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ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР     № 1 (25) 2017

УДК 336.71

АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

БАРИЛЮК Марія-Мар’яна Романівна 
Аспірант, «ДВНЗ» Університет банківської справи
E-mail: Maryana.derevatska@gmail.com

Анотація. У статі визначено, що на процес 
забезпечення фінансової безпеки банку впливає 
ситуація в міжнародному, національному та 
внутрішньому середовищі функціонування бан-
ку. Чинники впливу на фінансову безпеку бан-
ку, генеровані міжнародним середовищем та 
національним середовищем функціонування 
банку доцільно розглядати через призму 
економіко-соціальних, політико-правових та 
технологічних факторів впливу на фінансову 
безпеку банку. Внутрішніми факторами впли-
ву на процес забезпечення фінансової безпеки 
визначено сукупність чинників, які генерують-
ся самим комерційним банком та безпосеред-
ньо залежать від його діяльності. Внутрішніми 
чинниками впливу на фінансову безпеку 
банку є: фінансово-економічні, комерційні, 
інформаційно-технологічні, орга ні заційно-
кадрові. Визначено, що чинники генеровані 
міжнародним, національним та внутрішнім се-
редовищем функціонування банку створюють 
як можливості для забезпечення фінансової без-
пеки, так і ризики, загрози фінансовій безпеці 
банку.

Аннотация. В статье определено, что на 
процесс обеспечения финансовой безопасности 
банка влияет ситуация в международном, наци-
ональном и внутренней среде функционирова-
ния банка. Факторы влияния на финансовую без-
опасность банка, генерируемые международной 
средой и национальным средой функционирова-
ния банка целесообразно рассматривать через 
призму экономико-социальных, политико-пра-
вовых и технологических факторов влияния на 
финансовую безопасность банка. Внутренними 
факторами влияния на процесс обеспечения 
финансовой безопасности определена совокуп-
ность факторов, которые генерируются самим 
коммерческим банком и напрямую зависят от 
его деятельности. Внутренними факторами 
влияния на финансовую безопасность банка яв-
ляются: финансово-экономические, коммерче-
ские, информационно-технологические, органи-
зационно-кадровые. Определено, что факторы 
генерируемые международным, национальным 
и внутренней средой функционирования банка 
создают как возможности для обеспечения фи-
нансовой безопасности, так и риски, угрозы фи-
нансовой безопасности банка.

Ключові слова: фінансова безпека банку, чинники фінансової безпеки банку, загрози фінансовій безпеці банку, ризики.
Ключевые слова: финансовая безопасность банка, факторы экономической безопасности банка, угрозы финансовой безопасности банка, 

риски.

Постановка проблеми. Система управління 
фінансовою безпекою банку не буде ефективною 
без врахування впливу чинників зовнішнього 
та внутрішнього середовища, які, у свою чергу, 
є цільовими орієнтирами для її розвитку та вдо-
сконалення. На сучасному етапі функціонування 
банківської системи України, в умовах зростан-
ня кількості загроз фінансовій безпеці вітчизня-
них банків, як наслідок реалізується негативний 
вплив на фінансові результати діяльності банків, 
що призвели до численних банкрутств банків-
ських інституцій, введення в банки тимчасових 

адміністрацій, вилучення банківських ліцензій 
на проведення окремих банківських операцій.

Реалії сьогодення генерують різноманіт-
ні нові загрози, як внутрішнього так і зовніш-
нього характеру, нівелювати вплив яких не 
можемо.2014-2016 роки стали для вітчизняної 
економіки дуже складними і переломними. Так, 
в 2014-2016 роках фінансова система України 
функціонувала в умовах впливу банківської, фі-
нансово-економічної та політичної криз. Своє-
часне виявлення загроз та попередження їхнього 
реалізації дозволить вберегти банк від негатив-
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них наслідків їх впливу на фінансові результати 
діяльності комерційного банку, тому, на наш по-
гляд, особливої актуальності набуває питання 
аналізу прояву чинників впливу на фінансову 
безпеку комерційного банку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематикою аналізу впливу середовища на 
забезпечення фінансової безпеки займалися 
такі науковці, як О.І. Барановський [1], Болгар 
Т.М.  [2], І.О. Губарєва [3], Л.М. Перехрест [4], 
Н.Н. Наточаєва [5], В.Н. Оввчинніков та І.Н. Сто-
жорук [6], О.М. Штаєр [3].

Постановка завдання. Основною метою 
статті є класифікація та аналіз чинників впливу 
на фінансову безпеку банку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На основі проведеного аналізу, чинники фінан-
сової безпеки комерційного банку, запропонова-
ні О.І. Барановським [1, c.13-14], було системати-
зовано в дві групи, так чинниками внутрішнього 
середовища є: рівень підтримання ліквідності, 
охорона інформації, впровадження фінансових 
інновацій, збереження активів, забезпечення 
прибутковості; частка прострочених відсотків 
і пролонгованих кредитів у кредитних портфе-
лях банку; частка коштів банку, інвестована в 
неефективні та амбіційні проекти, необачна по-
літика, пов’язана з недостатньо прорахованою 
підпискою на цінні папери, укладання угод із 
сумнівними структурами, перенесення існуючих 
збитків на новий фінансовий рік; організаційна 
структура та рівень заробітної плати; система 
розрахунків, що застосовується; некваліфіковане 
управління керівниками окремих банків струк-
турою активів і пасивів банку; витік внутрішньої 
банківської інформації поза межі банку; в свою 
чергу до зовнішніх слід віднести: пікові виплати 
із державних боргових зобов’язань у певний пері-
од, наявність економічних нормативів, що регла-
ментують діяльність банку, їх обґрунтованість та 
безумовне дотримання; рівень обов’язкового ре-
зервування; обсяг рефінансування комерційного 
банку НБУ; конкурентне середовище та методи, 
що застосовуються в конкурентній боротьбі; на-
дійність, пов’язану з довірою до банківської та 
грошової систем та купівельною спроможністю 
національної валюти; присутність в банківсько-
му секторі іноземного банківського капіталу; 
рівень банківського нагляду за діяльністю ко-
мерційного банку з боку центробанку; локальні 
і глобальні фінансові кризи.

О.М. Штаєр та І.О. Губарєва [3; с. 149] ви-
окремлюють зовнішні та внутрішні чинники 

фінансової складової економічної безпеки бан-
ку, так до зовнішніх чинників дослідники відно-
сять: законодавчу і нормативну базу, що регулює 
господарську діяльність; платоспроможність 
дебіторів; діяльність (протидія) державних ор-
ганів та органів місцевого самоврядування; ак-
тивність кредиторів на вимогу боргів; ефективні 
ділові відносини з фінансово-банківською сис-
темо здатність або можливість залучати кредит-
ні ресурси за мінімально можливою ціною); на-
дійність партнерів і контрагентів, внутрішніми 
чинниками є: кваліфікація облікового і фінансо-
во-економічного персоналу, керівництва банку, 
включаючи його навички; юридичне забезпе-
чення та експертиза договорів і контактів банку; 
ефективність системи внутрішнього контролю; 
касова, податкова та платіжна дисципліни; збу-
това маркетингова стратегія банку.

