприємства. Структура бізнес-плану (або Техніко-промислового фінансово-
го плану (ТПФП)) може бути різна і залежить від специфіки підприємства. Бізнес-план слід роз-
робляти з урахуванням альтернативних варіантів (біфуркацій). Результатом розробки бізнес-пла-
ну має стати управлінське рішення по вибору та утвердження конкретного варіанту з можливих
альтернативних програм/проектів. При реалізації бізнес-плану в результаті виникнення неперед-
бачених обставин у зовнішньому і внутрішньому середовищі виникає необхідність зміни сфор-
мованого плану. Можлива ситуація, при якій змінам будуть піддані й стратегічні цілі підприєм-
ства. У силу цього при реалізації бізнес-плану необхідно повертатися до всіх етапів формування
інвестиційної політики. Для того щоб інвестиційна політика переходила в нову структуру, процес
формування інвестиційної політики повинен бути постійним і безперервним.

Процес самоорганізації в моделі формування інвестиційної політики представлений на рис. 2.
Кожний інвестиційний проект характеризується безліччю показників [3]. У той же час можна

виділити ряд головних показників (елементів), достатніх для характеристики інвестиційного про-
екту в рамках формування інвестиційної політики. Кожен інвестиційний проект має на увазі ви-
користання якого-небудь обсягу капіталу. Використання характеризується ефективністю, яка, в
свою чергу, тісно пов’язана з ризиком (чим вище ефективність — вище ризик). Сукупність показ-
ників ефективності та ризику є визначальною при виборі напрямів використання інвестицій. Важ-
ливою характеристикою інвестиційного проекту є джерела капіталу. Крім цього, інвестиційний
проект повинен оцінюватися і за показником повернення капіталу (інвестицій). Під поверненням



103
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2012 - №5

Деркач Ю.В. Синергетичний підхід до формування інвестиційної політики підприємства

інвестицій умовимося вважати обсяг коштів (капіталу), вилучений з інвестиційного проекту. При-
чиною вилучення може бути бажання вкласти капітал в інший (інші) інвестиційний проект.

Таким чином, ми маємо систему показників, достатніх для характеристики інвестиційного
проекту в рамках формування інвестиційної політики:

1) обсяг;
2) ефективність;
3) ризик;
4) джерела;
5) повернення.

Розробка та здійснення бізнес-плану (синергетичний ефект)

Стратегія підприємства (стратегічна мета та критерії її досягнення)

Вироблення тактичних цілей та критеріїв їх досягнення

Вибір напрямів використання інвестицій (біфуркація)

Визначення управлінь елементами інвестиційної політики (флуктуація)

Сформована інвестиційна політика (дисипативна структура)

Рис. 2. Процес самоорганізації в моделі формування інвестиційної політики (Складено автором)

Інвестиційний проект можна представити у вигляді вектора:
Х = (Х1, Х2, Х3, Х4, Х5),

де Х1 — обсяг інвестицій, необхідний для реалізації інвестиційного проекту;
Х2 — ефективність інвестиційного проекту;
Х3 — ризик інвестиційного проекту;
Х4 — джерела інвестицій в проект;
Х5 — повернення інвестицій з проекту.
Джерелами власних коштів можуть бути або амортизація, або прибуток. Залучити кошти мож-

на або через залучення коштів у статутний капітал (наприклад, випуск акцій), на кредитній ос-
нові, або використовуючи цільове фінансування і надходження. Очевидно, що сума всіх власних
та залучених коштів буде дорівнювати всьому об’єму інвестицій, отже, окремий показник обсягу
можна опустити.

У відповідності з цим наш вектор, що описує інвестиційний проект, набуде вигляду:
Х = (Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6, Х7, Х8),

де Х1 — ефективність інвестиційного проекту;
Х2 — ризик інвестиційного проекту;
Х3 — амортизація (як власне джерело інвестицій в проект і складова частина обсягу інвес-

тицій, необхідного для реалізації інвестиційного проекту);
Х4 — реінвестований прибуток (як власне джерело інвестицій в проект і складова частина

обсягу інвестицій, необхідного для реалізації інвестиційного проекту);
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Х5 — залучені кошти в статутний капітал (як зовнішнє джерело інвестицій в проект і складова
частина обсягу інвестицій, необхідного для реалізації інвестиційного проекту);

Х6 — залучені позикові кошти (як зовнішнє джерело інвестицій в проект і складова частина
обсягу інвестицій, необхідного для реалізації інвестиційного проекту);

Х7 — цільове фінансування і надходження (як зовнішнє джерело інвестицій в проект і складо-
ва частина обсягу інвестицій, необхідного для реалізації інвестиційного проекту);

Х8 — повернення інвестицій з проекту (обсяг коштів, що вилучають із проекту).
Якщо підприємство здійснює не один інвестиційний проект, то інвестиційну діяльність можна

представити у вигляді матриці X, де n — кількість інвестиційних проектів підприємства:

Х11 Х21 … Хn1
Х12 Х22 … Хn2
Х13 Х23 … Хn3
Х14 Х24 … Хn4
Х15 Х25 … Хn5
Х16 Х26 … Хn6
Х17 Х27 … Хn7
Х18 Х28 … Хn8

Дану матрицю називають інвестиційної матрицею.
Кожен показник, що характеризує інвестиційний проект, змінюється в часі. Тоді швидкість

зміни вимірюється похідною показника системи dхij / dt. Припустимо, що швидкість зміни кожно-
го показника у часі описується деякою функцією fij, залежною від інвестиційної матриці X. Тоді
інвестиційну діяльність в часі можна представити у вигляді матричної системи звичайних дифе-
ренціальних рівнянь:

dхij / dt = fij (X),
або у векторній формі:
dхi / dt = fi (xi), (1)

де i — номер проекту
xi = (xi1, xi2, xi3, xi4, xi5, xi6, xi7, xi8)
fi = (fi1, fi2, fi3, fi4, fi5, fi6, fi7, fi8)
Вектор xi динамічної системи (1) для кожного проекту i задає координати стану цієї системи.

Кожному проекту динамічної системи (1) можна поставити у відповідність простір його змінних
(хij, j = 1 – 8). Це так званий «фазовий простір» розмірності 8, відповідний числу динамічних
змінних. При цьому значення xi1, xi2, …, xi8 в кожен момент часу є координатами точок фазового
простору. Це означає, що зміна стану кожного з проектів системи в часі відповідає рух точки, яка
зображає його уздовж деякої інтегральної кривої, тобто уздовж фазового простору.

Одним з основоположних методів в синергетиці є принцип підпорядкування Хакена. З еконо-
мічної точки зору цей принцип означає, що ми можемо знайти невелику кількість змінних, які
визначають динаміку всієї економічної системи в межах особливої точки, тобто інші економічні
змінні будуть залежати від них.

У складних динамічних системах існують так звані «параметри порядку». Інші змінні «копію-
ють поведінку параметрів порядку», поведінка всієї системи визначається поведінкою дуже мало-
го числа змінних (параметрів порядку). Таким чином, навіть дуже складні системи можуть бути
зведені до дуже простих. Більш того, якщо в рівняннях щодо параметрів порядку виникає біфур-
кація, складність біфуркаційного аналізу значно знижується.

Якщо в систему (1) включити деякі функції управління uij (xi1, xi2, xi3, xi4, xi5, xi6, xi7, xi8), то
система може бути представлена у вигляді:

dхi / dt = fi (xi, ui), (2)
де xi =(xi1, xi2, xi3, xi4, xi5, xi6, xi7, xi8) — вектор стану системи
ui = (ui1, ui2, ui3, ui4, ui5, ui6, ui7, ui8) — вектор управління
Система рівнянь (2) описує керовану динамічну систему, в нашому випадку — інвестиційну

діяльність. Функції управління описують правило керуючого впливу. Керуючий вплив — це про-
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цес, що направляє компанію на досягнення поставлених цілей. Таким чином, вибравши для кож-
ного інвестиційного проекту відповідні керуючі впливи uij (xi1, xi2, xi3, xi4, xi5, xi6, xi7, xi8), а в нашому
випадку сформувавши інвестиційну політику, можна наділити систему бажаними динамічними
властивостями в її фазовому просторі.

Можна зробити припущення, що після формування інвестиційної політики, тобто при виборі
управлінь в динамічній системі (2), що складається з 8 змінних, виникає менша кількість змінних,
які диктують хід розвитку системи та притягують до себе рух інших змінних, тобто параметрів
порядку.

У відповідності з принципом Хакена вплив параметрів порядку може змінюватися в певний
період при зміні зовнішніх умов. При зміні зовнішніх умов їх вплив послаблюється, система пе-
реходить в хаос, і з хаосу формується новий порядок шляхом появи нових параметрів порядку.

ВИСНОВКИ
За результатами дослідження можна зробити висновок, що інвестиційна політика як особлива

сфера управління володіє властивостями синергетичної системи, забезпечує досягнення постав-
лених стратегічних цілей в результаті процесу самоорганізації і максимізації синергетичного ефекту.
Процес формування інвестиційної політики повністю описується термінами синергетики. Інвес-
тиційна політика має атрактори, біфуркаційні точки руйнування старих структур і виникнення
низки можливостей для переходу системи в нову якість; її ймовірнісний розвиток може бути пред-
ставлено дисипативними структурами як утвореннями більш високої складності, ніж руйновані
попередні; вона має властивості нелінійності, тобто багатоваріантністю і непередбачуваністю
переходу системи з одного стану в інший; вона нестійка і сильно неврівноважена, флуктуативна,
відкрита для розвитку і т.д.

Формування інвестиційної політики на основі принципів синергетики дозволить збільшити
ефективність інвестиційних процесів підприємств, підвищить їх конкурентоспроможність, що
забезпечить високі темпи і якість економічного розвитку держави та суспільства.

Найважливішою відмінною рисою створення сучасних методик формування інвестиційної
політики повинен стати облік синергетичної складової ефекту, під яким слід розуміти таку додат-
кову складову ефекту, яка утворюється в результаті узгодженої і одночасної (колективної) вза-
ємодії всіх інвестиційних проектів, що реалізуються підприємством, що характеризується багато-
сторонньої оцінкою додаткових економічних, фінансових і інвестиційних переваг і не вимагає
нових (додаткових) інвестицій.
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ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСУ

У статті досліджуються питання економічного розвитку санаторно-курортного комплексу Ук-
раїни. Доведено, що на сучасному етапі економічний розвиток санаторно-курортного комплексу
не відповідає світовим вимогам.

Ключові слова: економічний розвиток, санаторно-курортний комплекс.
ВСТУП
Соціально-економічний стан України неможливо вважати повноцінним без стабільного і ефек-

тивного функціонування та розвитку санаторно-курортного комплексу, який виступає однією з
важливіших складових забезпечення необхідного рівня здоров’я та лікування населення. Збере-
ження здоров’я населення, підтримання необхідного рівня його трудового потенціалу, формуван-
ня якісного рівня життя людини — це головні завдання будь-якої держави, зокрема і України, в
сучасних історичних умовах.

Санаторно-курортний комплекс України, який має значний потенціал свого розвитку практич-
но в кожному регіоні, повинен стати одним із провідних локомотивів зростання економіки, ство-
рення необхідних умов для покращення рівня життя всього населення.

В науковій літературі існує досить ґрунтовні дослідження економічного розвитку санаторно-
курортного комплексу. Розкриття їх змісту знайшло відображення в працях відомих вчених: Ар-
тюхової І.В., Багрова М.В., Баркова Я.І., Бейдик О.О., Гаман П.І., Данильчук В.Ф., Єфремова О.В.,
Кобанець Л.О., Мартякової О.В., Павлова В.І., Слепакова С.С., Ткаченко Т.І., Цьохли С. Ю., Яко-
венко І.М. тощо.

Однак незважаючи на чисельні наукові праці, багато питань залишаються не розробленими
або дискусійними.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
В економічній літературі ще недостатньо розкрити теоретичні питання економічного розвитку

санаторно-курортного комплексу. Отже, метою статті є розкриття теоретичних аспектів економіч-
ного розвитку санаторно-курортного комплексу.

РЕЗУЛЬТАТИ
Становлення, функціонування та розвиток санаторно-курортного комплексу обумовлений істо-

ричними, кліматичними та економічними умовами. У більшості країн світу, де створювався та
функціонував санаторно-курортний комплекс, кліматичні та економічні умови виступали голов-
ними чинниками його розвитку. Для України, яка тривалий час входила до складу СРСР, створен-
ня та функціонування санаторно-курортного комплексу було обумовлено не лише наявністю кліма-
тичних чи економічних чинників, а й історичних подій, зокрема формування такої соціально-
економічної системи держави, яка ставила своїм завданням підвищити рівень здоров’я та праце-
здатності людини на більш тривалий термін, аніж це було раніше. До радянських часів в Україні
фактично не існувало повноцінного санаторно-курортного комплексу, який би задовольняв інте-
ресам всього населення країни, а не лише окремих її соціальних груп.

З історичних хронік відомо, що кліматичні фактори широко використовували у Стародавніх
Греції та Римі, зокрема до них відносили морські купання, повітряні та сонячні ванни, лікувальну
ходьбу, фізичні вправи, масаж тощо. Гіппократ майже 2400 років тому відмічав, що здоров’я лю-
дини залежить від стану навколишнього середовища і кліматичних особливостей. Він вказував на
сприятливу дію мінеральних вод, лікувальних грязей і фізичних вправ [1, с. 1].

Початок розвитку курортів в Росії, до складу якої входила Україна, почалось у першій поло-
вині ХVIII сторіччя і пов’язано з діяльністю Петра І, котрий не раз сам їздив на лікування на
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курорти Європи. За його указом в 1717 році Сенату було доручено шукати вітчизняні джерела
вод, які б можливо використовувати для лікування різних хвороб. Однак вітчизняних курортів за
часів царської Росії було мало та й вони були недоступними для трудового народу [1, с. 2].

Після революції 1917 р. розвиток курортів в Україні здійснювався дуже уповільнено, що було
обумовлено соціально-економічним станом країни, громадянською війною, руйнуванням прак-
тично всієї інфраструктури територій, де можливо було б створювати відповідні курорти.

З самого початку існування радянської держави значимість розвитку та стабільність функціо-
нування курортної сфери, її доступність для самих різних верств населення постійно підкреслю-
валося і закріплювалося відповідними державними актами. Так, в цей час були прийняті Декрети
СНК РРФСР «Про лікувальні місцевості загальнодержавного значення» від 20.03.1919 р., «Про
використання Криму для лікування працівників» від 21.12.1920 р. і «Про дома відпочинку» від
13.05.1921 р. [1, с. 2].

Цими декретами були закладені базові принципи санаторно-курортного лікування, охорони
природних ресурсів, націоналізації курортів країни. Зазначені декрети мали важливе значення
для становлення санаторно-курортного комплексу країни, зокрема і України, як складової части-
ни радянського союзу.

У довоєнні часи в Україні мережа санаторіїв та установ оздоровчого відпочинку була значно
розширена, але економічні чинники та загроза війни не дозволяли державі вкладати в їх розвиток
значні фінансові та інші економічні ресурси, а недержавний сектор економіки після згортання
НЕПу практично закінчив своє існування. Друга Світова війна практично зруйнувала абсолютну
більшість українських санаторно-курортних закладів, що обумовило їх відновлення після одер-
жання перемоги над фашизмом.

Організація санаторно-курортного лікування отримала широке розповсюдження у післявоєнні
часи. Цьому сприяло Постанова Ради Міністрів СРСР від 10 березня 1960 року «Про передачу
профспілкам санаторіїв і домів відпочинку» [1, с. 3].

«Міністерство охорони здоров’я колишнього СРСР і міністерства охорони здоров’я союзних і
автономних республік здійснювали контроль за організацією лікувально-профілактичної роботи
в закладах, а також надавали їм науково-методичну консультативну допомогу [2, с. 12]».

«Основи організації й діяльності курортів, вимоги до охорони природних лікувальних чин-
ників санітарного стану курортів, спеціалізації санаторно-курортних закладів, порядок визначен-
ня окремої місцевості курортом загальносоюзного, республіканського або місцевого значення,
встановлення межі курортів, затвердження проектів районного планування й генеральних планів
курортів починаючи з 1973 року регламентувалися Постановою Ради Міністрів СРСР «Про за-
твердження Положення про курорти» [2, с. 15]». Прийняття цієї Постанови дало змогу об’єднати
усі положення, які були сформульовані в законодавчих та нормативних актах колишнього Ра-
дянського Союзу і союзних республік щодо санаторно-курортної справи. Подальший крок у роз-
витку санаторно-курортної справи був зроблений після прийняття у 1982 р. Постанови ЦК КПРС,
Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС «Про заходи з подальшого покращення санаторно-курортного ліку-
вання й відпочинку працівників та розвитку мережі оздоровниць профспілок» [3, с. 27].

Зазначена Постанова сприяла розвитку мережі лікувально-профілактичних та санаторно-ку-
рортних закладів, що будувались у різних куточках Радянського Союзу, зокрема і в Україні.

Особливістю функціонування санаторно-курортного комплексу СРСР було те, що санаторне
лікування було доступне практично усім соціальним і віковим верствам населення, оскільки знач-
на частина витрат здійснювалась за рахунок суспільних фондів, які створювались в країні. При
цьому більшість населення отримувала путівки або безкоштовно, або на пільгових умовах [3, с. 10].
Як відмічав Шалковський Н.Г.: «У 80-х роках у санаторно-курортних закладах СРСР оздоровлю-
валось практично 10 млн. осіб на рік, у т.ч. 2 млн. осіб — на території України [3, с. 6]».

«В Україні за радянські часи функціонувало 33 курорти загальносоюзного, 15 республікан-
ського й 13 курортів місцевого значення [3, с. 9]». При цьому основною метою створення і функ-
ціонування санаторно-курортного комплексу було здійснення системи заходів, спрямованих на
профілактику, лікування та оздоровлення населення. Держава для цього використовувала значні
кошти за рахунок суспільних фондів соціального страхування, що давало значні позитивні ре-
зультати, дозволяло охопити різними видами оздоровлення та профілактики більшу частину тру-
дового населення, у т.ч. і дітей різного віку.

В умовах адміністративно-планової економіки Радянського Союзу екстенсивний тип розвитку
санаторно-курортного комплексу на відповідному етапі давав суттєві позитивні результати, що
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відбивалося на зростанні кількості санаторно-курортних закладів, домів відпочинку, збільшенні
кількості ліжкового фонду, матеріально-технічного і лікувально-діагностичного обладнання. Од-
нак екстенсивний тип розвитку санаторно-курортного комплексу не дозволяв надавати різні за
рівнем якості послуги. Усі санаторно-курортні заклади були державними чи профспілковими, що
не дозволяло використовувати економічні стимули для покращення рівня якості послуг з лікуван-
ня, оздоровлення та відпочинку.

В останні роки існування Радянського Союзу відчувалось, що санаторно-курортний комплекс
не має можливості для свого поступового розвитку, що було обумовлено нарощуванням фінансо-
вих труднощів в країні, неспроможністю соціалістичної економіки забезпечувати необхідний рівень
надання санаторно-курортних послуг в зростаючому обсязі [4, с. 8; 5, с. 12].

Отже, необхідно було запровадити новий механізм господарювання в санаторно-курортному
комплексі, який би більш повно відповідав історичним етапам розвитку країни, її соціально-еко-
номічному стану. Але реформування санаторно-курортного комплексу не можливо було зробити
без вирішення більш глобальних питань розвитку країни, зміни адміністративно-командної сис-
теми, на систему, де можливо використовувати відповідні економічні регулятори.