Н.Н. Наточаєва [5] визначає такі основні чин-
ники зовнішнього середовища,  які впливають 
на фінансову безпеку комерційного банку: не-
розвиненість національного фінансового ринку, 
низька економічна спроможність клієнтів банку, 
відставання національної банківської системи 
від міжнародних стандартів, диспропорції в ре-
гіональному розвитку банків, економічна ситуа-
ція в країні з низьким рівнем розвитку, ресурс-
на спеціалізація, не завжди ефективна державна 
політика надання допомоги в вирішенні проблем 
комерційного банку;низький рівень конкуренції 
в окремих банківських системах, до внутрішніх 
чинників , на її думку, слід віднести: низький рі-
вень достатності ВК банку; незадовільна якість 
залучених ресурсів; низька якість активів КБ; 
низький рівень банківської ліквідності; непрозо-
рість банківської діяльності; низькі конкурентні 
переваги, неефективний банківський менедж-
мент, недостатній рівень кваліфікації персоналу. 
Ця дослідниця пропонує чинники фінансової 
безпеки КБ доповнити ще однією групою (на 
прикладі РФ): фактори зовнішнього середовища, 
які впливають на банк в міжнародному масшта-
бі: рецесія в багатьох країнах світової економіки, 
низький рівень інтеграції економіки РФ в світо-
ву економічну систему, високий рівень експансії 
іноземного банківського капіталу в банківську 
систему РФ.

Зауважимо, що  загалом на процес забез-
печення фінансової безпеки банку впливає си-
туація в міжнародному, національному та вну-
трішньому середовищі функціонування банку. 
Чинники впливу на фінансову безпеку банку, 
генеровані міжнародним середовищем та наці-
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ональним середовищем функціонування банку, 
на наш погляд, доцільно розглядати через при-
зму економіко-соціальних, політико-правових та 
технологічних факторів впливу на фінансову без-

пеку банку. У таблиці 1 наведено чинники впли-
ву на фінансову безпеку банку, генеровані між-
народним середовищем.

Таблиця 1
Чинники впливу на фінансову безпеку банку, генеровані міжнародним середовищем

Можливості для забезпечення ФБ КБ Ризики, загрози ФБ КБ

Ек
он

ом
ік

о-
со

ці
ал

ьн
і

Фаза розвитку світової економіки сприятлива 
для залучення фінансових ресурсів на міжна-
родних ринках капіталу;
Глобалізація економік світу, що передбачає лі-
бералізацію, посилення концентрації банків-
ських активів та капіталів;
Позитивне-сприйняття іміджу вітчизняних 
банків на закордонних ринках капіталу;
Стимулювання конкуренції через вхо-
дження в вітчизняний банківський сектор 
ТНБ(транснаціональних банків)

Функціонування світової економіки в умовах спаду та 
кризи;
Надмірна експансія іноземного банківського капіта-
лу;
Розвиток віртуальних валют;
Нераціонального використання кредитів залучених 
закордоном;
Реалізація ТНБ стратегії експансії світового еконо-
мічного простору.

П
ол

іт
ик

о-
пр

ав
ов

і

Стабільна політична ситуація в світі та лібе-
ральне законодавство в країні залучення бан-
ківського капіталу;
Розроблення нових принципів банківського 
нагляду Базельським комітетом;
Відсутність законодавчих обмежень для ві-
тчизняних банків для виходу на міжнародні 
ринки капіталу;

Загострення конфлікту на Сході України та окупація 
Криму;
Потенційна неспроможність банку виконати вимоги 
Базельського комітету;
Посилення протекціоністських заходів в країнах-ре-
ципієнтах щодо експансії вітчизняного банківського 
капіталу.

Те
хн

ол
ог

іч
ні

Доступ до інформації про закордонних емітен-
тів цінних паперів, про можливості залучення 
фінансових ресурсів за кордоном;
Використання передових банківських техно-
логій, розроблених за кордоном;

Неможливість диверсифікувати пакет ЦП банку, 
оскільки доступ до інформації про закордонних емі-
тентів обмежений;
Низький рівень розвитку інформаційних технологій 
в Україні 
Отримання технологічних переваг іноземними бан-
ками.

Джерело: систематизовано автором на основі [1; 2; 4, 271-279; 5; 7] та власних напрацювань

Так, враховуючи відкритість вітчизняної 
економіки, вплив процесів глобалізації та інтер-
націоналізації світових економік, фаза розвитку 
світової економіки впливають на можливість 
забезпечення банками фінансової безпеки. Най-
сприятливішим періодом для забезпечення фі-
нансової безпеки банком є фаза піднесення та 
пожвавлення в світовій економіці, оскільки саме 
в цей час для банків є сприятливі умови для мо-
білізації фінансових ресурсів на закордонних 
ринках капіталу для розширення ресурсної бази 
банку. Водночас можливості забезпечення фі-
нансової безпеки банками зменшуються в умо-
вах циклічності економіки. Так, циклічність в 
економіці Алейнікова О.В. [8] визначає, як пері-
одичні порушення рівноваги в економічній сис-

темі, які повторюються та ведуть до згортання 
господарської діяльності, спаду та кризи, з чим 
не можемо не погодитись. Зауважимо, що світова 
фінансова криза 2008 року стала поштовхом для 
спаду вітчизняної економіки загалом та банків-
ського сектору зокрема. Девальвація гривні, ма-
совий спад виробництва, як наслідок вилучення 
вкладів з банків та відтік іноземних інвестицій 
спричинили проблеми з ліквідністю банків та 
вплинули на рівень фінансової безпеки останніх. 
Таким чином, в умовах кризи можливості щодо 
забезпечення фінансової безпеки банками об-
межуються.

Відповіддю на виклики глобальної фінансо-
во-економічної кризи стало розроблення у 2010 
р. нових принципів банківського регулювання та 



11

ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР     № 1 (25) 2017

нагляду Базель ІІІ [7], який є ключовим норма-
тивним документом, положення якого спрямо-
вані на підвищення якості управління ризиками 
і капіталом банківських установ. Таким чином, 
удосконалені законодавчі передумови для за-
безпечення належного рівня фінансової безпеки 
банку відповідно до умов функціонування сві-
тової економіки. З іншої сторони, нові вимоги 
Базельського комітету можуть стати загрозами 
фінансовій безпеці комерційного банку, оскільки 
можливе зростання витрат, пов’язаних з підтри-
манням рівня достатності капіталу і ліквідності, 
відповідно до принципів Базель ІІІ. Однак, необ-
хідно враховувати що ступінь впливу нових ви-
мог Базельського комітету на можливість забез-
печувати фінансову безпеку конкретним банком 
залежить від наступних факторів: бізнес-моделі 
та стратегії діяльності банку, структури капіталу 
та ліквідних активів банку, поточних показни-
ків достатності власного  капіталу та ліквідності, 
ступеня надійності позичальників та обсягу по-
забалансових операцій.

В умовах розвитку інтеграційних процесів 
відбувається взаємопроникнення світових еко-
номік, наслідком таких процесів є притік інозем-
ного капіталу в вітчизняний банківський сектор, 
тому проблематика функціонування банків з 
іноземним капіталом на теренах України, вплив 
останніх на фінансову безпеку українських бан-
ків та прибутковість банківської системи України 
загалом набуває особливої актуальності в сучас-
них умовах розвитку економіки. В період кризи 
2008-2009 років присутність іноземних банків 
стала джерелом міцності банківських систем 
багатьох країни, оскільки багато материнських 
структур іноземних банків здійснювали река-
піталізацію своїх дочірніх банків. Отже, мож-
ливості в рекапіталізованих банків з іноземним 
капіталом здійснювати кредитування економіки 
в період кризи та підтримувати достатній рівень 
фінансової безпеки були значно ширшими по-
рівняно з вітчизняними банками. Однак, з іншої 
сторони, дочірні філії іноземних банків більш 
вразливі до зовнішніх умов. Зауважимо, що по-
літична ситуація в країнах Євросоюзу, наприклад 
в Греції, сприяла втраті відповідними материн-
ськими структурами своєї капіталізації. Врахо-
вуючи залежність іноземних філій від зовніш-
нього фінансування, зокрема його обмеження 
робить їх неконкурентоспроможними на ринку 
та стимулює скорочувати кредитну активність. 
Таким чином, реалізація загрози обмеження зо-
внішнього фінансування іноземних філій вплине 

на можливість забезпечення остатніми належно-
го рівня фінансової безпеки. 

Крім того, для визначення можливостей за-
безпечення фінансової безпеки комерційними 
банками слід враховувати, що конкурентоспро-
можні переваги належать транснаціональним 
банкам (ТНБ), які можуть гарантувати своїм 
філіям міжнародний підхід до інформаційно-
аналітичного забезпечення, розробити внутріш-
ньобанківську систему страхування ризиків на 
основі міжнародного досвіду, використовувати 
передові світові технології в банківській спра-
ві, що дозволить скороти операційні витрати та 
захисти банк від несанкціонованого доступу з 
боку зловмисників. З іншого, боку наявність та-
ких конкурентних переваг у ТНБ, обмежує мож-
ливості щодо забезпечення фінансової безпеки 
банків з вітчизняним капіталом, оскільки остан-
ні не можуть на рівні конкурувати з іноземними 
банками.

Паралельно із різними валютними ново-
введеннями в світі фінансів поступово відбува-
ється й інша реформа: все більшого і більшого 
поширення набувають кредитні гроші. Перевер-
тається сама психологія людства: тепер в моді не 
збирати на що-небудь, а мати хорошу кредитну 
історію, щоб отримати позику на будь-який то-
вар або послугу негайно. Тому не виключено, що 
майбутньою світовою валютою стане саме елек-
тронна валюта. Однак, з позиції забезпечення 
фінансової безпеки банку, розвиток віртуальних 
є загрозою для банків, оскільки відбувається пе-
рехід грошового обороту у позабанківський, так 
званий віртуальний сектор. Проведення опера-
цій з використанням віртуальних грошей, не ре-
гулюється НБУ, оскільки в останнього відсутній 
відповідний інструментарій для контролю таких 
операцій, та відсутнє відповідне законодавство, 
яке б регламентувало проведення операцій з ви-
користанням віртуальних грошей.

Позитивне сприйняття іміджу вітчизняних 
банків на закордонних ринках капіталу відкри-
ває ширші можливості для залучення фінансо-
вих ресурсів за нижчими цінами та на вигідні-
ших умовах загалом порівняно з конкурентами, 
що виступатиме позитивним чинником впливу 
на процес забезпечення фінансової безпеки ко-
мерційного банку.

Стабільна політична ситуація в світі та лібе-
ральне законодавство в країні залучення банків-
ського капіталу створює можливості для виходу 
вітчизняних банків на міжнародну арену та від-
криває доступ до дешевших фінансових ресурсів, 
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таким чином можливості щодо забезпечення фі-
нансової безпеки банків зростають.

З іншої сторони, реалізації загрози заго-
стрення конфлікту на Сході України та окупація 
Криму негативно вплинула на фінансово безпеку 
окремих банків. За інформацією НБУ в АРК в мо-
мент окупації функціонувало 1020 відділень 53 
українських банків. Ресурсна база цих відділень 
становила 22 млрд. грн. які було незаконно при-
своєно окупантами. В результаті військових дій 
на Сході України, було зруйновано філії і відді-
лення вітчизняних банків, а грошові кошти втра-
чено. Відповідно до Постанови від      6 серпня 
2014 року [9] Національний банк України запро-
вадив надзвичайний режим роботи банківської 
системи, як наслідок було призупинено здійснен-
ня всіх банківських операцій на територіях, про-
ведення воєнних дій. Комерційні банки, які про-
вадили свою діяльність на зазначених територіях 
втратили значний обсяг ресурсної бази, клієнтів, 
наслідком стало загальне погіршення фінансово-

го стану та фінансової безпеки відповідних бан-
ків.

Використання провідних банківські техноло-
гій комерційними банками впливає на фінансову 
безпеку останніх, оскільки наявність технологіч-
них переваг у банківській практиці сприяє роз-
робленню та впровадженню надійніших систем 
захисту інформації,  нових банківських послуг та 
продуктів, отже і конкурентних переваг. Однак 
потрібно враховувати той факт, що ширші мож-
ливості доступу до інноваційних банківських 
технологій мають банки з іноземним капіталом, 
таким чином, можлива реалізація загрози отри-
мання технологічних переваг іноземними банка-
ми.

У таблиці 2 згруповано чинники національ-
ного середовища, що впливають на процес за-
безпечення фінансової безпеки комерційними 
банками. Так, чинники, генеровані національним 
середовищем функціонування банку системати-
зовано в наступні групи: економіко-соціальні, 
політико-правові, технологічні.

Таблиця 2
Чинники впливу на фінансову безпеку банку, генеровані національним середовищем

Можливості для забезпечення ФБ КБ Ризики, загрози ФБ КБ

Ек
он

ом
ік

о-
со

ці
ал

ьн
і

Сприятлива фаза розвитку вітчизняної еконо-
міки для збільшення доходів;
Макроекономічні показники:
а) рівень ВВП/ ВВП на душу населення;
б) інвестиційний клімат  країні;
в) обсяг прямих іноземних інвестицій;
г) наявні доходи населення, 
д) рівень інфляції
Високий рівень довіри до банківського секто-
ру;
Стабільність грошово-кредитної та податкової 
політики:
а)фінансова підтримка та рефінансування бан-
ків з боку держави;
б))наявність податкових пільг;
в) сприятливим режим оподаткування банків-
ських операцій;
Високий ступінь економічної свободи;
Кредитний рейтинг країни;
Сприятлива кон’юнктура міжбанківського 
кредитного ринку 
Розвинений фондовий ринок

Збільшення розриву в доходах громадян всередині 
країни, як наслідок:
а) нестача заощаджень для розміщення на депозитах 
в банку через низький рівень доходів населення;
б) дострокове вилучення депозитів через низький 
рівень доходів населення;
в) неможливість повернути виданий кредит;
Непередбачувана та нестабільна грошово-кредитна 
політика держави:
а) зміна облікової ставки НБУ;
б) скорочення обсягів рефіннсування;
в) зміна норм обовязкового резервування;
г) девальвація гривні;
д) мінливість обовязкових економічних нормативів 
НБУ;
е) надмірний податковий тиск;
Зниження кредитного рейтингу країни (кредитний 
рейтинг банку не може бути вищим від суверенного 
рейтингу країни) 
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П
ол

іт
ик

о-
пр

ав
ов

і
Конкурентне середовище та методи конку-
рентної боротьби в банківському бізнесі ;
Регулювання з боку держави за рухом фінансо-
вих потоків банку
Імплементація вимог базельського комітету в 
вітчизняне законодавство;
Стабільність політичної ситуації на території 
України;
Якісна та стабільна законодавча база щодо ре-
гулювання банківської діяльності;

Використання методів недобросовісної конкуренції, 
підкуп державних службовців;
Виведення капіталу в офшорні зони;
Обмеження з боку держави до виходу на міжнародні 
ринки капіталу;
Використання банківських установ для легалізації 
коштів, отриманих злочинним шляхом;
Неспроможність виконання міжнародних стандар-
тів банківського нагляду та регулювання;
Ескалація конфлікту на сході;
Відсутність єдиного кодифікованого акту регулю-
вання банківської діяльності, як наслідок розпоро-
шеність законодавчої бази;
Мінливість вітчизняного законодавства у сфері бан-
ківництва.