Розпад СРСР і перехід України на ринкові умови господарювання передбачав подальший роз-
виток санаторно-курортного комплексу, підвищення якості надання відповідних послуг завдяки
дії ринкового механізму. Вважалось, що ринкова економіка повинна була створити фінансову,
матеріально-технічну і лікувально-діагностичну базу розвитку санаторно-курортного комплексу,
і тим самим забезпечити соціальні гарантії всьому населенню країни в отриманні лікувально-
оздоровчої допомоги [6, с. 26].

Однак на першому етапі (1992-1995 рр.) реформування соціально-економічної системи Украї-
ни питання розвитку санаторно-курортного комплексу відійшли на друге-третє місце. В цей пері-
од головними питаннями було існування самої держави, налагодження основ її економіки, пе-
рехід від державної до приватної власності, створення умов, зокрема і законодавчих, для функці-
онування ринкового господарства. Часткова стабілізація ситуації в країні була пов’язана з веден-
ням в обіг гривні та прийняттям Конституції України, яка закріпила базові реформи в соціально-
економічній системі України та основі гарантій для людини з боку держави, зокрема і на оздоров-
лення та відпочинок [7, с. 10].

Для того, щоб розглядати економічний розвиток санаторно-курортного комплексу, необхідно
спочатку розібратися із поняттями «санаторно-курортний комплекс» і «розвиток санаторно-ку-
рортного комплексу».

З аналізу наукових джерел [8, с. 7-12; 9, с. 8-16; 10, с. 7-8; 11, с. 6-12; 12, с. 5-14; 13, с. 7-13]
можливо дійти до висновку, що в понятті «санаторно-курортний комплекс» закладено як наймен-
ше три базові складові, а саме: поняття «курорту», «санаторію», «санаторно-курортного комплек-
су». Головними з цих трьох складових є поняття «курорт» і «санаторій».

Більшість науковців вважають, що курорт — це місцевість, яка має природні лікувальні факто-
ри, зокрема джерела мінеральних вод, лікувальні грязі, сприятливий клімат, морські, річні чи
озерні водоймища, а також бальнео- і гідротехнічні спорудження, лікувально-профілактичні зак-
лади [1, с. 3; 4, с. 10; 8, с. 8; 15, с. 196].

Основним типом лікувально-профілактичних закладів на курортах є санаторії. Як вважають
науковці — санаторій — це лікувально-профілактичний заклад, який призначений для лікування
хворих з використанням перш за все природних факторів: мінеральних вод, лікувальної грязі,
клімату, морських купаній тощо [1, с. 3; 4, с. 12; 15, с. 22].

Санаторно-курортний комплекс — це поняття, яке поєднує в собі два поняття «курорт» і «сана-
торій». Проте необхідно зазначити, що поняття санаторно-курортного комплексу набагато шир-
ше, аніж просте поєднання вищезгаданих понять «курорт» і «санаторій».

У великому економічному словнику поняття «комплекс» розглядається з двох позицій, «по-
перше, група взаємопов’язаних галузей, підгалузей, підприємств, що виробляють продукцію єдиної
природи (багатогалузевий комплекс, міжгалузевий комплекс, виробничий комплекс); по-друге,
сукупність, поєднання об’єктів, предметів, дій, тісно пов’язаних і взаємодіючих між собою, що
утворюють єдину цілісність [16, с. 321]».

Отже, на нашу думку, санаторно-курортний комплекс — це сукупність лікувально-профілак-
тичних закладів (санаторіїв) розташованих у відповідній місцевості (курорті), яка має природні
лікувальні фактори, поєднанні і тісно пов’язані між собою головною метою функціонування і
утворюють єдину цілісність в масштабах території, регіону, країни.
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Санаторно-курортний комплекс можливо розглядати з декількох позицій. По-перше, як ліку-
вально-профілактичний заклад, що розташований у відповідній місцевості, функціонування яко-
го спрямовано на надання сукупності лікувально-профілактичних, оздоровчих та інших аналогіч-
них послуг різним верствам населення. По-друге, як система, що функціонує на рівні території,
регіону, країни та впливає на їх соціально-економічні процеси. По-третє, як економічний господа-
рюючий суб’єкт, що здійснює діяльність, спрямовану на отримання доходу і прибутку, а, отже,
зацікавлений у збільшенні кількості людей, яким потрібні лікувально-оздоровчі послуги санатор-
но-курортного комплексу.

Як лікувально-профілактичний заклад, що розташований у відповідній місцевості, функціону-
вання якого спрямовано на надання сукупності лікувально-профілактичних, оздоровчих та інших
аналогічних послуг, санаторно-курортний комплекс можливо розглядати як окрему установу, що
надає відповідні лікувально-профілактичні та оздоровчі послуги населенню. Тобто в даному випад-
ку санаторно-курортний комплекс — це окремий заклад, який розташований на відповідному ку-
рорті і надає відповідні лікувально-профілактичні та оздоровчі послуги населенню. Таке тлумачен-
ня санаторно-курортного комплексу можливо знайти у чисельних роботах різних авторів [17, с. 65;
18, с. 165; 19, с. 44; 20, с. 71]. Практично аналогічне тлумачення санаторно-курортному комплексу
як санаторно-курортного закладу можливо знайти в Законі України «Про курорти»: «Санаторно-
курортними закладами є заклади охорони здоров’я, що розташовані на територіях курортів і забез-
печують надання громадянам послуг лікувального, профілактичного та реабілітаційного характеру
з використанням природних лікувальних ресурсів. Вони створюються на різних формах власності і
здійснюють свою діяльність за погодженням Міністерства охорони здоров’я [21, с. 7]».

Санаторно-курортний комплекс як система, яка функціонує на рівне відповідної території, регі-
ону, країни та впливає на соціально-економічні процеси, можливо розглядати як сукупність пов’яза-
них між собою санаторно-курортних закладів та інших обслуговуючих суб’єктів підприємництва
об’єднаних загальною метою надання лікувально-профілактичних, оздоровчих та інших аналогіч-
них послуг в масштабах відповідної території, регіону чи країни. Таке або аналогічне тлумачення
змісту санаторно-курортного комплексу можливо знайти в роботах Цьохли С.Ю. [5, с. 108]. Таким
чином, санаторно-курортний комплекс можливо розглядати як об’єднання різних організацій на
рівні окремої території, регіону, країни. Тобто в цьому випадку можливо стверджувати про ієрар-
хічну структуру побудови санаторно-курортного комплексу.

На рівні окремої території санаторно-курортний комплекс можливо розглядати як сукупність
санаторно-курортних закладів та інших обслуговуючих суб’єктів підприємництва, що діють на
даному курорті та позитивно чи негативно сприяють його розвитку. На рівні регіону санаторно-
курортний комплекс слід розглядати як сукупність усіх санаторно-курортних закладів та інших
обслуговуючих суб’єктів підприємництва, що діють в масштабах регіону, мають єдину мету функ-
ціонування і впливають на соціально-економічне становище регіону через рух грошових потоків,
матеріальних і людських ресурсів. На рівні країни санаторно-курортний комплекс можливо роз-
глядати як галузь, яка об’єднує в собі значне коло санаторно-курортних закладів та інших обслу-
говуючих суб’єктів підприємництва, що діють в масштабах країни, мають єдину мету функціону-
вання і впливають на соціально-економічне становище країни через рух грошових потоків, мате-
ріальних і людських ресурсів, формування загального іміджу країни у світі.

В залежності від ієрархії функціонування санаторно-курортний комплекс характеризується
наступним (табл. 1).

Як економічний господарюючий суб’єкт, що здійснює діяльність і забезпечує формування
доходів і прибутків санаторно-курортний комплекс можливо розглядати як санаторно-курорт-
ний заклад або суб’єкт підприємництва, який надає лікувально-профілактичні, оздоровчі та інші
аналогічні послуги різним верствам населення та отримує від своєї діяльності доходи і прибут-
ки. З цієї позиції кожний санаторно-курортний заклад зацікавлений в постійному притоку насе-
лення, яке бажає отримати ті чи інші лікувально-профілактичні та оздоровчі послуги на протязі
всього року.

Поняття «розвиток санаторно-курортного комплексу» зв’язане з поняттям розвитку економіки,
розвитку галузі, розвитку підприємства тощо. Так, Борисов А.Б. вважає, що розвиток економіки —
це абсолютні та відносні зміни показників, що характеризують стан економіки країни [16, с. 586].
Данильчук В.Ф. вважає, що розвиток туристичних підприємств — це позитивні зміни їх економіч-
них показників в динаміці [22, с. 37]. Кобанець Л.О. приходить до висновку, що розвиток є поступо-
вим процесом позитивних змін економічних показників рекреаційної діяльності [23, с. 32].
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Таблиця 1. Характеристика санаторно-курортного комплексу в залежності від ієрархії функці-
онування *

Ієрархічний
рівень Характеристика санаторно-курортного комплексу

1. Санаторно-
курортний
комплекс те-
риторії

1) курортна місцевість, де розташовані санаторно-курортні заклади;
2) санаторно-курортні заклади;
3) суб'єкти підприємництва, що обслуговують санаторно-курортні заклади;
4) органи влади території, де розташований санаторно-курортний комплекс;
5) інфраструктура території;
6) лікувально-профілактичні, оздоровчі та інші аналогічні послуги, що надають
санаторно-курортні заклади;
7) вартість санаторно-курортних та інших послуг.

2. Санаторно-
курортний
комплекс регі-
ону

1) сукупність курортних місцевостей, де розташовані санаторно-курортні за-
клади;
2) сукупність санаторно-курортних закладів, що розташовані в даному регіоні;
3) сукупність суб'єктів підприємництва, що обслуговує всі санаторно-курортні
заклади регіону;
4) органи регіональної влади;
5) інфраструктура регіону;
6) привабливість санаторно-курортного комплексу регіону;
7) вартість санаторно-курортних та інших послуг в регіоні;
8) імідж регіону, соціально-економічна та політична стабільність

3. Санаторно-
курортний
комплекс краї-
ни

1) сукупність курортних місцевостей країни;
2) сукупність усіх санаторно-курортних закладів;
3) сукупність всіх суб'єктів підприємництва, що обслуговують санаторно-
курортні заклади;
4) органи державної влади;
5) інфраструктура країни;
6) привабливість санаторно-курортного комплексу країни;
7) імідж країни, соціальна, економічна та політична стабільність.

* Складено авторами

Таким чином, вважаємо, що будь-який розвиток завжди пов’язаний із позитивними змінами
економічних показників, які можуть характеризувати будь-який процес або явище соціально-
економічного характеру. Звідси, розвиток санаторно-курортного комплексу — це абсолютні та
відносні позитивні зміни соціально-економічних показників, що характеризують стан санаторно-
курортного комплексу на рівні території, регіону, країни.

Економічний розвиток санаторно-курортного комплексу може характеризуватися на рівні ок-
ремого санаторію наступним:

1) покращенням якості лікувально-профілактичних, оздоровчих та інших послуг;
2) збільшенням кількості громадян, яким надані послуги;
3) розширенням спектру лікувально-профілактичних, оздоровчих та реабілітаційних послуг;
4) збільшенням терміну функціонування санаторіїв на протязі року;
5) підвищенням економічної ефективності діяльності санаторіїв.
Економічний розвиток санаторно-курортного комплексу може характеризуватися на рівні ок-

ремої території наступним:
1) збільшенням кількості людей, що отримують послуги санаторно-курортного комплексу на

даній території;
2) підвищенням якості надання санаторно-курортних послуг;
3) збільшенням кількості санаторно-курортних закладів;
4) зростанням обсягів доходів і прибутків санаторно-курортних закладів, що збільшує обсяги

податків, сплачених в бюджет територіальної громади;
5) збільшенням грошового потоку від зростання кількості людей, що відвідають санаторно-

курортні заклади.
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Економічний розвиток санаторно-курортного комплексу може характеризуватися на рівні регі-
ону наступним:

1) зростанням кількості людей, які відвідують санаторно-курортні комплекси регіону;
2) зростанням грошового потоку від населення, яке відвідує регіон і отримує відповідні послу-

ги санаторно-курортного комплексу;
3) збільшенням податків від санаторно-курортних закладів, а також інших суб’єктів підприєм-

ництва, що обслуговують санаторно-курортні заклади;
4) покращенням інфраструктури санаторно-курортного комплексу регіону;
5) підвищенням іміджу санаторно-курортного комплексу регіону.;
6) зростанням впливу санаторно-курортного комплексу на соціально-економічні процеси регіону.
Економічний розвиток санаторно-курортного комплексу може характеризуватися на рівні країни

наступним:
1) зростанням кількості санаторно-курортних закладів та якості надання ними послуг;
2) зростанням кількості населення, зокрема з іноземних країн, що скористались послугами

вітчизняного санаторно-курортного комплексу;
3) покращенням інфраструктури санаторно-курортного комплексу країни;
4) підвищенням іміджу санаторно-курортного комплексу країни;
5) зростанням впливу санаторно-курортного комплексу на соціально-економічні процеси в

країні;
6) зростанням обсягів податків, що надходять від санаторно-курортних закладів та суб’єктів

підприємництва, що їх обслуговують;
7) збільшенням чисельності населення, що заняті в санаторно-курортному обслуговуванні;
8) зростанням обсягів грошових потоків, що формуються внаслідок ефективного функціону-

вання санаторно-курортного комплексу країни.
Стабільний та динамічний розвиток санаторно-курортного комплексу є характерною ознакою

країни з соціально орієнтованою економікою. На основі функціонування санаторно-курортної
системи держава має можливість втручатися в процеси оздоровлення населення, забезпечувати
відповідний рівень здоров’я громадян, здійснювати профілактику захворювань та реабілітацію
хворих. Особливо це необхідно робити сьогодні, коли чисельність населення країни помітно ско-
рочується, смертність від різних хвороб зростає, у т.ч. внаслідок несвоєчасного забезпечення ліку-
вання та оздоровлення всіх верств населення. Для держави збереження здоров’я громадян є од-
нією з головних функцій, основою стабільності соціально-економічної системи.

Діяльність санаторно-курортного комплексу України характеризується наступними показни-
ками (табл. 2).

З наведених показників можливо побачити, що в Україні склалась загальна тенденція до ско-
рочення кількості санаторно-курортних і оздоровчих закладів, кількості ліжкових місць в цих
закладах та чисельності оздоровлених в них громадян. Зменшується кількість не лише оздоров-
чих закладів для дорослих, але зменшується і кількість санаторіїв для дітей, що самим негатив-
ним чином позначається і дедалі буде позначатися на стані здоров’я нації.

Якщо у 2011 році загальне скорочення санаторно-курортних та оздоровчих закладів в Україні
становило в порівнянні з 1995 роком 11,8%, то скорочення дитячих санаторіїв за той ж період
становило 16,1%, а скорочення чисельності оздоровлених громадян за період, що аналізується,
досягло 20,8%. Найбільше скорочення оздоровчих закладів торкнулося санаторіїв-профілакторіїв.
З 1995 по 2011 роки кількість санаторіїв-профілакторіїв зменшилось більш як у 2 рази. У 2011
році оздоровчих закладів тривалого перебування було 99,3%.

Чисельність оздоровлених громадян в санаторно-курортних та оздоровчих закладах України
коливалась не лише за роками, а й за видами оздоровчих закладів (табл. 3).

За період, що досліджується, найбільша чисельність оздоровлених була відмічена у 2008 році
— 3592 тис. осіб, що на 2,2% більше аніж у 1995 році. Однак фінансово-економічна криза суттєво
вплинула на чисельність оздоровлених. Вже починаючи з 2009 року кількість оздоровлених постій-
но зменшується.

Структура оздоровлених громадян за видами оздоровчих закладів наступна: у 1995 році —
частка оздоровлених в санаторіях складала 34,8%, в пансіонатах з лікуванням — 2,9%, в санато-
ріях-профілакторіях — 14,5%, в інших закладах — 47,8%. У 2005 році ця структура становила: в
санаторіях — 39,8%, в пансіонатах з лікуванням — 3,9%, в санаторіях-профілакторіях — 7,5%, в
інших закладах — 48,8%. У 2011 році ця структура становила: в санаторіях — 43,4%, в пансіона-
тах з лікуванням — 3,4%, в санаторіях-профілакторіях — 6,6%, в інших закладах — 46,6%.
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Таблиця 2. Показники діяльності санаторно-курортних та оздоровчих закладів України (за 1995,
2005-2011 роки) *

Показники 1995 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Кількість оздоровчих
закладів, од. 3417 3245 3164 3110 3073 3041 3011 3012
2. Темпи прироступоказника
до базисного періоду, % х –5,0 –7,4 –9,0 –10,1 –11,0 –11,9 –11,8
3. Загальна чисельність лі-
жок (місць), тис. од. 562 482 482 466 462 453 449 445
4. Темпи прироступоказника
до базисного періоду, % х –14,2 –14,2 –17,1 –17,8 –19,4 –20,1 –20,8
5. Чисельність оздоровле-
них, тис. осіб 3515 3267 3278 3486 3592 3122 2987 2942
6. Темпи приросту показника
до базисного періоду, % х –7,1 –6,7 –0,8 2,2 –11,2 –15,0 –16,3
7. Загальна кількість сана-
торіїв, од. 489 465 468 471 465 460 456 453
8. Темпи приросту показника
до базисного періоду, % х –4,9 –4,3 –3,6 –4,9 –5,9 –6,7 –7,4
9. Кількість дитячих сана-
торіїв, од. 199 173 171 171 171 171 168 167
10. Темпи приросту показни-
ка до базисного періоду, % х –11,0 –14,1 –14,1 –14,1 –14,1 –15,6 –16,1
11. Кількість пансіонатів з
лікуванням, од. 62 59 52 52 53 53 54 55
12. Темпи приросту показни-
ка до базисного періоду, % х –4,8 –16,1 –16,1 –14,5 –14,5 –12,9 –11,3
13. Кількість санаторіїв-
профілакторіїв, од. 517 291 277 269 262 252 234 224
14. Темпи приросту показни-
ка до базисного періоду, % х –43,7 –46,4 –48,0 –49,3 –51,3 –54,7 –56,7

* Складена за даними [24]

Таблиця 3. Чисельність оздоровлених громадян за видами санаторно-курортних та оздоровчих
закладів України (за 1995, 2005-2011 роки) *

у т.ч. за видами оздоровчих закладів
Роки

Усього
оздоровлених,

тис. осіб санаторії з них
дитячі

пансіонати з
лікуванням

санаторії-
профілакторії інші

1995 3515 1223 236 102 511 1679
2005 3267 1299 274 129 244 1595
2006 3278 1321 276 117 236 1604
2007 3486 1419 274 131 236 1700
2008 3592 1527 284 144 232 1689
2009 3122 1330 247 119 211 1462
2010 2987 1198 223 116 198 1475
2011 2942 1278 338 99 193 1372

* Складена за даними [24]

Таким чином, частка оздоровлених в санаторіях на протязі періоду, що досліджувався, зрос-
тала. Водночас частка оздоровлених в пансіонатах з лікуванням та санаторіях-профілакторіях
постійно коливалась, що обумовлено низкою чинників, зокрема і скороченням кількості таких
закладів.
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Отже, економічний розвиток санаторно-курортного комплексу України не відповідає його по-
тенціалу. Для поліпшення ситуації необхідні системні заходи як з боку власників, керівництва та
персоналу санаторно-курортних закладів, так і з боку держави, як головного гаранта соціального
забезпечення населення.