Те
хн

ол
ог

іч
ні

Високий рівень розвитку технологій та роз-
роблення власного технічного та програмного 
забезпечення діяльності банку;
Рівень надійності та технічного захисту 
комп’ютерів, програмного забезпечення банку, 

Втрата науково-технічного потенціалу, позицій на 
ключових напрямах науково-технічного прогресу 
щодо розроблення передових банківських техноло-
гій, програмного забезпечення діяльності банку;
Розкрадання, шахрайські дії в банківській діяльнос-
ті з використанням комп’ютерних мереж, Internet та 
ЕОМ конкурентами, зловмисниками

Джерело: систематизовано автором на основі: [1; 3; 6, с. 52-53] та власних напрацювань автора

Визначальне місце серед макроекономічних 
показників належить показнику валового вну-
трішнього продукту (ВВП), що виступає узагаль-
нюючим індикатором загального економічного 
розвитку країни в певний період часу, відображає 
рівень розвиток виробництва в країні та харак-
теризує рівень фінансового потенціалу домогос-
подарств розміщувати тимчасово-вільні ресурси 
на банківські депозити. Отже, чим вищий рівень 
ВВП, тим більші можливості комерційних банків 
до розширення ресурсної бази та забезпечення 
фінансової безпеки.

Інструменти грошово-кредитної політики, а 
саме: зміна облікової процентної ставки; опера-
цій на відкритому ринку цінних паперів; зміна 
вимог до рівня обов’язкових резервів комерцій-
них банків, прямо впливають на вартість кредит-
них ресурсів. Операції НБУ на відкритому ринку 
прямо впливають на можливість забезпечувати 
банками фінансову безпеку, оскільки залежно від 
зміни обсягу грошової маси, змінюється обсяг 
резервів комерційного банку. В результаті підви-
щення норм резервування, загальна ліквідність 
банку та рівень його фінансової безпеки знижу-
ється, оскільки банк залучає додаткові кошти 
у НБУ, реалізовує власні акції для забезпечення 
фінансової стійкості. І навпаки, зниження об-
сягів відрахувань, підвищує ліквідність банку, 

оскільки вивільняються фінансові ресурси для 
здійснення банківських операцій, погашення по-
точних зобов’язань, що безумовно створює мож-
ливості для забезпечення фінансової безпеки 
банку. Облікова ставка – це ціна, за якою комер-
ційний банк отримує кредит від НБУ. Центробанк 
надає короткострокові позики комерційним бан-
кам передусім з метою підтримки на необхідному 
рівні обов’язкових резервів комерційного банку 
та підтримки ліквідності останнього, показників, 
які виступають індикативними при оцінці рівня 
фінансової безпеки банку. Зауважимо, чим ниж-
чий рівень облікової ставки, тим дешевшими бу-
дуть ресурси, залучені банком від НБУ для кори-
гування рівня своєї фінансової безпеки.

У сучасних умовах розвитку вітчизняної 
економіки, аналіз стану ринку міжбанківського 
кредитування особливо актуальний, оскільки 
саме його діяльність спрямована на покращення 
ступеня ліквідності та платоспроможності бан-
ківських установ та створює можливості щодо 
забезпечення фінансової безпеки. Важливість 
міжбанківського кредитування зумовлена також 
тим, що в умовах розвитку кризових процесів та 
фінансової нестабільності збільшується попит 
комерційних банків у використанні оператив-
них позикових інструментів з метою виконання 
поточних зобов’язань. Оскільки кредитування 
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на міжбанківському ринку здійснюється без за-
безпечення, таким чином, для цього ринку ри-
зик є обов’язковим явищем. Пастернак А.Л. ви-
значив, що міжбанківському кредитному ринку 
притаманні ризики, такі як: 1) зміна рівня об-
лікової ставки НБУ; 2) зв’язок між зміною норм 
обов’язкових резервів та динамікою питомої ваги 
міжбанківських кредитів у коштах залучених ко-
мерційних банків; 3) коливання загального об-
сягу міжбанківських кредитів та позиції окремих 
банків, спричинені обмежувальними заходами 
НБУ, з чим не можемо не погодитись, оскіль-
ки, збільшення рівня облікової ставки, норм 
обов’язкових резервів сприятимуть зростанню 
ціни міжбанківського кредитку, таким чином ре-
алізується загроза неможливості використання 
такого фінансового інструменту для отримання 
так званих «коротких» фінансових ресурсів бан-
ком для забезпечення належного рівня фінансо-
вої безпеки. 

Недосконалість вітчизняного фондового 
ринку, а саме: його низька капіталізація та ліквід-
ність, дефіцит внутрішніх фінансових ресурсів 
для інвестицій, недостатнє законодавче регулю-
вання ціноутворення, кількість інвестиційно-
привабливих та ліквідних фінансових інструмен-
тів обмежена, відсутність ліцензій на здійснення 
біржової діяльності, як наслідок можливості 
щодо здійснення інвестиційної діяльності бан-
ками обмежені. З позиції забезпечення фінан-
сової безпеки, такий стан розвитку фондового 
ринку унеможливлює диверсифікувати активні 
операції банку, розширити сферу конкурентного 
впливу банку та клієнтську базу, шляхом участі 
у портфелі цінних паперів підприємств. З іншої 
сторони, невиконання фондовою біржою своєї 
ключової функції - акумулювання фінансових 
ресурсів та їх подальше розміщення в реальному 
секторі економіки, створюють завищений попит 
на банківські кредитні ресурси та прямо вплива-
ють на ціну кредиту. Таким чином, за відсутності 
конкуренції, комерційні банки надають кредити 
за завищеними цінами, при цьому дохід останніх 
збільшується, таким чином можливості для за-
безпечення фінансової безпеки розширюються. 

Крім того, чинниками генерованими наці-
ональним середовищем функціонування банку 
нами виділено економічну та соціальну стабіль-
ність країни, що виступають фундаментом стій-
кості банківської установи, як наслідок дотри-
мання належного рівня його фінансової безпеки. 

Наприклад, кризи в економіці знижуватимуть 
фінансову стійкість банківських клієнтів, як на-
слідок відтік фінансових ресурсів з банку та 
зменшення обсягів кредитування останніми, що 
в кінцевому підсумку виразиться в погіршенні 
рівня фінансової безпеки банку. Реалізація та-
кого сценарію сприятиме зменшенню довіри, як 
до банківської системи загалом, так і до конкрет-
ного банку, як наслідок реалізація соціального 
чиннику впливу на фінансову безпеку банку. В 
свою чергу, соціально-економічними загрозами 
вважатимемо масове вилучення депозитів, зни-
ження загального рівня життя в результаті не-
спроможність позичальників повертати отрима-
ні банківські кредити.

На можливість забезпечення фінансової без-
пеки безпосередньо впливає політична ситуація 
в країні та правові чинники, зокрема, діяльність 
органів державної влади. Так, держава створює 
відповідне правове поле для реалізації можли-
востей розроблення системи забезпечення фі-
нансової безпеки банку та формує відповідне 
інституційне забезпечення (НБУ, ФГВФО). За-
уважимо, що зовнішніми суб’єктами забезпе-
чення фінансової безпеки банку виступають:1)
Держава в особі органів законодавчої, виконав-
чої та судової гілок влади 2) Центробанк, в особі 
Національного банку України, шляхом реалізації 
функцій регулювання, нагляду та контролю за 
діяльністю комерційного банку; 3) Фонд гаран-
тування вкладів фізичних осіб – виводить не-
платоспроможні банки з ринку. В свою чергу, по-
літико-правовими загрозами фінансовій безпеці 
банку, генерованими на національному рівні, є 
використання методів недобросовісної конку-
ренції шляхом підкупу державних службовців, 
неналежний рівень захисту фінансових інтересів 
банку, як суб’єкта господарювання. Усі перера-
ховані вище чинники загалом формують рівень 
довіри клієнтів до банків, їхню готовність здій-
снювати банківські операції.