ВИСНОВКИ
Виходячи з проведених досліджень можливо сформулювати наступні висновки.
По-перше, встановлено, що поняття «санаторно-курортний комплекс» включає: лікувально-

профілактичний заклад, що розташований у відповідній природній місцевості, функціонування
якого спрямовано на надання сукупності лікувально-профілактичних та оздоровчих послуг; сис-
тема, що функціонує на рівні території, регіону, країни; економічний господарюючий суб’єкт, що
здійснює діяльність, спрямовану на отримання доходу і прибутку.

По-друге, доведено, що для санаторно-курортного комплексу характерна ієрархічність побу-
дови. Перший рівень — це санаторно-курортний комплекс території. Другий рівень — санаторно-
курортний комплекс регіону. Третій рівень — санаторно-курортний комплекс країни. Ієрархічність
побудови санаторно-курортного комплексу вимагає відповідних організаційно-економічних та
адміністративних дій на рівні держави, регіону, місцевої громади, щоб забезпечити його ефектив-
не функціонування.

По-третє, економічний розвиток санаторно-курортного комплексу можливо визначити як аб-
солютні та відносні позитивні зміни соціально-економічних показників, які характеризують стан
санаторно-курортного комплексу на рівні території, регіону, країни. Доведено, що бажано розгля-
дати розвиток санаторно-курортного комплексу на рівні окремого оздоровчого закладу, курортної
території, регіону і країни в цілому.

По-четверте, в подальших дослідженнях необхідно дослідити особливості, які притаманні са-
наторно-курортному комплексу, розкрити сутність та зміст організаційно-економічного механіз-
му регулювання розвитку санаторно-курортного комплексу.
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ІНСТРУМЕНТИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ІНТЕГРОВАНИХ

СУБ’ЄКТІВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
На підставі дослідження провідних інструментів управління підприємствами реального сектору

економіки, особливостей реалізації принципів корпоративного менеджменту у вітчизняній економіці,
удосконалено підходи до формування ефективної системи бюджетування, які знайшли відображен-
ня у побудові бюджету корпоративного управління фінансовими ресурсами підприємства.

Ключові слова: фінансові ресурси, бюджетування, структурні підрозділи корпорації, прибу-
ток, ринкова вартість підприємства.

ВСТУП
В умовах швидко змінного господарського середовища, обмеження всіх видів ресурсів і бурх-

ливого розвитку високих технологій створення конкурентоздатної продукції стає прерогативою
підприємств корпоративного типу. Інтеграційні процеси у виробничому секторі економіки Украї-
ни розвиваються у напрямі формування складних, диверсифікованих систем шляхом об’єднання
виробничого потенціалу і фінансових можливостей.

Орієнтація управління на економічні і ринкові критерії ефективності функціонування вітчиз-
няних корпорацій передбачає посилення вимог до адаптивного управління, впровадження сучас-
них концепцій менеджменту. Принципово новим напрямом в управлінні корпораціями виступає
розробка і упровадження фінансового механізму управління. Створення механізму управління
фінансами корпорації направлене на підтримку їх фінансової стійкості з урахуванням галузевих
техніко-економічних, соціальних і екологічних особливостей шляхом збалансованого управління
фінансовими ресурсами як головного підрозділу, так і структурних елементів, що сприяє макси-
мізації ринкової вартості корпорації.

Вітчизняні корпорації зазнають на собі ті ж труднощі господарювання, що і підприємства інших
форм власності: кризу платежів, зростання дебіторської і кредиторської заборгованості, брак обо-
ротного капіталу, відсутність довгострокових джерел фінансування, що направляються на модер-
нізацію устаткування, зниження частки власних засобів в структурі майна і т.д. Вирішення фінан-
сових і економічних проблем підприємств корпоративного типу неможливо без істотного рефор-
мування системи управління багаторівневими виробничими структурами на базі сучасних ме-
тодів фінансового менеджменту, що і визначило вибір теми статті.

Проблемам вдосконалення систем управління виробничо-господарською діяльністю
підприємств, їх ресурсному забезпеченню, а також управлінню оборотними коштами і витратами
крупних промислових підприємств присвячено значне число робіт вітчизняних і зарубіжних уче-
них-економістів. Розробки в сфері фінансового і корпоративного менеджменту  є об’єктом дослід-
жень таких вчених, як: І.А. Бланк, С.І. Юрій, О.Д. Василік, П.В. Єгоров, А.М. Поддерьогін,
В.В. Ковальов, Дж.К. Ван Хорн, Ю.Ф. Брігхем та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета роботи полягає в розробці на основі системного підходу інструментів управління струк-

турними підрозділами підприємств корпоративного типу, спрямованих на збільшення фінансово-
го результату і ефективності використовування їх ресурсів.

РЕЗУЛЬТАТИ
Як вже наголошувалося, стан, в якому зараз знаходиться більшість підприємства реального

сектору економіки України, характеризується як критичне. Для виходу з ситуації, що склалася,
доцільними є дії з вдосконалення наступного комплексу інструментів управління [1, 3]:

Інструмент 1: нормативно-правове регулювання, пов’язане з вдосконаленням нормативно-пра-
вової бази в сфері управління підприємствами корпоративного типу.

Інструмент 2: пов’язаний з економією виробничих ресурсів і екологічною безпекою і спрямо-
ваний на розробку й упровадження інструментального апарату.
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Інструмент 3: фінансування і цінове регулювання напрямів на розширення джерел фінансу-
вання, зокрема, за рахунок ціноутворення, фінансово-інвестиційних методів, бюджетного фінан-
сування, нових методів самофінансування, комунальної позики для підвищення ефективності гос-
подарської діяльності, а особливо для подальшого інноваційного розвитку матеріально-технічної
бази підприємств корпоративного типу, підвищення якості товарів і послуг.

Інструмент 4: реструктуризації системи управління, упровадження якої пов’язане із змінами
системи управління на підприємствах корпоративного типу і спрямоване на кардинальні перетво-
рення методів ухвалення рішень, зокрема, на базі використання фінансових методів корпоратив-
ного управління, підвищення відповідальності і зацікавленості співробітників.

Інструмент 5: корпоративні бюджетування фінансових ресурсів корпорації, які передбачають
розробку і упровадження інноваційного інструментального апарату реалізації фінансового меха-
нізму корпоративного управління підприємствами.

Із зміною принципів побудови економічних відносин в Україні, відбувається технологічне пе-
ретворення процесів у сфері виробництва. Цьому сприяє ряд причин загальнодержавного, регіо-
нально і внутрішньогосподарчого значення. Структурні підрозділи корпорації повинні оцінювати
вплив своєї господарської діяльності на стан навколишнього природного середовища (водних,
земельних і повітряних ресурсів), а також прагнути до запобігання або зменшення цих негатив-
них дій для власної виробничо-господарської діяльності за рахунок вдосконалення виробничих
технологій і реалізації пріоритетних проектів капіталовкладень [2].

Реструктуризація сучасних корпорацій передбачає здійснення організаційно-економічних, пра-
вових, технічних заходів, направлених на зміну системи управління підприємством, що відпові-
дає сучасним вимогам функціонування ринкового середовища, його форми власності, організа-
ційно-правової форми, з метою фінансового оздоровлення підприємства, підвищення ефектив-
ності виробництва.

Одним з шляхів виходу з складного фінансового положення, що створилося, на підприємствах
корпоративного типу в Україні є постановка підсистеми бюджетування фінансових ресурсів на
базі принципів корпоративного управління.

В процесі розвитку ринкових відносин підвищується роль бюджетування, що безпосередньо
пов’язане з посилюванням вимог до планування операцій з досягнення цілей підприємства, коор-
динуванню діяльності його підрозділів, мотивації керівників всіх рівнів для досягнення задач,
поставлених перед центрами відповідальності; контролю поточної діяльності по забезпеченню
планової дисципліни; навчанню менеджерів бюджетуванню шляхом детального вивчення діяль-
ності всіх підрозділів підприємств.

Останніми роками вітчизняним корпораціям доводиться працювати в умовах постійно змінно-
го законодавства, з різними валютами, великою кількістю контрагентів. Діюча система розрахун-
ку процесів бюджетування перестала задовольняти потребам централізованого управління кор-
порацією в умовах зростання господарської і фінансової незалежності структурних підрозділів.
Зокрема, виникла проблема побудови консолідованих бюджетів корпорації. Крім того, необхідність
автоматизації процесу бюджетування пов’язана з великим об’ємом різноманітних операцій. Без
автоматизованої системи управління витрати на обробку такої кількості інформації неймовірно
великі, а терміни обробки даних не можуть задовольнити корпоратизоване підприємство [1].

Упровадження інформаційної системи управлінського обліку і бюджетування в структурних
підрозділах корпорації дозволить:

1. Забезпечити єдиний інформаційний простір для всієї корпорації з метою підвищення опера-
тивності і адекватності ухвалення  управлінських рішень.

2. Накопичити в центральному апараті і окремих структурних підрозділах дані про динаміку
фінансово-господарської і договірної діяльності для своєчасного ухвалення рішень, а також для
розробки і вдосконалення фінансової стратегії в цілому.

3. Уніфікувати інформаційну базу, за рахунок використовування узгоджених, оперативних і
достовірних даних, сформованих різними відділами і структурними підрозділами.

4. Підвищити оперативність ухвалення рішень у сфері управління потоками платежів і всієї
системи фінансового менеджменту підприємств корпоративного типу.

При побудові системи бюджетування необхідно чітко представляти структуру доходів і витрат
всієї корпорації і окремих її структурних підрозділів, управляти по точках витрат і доходів, вияв-
ляти збиткові підрозділи і процеси, аналізувати і своєчасно виявляти слабкі ланки фінансового
механізму. При цьому реалізація інструментів бюджетування здійснюється з паралельним базі
упровадженням АСУ різного ступеня складності в рамках найважливіших функцій управління.
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Реалізація цільових орієнтирів корпорації — підвищення ефективності виробництва, макси-
мізація прибутку — відбувається в умовах постійно змінних параметрів зовнішнього середовища
і конкурентної боротьби. Тому управління підприємством корпоративного типу неможливе без
планування його діяльності і контролю за реалізацією цих планів.  У свою чергу, ні ефективне
планування, ні об’єктивний контроль результатів роботи неможливий без розробки бюджетів.

Саме бюджетування, в умовах реалізації фінансового механізму корпоративного управління
на базі методів самоорганізації, сприяє раціональному використанню виробничих, кадрових і фінан-
сових ресурсів підприємств, завдяки своєчасному плануванню господарських операцій; узгодже-
ності фінансових і матеріальних потоків, систематичному контролю над ними; стимулюванню
процесів підвищення ефективності роботи функціональних відділів і регіональних підрозділів, а
також робочих груп. Як наслідок з’являється можливість істотного зниження витрат, підвищення
прибутковості, а також забезпечення соціально-справедливого розподілу доходів корпорації, ско-
рочення енергоємності і ресурсоємності виробництв, підвищення якості продукції і т.д.

Склад і коротка характеристика бюджету корпоративного управління фінансовими ресурсами
підприємства включає [4]:

1. Система виробничих бюджетів.
1.1. Підсистема обліку і аналізу договірних зобов’язань (первинна ланка фінансової діяльності

будь-якого підприємства, у тому числі і в системі корпоративного управління). В рамках даного
напряму деталізується наступна основна інформація по: реєстрації і обліку договорів; оперативно-
му отриманню звітності по дебіторській заборгованості, з її деталізацій по термінам, видам, контр-
агентам; виписаним платіжним документам; актам звірки про виконання договірних зобов’язань і
інших господарських операцій;  обліку векселів, довгострокових і короткострокових зобов’язань.

1.2. Підсистема фінансування процесів реалізації програм основного і додаткових виробництв,
включає: розрахунок планових показників фінансування основних напрямів виробничих витрат
на основі даних за попередні періоди і прогноз з урахуванням кількості укладених договорів;
реєстрацію і облік фінансових планів виробництва, в розрізі номенклатури, споживачів, джерел,
функціональних і регіональних підрозділів; блок автоматичного перерахунку взаємозв’язаних
показників в результаті змін і уточнень окремих фактичних показників фінансового плану; даних
про фактичне виконання фінансових планів; показники оперативної звітності в рамках виконання
фінансового і виробничого планів.

1.3. Підсистема калькуляції собівартості продукції, передбачає включення наступних блоків:
розрахунок планової собівартості продукції, послуг в цілому по підприємству, а також в розрізі
товарної номенклатури регіональних структурних підрозділів; облік фактичних витрат на вироб-
ництво в розрізі статі, елементів витрат, структурних підрозділів;  розрахунок рентабельності і
витрат при формуванні цін на продукцію в рамках корпорації і окремих структурних підрозділів.

2. Система бюджетів фінансових ресурсів корпорації включає:
2.1. Бюджети фінансових трансфертів корпоративного управління, а також включає планові і

фактичні показники ефективності використовування методів корпоративного управління. Зокре-
ма, передбачається збір і обробка наступної інформації: про фінансову самостійність структур-
них підрозділів, фінансової ефективності використовування ресурсів; планових і фактичних по-
казниках сум фінансових трансфертів (як структурним підрозділам, так і апарату управління),
включає критерії контролю цільового використовування засобів; фінансової самоорганізації і
стійкості механізму корпоративного управління і параметри його реалізації в рамках окремих
підрозділів; про ефективність функціонування системи кадрового менеджменту, підсистеми ма-
теріального стимулювання, реалізації методів підвищення зацікавленості працівників в кінцево-
му результаті діяльності корпорації.

2.2. Бюджет фінансування виробничого розвитку в рамках механізму корпоративного управ-
ління відображає поточні (у розрізі плавного періоду) фінансові потоки, пов’язані з технічним
переозброєнням, реконструкцією, реалізацією довгострокових інвестиційних проектів і повинен
передбачати використовування принципів прийнятих і затверджених в положенні «Про фінансо-
ву стратегію функціонування і розвитку  механізму корпоративного управління».

3. Система контролю за виконанням корпоративного бюджету фінансових ресурсів корпорації
передбачає: реєстрацію і облік планових і фактичних показників в розрізі бюджетів, кошторисів,
статі витрат;  розрахунок прогнозного виконання бюджетів на основі інформації про укладені
договори і фактичне надходження оплати в рамках даних договорів; оперативне управління пото-
ком платежів структурних підрозділів корпорації; контроль і аналіз дотримання лімітів фактично-
го витрачання грошових коштів; оперативне формування необхідної звітності.
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При цьому можливості інформаційної системи, яка реалізована на базі методів корпоративно-
го управління, повинні враховувати можливість складання такого багатовимірного корпоративно-
го бюджету з необхідною періодичністю, застосування різних інструментів управління і адапту-
вати систему до специфічних для конкретного структурного підрозділу корпорації розрахунків,
регламентувати процедури узгодження, твердження і контролю бюджетів фінансових ресурсів.

Бюджетування, як центральна ланка системи ефективного управління корпорацією, передба-
чає ітераційний підхід до планування. При цьому плануванню піддаються не тільки фінансові
ресурси, а всі ресурси підприємства, які забезпечують здійснення основних функцій виробничо-
економічної системи.

Проблеми упровадження системи бюджетування в умовах реалізації фінансових методів кор-
поративного управління на підприємствах можна узагальнити в наступному вигляді:

 багато структурних підрозділів функціонують на базі застарілих непристосованих до вимог
сьогоднішнього дня методах управління, з неактуальними функціями підрозділів і пріоритетами
діяльності, тому для постановки підсистеми бюджетування потрібна значна підготовка як орга-
нізаційна, так і кадрова всього керівного складу;

 багато перших керівників регіональних підрозділів чітко не усвідомлюють важливості коор-
динаційних робіт з постановки підсистеми, доручаючи цю роботу своїм заступникам, що не воло-
діють методами корпоративного бюджетування, при цьому процес упровадження затягується на
тривалий період часу;

 значне число регіональних підрозділів слабко комп’ютеризовані, відсутні навіть передумови
до упровадження автоматизованих систем обробки інформації, що ускладнює процеси корпора-
тивного бюджетування;

 постановка підсистеми бюджетування висуває вимоги, які часто не здійснимі силами регіо-
нальних підрозділів. Тому, необхідне залучення зовнішніх консультантів для участі в постановці,
розробці, випробуваннях, упровадженні підсистеми бюджетування, а отже, і додаткових фінансо-
вих вкладень.

ВИСНОВКИ
Проведені дослідження дозволяють сформулювати наступні висновки.
По-перше, запропоновано комплекс інструментів для поліпшення управління діяльністю

підприємств реального сектору економіки.
По-друге, визначено параметри інформаційної системи управлінського обліку.
По-третє, розкрито систему бюджетів фінансових ресурсів корпоративних структур реального

сектору економіки.
По-четверте, упровадження підсистеми бюджетування на підприємствах дозволить ефективно

реалізувати фінансовий механізм корпоративного управління, а також передбачає подальші роз-
робки, зокрема, на базі методів економіко-математичного моделювання.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

У роботі проаналізовано сучасний стан підприємств ЖКГ. Досліджено теоретичні основи і
підходи до управління персоналом. Запропоновано механізм проведення оцінки співробітників і
методичні рекомендації щодо вдосконалення процесу управління кадровим потенціалом.

Ключові слова: підприємства житлово-комунального господарства, схема оцінки персоналу,
показники ефективності діяльності, управління персоналом, компетенції.

ВСТУП
Від результатів роботи підприємств житлово-комунального господарства (ЖКГ) залежить якість

життя населення країни. Задля удосконалення системи управління житлово-комунальним госпо-
дарством, перетворення його з технічно відсталої галузі на галузь з сучасною інфраструктурою,
підвищення рівня роботи державних та місцевих органів управління ЖКГ, задоволення плато-
спроможного попиту споживачів в сучасних ринкових умовах господарювання необхідно впро-
ваджувати нові методи, моделі та механізми управління, в основу яких повинно бути покладено
вирішення важливих завдань економічного, технічного та соціального розвитку житлово-кому-
нального господарства. Основною складовою цих змін є трудові ресурси. Зараз підприємства ЖКГ
характеризуються відсутністю програм розвитку персоналу, його стимулювання до професійного
навчання і незацікавленістю керівництва у професійному розвитку співробітників. У зв’язку з
цим проблема ефективного управління персоналом, і в першу чергу оцінювання персоналу
підприємств ЖКГ, набуває особливої актуальності.

Проблеми, методи, моделі та механізми оцінки персоналу підприємств розглядаються в робо-
тах вітчизняних та зарубіжних науковців, у їхньому числі В.С. Автономов, А.Г. Богач, Ю.М. Бог-
дан, В.П. Бондар, Л.Д. Гармідер, В.П. Голенко, С.С. Гринкевич, В.М. Гриньова, А.Л. Злотніков,
О.В. Крушельницька, В.В. Матвєєв, Є.Г. Молл, В.О. Новак, А.М. Омаров, В.А. Савченко, Н.Б. Са-
фонова, А.Г. Семенов, В.В. Травкин, І.Г. Тужилкіна, І.Г. Фадєєва, О.О. Чернушкіна, Д.В. Чистов,
В.О. Шахов, Б. Швальбе, Е.Л. Шуремов та ін.