Під внутрішніми факторами впливу на про-
цес забезпечення фінансової безпеки розумі-
тимемо сукупність чинників, які генеруються 
самим комерційним банком та безпосередньо за-
лежать від його діяльності.  Таким чином, нами 
виділено наступні групи чинників впливу на фі-
нансову безпеку банку: фінансово-економічні, 
комерційні, інформаційно-технологічні, органі-
заційно-кадрові (табл. 3).
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Таблиця 3
Чинники впливу на фінансову безпеку банку, генеровані безпосереднім середовищем 

функціонування банку

Внутрішні чинники впливу на ФБ КБ Можливість прояву

Ф
ін

ан
со

во
-е

ко
но

мі
чн

і

Фінансово-економічні можливості в розрізі:
1. кредитної діяльності:
1.1.Управління кредитним портфелем банку 
на основі репрезентативних даних аналізу 
поточної ситуації в умовах нестабільності зо-
внішнього середовища 
1.2. Сегментарна диверсифікація активів бан-
ку
1.3. Система об’єктивної оцінки кредитоспро-
можності позичальник
1.4. Наявність високоліквідного заставного 
майна
1.5. Дослідження структури кредитного 
портфеля в розрізі груп ризику, ступеня за-
безпеченості, форм власності позичальників, 
галузевої спрямованості виданих кредитів.
1.6. Наявність та розвиненість клієнтської 
бази
2. депозитної діяльності;
2.1. Співвідношення дорогих і низькооплачу-
ваних депозитних ресурсів підтримується на 
такому рівні, щоб  відповідна рентабельність 
банківської установи та ліквідність балансу 
були забезпечені
2.2. Використання засобів та шляхів змен-
шення процентних витрат за депозитними  
ресурсами
2.3 взаємоузгодженість та оптимізація кре-
дитних та депозитних операцій за сумами 
та термінами розміщення та погашення 
зобов’язань
2.3 наявність конкурентних переваг щодо 
асортименту депозитних продуктів та їхньої 
вартості
3. інвестиційної діяльності;
3.1. Диверсифікація джерел інвестування
3.2. Оптимальне співвідношення ризику  і 
прибутковості інвестиційного портфеля
3.3. Гнучке управління інвестиційним порт-
фелем банку 
4. розрахунково-касових операцій
4.1. Своєчасне оприбуткування та видачу 
готівки з каси клієнтам та проведення безго-
тівкових операцій;
4.2. Дотримання законодавчих вимог щодо 
проведення РКО в банку;
4.3. Документарне оформлення касових опе-
рацій відповідно до законодавче встановле-
них вимог;

Фінансово-економічні загрози, ризиків розрізі:
1. кредитної діяльності:
1.1.Необгрунтоване зростання кредитного портфеля 
банку, як наслідок зростання обсягів резервів;
1.2.Необгрунтована пролонгація кредитної 
заборгованості позичальника;
1.3. Надмірна концентрація кредитних операцій в 
одному сегменті ринку;
1.4. Низька якість оцінки кредитоспроможності по-
зичальника
1.5. Недостатній обсяг заставного майна чи його 
низька вартість. 
2. депозитної діяльності:
2.2. Незбалансована ліквідність;
2.3. Низький рівень економічної ефективності 
депозитної політики;
2.3. Прорахунки при визначенні ціни депозитеих 
продуктів
3. інвестиційної діяльності:
3.1.Неефективне управління інвестиційним портфе-
лем банку;
3.2. Інвестування в ЦП ненадійного емітента;
3.3. Купівля фіктивних ЦП.
4. розрахунково-касових операцій
4.1. Списання коштів за рахунком клієнта за втраче-
ними чи підробленими платіжними інструментами; 
4.2. Несвоєчасне відображення касових операцій в 
бухгалтерському обліку та недотримання вимоги 
щодо термінів проведення безготівкових операцій;
4.3. Неповне або несвоєчасне оприбуткування на ра-
хунки клієнтів готівки, яка надійшла до каси банку; 
5. Валютних операцій
5.1. загроза перевищення активів над пасивами в од-
норідних валютах.(довга валютна позиція
5.1. Крадіжка валютних переказів;
5.2 Махінації з перерахунком валютного курсу в бан-
ку;
5.3. Купівля валюти на міжбанку під фіктивні екс-
портно-імпортні договори; 
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5. операцій з валютою:
5.1. Збалансування активів та пасивів за ви-
дами валют
5.2.Розроблення оптимальних тарифів з об-
слуговування рахунків в іноземній валюті;
5.3. Обґрунтування доцільності проведення 
валютних операцій;

Ко
ме

рц
ій

ні

Конкурентна позиція банку на ринку; 
Відносини з банками-контрагентами та бан-
ками-конкурентами;
Частка ринку, освоєна банком;
Темп зростання дохідності активів банку 
порівняно з середнім темпом зростання 
активів банків по групі до якої належить банк

Неправильне ціноутворення на банківські продукти 
та послуги;
Недобросовісні дії контрагентів і партнерів в процесі 
взаємодії та встановлення договірних відносин;
Реалізація недобросовісної конкуренції.

Ін
ф

ор
ма

ці
йн

о-
те

хн
ол

ог
іч

ні

Наявність високо-технологічного програм-
ного забезпечення, надійної системи захисту 
конфіденційної інформації та банківської 
таємниці

Недостатність або викривлення інформаційно-аналі-
тичного забезпечення;
Несанкціоноване використання банківських техноло-
гій працівниками банку в особистих цілях

О
рг

ан
із

ац
ій

но
-

ка
др

ов
і

Організаційна структура банку, яка включає 
всі підрозділи банку та взаємозв’язки підроз-
ділів між собою; Рівень освіти та компетент-
ності банківського персоналу;
Методи прийняття управлінських рішень 
щодо забезпечення фінансової безпеки

Добір недобросовісного та некомпетентного персо-
налу;
Втрата корпоративного управління;
Шахрайські дії і махінації з фінансовими ресурсами 
банку;
Використання конфіденційної банківської інформації 
працівниками в особистих цілях.

Джерело: систематизовано автором на основі [2; 4, 271-279; 10, 74-78] та власних напрацювань автора

Висновки та подальші дослідження. Таки-
ми чином, на основі проведеного дослідження 
приходимо до наступних висновків. Реалії сьо-
годення, вплив глобалізаційних процесів, фінан-
сово-економічна криза та загострення воєнного 
конфлікту на Сході, окупація Криму генерують 
нові чинники впливу загрозливого характеру як 
банківській системі України загалом, так і кон-
кретному комерційному банку зокрема, негатив-
ний вплив яких для досягнення належного рівня 
фінансової безпеки банківської установи ніве-

лювати не можна. Нами було розмежовано чин-
ники генеровані міжнародним, національним та 
внутрішнім середовищем функціонування банку 
в розрізі можливостей та загроз для забезпечен-
ня фінансової безпеки комерційного банку, з ме-
тою своєчасного виявлення ризиків, загроз для 
недопущення їх реалізації та використання від-
повідних можливостей для забезпечення та під-
вищення рівня фінансової безпеки банківської 
установи.
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Annotation. In the article is determined that 
the process of ensuring the financial security of the 
bank affects the situation in international, national 
and internal environment of functioning of the 
bank. Impact factors on the financial security of 
the bank generated by international environment 
and domestic environment functioning of the bank 
should be considered in the light of economic, social, 
political, legal and technological factors influencing 
the financial security of the bank. Internal factors, 
influence on the process of providing financial 

security are defined as set of factors that are generated 
by the commercial bank which directly dependent 
on its activities. Internal factors which impact on the 
financial security of the bank are: financial, economic, 
commercial, information technology, organizational 
and personnel. Determined that factors generated 
by international, national and internal environment 
of functioning of the bank creates the opportunities 
for financial security and risks, threats to the financial 
security of the bank.