В існуючих роботах, що описують проблеми та методи оцінки трудових ресурсів підприємств,
компоненти системи оцінки персоналу не були розглянуті комплексно. Таким чином питання струк-
туризації процесу оцінки персоналу в сучасних умовах господарювання і досі не вирішено.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є аналіз напрямів розвитку кадрового потенціалу підприємств житлово-

комунального господарства і розробка механізму проведення оцінки співробітників.
РЕЗУЛЬТАТИ
Ефективність діяльності підприємства ЖКГ не в останню чергу залежить від адекватного за-

безпечення його продуктивною і компетентною робочою силою, висококваліфікованими кадра-
ми. Без персоналу, який здатен ефективно використовувати технології, капітал і матеріали, кому-
нальне підприємство не може успішно і динамічно розвиватися. Таким чином, сталий розвиток
підприємства ЖКГ залежить від його співробітників, їх кваліфікації, уміння і бажання працюва-
ти. У зв’язку з цим виникає необхідність застосування сучасних підходів до управління персона-
лом підприємств житлово-комунального господарства. Однією з найважливіших проблем на су-
часному етапі є проблема оцінювання персоналу. Для її вирішення пропонується такий механізм
(рис. 1).

Механізм процесу оцінки персоналу підприємств ЖКГ покращує хід оцінювання за наступни-
ми напрямками: проводиться моніторинг діяльності персоналу, структурується форма оцінюван-
ня, що враховує всі напрямки при оцінюванні співробітника, впроваджується, як критерій оцінки,
самооцінка співробітником виконаної роботи.

Метою оцінки персоналу є його оптимізація на підприємствах ЖКГ за допомогою виявлення осо-
бистісних і професійних якостей співробітників, а також визначення ефективності виконання ними
посадових обов’язків. Завданнями оцінки співробітників підприємств ЖКГ є підвищення про-
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Рис. 1. Схема механізму процесу оцінки персоналу підприємств ЖКГ (Складено автором)

дуктивності праці персоналу, мотивація персоналу на досягнення цілей підприємства, підвищення
компетенції співробітників, удосконалення систем мотивації і стимулювання персоналу [3, 7].

Процедуру оцінки персоналу доцільно проводити в декілька етапів:
1) розробка підготовчих заходів на підприємстві житлово-комунального господарства (визна-

чення мети оцінки персоналу; проведення моніторингу ефективності роботи персоналу; визна-
чення співробітників, що будуть оцінюватися; визначення критеріїв оцінювання; складання фор-
ми оцінювання);

2) розсилка співробітникам підприємства ЖКГ інформаційного листа про початок проведення
оцінки персоналу, формування та затвердження складу комісії;

3) проведення оцінки персоналу підприємства житлово-комунального господарства (прове-
дення самооцінки, тестування, інтерв’ю);

4) обробка результатів та підведення підсумків, формування порядку реалізації результатів
оцінювання (перевірка відповідності, прийняття рішення по відношенню до співробітника).

Розглянемо наведені етапи більш детально.
1. Розробка підготовчих заходів на підприємстві житлово-комунального господарства.
Підготовка здійснюється інспекторами відділу кадрів підприємства ЖКГ та включає: розроб-

ку принципів і методики проведення оцінювання, видання нормативних документів з підготовки
та проведення оцінювання, підготовку програми проведення оцінювання; підготовку матеріалів
оцінювання, розробку плану-графіку оцінювання, інформування трудового колективу про поча-
ток та особливості проведення оцінювання [5, 6].

За допомогою моніторингу ефективності роботи персоналу підприємств житлово-комуналь-
ного господарства визначаються несприятливі зміни в стані кадрового потенціалу, розробляються
оптимальні методи вирішення проблем, створюються прогнози на майбутнє.

2. Розсилка співробітникам підприємства ЖКГ інформаційного листа про початок проведення
оцінки персоналу, формування та затвердження складу комісії.

Комісія очолюється головою, до її складу також входять члени комісії і секретар. Головою комісії
слід призначити керівника підприємства або одного з його заступників. Члени і секретар комісії
призначаються з числа керівних працівників і висококваліфікованих фахівців підприємства житло-
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во-комунального господарства. До складу членів комісії слід включити начальника відділу кадрів,
головних спеціалістів структурних підрозділів, співробітників, що користуються повагою в колек-
тиві відповідних відділів, представника профспілки, юрисконсульта та психолога.

Рішення про спеціалізацію комісій залежать від особливостей професійно-кваліфікаційного
складу кадрів керівників і фахівців, які підлягають оцінюванню.

Даний етап передбачає проведення самооцінки працівників підприємства ЖКГ, тестування та
проведення співбесіди з співробітниками (інтерв’ю).

3. Проведення оцінювання містить оцінку досягнення цілей та оцінку компетенцій. Оцінка
досягнення цілей передбачає оцінку виконання завдань співробітником підприємства житлово-
комунального господарства під час його трудової діяльності.

Оцінка компетенцій враховує знання, вміння, та навички, що необхідні керівникам, фахівцям,
службовцям та робітникам для якісного виконання його посадових обов’язків. Основними показ-
никами (критеріями) для оцінки компетенцій (в залежності від посади) є розуміння стратегії
підприємства житлово-комунального господарства, рівень професійної підготовки, володіння су-
часними комп’ютерними технологіями, ефективне використання робочого часу, дотримання тех-
ніки безпеки праці, якість виконання роботи, лояльність співробітника к відділу, у якому він пра-
цює, дисципліна, прагнення до професійного росту, орієнтація на якість, комунікативні навички,
ініціативність, відповідальність, креативність, наполегливість, самоорганізованість.

Проведення самооцінки підвищує довіру між співробітниками і керівництвом підприємства
житлово-комунального господарства. Керівництво отримує безпосереднє уявлення про цілі, які
ставить перед собою співробітник, і про проблеми, які його найбільш хвилюють. Головною ме-
тою проведення самооцінки є стимулювання ініціативи та зацікавленості у праці і професійному
розвитку працівника підприємства ЖКГ [1, 3, 4].

Співробітники під час заповнення форми самооцінки ставлять найвищий бал за тими компе-
тенціями, що їм властиві, і найнижчий — за тими компетенціями, що їм не властиві. Під час
комп’ютерного тестування проводяться психологічні тести, а також перевіряються професійні
знання, в ході чого виявляється відповідність працівників займаним посадам. Результатом тесту-
вання є підсумковий бланк із зазначенням кількості балів, набраних працівниками підприємства
житлово-комунального господарства.

Під час проведення співбесіди з співробітниками їх оцінюють експерти за заздалегідь визначе-
ними критеріями за п’ятибальною шкалою. Крім того, проводиться аналіз роботи співробітника
за заданий період. За кожним критерієм оцінки обчислюються сумарний та середній бали.

4. Обробка результатів та підведення підсумків, формування порядку реалізації результатів
оцінювання. Цей етап дозволяє визначити чи є розбіжності між власною оцінкою співробітника
підприємства житлово-комунального господарства та оцінкою його професійних знань та компе-
тенцій на підставі комп’ютерного тестування. Ця інформація є важливою для отримання зворот-
ного зв’язку від співробітників і допомагає скласти план їх розвитку на подальший період.

Для підведення підсумків складаються порівняльні таблиці ефективності співробітників
підприємства житлово-комунального господарства і виділяються групи ризику; виділяються гру-
пи росту (співробітників, які орієнтовані і здатні до професійного росту); готуються рекомендації
з використанням даних оцінювання [2, 6].

Комісія виділяє групи росту та ризику, готує рекомендації щодо заохочення співробітників
підприємства житлово-комунального господарства за досягнуті успіхи, збільшення заробітної
плати, переведення на іншу роботу, звільнення від займаної посади та ін. Висновки та рекомен-
дації комісії використовуються в подальшому адміністрацією підприємства ЖКГ та відділом кадрів
для формування кадрової політики.

Співробітники, що ознайомились з результатами оцінювання приймають рішення чи слід вкла-
дати кошти та зусилля в подальше підвищення власної кваліфікації, чи буде це гідним чином
оцінено керівництвом підприємства житлово-комунального господарства. При прийнятті рішен-
ня вони спираються на результати оцінювання та намагаються моделювати поведінку керівницт-
ва і колег [1, 3].

В процесі оцінювання важливою складовою є інформованість персоналу та керівництва. Інфор-
маційне забезпечення оцінювання персоналу складається з форми моніторингу розвитку кадро-
вого потенціалу, листа про проведення оцінювання кадрового потенціалу, переліку посад для оці-
нювання; форми оцінювання кадрового потенціалу, форми результатів самооцінки та тестування
персоналу підприємства ЖКГ.
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Механізм процесу оцінки персоналу підприємств ЖКГ дозволить робити висновки про мож-
ливість заохочення чи покарання співробітників, доцільності, термінів і напрямів їх службового
просування.

Механізм ґрунтується на повній автоматизації. При цьому створюється електронний банк да-
них кадрових документів, який являє собою інформаційно-пошукову систему з централізованим
сховищем текстових даних і образів документів у вигляді графічних файлів.

ВИСНОВКИ
Проведені дослідження дають змогу сформулювати наступні висновки.
По-перше, запропонований механізм процесу оцінки персоналу підприємств житлово-кому-

нального господарства сприятиме прийняттю обґрунтованих управлінських рішень стосовно роз-
витку співробітників, їх стимулювання або покарання.

По-друге, використання розробленого у роботі механізму дозволить зробити управлінські впливи
більш ефективними, і відповідно підвищити ефективність роботи підприємств ЖКГ в цілому.

По-третє, в подальших дослідженнях доцільним буде розглянути питання, що пов’язані з відбо-
ром персоналу для праці на підприємствах ЖКГ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Богдан Ю.М. Аналіз використання кадрового потенціалу підприємства / Ю.М. Богдан //

Економічний вісник Донбасу. — 2011. — №1 (23). — С. 181-185.
2. Воронкова А.Э. Современные технологии управления промышленным предприятием: мо-

нография / А.Э. Воронкова, А.В. Казаченко, С.К. Рамазанов, Л.Е. Хлапенов. — К.: Либра, 2007. —
256 с.

3. Гармідер Л.Д. Механізм розвитку кадрового потенціалу підприємства / Л.Д. Гармідер // Ак-
туальні проблеми національної економіки: зб. наук. праць — Донецьк: ДонДУУ, 2011. — Т. ХІІ,
вип. 205. — Серія «Економіка» — С. 74-81.

4. Головко А.С. Теоретико-методичний зміст категорій «трудовий потенціал», «кадровий по-
тенціал» та «трудові ресурси» / А.С. Головко. // Вісник Хмельницького національного університе-
ту. — 2010. — №3, Т. 2. — С. 14-16.

5. Горнаков Э.И. Управление персоналом / Э.И. Горнаков, Е.Н. Костюкевич, Е.В. Метельская.
— М: ИВЦ Минфина, 2011. — 560 с.

6. Гриньова В.М. Управління кадровим потенціалом підприємства: монографія / В.М. Гриньо-
ва, Г.І. Писаревська. — Х.: Вид. ХНЕУ, 2012. — 228 с.

7. Демин Ю.М. Аттестация персонала / Ю.М. Демин. — СПб: Питер, 2008. — 176 с.

Стаття надійшла до редакції 14 листопада 2012 року

Воротинцев В.А. Удосконалення процесів оцінки персоналу підприємств житлово-комунального господарства



123
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2012 - №5

Медвідь В.Ю., Сігуа В.Т. Роль інноваційної інфраструктури підтримки підприємництва у регіональному розвитку
(на прикладі промислових міст)

УДК:322.122

Медвідь В.Ю.,
к.е.н., доцент, ДНАБА
Сігуа В.Т.,
аспірант, ДНАБА

РОЛЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА
У РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ ПРОМИСЛОВИХ МІСТ)
У статті обґрунтовано роль регіональної політики, інноваційно спрямованої на формування та

розвиток наукоємного малого підприємництва. Досліджено специфічну модель інноваційної інфра-
структури комплексної підтримки суб’єктів господарювання великих промислових міст.

Ключові слова: мале підприємництво, промислове місто, регіональний розвиток, регіональна
політика, інноваційна інфраструктура.

ВСТУП
Стабілізація економіки України поступово стає поштовхом для подальшого розвитку підпри-

ємництва великих промислових міст на виключно ринкових засадах. Підвищення інвестиційної
активності регіонів, зміцнення ринкових відносин у сфері малого підприємництва є запорукою
інноваційного розвитку економіки. Незважаючи на те, що сектор малого підприємництва забезпе-
чує гнучке та швидке задоволення потреб споживачів, служить ефективним інструментом струк-
турної перебудови і вирішення важливих соціально-економічних проблем загальнодержавного
масштабу, останнім часом спостерігається тенденція до акцентування уваги на підтримці малого
бізнесу саме на регіональному рівні. Пояснюється це тим, що малі підприємства є, перш за все,
суб’єктами регіональних економічних систем. На загальнодержавному рівні основною метою стає
забезпечення сприятливої та стабільної макроекономічної ситуації, а регіональній владі в даному
випадку необхідно вирішувати цілий ряд завдань, найважливішим з яких є побудова інфраструк-
тури підтримки малого бізнесу для забезпечення розвитку промислових міст регіонів України.

Проблемам дослідження взаємозв’язків розвитку регіональної інноваційної системи, інтерак-
тивних інноваційних комплексів та інноваційної інфраструктури, а також окремих аспектів моде-
лювання бізнес-процесів при реформуванні промислового комплексу присвячено наукові праці
С.І. Архієреєва, І.О. Деріда [3], М.П. Войнаренка [4]; методичні аспекти реструктуризації інфра-
структури підприємства великого міста промислового регіону розкрито в роботах О.Ю. Тімарце-
ва та С.О. Маковецького [5]. Проте аспекти щодо ролі інноваційної інфраструктури підтримки
підприємництва у регіональному розвитку в контексті промислового міста достатньо не освітле-
но в науковій літературі.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження значення суб’єктів інфраструктури підтримки підприємництва у

регіональному розвитку в контексті промислових міст.
РЕЗУЛЬТАТИ
Сучасна стадія регіонального розвитку вимагає активізації реструктуризаційних процесів в

умовах формування інноваційної інфраструктури промислових міст. Важливого значення при цьому
набувають новітні форми організації економічних відносин щодо підтримки розвитку підприєм-
ництва в умовах великих промислових міст регіону. Їх виключна роль полягає у збалансуванні
галузей з високим та низьким рівнями доданої вартості, прискоренні темпів оновлення основних
засобів виробництва та впровадження інновацій, зокрема ресурсозберігаючих технологій, а та-
кож посиленні керованості трансформаційних процесів на регіональному та муніципальному
рівнях, узгодженості інноваційних та підприємницьких процесів та формуванні інфраструктур-
ної основи активізації трансформаційних явищ у виробництві великих промислових міст. Не-
обхідність реструктуризації виробничої сфери підприємств малого бізнесу в контексті розвитку
промислових міст регіонів обумовлена потребою в забезпеченні поєднання власне виробничої
діяльності з інноваційною і науковою. Виділення інфраструктури як окремої сфери діяльності
бере свій початок на рівні організації через поглиблення спеціалізації праці у певному виді вироб-
ництва, а отже супроводжується значною функціональною подрібненістю, на зміну якій прихо-
дить кооперація допоміжних функцій, що згодом відокремлюються у самостійний вид діяльності
на рівні суспільного поділу праці [3, с. 82].
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Дослідження О.Ю. Тімарцева в області реструктуризації інфраструктури підприємства вели-
кого міста промислового регіону [5, с. 59] містять трактовку поняття інфраструктура як інтеграль-
ного елементу продуктивних сил, який включає допоміжні додаткові галузі, види виробництв або
види діяльності, що обслуговують безпосередньо основне виробництво (виробнича інфраструк-
тура), а також такі галузі і підгалузі невиробничої сфери, які побічно пов’язані з процесом вироб-
ництва й виконують чисельні функції обслуговування всього процесу господарювання.

Згідно визначення, яке надає С.І. Архієреєв [3, с. 83], інноваційна інфраструктура являє собою
підсистему інноваційних систем, функціональним призначенням діяльності якої є надання спе-
цифічних послуг, спрямованих на створення загальних умов реалізації інноваційних процесів
різних рівнів, що відповідають рівню інноваційної системи. Як правило, розрізняють такі види
інноваційної інфраструктури: венчурні фонди, патентно-ліцензійні служби, інноваційні бізнес-
інкубатори, центри трансферту технологій, інноваційні центри, технопарки, технополіси, наукові
промислові міста, та інші утворення. Вони є дієвим інструментом сприяння ефективному розвит-
ку малого підприємництва в якості своєрідної опорно-рухової системи, завдяки якій формується
конкретне організаційно-економічне середовище для сприяння підприємницькій діяльності та
швидкій адаптації суб’єктів малого підприємництва до ринкових умов [6].

Найголовніша функція такої інфраструктури полягає у створенні умов для ефективного здійснен-
ня підприємницької діяльності, подоланні труднощів та вирішення проблем, пов’язаних з відсут-
ністю знань, досвіду з питань ведення бізнесу, доступу до кредитів та необхідної інформації,
сприянні створенню нових робочих місць, подоланні диспропорцій в економічному розвитку ре-
гіонів, збільшенні експортної спроможності малих підприємств, зростанні виробництва та його
структурна перебудова, спрощенні доступу малого підприємництва до сучасних інноваційних
технологій.

Основними перевагами, які визначають можливість участі малого підприємництва в іннова-
ційному процесі, є: сприятливе законодавство щодо заснування та подальшої діяльності, спроще-
не оподаткування; раціональна оргструктура; мобільність фінансово-господарської діяльності;
оптимальні розміри та можливість економії; чутливість до нових технологій, можливість швидко-
го втілення та адаптації значної частини нових ідей, проектів та створення нових зразків про-
дукції; вузька спеціалізація наукових розробок; готовність нести ризики як одна з основних особ-
ливостей індивідуального підприємництва (рис. 1).

Малі підприємства промислових міст через невеликі масштаби діяльності часто не спроможні
реалізувати перспективну підприємницьку ідею самотужки, оскільки не мають відповідних коштів.
Тому з метою підтримки розвитку підприємницьких структур на етапі їх становлення створюють
бізнес-інкубатори.

Мобільність фінансово-
господарської діяльності

Раціональна
оргструктура

Готовність
нести ризики

Оптимальні
розміри та

можливість
економії

Сприятливе законодав-
ство щодо заснування
та діяльності, спро-
щене оподаткування Можливість

швидкого
втілення
нових ідей

Вузька спеціалізація
наукових розробок

Переваги малих підприємств,
що сприяють

успіху нововведень

Рис. 1. Переваги малого підприємництва від впровадження інновацій як передумова регіо-
нального розвитку (Складено авторами)
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Бізнес-інкубатор — це організаційна структура, метою якої є формування сприятливих умов
для стартового розвитку малих підприємств через надання їм певного комплексу послуг і ре-
сурсів [1, с. 195]. Вони надають найважливіші ділові послуги, технічну допомогу, допомогу в
управління, забезпечують спрощений доступ до фінансування.

Серед партнерів бізнес-інкубаторів виділяються:
 місцеві органи влади, які можуть сприяти його організації, надати йому статус бізнес-інкуба-

тора, забезпечити необхідну підтримку, якщо з’являються бюрократичні перешкоди;
 об’єднання підприємців регіону (союзи, гільдії, асоціації, фонди), що мають авторитет у

бізнес-колах, впливають на формування економічної політики, визначають пріоритети та перс-
пективи розвитку регіону;

 фінансово-кредитні установи, що можуть стати джерелом залучення інвестицій для ново-
створених та діючих підприємств через бізнес-інкубатор;

 наукові установи та вищі навчальні заклади, що можуть сприяти залученню нових кадрів
підприємців, висококваліфікованих фахівців — менеджерів, фінансистів, економістів, інженерів,
розробників ноу-хау, технічних і технологічних новацій, а також базові установи для проведення
навчання і перепідготовки (тренінгу) працівників компанії, для налагодження ділових контактів,
обміну досвідом, знаннями, відшукування ніш ринків.

До послуг бізнес-інкубатору відносять:
 оренду площ (офісних, виробничих, лабораторних);
 технічно-адміністративне обслуговування (пошта, інтернет, телефон, факс, ксерокс, офіс-

секретар);
 консалтингові (з бізнес-планування, юридичних, податкових, аудиторських та інших питань);
 економічні (послуги бухгалтера, фінансиста, економіста, маркетолога, менеджера);
 інвестиційні (пошук інвесторів, залучення кредитів, стартове фінансування новостворених

компаній, створення кредитних союзів);
 науково-технічні (впровадження нових технологій, ноу-хау та ін.);
 маркетингові (дослідження ринку, виведення продукту, комунікація, збутова і цінова політи-

ка, рекламне обслуговування);
 навчальні (тренінги, курси перепідготовки та підвищення кваліфікації, навчання за програ-

мами економічних дисциплін);
 презентаційні (виставки, конкурси, конференції);
 інформаційні (створення баз даних, передача нових інформаційних технологій, що можуть

використовуватися у бізнесі, інтернет-мережі);
 видавничі (видання буклетів, рекламних проспектів, листівок);
 працевлаштування (пошук роботи, внесення до бази даних професій і вакансій, підготовка

резюме, підготовка до співбесіди з роботодавцями).
Функції бізнес-інкубаторів постійно розширюються. У таблиці 1 наведена характеристика ос-

новних послуг бізнес-інкубаторів [2, с. 390].
Діяльність інкубаторів досить ефективна. Їх розвиток не потребує бюджетних асигнувань (мож-

ливо за винятком мінімальних коштів у вигляді стартового капіталу). Інкубатор, як правило, за-
безпечує себе на засадах самофінансування. Він зацікавлений у тому, щоб малі інноваційні струк-
тури якомога швидше ставали рентабельними: інкубатору гарантується значна частка в їхніх май-
бутніх прибутках.

Доходи інкубатора складаються з трьох основних джерел:
1) орендна плата, одержана від клієнтів за наймання приміщень;
2) продаж різних послуг;
3) участь у прибутках тих фірм, до яких інкубатор вклав кошти.
Тривалість перебування новоутвореної фірми в інкубаторі обмежується терміном три роки.

Вважається, що цього періоду фірмі достатньо, щоб бути спроможною самостійно вирішувати
господарські проблеми. Отже, роль бізнес-інкубаторів у розвитку малого підприємства представ-
лена на рис. 2.

Залежно від мети, особливостей регіону і можливостей організаторів створюються різні типи
бізнес-інкубаторів:

1. Підтримують нові, інноваційні види бізнесу.
2. Зорієнтовані на створення нових фірм, компаній.
3. Об’єднують мережу існуючих перспективних фірм.
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Таблиця 1. Характеристика основних послуг бізнес-інкубаторів *

№
з/п Види послуг

Частка компаній,
що одержують послугу,

% від кількості опитаних

Ступінь
важливості послуги,

10 б.
1. Консультування:

оподаткування 39 6,4
страхування 14 10,0
отримання державних позик 34 9,0
контактування 14 7,5
випуск акцій 21 8,3
планування 52 6,6
відносини зі службовцями 29 6,3
маркетинг 29 6,6
державне регулювання 13 8,8
проведення НДДКР 27 6,0

2. Надання допомоги:
ведення звітності 39 6,8
оформлення патентів 21 5,8
комп’ютерна обробка даних та
інформаційний пошук 41 7,8

3. Здавання в оренду:
будівель і приміщень 64 9,7
залів для нарад 77 8,4
кафетеріїв 27 7,3
транспортних засобів 27 6,7
устаткування 36 6,5

4. Надання:
телефонів 6 8,6
венчурного капіталу 23 3,8
копіювальної техніки 75 8,8
послуг пошти 64 3,2
канцелярських послуг 66 8,1
персональних комп’ютерів 52 7,2

* Розраховано авторами

4. Комбіновані, що спеціалізуються на різних формах діяльності.
Крім новостворених, у бізнес-інкубатор можуть входити на обмежений термін і фірми, які

успішно функціонують, якщо вони відповідають хоча б одній з таких вимог [1, с. 194-200]:
1) фірма стабільно працює, прибуткова і може забезпечити надходження коштів у бізнес-інкуба-
тор за надані їй послуги; 2) фірма має досвід, що може бути корисним для інших учасників бізнес-
інкубатора; 3) фірма виробляє товари (надає послуги), що можуть бути безпосередньо викорис-
тані учасниками даного бізнес-інкубатора.

Досвід зарубіжних країн свідчить, що інкубатори бувають трьох видів:
 Неприбуткові, які працюють із залученням коштів місцевих органів влади. Останні зацікав-

лені у створенні робочих місць та економічному розвитку регіону. Інкубатори такого виду отри-
мують з орендарів плату, яка значно нижча (до 50%) ніж у середньому в країні. Цього достатньо,
щоб утримувати основний персонал.

 Прибуткові, які надають пільги, здаючи в оренду своє майно. Це переважно приватні бізнес-
інкубатори, які пропонують орендарям широке коло різноманітних послуг, за користування яки-
ми отримують платню.
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Фактори невдачіФактори успіху

Надання комплексної
підтримки розвитку

МП

БІЗНЕС-ІНКУБАТОР

 сприятлива підтримка влади, роз-
винена культура підприємництва;
 сильна наукова і дослідницька
база;
 легкий доступ до добре розвине-
ної інформаційної системи;
 сильна інфраструктура і високий
рівень розвитку професійних послуг;
 доступ до фінансових та профе-
сійних послуг в одному доступному
пакеті;
 доступ до венчурного капіталу.

 фінансові, культурні та бюрократи-
чні перепони;
 обмежені підтримка та послуги або
високі ціни за послуги та оренду;
 слабкий дослідницький потенціал,
відсутність експертів у певній галузі,
недосконала інформаційна система;
 слабка інфраструктура і відсутність
(віддаленість) професійних послуг;
 слабо розвинений або дорогий вен-
чурний капітал.

Оренда
площ

Видавничі
послуги

Маркетингові
послуги

Презентаційні
послуги

Науково-технічні
послуги

Інформаційні
послуги

Економічні
послуги

Технічно-адміністративне
обслуговування

Працевлаштування

Навчальні
послуги

Консалтингові
послуги

Інвестиційні
послуги

Мале
підприємство
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 Інкубатори, які функціонують при академічних інститутах, ВНЗ. Вони виступають як спо-
лучна ланка в розробці нововведень між науковими установами і приватним бізнесом, надаючи
ефективну підтримку підприємствам в опануванні високотехнологічної продукції: необхідні кон-
сультації науковців, дослідну та лабораторну базу, обчислювальну техніку, можливість користу-
вання бібліотекою.

У всьому світі бізнес-інкубатори — це переважно неприбуткові організації, які існують на
кошти муніципалітетів чи спонсорів. Вони можуть бути самоокупними лише на 10-60%. Тому
держава повинна надавати реальну фінансову підтримку бізнес-інкубаторам. Українські бізнес-
інкубатори здебільшого існують за рахунок фінансування міжнародних донорських організацій,
приміщення їм надають служби працевлаштування населення при держадміністраціях міст і райо-
нів. Джерелами їхнього фінансування є кошти міжнародних фондів та грантових програм і лише
невеликою мірою кошти місцевих адміністрацій та спонсорів.

Функціонування бізнес-інкубаторів приносить значну користь не тільки тим, хто набуває
підприємницького досвіду в їх складі, а й регіону, де вони створені. Збільшення кількості й актив-
ності таких підприємницьких структур у регіоні вирішує багато проблем: зростає кількість робо-
чих місць та зайнятість населення, скорочуються витрати місцевого бюджету, пов’язані з без-
робіттям, збільшуються надходження в місцевий бюджет, розвивається регіональна інфраструк-
тура, підвищується рівень життя населення.

Бізнес-інкубування може розвиватися і як партнерство між великими і малими компаніями у
межах технології. Створення на базі великих підприємств і за їхньої підтримки виробничо-техно-
логічних центрів, на площах яких будуть інкубуватися малі підприємства, може вирішити такі
завдання [1, с. 198]:

 розвиток нових технологій для великих підприємств;
 виконання субпідрядних робіт;
 надання маркетингових і консалтингових послуг;
 надання сервісних послуг;
 створення нових виробництв і нових робочих місць.
У процесі взаємодії поєднуються підприємницьке чуття малих підприємств із менеджментом,

комерційними і технічними навичками великих компаній, що створює синергічний ефект, реалі-
зує потенційні можливості обох сторін.

В Україні перспективність бізнес-інкубаторів визначається факторами:
 невпинно зростає попит підприємницьких структур на нові технології, навчання, консалтинг

та інформаційне забезпечення;
 потенційні інвестори все частіше вимагають від фірм не тільки підтверджень стійкого матері-

ального і фінансового стану, а й доказів уміння розпорядитися наданими їм капіталовкладеннями;
 кредитна політика банків не дає можливості фірмам брати кредити на придбання основних

засобів, особливо будинків, приміщень, техніки, що призводить до збільшення їх витрат і змен-
шення оборотних коштів;

 ринок збільшує конкуренцію і змушує підприємців більше часу займатися поточною реаліза-
цією товарів (послуг), відволікаючи їхню увагу від питань функціонального менеджменту і стра-
тегічного маркетингу;

 фірмам, що починають свій бізнес, в умовах фіскальної політики держави потрібен час для
становлення і пристосування до ринку.

Для сприяння розвитку бізнес-інкубаторів в Україні створено Українську асоціацію бізнес-
інкубаторів та інноваційних центрів. Її місією є сприяння практичній реалізації загальнодержав-
них, регіональних, місцевих і міжнародних програм, спрямованих на розвиток підприємництва
шляхом створення і підтримки діяльності бізнес-інкубаторів, технопарків, центрів підтримки
підприємництва й інших інноваційних структур, а також осіб, що займаються наданням послуг у
сфері підприємництва.

Незважаючи на широку різноманітність, існуюча в Україні мережа інфраструктури через зако-
нодавчу неврегульованість питань щодо визначення, класифікації та порядку створення об’єктів
інфраструктури, відсутність державної фінансової підтримки та матеріально-технічної бази пе-
ретворюється на мережу комерційних структур, що надають послуги на платній основі, або ж
довготерміново перебуває в ранній стадії становлення. Аналіз реалізації регіональних програм
підтримки підприємництва засвідчує, що лише 5% коштів місцевих бюджетів спрямовується на
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розвиток інфраструктури. Як наслідок, в більшості регіонів або ще не сформовано базової мережі
фінансово-кредитної та навчально-консультативної інфраструктури підтримки бізнесу.

Першочерговими завданнями державної регіональної політики у сфері розвитку інфраструк-
турної підтримки підприємництва повинні стати:

 вдосконалення нормативно-правової бази, що регулює створення та функціонування об’єктів
інфраструктури підтримки малого підприємництва, у відповідності до норм і стандартів Євро-
пейського Союзу;

 розробка та затвердження «Типового положення про порядок створення та функціонування
бізнес-інкубаторів»;

 забезпечення розвитку інноваційної інфраструктури шляхом створення при університетах
бізнес-інкубаторів, наукових та технологічних парків, а також регіональних інноваційних центрів;

 запровадження системи державної акредитації сервісних установ інфраструктури, що нада-
ватимуть сертифіковані навчально-консультативні послуги малому бізнесу;

 збільшення обсягів фінансування заходів щодо розвитку мережі інфраструктури в рамках
реалізації Національної та регіональних програм підтримки малого підприємництва;

 впровадження міжнародного досвіду оцінки ефективності й результативності функціону-
ючих бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів тощо;

 всебічне сприяння ресурсному забезпеченню бізнес-інкубаторів зі сторони державних і місце-
вих органів виконавчої влади;

 посилення кооперації малих, середніх і великих підприємств;
 поглиблення міжрегіонального та міжнародного співробітництва.
ВИСНОВКИ
Внесок організаційних структур малого підприємництва в розвиток інноваційних процесів

промислових міст значний. Зокрема, розвиток бізнес-інкубаторів та інноваційних центрів підви-
щує їх здатність втілювати підприємницькі ідеї у життя, створює необхідні умови для успішного
їх становлення. Треба відмітити, що відсутність врегульованої системи взаємодії між діючими
суб’єктами інноваційної інфраструктури, недостатня інноваційна активність наукових установ,
низький рівень сприйняття інноваційності виробничими підприємствами і слабке забезпечення
мережі інфраструктури кадровими ресурсами — характерні недоліки та перешкоди, що заважа-
ють підвищенню конкурентоспроможності вітчизняного підприємництва. Тому виважена регіо-
нальна політика інноваційного спрямування та інші сприятливі умови можуть мати своїм наслідком
виникнення регіональної інноваційної системи, однією з невід’ємних складових якої має бути
розвинена інноваційна інфраструктура, а також її специфічна модель, що найбільше відповідати-
ме потребам регіональної системи.
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МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В УМОВАХ МЕРЕЖЕНОЇ ЕКОНОМІКИ

Розроблено методи управління витратами, які забезпечать прибутковість діяльності підприєм-
ства за рахунок зниження собівартості продукції і підвищать рівень конкурентоспроможності в
умовах мережевої економіки.

Ключові слова: витрати, собівартість, прибуток, ціноутворення, конкурентоспроможність.

ВСТУП
Становлення в Україні економіки ринкового типу нерозривно пов’язане з появою нових вимог

до управління підприємствами. У останні десятиліття стала загальновизнаною визначальна зна-
чущість менеджменту в розвитку підприємств і розроблено достатньо багато рекомендацій з ви-
бору функцій і методів управління. Зміни, що відбулися в зовнішньому середовищі функціону-
вання зумовлюють необхідність застосування інноваційних технологій в управлінні внутрішнім
середовищем, зокрема витратами підприємства, які базуються на інтеграції принципів процесу
виробництва продукції і теорії логістичних систем.

Управління витратами — один з найважливіших напрямів менеджменту вітчизняних
підприємств, що визначають конкурентоспроможність його продукції, фінансову стійкість, неза-
лежність і рентабельність.

На сьогоднішній день однієї з основних причин збиткової роботи підприємств України є не-
ефективна система управління витратами, яка характеризується високою матеріаломісткістю про-
дукції, низькою часткою витрат на оплату праці, відсутністю дієвої політики розподілу постійних
витрат, зростанням витрат на зміст і ремонт устаткування внаслідок його значного морального
зносу і т.д.

На практиці підприємства досить часто як один з напрямів мінімізації витрат використовують
придбання дешевої сировини, матеріалів і комплектуючих, що зрештою приводить до зниження
конкурентоспроможності продукції. Методи мінімізації витрат, пов’язані з пошуком резервів зни-
ження витрат виробництва і реалізації продукції, контроль за рівнем витрат на різних етапах ви-
робництва, застосування ефективних заходів калькуляції собівартості на основі розробки обґрун-
тованих норм розподілу постійних витрат залишаються не вирішеними.

Таким чином, упровадження ефективного механізму управління витратами на підприємстві
дозволить підвищити конкурентоспроможність його продукції, забезпечити зростання прибутку і
створити основу для розширення ринків збуту, освоєння нових видів виробництв.

Питання управління витратами промислових підприємств активно досліджували А. Бандурін,
І. Білоусова, І. Бланк, С. Голов, Н. Єфремова, А. Єльченко, В. Лисенко, Ж. Піскова, В. Родіонова та
ін. Проте недостатньо розробленими залишаються питання методичного забезпечення процесів
управління витратами в умовах мережевої економіки.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розробка методів управління витратами, реалізація якої дозволить забезпечити

прибутковість діяльності підприємства за рахунок зниження собівартості продукції, а також за-
безпечити високий рівень конкурентоспроможності в умовах мережевої економіки.

РЕЗУЛЬТАТИ
Економічна теорія і практика розробила достатню кількість ефективних і різноманітних ме-

тодів управління витратами на підприємстві. Враховуючи, що ефективність управління витрата-
ми більшою мірою залежить від зовнішнього середовища, а саме постачальників сировини і ма-
теріалів, покупців готової продукції і рівня оподаткування, важливе значення відводиться мето-
дам вивчення середовища функціонування підприємства. Багатьма аналітиками, консультантами
та іншими фахівцями у області економіки підприємств указується на неодмінне проведення SWOT-
аналізу.

Портфельний аналіз (Portfolio-аналіз) поєднує в собі привабливість ринку і сильні сторони
діяльності підприємства, які в сумі визначають його конкурентоспроможність. Метою є визна-
чення позиції кожного продукту підприємства відповідно до цих двох незалежних елементів [2].
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Оптимізацію матеріально-технічного забезпечення слід починати з АВС-аналізу. Первинним
етапом є збір достовірної інформації про виробничі ресурси, що закупляються, постачальників і
ситуацію на ринку конкретних видів ресурсів. Подальшим етапом є класифікація всіх постачаль-
ників і матеріалів на три категорії: А, В і С. Класифікаційною ознакою постачальників виступає
питомий оборот у вартісному виразі. До категорії А-постачальників відносяться підприємства з
високими показниками обороту, до В-постачальників — з меншим оборотом, а до С-постачаль-
ників — з незначним. Кумулятивний оборот групи А-постачальників займає велику частину від
всього обороту в порівнянні з іншими групами.

У кризовій ситуації постачальники категорії А виконують велику роль. Все велика неплато-
спроможність підприємства вимушує постачальників зменшувати об’єми поставок на дане підпри-
ємство або припинити їх взагалі, щоб понизити ризик неплатежів. Важливість постачальника
визначається також його місцем на ринку. Якщо він є, наприклад, єдиним виробником даного
виду продукції в країні, то відмова від поставки загрожує підприємству зупинкою власного ви-
робництва. Пошук і укладення контракту з новим постачальником може зайняти багато часу, тим
більше, якщо стан підприємства є незадовільним.

У управлінні постачанням найбільша увага повинна надаватися взаємодії з А-постачальника-
ми. В першу чергу, необхідно сконцентрувати всі зусилля на стабілізації партнерських відносин:
контролювати виконання своїх зобов’язань, стимулювати зацікавленість постачальника в даних
поставках, скоротити об’єм і якісно поліпшити документообіг. Не менш важливою задачею є ви-
роблення гнучких поставок: прискорення виконання замовлень, варіювання об’ємами партій.

Поява боргу не обов’язково стає причиною припинення поставок продукції або наданні по-
слуг. Сучасні умови функціонування організацій характеризуються посиленням конкуренції за
споживача, тому в більшості випадків кредитори зацікавлені в збереженні своїх боржників і поліп-
шенні їх фінансового стану. Класифікація матеріалів і деталей аналогічна і дає ті ж результати,
що і класифікація постачальників. Проте, якщо вид деталей, що закупляється, поступає від де-
кількох постачальників, то необхідно використовувати як агреговане значення обороту даного
вигляду, так і в розрізі постачальників. Це сприяє виробленню заходів щодо економії в заготовчій
діяльності і складуванні.