Key words: bank’s financial security, impact factors of financial security of the bank, the threat of financial security of bank, risks.

The realities of today generate a variety of new 
threats, both internal and external, which impact 
we can’t reverse .2014-2016 years for the national 
economy were tough and watershed. Thus, during 
2014-2016 Ukraine’s financial system functioning 
under the influence of banking, financial, economic 
and political crises. Timely detection and prevention 
of it’s implementation will save the bank from 
negative consequences of their impact on the com-
mercial bank’s financial results because, in our view, 
especially important is the question to analysis im-
pact of factors in the case of providing financial se-
curity of the bank.

The main purpose of the article is to classificate 
and analysis of the impact factors on the financial 
security of the bank

We should note, that on the process of ensuring 
the financial security of the bank affects the situation 
in international, national and internal environment of 
functioning of the bank. Impact factors on the finan-
cial security of the bank generated by international 
environment and domestic environment functioning 
of the bank should be considered in the light of 
economic, social, political, legal and technological 
factors influencing the financial security of the bank. 
Internal factors, influence on the process of providing 
financial security are defined as set of factors that are 

generated by the commercial bank which directly 
dependent on its activities. 

Under internal factors influence on the process 
of providing financial security we understand 
the totality of the factors that generated by the 
commercial bank and directly dependent on its 
activities. Internal factors which impact on the fi-
nancial security of the bank are: financial, economic, 
commercial, information technology, organizational 
and personnel. Determined that factors generated by 
international, national and internal environment of 
functioning of the bank creates the opportunities for 
financial security and risks, threats to the financial 
security of the bank.

Thus, based on the research we made, we come 
to the following conclusions. The realities of today, 
the impact of globalization, financial crisis and 
worsening armed conflict in the East of our coun-
try, the occupation of Crimea generate new factors 
influence threatening to the banking system of 
Ukraine in general and to specific commercial 
bank in particular, which negative impact we can’t 
reverse to achieve the appropriate level of financial 
security of banking institutions. We have delineated 
factors generated by international, national and 
internal environment of functioning of the bank in 
terms of opportunities and threats, risks for provid-
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ing the financial security of commercial banks, so 
identification in time risks, threats help to prevent it’s 
implementation and use of appropriate opportunities 

to support and enhance the level of financial security 
of banking institutions.
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Анотація. Головною метою впровадження 
системи електронного адміністрування ПДВ є 
запобігання зловживанням шляхом незаконного 
отримання відшкодування ПДВ із бюджету, зни-
ження ризиків формування фіктивного кредиту, 
унеможливлення отримання неправомірного 
відшкодування ПДВ з бюджету, скорочен-
ня обсягів тіньової економіки в країні та ви-
трат держави на адміністрування ПДВ. Уряд 
намагається створити досконалий механізм 
регулювання обліку та реєстрації операцій з 
ПДВ. У статті розглянуто переваги та недоліки 
запровадження електронного обліку та 
адміністрування ПДВ, наведено пропозиції щодо 
його покращення, а також освітлено нововве-
дення у системі електронного адміністрування 
ПДВ відповідно до змін, передбачених на 2017 р.

Аннотация. Главной целью внедрения систе-
мы электронного администрирования НДС яв-
ляется предотвращение злоупотреблений пу-
тем незаконного получения возмещения НДС из 
бюджета, снижение рисков формирования фик-
тивного кредита, невозможность получения 
неправомерного возмещения НДС из бюджета, 
сокращение объемов теневой экономики в стра-
не и расходов государства на администрирова-
ние НДС. Правительство пытается создать 
совершенный механизм регулирования учета и 
регистрации операций по НДС. В статье рас-
смотрены преимущества и недостатки введе-
ния электронного учета и администрирования 
НДС, приведены предложения по его улучшению, 
а также освещены нововведения в системе элек-
тронного администрирования НДС в соответ-
ствии с изменениями, предусмотренных на 2017 
год.

Ключові слова: податок на додану вартість, податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, система електронного 
адміністрування ПДВ, єдиний реєстр податкових накладних.

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, налоговая накладная, расчет корректировки к налоговой накладной, система 
электронного администрирования НДС, единый реестр налоговых накладных.

Постановка проблеми в загальному вигля-
ді та її зв’язок із важливими науковими або 
практичними завданнями. Проблема побудо-
ви ефективної податкової системи – одна з най-
більш актуальних в Україні. Її вирішення пови-
нно здійснюватися шляхом вивчення й аналізу 
як існуючої в Україні законодавчої бази, так і на-
копиченого у світі досвіду у сфері оподаткування

Податок на додану вартість – непрямий по-
даток, який виконує фіскальну функцію та скла-
дає значну частку від надходжень до державного 
бюджету України. В той же час ПДВ є одним із 
домінуючих податків, яким маніпулює тіньовий 

сектор через недосконалість економічної системи 
країни. Це означає, що держава недоотримує зна-
чну частку надходжень. Система електронного 
адміністрування ПДВ (далі – СЕА ПДВ) в Україні 
діє з 2015 року, однак й сьогодні зазнає змін, ра-
зом з якими змінюються й вимоги Податкового 
Кодексу України та інших нормативно–правових 
актів, що регламентують облік й оподаткування 
операцій з ПДВ. Саме тому необхідно аналізува-
ти, контролювати та вдосконалювати механізм 
адміністрування ПДВ для детінізації економіки 
та запобігання шахрайству.
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Аналіз останніх досліджень та публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми. Питання теорії та методики обліку, контролю 
та оподаткування ПДВ надзвичайно актуальні, 
а їх дослідженню присвячено багато праць на-
уковців, серед яких: В.Л. Андрущенко, Ю.В. Бон-
дар, В.В.  Буряковський, О.В.  Будько, Ю.А.  Ве-
рига, О.С.  Гусакова, О.О.  Дудоров, Ю.Б.  Іванов, 
П.М.  Гарасим, М.М.  Коцупатрий, А.О.  Нікіті-
шин, Т.О.  Пасько, Н.В.  Прохар, Т.М.  Семен-
ко, В.М.  Сердюк, Н.М.  Ткаченко, П.Я.  Хомин 
Л.М. Чернелевський та інші. Однак й на сьогодні 
ряд проблем, пов’язаних з електронним обліком 
та адмініструванням ПДВ, залишаються недо-
статньо дослідженими та вимагають вирішення 
з урахуванням положень Податкового кодексу 
України [1].

Виокремлення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, яким присвячується озна-
чена стаття. З 1 січня 2015 року почала працюва-
ти система електронного адміністрування подат-
ку на додану вартість. 

Кабінет Міністрів України затвердив   Поря-
док електронного адміністрування податку на 
додану вартість, який визначає:

 - механізм відкриття та закриття рахунків у 
системі електронного адміністрування ПДВ,

 - особливості складення податкових наклад-
них та розрахунків коригування кількісних і вар-
тісних показників до податкових накладних у та-
кій системі;

 - механізм проведення розрахунків з бюдже-
том з використанням зазначених рахунків.

Для кожного платника податку на безоплат-
ній основі Казначейством було відкрито один 
електронний рахунок. Це рахунок, відкритий 
платнику податку в Казначействі, на який плат-
ником перераховуються кошти з власного поточ-
ного рахунку в сумах, необхідних для збільшення 
розміру суми, на яку платник податку має право 
зареєструвати податкові накладні та/або розра-
хунки коригування кількісних і вартісних показ-
ників до податкової накладної в Єдиному реєстрі 
податкових накладних, а також в сумах, необхід-
них для сплати до бюджету узгоджених податко-
вих зобов’язань з цього податку. 

Однак недоліки існуючої системи адміністру-
вання податку на додану вартість в Україні стали 
передумовою для запровадження ряду законо-
давчих змін стосовно нього, в той час як норма-
тивно-правове регулювання обліку й адміністру-
вання податків та зборів повинне бути простим, 
зрозумілим та стабільним.

Формування цілей статті. Облік платників 
податків є одною з основних функцій органів 
ДФС, яка створює передумови для здійснення 
контролю за надходженнями грошових коштів 
від платників, тому головним завданням його 
автоматизації є забезпечення працівників дер-
жавних податкових органів якісною інформа-
цією для контролю за правильністю обчислень, 
повнотою і своєчасністю перерахувань податків 
до місцевих і обласних бюджетів, державних ці-
льових фондів і прийняття ефективних управлін-
ських рішень. 

Мета – визначити шляхи усунення існуючих 
недоліків у системі електронного адміністру-
вання ПДВ. Для її досягнення був проведений 
критичний огляд основних переваг та недоліків 
запровадження електронного адміністрування 
ПДВ.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. За новою системою вхідний ПДВ 
можна включити до складу податкового кредиту 
тільки за умови, що такі податкові накладні бу-
дуть зареєстровані у Єдиному реєстрі податко-
вих накладних (ЄРПН).

З 01 липня 2015 р. набрав чинності норматив-
ний документ, який вніс нове поняття «реєстра-
ційний ліміт», який обмежує суму, на яку плат-
ник податку може зареєструвати свої податкові 
накладні у єдиному реєстрі податкових наклад-
них (далі – ЄРПН).

Реєстраційний ліміт розраховується в авто-
матичному режимі на підставі інформації, яка 
поступає до ЄРПН, а саме:

- факту реєстрації податкових накладних по-
стачальниками;

- даних які надходять від митників;
- даних, отриманих під час опрацювання де-

кларацій з ПДВ;
- факту надходження коштів на спеціальний 

електронний рахунок [2].
Підприємства вже більше року використо-

вують механізм електронного адміністрування 
ПДВ. Практиці його впровадження притаманний 
ряд переваг, серед яких:

1. Створення єдиної системи, яка об’єднує ін-
формацію відносно всіх зареєстрованих податко-
вих накладних та коригувань до них.

2.  Скасування паперової форми податкової 
накладної та реєстру отриманих та виданих по-
даткових накладних, що призвело до економії 
часу платників податків на адміністрування ПДВ.

3. Впровадження системи електронного адмі-
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ністрування ПДВ збільшило дисципліну контра-
гентів щодо вчасного надання правильно оформ-
лених податкових накладних.

4.  Із впровадженням нової системи адміні-
стрування ПДВ стало неможливо видати фіктив-
ну податкову накладну, адже вона в обов’язковому 
порядку повинна бути зареєстрована в Єдиному 
електронному реєстрі та підкріплена або сумою 
реєстраційного ліміту, або живими коштами, пе-
рерахованими на електронний рахунок ПДВ [3].

5.  Для кожного платника податку на без-
оплатній основі відкрито електронний рахунок.

6. У будь-який момент часу платник податку 
може подати ряд безкоштовних запитів, серед 
яких: запит щодо суми, на яку він може зареє-
струвати податкові накладні (реєстраційний лі-
міт), запит щодо стану рахунку тощо.

Однак, слід зауважити, що кожна система має 
й притаманні їй недоліки. Система електронного 
адміністрування не є виключенням. Її основними 
недоліками можна зазначити наступні:

1.  Контроль за правильністю складання по-
даткової накладної – прямий обов’язок покупця.

2.  Важкими для розуміння є виписки, отри-
манні з електронної системи адміністрування 
ПДВ, а також підхід до визначення реєстраційно-
го ліміту.

3. Складна процедура бюджетного відшкоду-
вання ПДВ.

4. Постійні зміни форм податкової звітності – 
податкової накладної та декларації з ПДВ.

5.  Неможливість формування запиту для 
отримання податкової накладної за певний пері-
од, а лише на окрему дату.

Серед експертів з питань податкової полі-
тики вже декілька років ведуться дускусії щодо 
ефективності системи електронного адміністру-
вання  — СЕА — ПДВ та системи депонування 
коштів на спецрахунках.

Частина експертів вважає, що запроваджен-
ня такої системи дало можливість ефективно 
боротися з ухилянням від сплати ПДВ та інших 
податків і привело до зменшення їх оптимізації.

Інші експерти вважають, що система не-
ефективна. За різними оцінками, рівень тіньової 
економіки України за останні роки становить 40-
45% від ВВП — це найвищий показник серед єв-
ропейських країн.

Ключовими причинами такого рівня, на дум-
ку авторів, є дискреція — вибіркове застосуван-
ня законодавства, концентрація у ДФС зайвих 
функцій, ускладнене адміністрування та невід-
шкодування ПДВ.

Отже, введення системи електронного адмі-
ністрування ПДВ в цілому спростило контроль 
фіскальних органів за розрахунками з ПДВ, але, 
разом з тим, має свої недоліки, які активно на-
магаються подолати спеціалісти в цій сфері для 
удосконалення роботи з електронною системою 
оподаткування.

У поточному році вже внесено ряд змін до 
законодавства, які стосуються СЕА ПДВ. Для 
більш жорсткого контролю господарських опе-
рацій Наказом Мінфіну від 23.02.2017 р. № 276 
[4] було затверджено нову форму податкової на-
кладної, розрахунку коригування до податкової 
накладної та податкової звітності з ПДВ. У новій 
формі податкової накладної розширено графу 
«код», яка складається з 3 стовбців. Тепер прода-
вець – платник ПДВ повинен в обов’язковому по-
рядку зазначати код УКТ ЗЕД для усіх товарів (а 
не тільки імпортних та підакцизних), код послуг 
(перші чотири цифри коду послуги згідно з Дер-
жавним класифікатором продукції та послуг). Як 
було раніше з підакцизними та імпортованими 
товарами код згідно з УКТ ЗЕД необхідно зазна-
чати повністю.

Як вплине дане нововведення на стан СЕА 
ПДВ на сьогодні казати ще зарано. Проте покуп-
цям – платникам ПДВ потрібно бути дуже обе-
режними з цими кодами, так як товар чи послуга 
з невідповідним шифром знімається з податково-
го кредиту. Це посилює контроль за правильніс-
тю складання податкової накладної покупцем.

Позитивним моментом для продавців – плат-
ників ПДВ є визначення нових граничних строків 
реєстрації податкових накладних та розрахунків 
коригування до податкових накладних (ПН/РК) 
залежно від дати їх складання. Так, з 01.01.2017 р. 
реєстрація у ЄРПН має бути здійснена:

- для ПН/РК до податкових накладних, скла-
дених з 1 по 15 день (включно) календарного 
місяця – до останнього дня (включно) місяця, в 
якому вони були складені;

- для ПН/РК до податкових накладних, скла-
дених з 16 по останній день (включно) календар-
ного місяця – до 15 числа (включно) місяця, на-
ступного за місяцем, в якому вони були складені.