На підставі АВС-аналізу виділяються запаси виробничих ресурсів, що не мають критичного
значення для функціонування підприємства. Такі запаси підлягають негайному зменшенню або
ліквідації. Результати даного аналізу в поєднанні з виробничою програмою лежать в основі зни-
ження витрат за допомогою мінімізації страхових і недоторканних запасів.

Перегляду і коректуванню підлягає структура площ, використовуваних під зберігання запасів
матеріалів і готової продукції. Криза і механізми підвищення ефективності функціонування
підприємства вимушують знижувати заготовчі витрати. Першими кроками керівництва в рішенні
цієї задачі є централізація запасів, консервація і продаж непотрібних ресурсів і устаткування,
здача в оренду невживаних і звільнених площ [1].

При зниженні витрат, пов’язаних з постачальницькою діяльністю, доцільно використовувати
системний підхід. Часто економія витрат по окремих складових викликає збільшення величини
загальних витрат.

Наприклад, витрати на транспортування продукції можуть бути понижені, якщо збільшити
об’єм партії, що перевозиться. Але у такому разі зростають витрати на складування і зберігання.
Приріст витрат на зміст може значно перевищувати економію на перевезеннях, і в цілому ефект є
негативним. Застосування АВС-аналізу більш ефективне в сукупності з XYZ-аналізом, за допо-
могою якого запаси класифікуються залежно від характеру їх споживання і точності прогнозуван-
ня змін в їх потребі.

Слід додати, що зміни в постачальницько-заготовчій сфері, викликані необхідністю підвищен-
ня стійкості підприємства до кризових умов, закінчуються упровадженням системи контролю за
використовуванням ресурсів з введенням персональної відповідальності за їх використовуван-
ням. Підхід до зниження собівартості повинен грунтуватися на ефективних методах аналізу і ух-
валення рішень. Тотальне скорочення витрат не веде до підвищення співвідношення «вигоди —
витрати». Найбільший ефект досягається за рахунок знаходження і усуненні «вузьких» і «слаб-
ких» місць як у виробництві, так і в управлінні. Організація на підприємстві процесу функціо-
нально-вартісного аналізу (ФВА) ідентична організації проекту. Метод може застосовуватися в
різних областях: розробка нових продуктів і поліпшення вартісних показників вже вироблюваних
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продуктів, оптимізація технологічних процесів і т.д. Його можна використовувати для оцінки
ефективності і поліпшення реалізації антикризової стратегії і тактики.

Процес збуту продукції для підприємства ділиться на кінцеве число функцій. Визначається
вартість кожної функції для одного замовлення, підсумовування яких дає загальну величину ви-
трат на обслуговування даного замовлення. Віднімаючи цю величину з виручки від реалізації,
можна прогнозувати, одержить підприємство зрештою прибуток або збиток, і планувати найвигід-
нішу ціну.

ФВА дозволяє відповісти на питання, робота з якою групою клієнтів приносить найбільшу
частину прибутку, а з якою групою — знижує її розмір. Результати порівняльного аналізу плано-
ваних і фактичних показників використовуються для вибору альтернативних дій залежно від ве-
личини відхилення траєкторії запланованого розвитку підприємства від очікуваної траєкторії:
продовження використовування діючого механізму управління — синтез системи нових страте-
гічних цілей у випадку, якщо були досягнуті поставлені; або його перетворення — розробка сис-
теми коректування стратегій для ліквідації даного відхилення.

Вказане вище відхилення траєкторій називається стратегічним розривом. Планована траєкто-
рія розвитку визначається поставленими стратегічними цілями, а очікувана будується на основі
результатів вжитим підприємством особливим заходам відносно підвищення і розвитку потенці-
алу успіху. Отже, стратегічний розрив сигналізує про часткову або повну нездатність підприєм-
ства розвиватися по наміченій траєкторії на базі потенціалу успіху, що тільки є в даний час.

Для ліквідації стратегічного розриву, що характеризує глибини кризи на підприємстві, викори-
стовується такий інструмент контроллінга, як розробка сценаріїв майбутнього.

Грунтуючись на практиці зарубіжних фірм можна припустити, що для нормально функціону-
ючої виробничо-господарської системи ФВА бажано проводити щокварталу, в передкризовому
періоді — щомісячно або кожного тижня. Даний метод може застосовуватися і у міру виникнення
потреби.

Невід’ємною частиною методів управління витратами на підприємстві є аналіз конкуренто-
спроможності продукції. Існують різні його підходи і методи. Даний аналіз носить порівняльний
характер. Проте, одних результатів об’єктивного порівняння недостатньо, щоб ухвалювати ефек-
тивні управлінські рішення, орієнтовані на управління витратами.

Цінова політика є однією з головних складових системи управління витратами підприємства, а
також найважливішим механізмом, що забезпечує багато пріоритетів його економічного розвит-
ку. Вона істотно впливає на об’єм операційної діяльності підприємства, формування його іміджу
у споживачів продукції, рівень фінансового стану в цілому. Крім того, цінова політика є дієвим
інструментом його конкурентної боротьби на товарному ринку. Конкретний рівень цін на продук-
цію, встановлюваний в процесі формування цінової політики, прямо впливає як на суму опера-
ційного доходу, так і на суму операційного прибутку.
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ПОЛІТИКА ЗАЙНЯТОСТІ ТА АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ НА РИНКУ ПРАЦІ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ

ПЕРЕТВОРЕНЬ

Розглянуто особливості формування національного ринку праці. Проведено аналіз сучасного
стану ринку праці Тернопільської області та висвітлено основні фактори, що мають вплив на його
формування. Окреслено проблеми національного ринку праці та запропоновано основні напрями
їх вирішення в сучасних умовах.

Ключові слова: зайнятість населення, ринок праці, безробіття, робоча сила, соціальний захист
на випадок безробіття, державне регулювання зайнятості.

ВСТУП
З огляду на події останнього десятиліття слід визнати, що економічні трансформації в Україні

певним чином активізували певні соціально-економічні проблеми, в тому числі й ті, що досі не
отримали переважно позитивної чи негативної оцінки, але потребують дедалі пильнішої уваги та
докладення значних зусиль. Це стосується, зокрема, проблем формування й розвитку ефективно
функціонуючого ринку праці. На сучасному етапі ринкових перетворень характерними ознаками
ринку праці України є наявність значних обсягів та тривалості безробіття, доволі низький рівень
зайнятості та соціального захисту населення, збільшення повного, часткового та прихованого без-
робіття, труднощі з працевлаштуванням молоді, жінок та інших соціально незахищених верств
населення. Проте найактуальнішим і найскладнішим є питання безробіття, зокрема довготрива-
лого. Успішний розвиток ринку праці, ефективність заходів сприяння зайнятості населення знач-
ною мірою залежать від стану і тенденцій фінансового забезпечення механізму реалізації соці-
ального страхування на випадок безробіття, яке проводиться в Україні, як це і прийнято в світовій
практиці, через спеціалізовану фінансову установу — Фонд загальнообов’язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття.

Серед сучасних українських учених, які досліджували питання функціонування вітчизняного
ринку праці, проявів безробіття як багатоаспектного суспільно-економічного та соціального яви-
ща, найбільший внесок зробили С. Бандур, В. Близнюк, Д. Богиня, В. Герасимчук, О. Грішнова,
М. Гуць, Б. Довжук, Т. Заяць, Є. Качан, В. Ковальський, А. Коверзнев, Л. Колєшня, О. Комарова,
Ю. Краснов, Г. Купалова, В. Куценко, О. Кучинська, Е. Лібанова, Л. Лісогор, О. Макарова,
Ю. Маршавін, С. Мельник, В. Мортіков, В. Онікієнко, О. Павловська, С. Павлюк, О. Пазюк, І. Петрова,
Т. Петрова, І. Петровська, В. Петюх, В. Плиса, В. Покрищук, О. Пономарьова, В. Руденко,
В. Савченко, Ю. Туранський, Л. Черенько, О. Чувардинський, Н. Юрлова, В. Яценко.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Віддаючи належне високому рівню наукових робіт названих авторів, зазначимо, що у вітчиз-

няній фінансово-економічній літературі дослідження теоретичних аспектів політики зайнятості,
аналіз сучасних тенденцій на вітчизняному ринку праці мають фрагментарний характер. Як через
об’єктивні, так і суб’єктивні причини, залишаються невирішеними низка проблем, що негативно
позначається на рівні соціально-економічного розвитку країни та добробуті її громадян. Тому
метою статті є дослідження особливостей національного ринку праці.

РЕЗУЛЬТАТИ
Ринок праці — невід’ємна сфера соціально-економічного розвитку суспільства, одна з най-

важливіших складових у системі чинників виробництва, умов економічного зростання. Безпосе-
редньо на ринку праці визначається вартість робочої сили, а відтак величина заробітної плати, її
форма та інші умови найму працівників, їх зайнятість і структура, динаміка безробіття, мобільність
робочої сили, можливості підвищення кваліфікації працівників, що характеризує виконання ними
багатосторонніх функцій. Саме ринок праці є особливою формою ринкових відносин, де
здійснюється купівля-продаж специфічного товару — робочої сили, своєрідним індикатором, що
значною мірою визначає ефективність використання праці найманих працівників. Відносини, що
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виникають у сфері праці, є фундаментальними в економічній системі будь-якої держави, що зу-
мовлено визначальною роллю праці в житті як окремої людини, так і суспільства загалом.

Однією з найскладніших соціально-економічних проблем в умовах ринкової трансформації
економіки України є формування національного ринку праці, який містить сукупність механізмів,
що забезпечують узгодження і координацію попиту й пропозиції на працю, купівлю-продаж ро-
бочої сили та визначення її ціни, організацію оплати праці та соціальний захист найманих праці-
вників через систему соціального страхування.

Початок становлення національного ринку праці в Україні пов’язують з ухваленням у 1991 р.
Закону України «Про зайнятість населення». Згідно з цим законом, держава відмовилася від моно-
польного права на працевлаштування і забезпечення абсолютної зайнятості населення та зобов’яза-
лась здійснювати матеріальне (допомога з безробіття) та соціальне (професійна перепідготовка,
працевлаштування тощо) підтримання працівників, що втратили роботу й офіційно отримали ста-
тус безробітних. Саме в цей період в Україні створені базові елементи інфраструктури ринку праці
— Державна служба зайнятості та Державний фонд сприяння зайнятості населення [1, с. 62].

Проте процес формування національного ринку праці відбувається повільно і суперечливо. І
це аж ніяк не випадково, оскільки сфера зайнятості була однією з найбільш деформованих за
період перебування України у складі СРСР. На момент проголошення Україною незалежності
сфера зайнятості характеризувалася:

 відсутністю державних і правових інститутів ринку праці, законодавства про зайнятість, а
також невизнанням безробіття на державному рівні;

 концентрацією зайнятості на підприємствах державного сектора;
 відсутністю гнучкої системи оплати праці внаслідок її державного регулювання;
 низьким рівнем мобільності робочої сили внаслідок законодавчого обмеження плинності

кадрів, зміни місця роботи (через наявність паспортної прописки, облік трудового стажу, відсутність
ринку житла тощо).

З розпадом надмірно інтегрованої радянської системи ілюзія повної зайнятості, яка впродовж
кількох десятків років характеризувала ринки праці багатьох соціалістичних країн, змінилася
реальним явищем для ринкової або перехідної економік, яке називається безробіттям.

В Україні до початку ринкових перетворень, як і в інших країнах з плановою економікою,
вважалося, що безробіття — це ознака кризи, котра охопила капіталістичну систему. Побутувала
думка, що в умовах соціалізму є повна зайнятість і тому для безробіття немає підґрунтя, а хро-
нічне безробіття — явище, властиве лише ринковій економіці [2, с. 38].

Політичні, економічні та соціальні реформи повністю змінили стан ринку праці в Україні. З
одного боку, для людей відкрилися нові можливості для самореалізації, з іншого — з’явилися
нові проблеми, насамперед пов’язані з різким зменшенням попиту на робочу силу, виникненням
безробіття. Для кількох поколінь громадян України безробіття було абстрактним поняттям і асоці-
ювалося з наслідками протиріч між працею (найманими працівниками) та капіталом (роботодав-
цями). У життя пересічного українця безробіття увійшло як наслідок економічної кризи, як не-
від’ємна складова ринкових реформ.

Разом з тим, ринок праці будь-якого регіону не є ізольованим, він функціонує в соціально-
економічному середовищі держави та перебуває під впливом різних чинників. Зрушення в еко-
номіці зумовлюють зміни на ринку праці і в показниках, що характеризують його кон’юнктуру та
рівень збалансованості цих показників [2, с. 41]. Такий взаємовплив соціально-економічного роз-
витку простежується на Тернопільщині, де загалом зберігається найнапруженіша ситуація щодо
попиту й пропозиції робочої сили.

Ринок праці Тернопільської області залежить від змін в економічній сфері, демографічних і
соціальних тенденцій, а також від ряду інших специфічних факторів: розміру заробітної плати,
перевиробництва спеціалістів з окремих профілів, обсягів вивільнення працівників з підприємств
і організацій, рівня сільського безробіття, тіньової зайнятості та трудової міграції, сезонних коли-
вань рівня зайнятості населення [3, с. 8].

Великий вплив на формування ринку праці Тернопільської області мали значні обсяги вивіль-
нення працівників, однак впродовж 2009–2010 рр. вони різко знизились (табл. 1).

Слід зазначити, що чисельність працюючих на більшості підприємствах області була доведена
до оптимальної, оскільки масові вивільнення спостерігалися у попередніх роках. Крім того, у
2010 р. фактично було вивільнено лише 13,1% від тих осіб, які планувались до вивільнення з
підприємств, установ та організацій Тернопільської області. Це пояснюється тим, що на більшості
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Таблиця 1. Динаміка вивільнення працівників з підприємств і установ Тернопільської області
та вакантних посад впродовж 2007–2010 рр., осіб *

Чисельність безробітних
Назва районів станом

на 01. 01. 2010 р.
станом

на 01. 01. 2011 р.

У відсотках до
попереднього

періоду
Бережанський 752 821 109,2
Борщівський 908 1144 126,0
Бучацький 990 1154 116,6
Гусятинський 1494 1736 116,2
Заліщицький 333 433 130,0
Збаразький 1050 984 93,7
Зборівський 756 841 111,2
Козівський 704 823 116,9
Кременецький 1410 1837 130,3
Лановецький 468 547 116,9
Монастириський 319 335 105,0
Підволочиський 470 580 123,4
Підгаєцький 319 370 116,0
Теребовлянський 538 765 142,2
Тернопільський 314 358 114,0
Чортківський 487 750 154,0
Шумський 813 845 103,9
м. Тернопіль 2551 2642 103,6
Всього 14676 16962 115,6

В тому числі для:
Станом на:

Чисельність
вивільнених
працівників

Вакантні посади
та вільні робочі

місця, всього робітників службовців

01. 01. 2008 р. 1866 1786 1285 501
01. 01. 2009 р. 1036 1364 825 539
01. 01. 2010 р. 1725 1053 631 422
01. 01. 2011 р. 1024 844 468 376

* Складено на основі статистичних даних Тернопільського обласного центру зайнятості за 2007–2010 рр.

підприємств пройшла реорганізація, об’єднання підрозділів, внутрішньоорганізаційне переміщен-
ня; процедура вивільнення була призупинена або було змінено статтю звільнення.

Разом з тим, існують проблеми щодо заповнення багатьох вакансій, заявлених роботодавцями.
Це пов’язано з низьким рівнем оплати праці, наявністю заборгованості з її виплати та з неповною
зайнятістю, неспівпаданням запитів роботодавців з наявною пропозицією на ринку праці, умова-
ми праці, відсутністю на підприємствах соціальних пакетів.

У 2010 р. до центрів зайнятості Тернопільської області за сприянням у працевлаштуванні звер-
нулось 40839 осіб. Всього послугами служби зайнятості скористалися 56099 незайнятих громадян
(у 2009 р. — 69975 чол.). Станом на 01. 01. 2011 р. на обліку в центрах зайнятості області перебувало
17972 незайняті особи, що на 2712 чол. або на 17,8% більше, ніж на початок 2010 р. (15206 осіб).

Впродовж 2010–2011 рр. мало місце значне коливання чисельності безробітних, що пояснюється,
в першу чергу, впливом світової фінансово-економічної кризи та значними сезонними коливання-
ми чисельності безробітних, пов’язаними з циклічністю сільськогосподарських робіт та тимчасо-
вим виїздом робочої сили за межі Тернопільської області. В цілому по області у 2010 р. в по-
рівнянні з 2009 р. чисельність безробітних зросла на 2286 чоловік, або на 15,6%. Крім того, впро-
довж 2009–2010 рр. зростання чисельності безробітного населення, зареєстрованого в центрах
зайнятості, було характерно для всіх районів області за винятком Збаразького (табл. 2).

Таблиця 2. Динаміка чисельності безробітних щодо районів за даними Тернопільського облас-
ного центру зайнятості впродовж 2009–2010 рр., осіб *

* Складено на основі статистичних даних Тернопільського обласного центру зайнятості за 2009–2010 рр.
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Серед загальної кількості безробітних займали робітничі місця: 2006 р. — 26348 осіб (75,5%);
у 2007 р. — 21732 особи (76,2%); у 2008 р. — 24929 осіб (75,8%); у 2009 р. — 9846 осіб (67,1%);
у 2010 р. — 11495 осіб (67,8%) (табл. 3).

Таблиця 3. Динаміка чисельності безробітних робітників і службовців за даними Тернопільсь-
кого обласного центру зайнятості впродовж 2006–2010 рр., осіб *

В тому числіДата Всього робітники % службовці %
01. 01. 2007 р. 33979 26348 75,5 7631 22,5
01. 01. 2008 р. 28523 21732 76,2 6791 23,8
01. 01. 2009 р. 32893 24929 75,8 7964 24,2
01. 01. 2010 р. 14676 9846 67,1 4830 32,9
01. 01. 2011 р. 16962 11495 67,8 5467 32,2

* Складено на основі статистичних даних Тернопільського обласного центру зайнятості за 2006–2010 рр.

Одним із важливих чинників, що визначає процес адаптації до ринкових умов, є тривалість
безробіття серед громадян, які перебувають на обліку в Державній службі зайнятості України.
Активізація заходів Тернопільської обласної служби зайнятості щодо працевлаштування грома-
дян сприяли зменшенню тривалості безробіття впродовж 2007–2010 рр.

Як свідчать дані таблиці 4 впродовж 2009–2010 рр. спостерігалося поступове зниження серед-
ньої тривалості безробіття з 6,8 місяця у 2009 р. до 5,2 місяця у 2010 р., що є свідченням позитив-
них тенденцій на ринку праці Тернопільської області. Щодо районів, то тенденція щодо знижен-
ня середньої тривалості безробіття впродовж 2009–2010 рр. була характерна для всіх без винятку
районів області (табл. 4).

Проте відомо, що після більш ніж дев’яти місяців перебування у стані безробіття зменшується
активність пошуку роботи, бажання працювати, втрачаються професійні навички, переоцінюються
трудові цінності. Довготривале безробіття призводить до негативних соціально-економічних та
психологічних наслідків у суспільстві, спричинює бідність і подальше розшарування населення
за рівнем доходів, його маргіналізацію.

Важливим індикатором ситуації на ринку праці Тернопільської області є навантаження на одне
вільне робоче місце. Незважаючи на позитивну динаміку, його рівень досі залишається високим,
що свідчить про наявність значних диспропорцій між попитом і пропозицією робочої сили.

 Таблиця 4. Динаміка середньої тривалості безробіття щодо районів Тернопільської області
впродовж 2007–2010 рр., міс. *

Назва районів 2007 рік 2008 рік 2009 рік 2010 рік
Бережанський 6,6 6,1 7,0 5,2
Борщівський 8,4 7,2 8,7 6,1
Бучацький 3,9 4,0 4,9 3,9
Гусятинський 6,7 6,2 6,1 4,5
Заліщицький 7,1 6,7 7,3 5,3
Збаразький 6,6 5,5 6,1 5,1
Зборівський 9,0 7,0 7,6 5,7
Козівський 6,7 6,5 6,9 5,4
Кременецький 7,8 6,5 7,9 6,4
Лановецький 5,1 4,2 5,0 3,6
Монастириський 5,4 5,8 6,6 4,5
Підволочиський 5,9 5,1 6,3 4,9
Підгаєцький 6,8 6,1 6,0 4,4
Теребовлянський 6,8 5,7 7,4 4,7
Чортківський 4,4 4,0 4,8 3,7
Шумський 6,5 5,9 6,5 5,3
Всього 6,8 6,0 6,8 5,2

* Складено на основі статистичних даних Тернопільського обласного центру зайнятості за 2007–2010 рр.
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Дата Чисельність
безробітних, всього

Чисельність безробітних
жителів сіл

В загальній чисельності
безробітних, %

01. 01. 2005 р. 48044 31222 65,0
01. 01. 2006 р. 42558 28434 66,8
01. 01. 2007 р. 33979 23024 67,8
01. 01. 2008 р. 28523 19132 67,1
01. 01. 2009 р. 32893 21914 66,6
01. 01. 2010 р. 14676 7790 53,1
01. 01. 2011 р. 16962 9388 55,3

Станом на 01. 01. 2011 р. на кожне вільне робоче місце претендував 21 зареєстрований у службі
зайнятості незайнятий громадянин, тобто пропозиція робочої сили значно перевищувала попит на
неї. Найбільше навантаження на одне вільне робоче місце спостерігалося у Козівському (61 особа),
Чортківському (54) та Борщівському (43) районах. Крім того, слід зазначити, що переважна більшість
вільних робочих місць розрахована на працівників низького рівня кваліфікації, а в структурі пропо-
зиції на ринку праці переважають особи з вищою та професійно-технічною освітою.

Неприпустимим є те, що на ринку праці використовують висококваліфікованих працівників на
тих робочих місцях, для яких непотрібно професійної підготовки. Крім цього, витрачаються дер-
жавні кошти на перенавчання освічених спеціалістів замість пошуку для них робочих місць, які
відповідали б їхньому рівню освіти та фахові.

Проблема зайнятості сільського населення є актуальною для аграрно-промислової Тернопіль-
ської області з переважаючим обсягом сільськогосподарської продукції та більшою половиною
населення, яке проживає в селі [4, с. 10]. Поряд із об’єктивними причинами, пов’язаними з рефор-
муванням земельних та трудових відносин на селі, існують і суб’єктивні, які є наслідком недоско-
налості законодавства про зайнятість та інструкцій про порядок нарахування субсидій. Окремі
працездатні жителі сіл реєструються в центрах зайнятості з метою отримання комунальних суб-
сидій, допомоги малозабезпеченим сім’ям з дітьми, а також допомоги по безробіттю. В результаті
чого чисельність безробітних селян та відповідно рівень безробіття на селі невпинно зростає
(табл. 5).

Таблиця 5. Динаміка чисельності та питома вага сільських безробітних за даними Тернопільсь-
кого обласного центру зайнятості впродовж 2004–2010 рр., осіб *

* Складено на основі статистичних даних Тернопільського обласного центру зайнятості за 2004–2010 рр.

Важливим фактором формування ринку праці є трудова міграція. Тернопільським обласним
центром зайнятості, починаючи з 2001 р., періодично проводиться моніторинг трудової міграції з
метою вивчення її впливу на регіональний ринок праці, позитивні та негативні наслідки та мож-
ливості регулювання й обмеження обсягів міграцій «людського капіталу», спрямування його в
легальне русло.

До позитивів трудової міграції належить істотне (майже подвійне) зменшення соціальної на-
пруги на регіональному ринку праці та економія значних державних коштів, зменшення обсягів
зареєстрованого та прихованого безробіття, адаптація наших співвітчизників до реальних умов
ринкової економіки розвинутих країн, ознайомлення з новітніми технологіями та методами орга-
нізації праці, збільшення валютних ресурсів окремо взятих сімей, регіонів і держави. У разі відсут-
ності трудової міграції кількісне навантаження на вільні робочі місця, витрати бюджету Фонду
соціального страхування на випадок безробіття на допомогу по безробіттю були б значно більши-
ми [5, с. 12].

Серед негативних наслідків трудової міграції варто назвати тимчасову втрату державою певної
частини трудового потенціалу, а мігрантами — професійних навичок за здобутою освітою, оскільки
за кордоном вони переважно виконують некваліфіковану роботу (підсобні роботи на будівництві, в
сільському господарстві, догляд за літніми та немічними людьми). За даними обстеження Тернопіль-
ського обласного центру зайнятості, сумарні обсяги закордонної трудової міграції становлять
57,8 тис. осіб. До цього їх спонукає складне матеріальне становище родин, нерегулярність виплати
заробітної плати, її низький рівень, зокрема в сільському господарстві [5, с. 14].

Варто наголосити, що значний вплив на стан ринку праці має тінізація економічних процесів,
яка призводить до появи тіньової зайнятості, що відбувається без патентів, контрактів та деклару-
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вання в податковій адміністрації. Частина роботодавців уникає реєстрації трудових договорів з
найманими працівниками в Державній службі зайнятості. Зазначена ситуація потребує скоорди-
нованої дії фіскальних органів з посилення контролю, що дало б змогу наблизити рівень зареєст-
рованої зайнятості до фактичної.

ВИСНОВКИ
Отже, основними причинами високого рівня зареєстрованого безробіття на сучасному етапі є такі:
 значна тіньова зайнятість;
 низький рівень заробітної плати на підприємствах та в організаціях області;
 непристижність наявних вакансій, що призводить до збільшення терміну їх заповнення;
 значне зростання пропозиції спеціалістів з окремих профілів, у тому числі й тих, які готуються

за державним замовленням. Як наслідок, невідповідність професійно-кваліфікаційної структури
попиту та пропозиції на місцевих ринках праці, що ускладнюється низькою трудовою мобільністю
населення. Невирішеною залишається проблема прогнозу потреби ринків праці у спеціалістах. При
цьому починає виявлятися дефіцит кваліфікованих працівників за робітничими професіями;

 трудова міграція;
 відсутність ринків збуту, зумовлена фінансово-економічною кризою та зниженням купівельної

спроможності населення та недостатньою конкурентоздатністю виробленої продукції [6, с. 129].
Отже, сучасний стан ринку праці Тернопільської області характеризується наявністю певних

проблем, серед яких найважливішими є такі:
 невідповідність між попитом і пропозицією робочої сили;
 значна середня тривалість безробіття;
 наявність вимушеної неповної зайнятості;
 складна ситуація щодо працевлаштування окремих соціально-демографічних груп населен-

ня (жінки, молодь, сільське населення, інваліди);
 необхідність підвищення рівня професійної освіти, професійного навчання працівників, що

забезпечить їхню конкурентоспроможність відповідно до сучасних умов розвитку економіки.
Основною умовою позитивних зрушень на ринку праці є покращення ситуації в економіці

держави та області, формування оптимальних умов для розвитку малого й середнього бізнесу,
створення високопродуктивних і високооплачуваних робочих місць.

З огляду на соціальну важливість проблеми зайнятості ринок праці потребує державного регу-
лювання, що є результатом критичного осмислення неспроможності ринкового саморегулювання
щодо вирішення кардинальних проблем розвитку економічної системи. Це регулювання здійснює
мережа спеціальних державних установ для підтримання прийнятного рівня зайнятості, підви-
щення мобільності робочої сили, створення нових робочих місць тощо. Основними напрямами їх
діяльності є: реєстрація безробітних, вакантних робочих місць; працевлаштування безробітних
та інших осіб, які бажають отримати роботу; вивчення кон’юнктури ринку праці та надання відпо-
відної інформації; тестування осіб, які бажають отримати роботу; професійна орієнтація та пере-
підготовка безробітних, виплата допомоги [6, с. 135].
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АННОТАЦІЇ
Воробйова О.І., Сітшаєва Л.З. СУЧАСНИЙ СТАН ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ БУ-

ДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
У статті розкрито сучасні тенденції розвитку оподаткування підприємств будівельного комп-

лексу України. Проведено аналіз обсягів податкових відрахувань за вибіркою будівельних
підприємств. У результаті проведеного дослідження були встановлені тенденції в оподаткуванні
будівельних підприємств за групами регіонів України. З’ясовано, що оподаткування будівельних
підприємств України характеризується нерівномірним розподілом як за регіональною ознакою,
так за рівнями сплати податків.

Ключові слова: оподаткування, будівельні підприємства, будівельний комплекс України, регіо-
ни України, податок на додану вартість, податок на прибуток.

Климчук С.В. РЕТРОСПЕКТИВА МЕТОДОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ АРХІТЕКТОНІКИ
ФІНАНСОВОГО ПРОСТОРУ

У статті здійснено дослідження методології архітектоніки фінансового простору, що дає змогу
ефективно управляти інститутом фінансово-кредитних стосунків і сприяє стабілізації розвитку
фінансового забезпечення. Інститут фінансово-кредитних стосунків не розвивається ізольовано,
а в системі економічних перетворень, і саме властивості архітектоніки дозволяють визначити кри-
терії ефективної взаємодії фінансового забезпечення в економічній системі.

Ключові слова: архітектоніка фінансового простору, фіскально-бюджетний механізм, грошо-
во-кредитний механізм, механізм підприємницького бізнесу.

Крамаренко В.І. ОЦІНКА СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ
ІНСТИТУТАМИ

У статті розглянуті основні результати співпраці з МВФ і ЄБРР. Розкриті об’єктивна необхідність
і проблеми в співпраці з міжнародними фінансовими інститутами.

Ключові слова: міжнародні фінансові інститути, МВФ, ЄБРР.

Чепурко В.В., Блажевич О.Г. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ
ПІДПРИЄМСТВ

У статті досліджуються теоретичні аспекти управління прибутком підприємств. Обґрунтовано
пропозиції щодо політики управління прибутком на підприємствах України.

Ключові слова: прибуток, управління, підприємства.

Ворошило В.В. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФІНАНСИ ДОМАШНІХ
ГОСПОДАРСТВ

У статті досліджений вплив глобалізації економіки на фінанси домашніх господарств через
здійснення ними фінансово-торгівельних операцій, рух чинників виробництва, фінансово-кре-
дитні і валютні операції. Виявлений вплив глобалізації економіки через нано-, мікро- і макроеко-
номічний рівень.

Ключові слова: глобалізація економіки, фінанси домашніх господарств, фінансово-торгівельні
операції домашніх господарств, чинники виробництва домогосподарств.

Дубина М.В. СУЧАСНИЙ СТАН ВИКОРИСТАННЯ ФРАНЧАЙЗИНГУ НА РИНКУ ФІНАН-
СОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

У статті досліджено сучасний стан використання франчайзингу на ринку фінансових послуг
України та визначено основні сфери його застосування.

Ключові слова: франчайзинг,франчайзер, франчайзі, ринок фінансових послуг, ломбард, стра-
хова компанія, фінансова компанія, франшиза, роялті.

Нехайчук Д.В., Нехайчук Ю.С. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЯК СКЛАДОВІ БЮДЖЕТ-
НИХ ПРОГРАМ

У статті доведено важливість комплексних цільових програми як інструменту вирішення про-
блем на регіональному та державному рівні. Запропоновано використання логічної моделі про-
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грами для складання її дієвої характеристики та вимірювання її результативності. Наводиться
певний перелік основних питань для оцінювання програм та їхніх параметрів.

Ключові слова: цільові програми, бюджетні програми, логічна модель, оцінювання, вимірю-
вання результативності

Ткаченко С.О. СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДА-
РЮВАННЯ

У статті досліджено сутність фінансової безпеки суб’єктів господарювання. Визначено її ос-
новні складові елементи в розрізі внутрішніх і зовнішніх загроз. Визначено пропозиції щодо
зміцнення стану фінансової безпеки суб’єктів підприємництва в сучасних економічних умовах
господарювання.

Ключові слова: фінансова безпека, загрози, складові фінансової безпеки.

Цугунян А.М. РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИДАТКАМИ МІСЦЕВИХ БЮД-
ЖЕТІВ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття описує теоретичні аспекти сутності місцевих видатків. Зроблено аналіз динаміки, скла-
ду та структури видатків України, видатків зведеного бюджету Автономної Республіки Крим за
останні роки. Виявлені проблеми та недоліки у цій сфері бюджетних відносин та запропоновані
напрямки підвищення ефективності та результативності використання бюджетних ресурсів на
місцевому рівні.

Ключові слова: місцевий бюджет, витрати органів місцевого самоврядування, децентралізація,
середньострокове та довгострокове планування, бюджетна і регіональна політика.

Болгар Т.М. ВНУТРІШНІЙ КОЛЕКШЕН ЯК ДІЄВИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПРОСТРО-
ЧЕНИМИ БОРГАМИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

Висвітлені питання щодо доцільності повернення проблемних боргів в банківських установах
силами внутрішніх підрозділів стягнення. Проведений аналіз дієвості внутрішньобанківського
колекшену по відношенню до стягнення проблемних боргів силами позабанківських колектор-
ських компаній.

Ключові слова: цілі колекшену, ситуаційний центр, тимчасові комісії, робочі групи.

Бондар О.П., Стоянов Л.О. ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮ-
ВАННЯ БАНКІВСЬКОГО ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Розглянуто питання використання інструментів державного регулювання банківського іпотеч-
ного кредитування в Україні. Акцентується увага на необхідності удосконалення інструментарію
державної пітримки учасників іпотечного ринку та виділені шляхи його подальшого розвитку.

Ключові слова: іпотечне кредитування, державне регулювання, інструмент регулювання, банк

Кондрашова Г.П. СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ СХЕМ (МОДЕЛЕЙ) ІПОТЕЧНОГО ЖИТ-
ЛОВОГО КРЕДИТУВАННЯ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

У статті проаналізований світовий досвід реалізації в сучасних умовах економічного розвитку
різних схем (моделей) житлової іпотеки, розглянуто механізм їх функціонування в різних країнах
світу, дана оцінка їх економічної ефективності.

Ключові слова: житлова іпотека, схеми (моделі) реалізації житлової іпотеки, будівельні ощадні
каси, житлові акціонерні товариства, прибуткові будинки, лізинг житлової нерухомості.

Ребрик Ю.С. ФАКТОРИ, ЩО ОБУМОВЛЮЮТЬ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК КРИЗИ
ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ

У статті здійснено критичний аналіз праць науковців у сфері дослідження факторів ліквідності
банку. Систематизовано фактори кризи ліквідності банку одночасно за джерелами виникнення та
за об’єктом впливу, досліджено механізм їх деструктивного впливу на ліквідність банку.

Ключові слова: фактори ліквідності, криза ліквідності банку, операційна ліквідність банку,
урівноважуючий потенціал ліквідності банку, деструктивний вплив.
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Деркач Ю.В. СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
ПІДПРИЄМСТВА

Досліджено теоретичні основи формування інвестиційної політики підприємства на основі
принципів синергетики.

Ключові слова: інвестиційна політика, синергетика, синергетичний ефект, самоорганізація.

Воробйов Ю.М., Бекірова С.Е. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСУ

У статті досліджуються питання економічного розвитку санаторно-курортного комплексу Ук-
раїни. Доведено, що на сучасному етапі економічний розвиток санаторно-курортного комплексу
не відповідає світовим вимогам.

Ключові слова: економічний розвиток, санаторно-курортний комплекс.

Белопольська Т.В. ІНСТРУМЕНТИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРНИМИ
ПІДРОЗДІЛАМИ ІНТЕГРОВАНИХ СУБ’ЄКТІВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

На підставі дослідження провідних інструментів управління підприємствами реального сектору
економіки, особливостей реалізації принципів корпоративного менеджменту у вітчизняній економіці,
удосконалено підходи до формування ефективної системи бюджетування, які знайшли відображен-
ня у побудові бюджету корпоративного управління фінансовими ресурсами підприємства.

Ключові слова: фінансові ресурси, бюджетування, структурні підрозділи корпорації, прибу-
ток, ринкова вартість підприємства.

Воротинцев В.А. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

У роботі проаналізовано сучасний стан підприємств ЖКГ. Досліджено теоретичні основи і
підходи до управління персоналом. Запропоновано механізм проведення оцінки співробітників і
методичні рекомендації щодо вдосконалення процесу управління кадровим потенціалом.

Ключові слова: підприємства житлово-комунального господарства, схема оцінки персоналу,
показники ефективності діяльності, управління персоналом, компетенції.

Медвідь В.Ю., Сігуа В.Т. РОЛЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ
ПІДПРИЄМНИЦТВА У РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ ПРОМИСЛОВИХ МІСТ)

У статті обґрунтовано роль регіональної політики, інноваційно спрямованої на формування та
розвиток наукоємного малого підприємництва. Досліджено специфічну модель інноваційної інфра-
структури комплексної підтримки суб’єктів господарювання великих промислових міст.

Ключові слова: мале підприємництво, промислове місто, регіональний розвиток, регіональна
політика, інноваційна інфраструктура.

Плахотнік О.О. МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В УМОВАХ МЕРЕЖЕНОЇ ЕКОНОМІКИ
Розроблено методи управління витратами, які забезпечать прибутковість діяльності підприєм-

ства за рахунок зниження собівартості продукції і підвищать рівень конкурентоспроможності в
умовах мережевої економіки.

Ключові слова: витрати, собівартість, прибуток, ціноутворення, конкурентоспроможність.

Шаманська Н.В. ПОЛІТИКА ЗАЙНЯТОСТІ ТА АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ НА РИНКУ ПРАЦІ ТЕР-
НОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Розглянуто особливості формування національного ринку праці. Проведено аналіз сучасного
стану ринку праці Тернопільської області та висвітлено основні фактори, що мають вплив на його
формування. Окреслено проблеми національного ринку праці та запропоновано основні напрями
їх вирішення в сучасних умовах.

Ключові слова: зайнятість населення, ринок праці, безробіття, робоча сила, соціальний захист
на випадок безробіття, державне регулювання зайнятості.
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АННОТАЦИИ
Воробьева Е.И., Ситшаева Л.З. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ
В статье раскрыты современные тенденции развития налогообложения предприятий строитель-

ного комплекса Украины. Проведен анализ объемов налоговых отчислений по выбранным строи-
тельным предприятиям. В результате проведенного исследования были установлены тенденции
налогообложения строительных предприятий по группам исследуемых регионов Украины. Выяс-
нено, что налогообложение строительных предприятий Украины характеризуется неравномерным
распределением как по региональному признаку, так и по уровням уплаты налогов.

Ключевые слова: налогообложение, строительные предприятия, строительный комплекс Ук-
раины, регионы Украины, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль.

Климчук С.В. РЕТРОСПЕКТИВА МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТОНИКИ
ФИНАНСОВОГО ПРОСТРАНСТВА

Исследование методологии архитектоники финансового пространства представляет возмож-
ность эффективного управления институтом финансово-кредитных отношений и способствует
стабилизации развития финансового обеспечения. Институт финансово-кредитных отношений
не развивается изолированно а в системе экономических преобразований , и именно свойства
архитектоники позволяют определить критерии эффективного взаимодействия финансового обес-
печения в экономической системе.

Ключевые слова: архитектоника финансового пространства, фискально-бюджетный механизм,
денежно-кредитный механизм, механизм предпринимательского бизнеса.

Крамаренко В.И. ОЦЕНКА СОТРУДНИЧЕСТВА УКРАИНЫ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ФИ-
НАНСОВЫМИ ИНСТИТУТАМИ

В статье рассмотрены основные результаты сотрудничества с МВФ и ЕБРР. Раскрыта объектив-
ная необходимость и проблемы в сотрудничестве с международными финансовыми институтами.

Ключевые слова: международные финансовые институты, МВФ, ЕБРР.
Чепурко В.В., Блажевич О.Г. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ

ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье исследуются теоретические аспекты управления прибылью предприятия. Обоснова-

ны предложения относительно политики управления прибылью на предприятиях Украины.
Ключевые слова: прибыль, управление, предприятие.
Ворошило В.В. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСЫ ДОМАШ-

НИХ ХОЗЯЙСТВ
В статье исследовано влияние глобализации экономики на финансы домашних хозяйств через

осуществление ими финансово-торговых операций, движение факторов производства, финансо-
во-кредитные и валютные операции. Выявлено влияние глобализации экономики через нано-,
микро- и макроэкономический уровень.

Ключевые слова: глобализация экономики, финансы домашних хозяйств, финансово-торговые
операции домашних хозяйств, факторы производства домохозяйств.

Дубина М.В. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФРАНЧАЙЗИНГА НА РЫН-
КЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ УКРАИНЫ

В статье исследовано современное состояние использования франчайзинга на рынке финансо-
вых услуг Украины и определены основные сферы его применения.

Ключевые слова: франчайзинг, франчайзер, франайзи, рынок финансовых услуг, ломбард, стра-
ховая компания, финансовая компания, франшиза, роялти.

Нехайчук Д.В., Нехайчук Ю.С. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНИВАНИЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩИЕ
БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ

В статье доказана важность комплексных целевых программы как инструмента решения про-
блем на региональном и государственном уровнях. Предложено использование логической моде-
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ли программы для составления ее действенной характеристики и измерения ее результативности.
Приводится определенный перечень основных вопросов для оценки программ и их параметров.

Ключевые слова: целевые программы, бюджетные программы, логическая модель, оценки,
измерения результативности

Ткаченко С.А. СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СУБЪЕК-
ТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

В статье исследована сущность финансовой безопасности субъектов хозяйствования. Опреде-
лены ее основные составные элементы в разрезе внутренних и внешних угроз. Определены пред-
ложения по укреплению состояния финансовой безопасности субъектов предпринимательства в
современных экономических условиях хозяйствования.

Ключевые слова: финансовая безопасность, угрозы, составляющие финансовой безопасности.

Цугунян А.М. РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДАМИ МЕСТНЫХ
БЮДЖЕТОВ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В статье описываются теоретические аспекты сущности местных расходов. Сделан анализ
динамики, состава и структуры расходов Украины, расходов сводного бюджета Автономной Рес-
публики Крым за последние годы. Выявлены проблемы и недостатки в этой сфере бюджетных
отношений, и предложены направления повышения эффективности и результативности исполь-
зования бюджетных ресурсов на местном уровне.

Ключевые слова: местный бюджет, расходы органов местного самоуправления, децентрализа-
ция, среднесрочное и долгосрочное планирование, бюджетная и региональная политика.

Болгар Т.Н. ВНУТРЕННИЙ КОЛЛЕКШЕН КАК ДЕЙСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕ-
НИЯ ПРОСРОЧЕННЫМИ ДОЛГАМИ БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Рассмотрены вопросы возврата проблемных долгов в банковских учреждениях силами внутрен-
них подразделений взыскания. Проведён анализ действенности внутрибанковского коллекшена по
отношению к взысканию проблемных долгов силами внебанковских коллекторских компаний.

Ключевые слова: коллекшен, ситуационный центр, временные комиссии, рабочие группы.

Бондарь А.П., Стоянов Л.А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОГО ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В УКРАИНЕ

Рассмотрен вопрос использования инструментов государственного регулирования банковско-
го ипотечного кредитования в Украине. Акцентируется внимание на необходимость усовершен-
ствования инструментария государственной поддержки участников ипотечного рынка и выде-
ленные пути его дальнейшего развития.

Ключевые слова: ипотечное кредитование, государственное регулирование, инструмент регу-
лирования, банк

Кондрашова Г.П. МИРОВОЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМ (МОДЕЛЕЙ) ИПОТЕЧНОГО
ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УКРАИНЕ

В статье проанализирован мировой опыт реализации в современных условиях экономического
развития различных схем (моделей) жилищной ипотеки, рассмотрен механизм их функциониро-
вания в разных странах мира, дана оценка их экономической эффективности.

Ключевые слова: жилищная ипотека, схемы (модели) реализации жилищной ипотеки, строи-
тельные сберегательные кассы, жилищные акционерные общества, доходные дома, лизинг жи-
лой недвижимости.

Ребрик Ю.С. ФАКТОРЫ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КРИ-
ЗИСА ЛИКВИДНОСТИ БАНКА

В статье осуществлено критический анализ работ ученых в области исследования факторов
ликвидности банка. Систематизированы факторы кризиса ликвидности банка одновременно по
источникам возникновения и по объекту воздействия, исследован механизм их деструктивного
влияния на ликвидность банка.

Ключевые слова: факторы ликвидности, кризис ликвидности банка, операционная ликвидность
банка, уравновешивающий потенциал ликвидности банка, деструктивное влияние.
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Деркач Ю.В. СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Исследованы теоретические основы формирования инвестиционной политики предприятия
на основе принципов синергетики.

Ключевые слова: инвестиционная политика, синергетика, синергетический эффект, само-
организация

Воробьев Ю.Н., Бекирова С.Э. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗ-
ВИТИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА

В статье исследуются вопросы экономического развития санаторно-курортного комплекса
Украины. Доказано, что на современном этапе экономическое развитие санаторно-курортного
комплекса не отвечает мировым требованиям

Ключевые слова: экономическое развитие, санаторно-курортный комплекс.
Белопольская Т.В. ИНСТРУМЕНТЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРНЫМИ ПОД-

РАЗДЕЛЕНИЯМИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
На основании исследования основных инструментов управления предприятиями реального

сектора экономики, особенностей реализации принципов корпоративного менеджмента в отече-
ственной экономике, усовершенствованы подходы к формированию эффективной системы бюд-
жетирования, которые нашли отображение в построении бюджета корпоративного управления
финансовыми ресурсами предприятия

Ключевые слова: финансовые ресурсы, бюджетирование, структурные подразделения корпо-
рации, прибыль, рыночная стоимость предприятия.

Воротынцев В.А. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА ПРЕД-
ПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

В работе проанализировано современное состояние предприятий ЖКХ. Исследованы теоре-
тические основы и подходы к управлению персоналом. Предложена схема проведения оценки
сотрудников и методические рекомендации по совершенствованию процесса управления кадро-
вым потенциалом.

Ключевые слова: предприятия жилищно-коммунального хозяйства, схема оценки персонала,
показатели эффективности деятельности, управления персоналом, компетенции.

Медведь В.Ю., Сигуа В.Т. РОЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ (НА ПРИМЕРЕ ПРОМЫШЛЕН-
НЫХ ГОРОДОВ)

В статье обосновано роль региональной политики, имеющей инновационную направленность
на формирование и развитие наукоемкого малого предпринимательства. Исследовано специфи-
ческую модель инновационной инфраструктуры комплексной поддержки субъектов хозяйствова-
ния больших промышленных городов.

Ключевые слова: малое предпринимательство, промышленный город, региональное развитие,
региональная политика, инновационная инфраструктура.

Плахотник Е.А. МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОЙ ЭКОНОМИКИ
Разработаны методы управления расходами, которые обеспечат прибыльность деятельности

предприятия за счет снижения себестоимости продукции и повысят уровень конкурентоспособ-
ности в условиях сетевой экономики.

Ключевые слова: расходы, себестоимость, прибыль, ценообразование, конкурентоспособность.
Шаманская Н.В. ПОЛИТИКА ЗАНЯТОСТИ И АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ НА РЫНКЕ ТРУДА ТЕР-

НОПОЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Рассмотрено особенности формирования национального ринка труда. Проведено анализ со-

временного состояния ринка труда Тернопольской области и исследовано основные факторы,
которые имеют воздействие на его формирование. Очерчено проблемы национального рынка труда
и предложено направления их разрешения в современных условиях.

Ключевые слова: занятость населения, рынок труда, безработица, рабочая сила, социальная
защита на случай безработицы, государственное регулирование занятости.
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ANNOTATION
Vorobyova E.I., Sitshayeva L.Z. CURRENT STATE OF THE TAXATION IN THE ENTERPRISES

OF THE CONSTRUCTION COMPLEX AT UKRAINE
In the article the current trends of taxation construction companies in Ukraine. The analysis of the

amount tax deductions for selected construction companies. The study was set trends taxation construction
enterprises groups studied regions of Ukraine. It was found that the taxation of construction companies
in Ukraine is characterized by uneven distribution of both on a regional basis, and the level of taxes.

Keywords: taxation, construction companies, building complex of Ukraine, the Ukrainian regions,
value added tax, income tax.

Klimchuk S.V. RETROSPECTIVE VIEW OF METHODOLOGICAL DEVELOPMENT THE
ARCHITECTONICS IN FINANCIAL SPACE

Research the methodology of architectonics in the financial space presents possibility of effective
management the institute of financial relations and instrumental in stabilizing of development of the
financial providing. The institute of financial relations does not develop isolated and in the system of
economic transformations, and preeminently properties of architectonics allow to define the criteria of
effective co-operation of the financial providing in the economic system.

Keywords: architectonic financial space, fiscal-budgetary mechanism, money-and-credit mechanism,
mechanism of enterprise business.

Kramarenko V.I. ESTIMATION OF COLLABORATION IN UKRAINE WITH INTERNATIONAL
FINANCIAL INSTITUTES

In the article the basis results of collaboration are considered with IMF and EBRD. An objective
necessity and problems is exposed for a collaboration with international financial institutes.

Keywords: international financial institutes, IMF, EBRD.

Chepurko V.V., Blazhevich O.G. THEORETICAL ASPECTS THE MANAGEMENT INCOME OF
ENTERPRISES

The theoretical aspects of management the income of enterprise are probed in the article. Grounded
suggestion in relation to the policy of management an income on the enterprises of Ukraine.

Keywords: income, management, enterprise.

Voroshilo V.V. GLOBALIZATION THE ECONOMY AND ITS INFLUENCE ON FINANCES OF
HOUSEHOLDS

In the article influence of globalization of economy is investigational on finances of households
through realization by them financially-point-of-sale operations, motion of factors of production, financial,
credit and currency operations. Influence of globalization of economy is exposed through nano-, mikro-
and macroeconomic level.

Keywords: globalization of economy, finances of households, financially-point-of-sale operations of
households, factors of production of households.

Dubyna M.V. THE CURRENT STATE OF USING THE FRANCHISING IN THE FINANCIAL
SERVICES MARKET

The current state of using the franchising in the financial services market were investigated and the
main field it applying were determined.

Keywords: franchising, the franchisor, franchisee, financial services market, pawnshops, insurance
company, finance company, franchise, royalty.

Nekhaychuk D.V., Nekhaychuk J.S. MONITORING AND EVALUATION AS A COMPONENTS
OF THE BUDGET PROGRAM

It is shown the importance of a complex target program as a tool for solving problems at the regional
and state level. The use of logic model program for compiling its efficient performance and measure its
effectiveness. The authors give a specific list of the key issues for the evaluation of programs and its
parameters.

Keywords: targeted programs, budget programs, logic model, evaluation, measurement of effectiveness
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Tkachenko S.A. CONSTITUENT ELEMENT FINANCIAL OF BUSINESS ENTITIES
The article examines the nature of financial security entities. Its principal components in terms of

internal and external threats. Defined proposals to strengthen the financial security of the entities in the
current economic conditions of farming.

Keywords: financial security, threats that make financial security.

Tsugunyan A.M. REFORMING THE LOCAL PUBLIC EXPENDITURE BY LOCAL AUTHORITIES
Practical describes the theoretical aspects of the nature of local costs. The analysis of the dynamics,

composition and cost structure of Ukraine, expenditures of the consolidated budget of the Autonomous
Republic of Crimea in recent years. Identified problems and weaknesses in the field of fiscal relations, and
propose ways to increase efficiency and effectiveness in the use of budgetary resources at the local level.

Keywords: local budget, the expenditures of local governments, decentralization, medium-and long-
term planning, budget and regional policy.

Bolgar T.N. INTERNAL COLLECTION AS EFFECTIVE MECHANISM OF BAD DEBT
MANAGEMENT IN BANKING INSTITUTIONS

The problems of the return of bad debts in the banking institutions by internal divisions are discussed.
Features of bad debts recovery in the Ukrainian banks during Hard Collection are analyzed.

Keywords: collection, Situation Centre, temporary committees, working groups.

Bondar A.P., Stoyanov L.A. USING THE TOOLS OF GOVERNMENT REGULATION IN THE BANK
MORTGAGE LENDING AT UKRAINE

The question of the use of instruments of state regulation of bank mortgage lending in Ukraine. The
attention to the need for improved tools Supports state mortgage market participants and identified ways
to further development.

Keywords: mortgage lending, government regulation, regulation, bank

Kondrashova G.P. THE INTERNATIONAL EXPERIENCE TO IMPLEMENT THE SCHEME
(MODELS) OF MORTGAGE LENDING AND ITS USE IN UKRAINE

In this article the international experience of the implementation in the present conditions of economic
development of various schemes (models) of residential mortgages is analyzed, as well as the mechanism
of their functioning in different countries. An estimation of their economic efficiency is also provided.

Keywords: residential mortgages, scheme (models) of the implementation of housing mortgages,
building savings banks, housing stock companies, apartment buildings, and lease of residential property.

Rebryk Yu.S. FACTORS THAT CAUSE THE ORIGINATION AND DEVELOPMENT OF THE BANK
LIQUIDITY CRISIS

Critical analysis of the bank liquidity factors is presented in the article. Bank liquidity crisis factors
are systematized simultaneously through their sources and object of influence. The mechanism of their
destructive influence on the bank liquidity has been researched.

Keywords: liquidity factors, bank liquidity crisis, operating bank liquidity, counterbalancing bank
liquidity potential, destructive influence.

Derkach Y.V. SYNERGISTIC APPROACH TO THE FORMATION OF THE INVESTMENT POLICY
OF THE ENTERPRISE

Studied the theoretical basis for the formation of the investment policy of the company on the basis of
synergy.

Keywords: investment policy, synergy, synergy, self-organization.

Vorobyov Yu.N., Bekirova S.E. THEORETICAL QUESTIONS OF ECONOMIC DEVELOPMENT
IN THE SANATORIUM-RESORT COMPLEX

The questions of economic development of sanatorium-resort complex of Ukraine are probed in the
article. It is well-proven that on the modern stage of economic development of sanatorium-resort complex
does not answer the world’s demands.

Keywords: economic development, sanatorium-resort complex
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Belopolska T.V. INSTRUMENTS OF EFFECTIVE MANAGEMENT STRUCTURAL SUBDIVISIONS
IN INTEGRATED ENTITIES REAL SECTOR OF ECONOMY

On the basis of research leading instruments of management by the enterprises of the real to the sector
economy, features of realization principles corporate management in a domestic economy, approaches
are improved to forming of the effective system, which found the reflection in construction of budget of
corporate management by the financial resources enterprise.

Keywords: financial resources, structural subdivisions of corporation, income, market value of
enterprise.

Vorotincev V.A. IMPROVEMENT THE PROCESSES OF ESTIMATION THE PERSONNEL IN THE
ENTERPRISES OF HOUSING AND COMMUNAL ECONOMY

The current state of housing and communal services are analyzed in the article. It was investigated the
theoretical basis and personnel management, the scheme of assessment staff and guidelines to improve
the management of human resources.

Keywords: housing, the scheme of personnel evaluation, performance indicators, personnel
management, competence.

Medved’ V.J., Sigua V.T. A ROLE OF INNOVATIVE INFRASTRUCTURE OF SUPPORT OF
ENTERPRISE IS IN REGIONAL DEVELOPMENT (ON EXAMPLE OF INDUSTRIAL CITIES)

In the article the role of regional policy, innovation focused on the formation and development of
high-tech small businesses justified. A specific model of an innovative infrastructure to support complex
business entities large industrial cities is investigated.

Keywords: small business, an industrial city, regional development, regional policy, innovation
infrastructure.

Plakhotnik T.A. METHODS OF MANAGEMENT EXPENSES IN THE CONDITIONS OF NETWORK
ECONOMY

Methods are developed management charges which will provide profitability of activity of enterprise
due to the decline of unit cost and will promote the level of competitiveness in the conditions of network
economy.

Keywords: charges, prime price, income, pricing, competitiveness.

Shamanska N.V. EMPLOYMENT POLICY AND ANALYSIS OF LABOR MARKET TENDENCIES
IN TERNOPIL REGION IN THE CONDITIONS OF SOCIAL AND ECONOMIC TRANSFORMATIONS

The peculiarities of forming the national labor market are determined. The author analyzes modern
conditions of Ternopil’s region labor market and key factors that influence its forming are shown. The
problems of national labor market are evaluated and basic tendencies of their solving nowadays are
offered.

Keywords: employment of the population, labor market, unemployment, labor force, social protection
in case of unemployment, state regulation of employment.
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Виписка з постанови

ПРЕЗИДІЇ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ  (ВАК) УКРАЇНИ

15 січня 2003 р.                                                                            м. Київ №7-05/1

Про підвищення вимог до професійних видань занесених в список ВАК України

п. 3. Необхідні елементи наукової статті:

1. Постановка проблеми в загальному вигляді і її зв’язок з важливими науковими або практичними зав-
даннями.

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких здійснена розв’язка даної проблеми, і на які спираєть-
ся автор.

3. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття.
4. Формулювання цілей статті (постановка завдання).
5. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів.
6. Висновки з даного дослідження і перспективи подальших пошуків у даному напрямі.

Вимоги до авторських рукописів журналу «Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції»

1. Для публікації в журналі приймаються роботи, які раніше не публікувалися, в сферах: фінансів (теорія
фінансів, фінанси підприємств, фінансова діяльність суб’єктів підприємництва, фінансовий механізм, фінан-
совий менеджмент, фінанси домогосподарств, державні фінанси, місцеві фінанси, податки і оподаткування,
страхування, фінансовий ринок, міжнародні фінанси тощо); банків (банки і банківська діяльність, кредиту-
вання, грошово-кредитна політика держави, банківські інвестиції тощо); інвестицій (на макро-, мезо- і
мікрорівнях); економіки та управління на макро-, мезо- і мікрорівнях (економіка та управління національ-
ним господарством, регіонами, підприємствами), а також методичні і практичні матеріали, що підготовлені
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