Також передбачено встановлення довгоочі-
куваної норми щодо права реєструвати податко-
ві накладні та розрахунки коригування в ЄРПН 
протягом 365 календарних днів з моменту їх 
складання (а не 180, як це було в 2016 році).

Впродовж 2017 року порядок СЕА ПДВ буде 
змінюватись. До кінця 2017 року Мінфіном буде 
розроблено ряд критеріїв оцінки ступенів ризи-
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ку, через які будуть зупиняти реєстрацію «під-
озрілих» податкових накладних.

Період з 1 квітня 2017 року по 1 липня 2017 
року згідно з п. 57 підрозділу ІІ розділу ХХ По-
даткового Кодексу України [1] визнано перехід-
ним, протягом якого процедура блокування ре-
єстрації податкових накладних та розрахунків 
коригування до податкових накладних у ЄРПН 
буде здійснюватись без фактичного зупинення 
реєстрації податкових накладних та розрахунків 
коригувань у ЄРПН.

У цей період реєстрація податкових наклад-
них та розрахунків коригування до податкових 
накладних відбуватиметься, але із попереджен-
ням платників ПДВ про зупинення реєстрації 
цих документів. По суті, без фактичного зупи-
нення такої реєстрації отримання такого попе-
редження буде сигналом для платника про ризик 
невизнання збільшення податкового кредиту або 
зменшення податкового зобов’язання при на-
ступних перевірках.

Так, з 01.04.2017  року у разі зупинення реє-
страції платнику податку протягом операційного 
дня податковий орган в автоматичному режимі 
надсилатиме відповідну квитанцію. У квитанції 
про зупинення реєстрації зазначатимуться:

– порядковий номер та дата складення ПН/
РК;

– визначення критерію(їв) оцінки ступеня 
ризиків, достатніх для зупинення реєстрації;

– пропозиція щодо надання платником по-
датку пояснень та/або копії документів (за ви-
ключним переліком) достатніх для прийняття 
контролюючим органом рішення про реєстрацію 
такої ПН/РК у ЄРПН.

Виключний перелік таких документів пови-
нен бути визначений Міністерством фінансів 
України. І протягом січня – червня 2017 р. подава-
ти їх в ДПІ буде не обов’язково, а з 01.07.2017 р. – 
вже обов’язково. Зробити це можна буде лише 
протягом 365 календарних днів, що настають за 
датою виникнення податкового зобов’язання, 
відображеного у такій ПН/РК. Інакше – зареє-
струвати таку ПН чи РК стане неможливо. А це 
означатиме і відповідальність за не проведену ре-
єстрацію для винної особи, і неможливість ско-
ристатися податковим кредитом або зменшити 

податкове зобов’язання за такими документами. 
При цьому обов’язок продавця своєчасно визна-
ти суму податкового зобов’язання навіть при зу-
пиненні реєстрації податкових накладних не ска-
сований, його потрібно відобразити в декларації 
з ПДВ за відповідний звітний період.

Згідно пп.  201.16.3 Податкового Кодексу 
України [1] письмові пояснення та/або копії до-
кументів, подані платником податків до контр-
олюючого органу, будуть розглядатися податко-
вою комісією. Передбачено, що порядок роботи 
комісії визначатиметься Міністерством фінансів 
України, а підстави для прийняття нею рішень – 
Кабінетом міністрів України.

Зазначена комісія приймає рішення про:
– реєстрацію податкової накладної / розра-

хунку коригування в ЄРПН;
– відмову у реєстрації податкової накладної / 

розрахунку коригування в ЄРПН.
Таке рішення надсилатиметься платнику 

ПДВ протягом п’яти робочих днів, що настають 
за днем отримання пояснень та документів. І таке 
рішення може бути оскаржено в адміністратив-
ному або судовому порядку.

Висновки з даного дослідження та перспек-
тиви подальшого розвитку в цьому напрямі. 
Проаналізувавши переваги, недоліки та зміни в 
обліку та адмініструванні ПДВ можна зробити 
висновок, що головною метою впровадження 
системи електронного адміністрування ПДВ є 
запобігання зловживань шляхом незаконного 
отримання відшкодування ПДВ із бюджету, зни-
ження ризиків формування фіктивного кредиту 
та унеможливлення отримання неправомірного 
відшкодування ПДВ з бюджету, скорочення об-
сягів тіньової економіки в країні та витрат дер-
жави на адміністрування ПДВ. Уряд намагається 
створити досконалий механізм регулювання об-
ліку та реєстрації операцій з ПДВ, проте чи «при-
живеться» оновлена система на сьогодні сказати 
важко. Необхідно докласти ще багато зусиль з 
боку платників податків та Мінфіну, щоб урегу-
лювати даний процес, викреслити «білі плями» із 
законодавства та справді зменшити тіньовий сек-
тор та фіктивний ПДВ, а не збільшувати контр-
ольну функцію платників ПДВ та штрафні санк-
ції за порушення податкового законодавства.
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Abstract. The main purpose of the introduction of 
electronic administration of VAT is to prevent abuse 
by illegal reimbursement of VAT from the budget, 
reducing the risk of fraudulent credit obtaining 
prevent improper VAT refund from the budget, 
reduction of the shadow economy in the country and 
government spending on administration of VAT.  The 
government is trying to create a perfect mechanism of 

regulation of accounting and recording transactions 
from VAT.  The article examines the advantages and 
disadvantages of introducing electronic registration 
and administration of VAT, given suggestions for 
its improvement and lit innovations in electronic 
administration system of value added tax in 
accordance with the changes envisaged for 2017.

Key words: VAT, tax bill, the calculation of adjustments to the tax bill, electronic VAT administration, a single register of tax invoices.

Value added tax - an indirect tax that perform a 
fiscal function and is a significant proportion of reve-
nues to the state budget of Ukraine. At the same time, 
VAT is one of the dominant taxes, which manipulates 
the informal sector due to imperfect economic sys-
tem. This means that the state loses a significant pro-
portion of revenues.  Electronic VAT administration 
in Ukraine operating since 2015, but today is chang-
ing, with whom and changing requirements of the 
Tax Code of Ukraine and other legal acts regulating 
accounting and taxation of VAT.  It is therefore nec-
essary to analyze, monitor and improve VAT admin-
istration mechanism for legalization of the economy 
and prevent fraud.

Under the new system the input VAT can be in-
cluded in the tax credit only if such tax bills will be 
registered in the Unified Register of tax bills.

From July 1, 2015 came into force a regulatory 
document, which introduced a new concept of “reg-
istration limit”, which limits the amount by which the 
taxpayer may register their tax invoices in a single 
register of tax invoices.

Introduction of electronic VAT administration 
generally easier control of fiscal authorities estimated 

from VAT, but, however, has its drawbacks, are ac-
tively trying to overcome professionals in this area 
to improve the operation of the electronic system of 
taxation.

This year has brought a number of changes to the 
law relating to the electronic VAT administration.

The results of the study summarized that the main 
purpose of introduction of electronic tax administra-
tion is to prevent abuses by illegal reimbursement of 
VAT from the budget, reducing the risk of fraudulent 
credit and the impossibility of obtaining undue VAT 
refund from the budget, the reduction of the shadow 
economy in the country and state spending on ad-
ministration VAT. The government is trying to create 
a perfect mechanism of regulation of accounting and 
recording transactions from VAT, but whether “take 
root” system update today hard to say.  It is neces-
sary to put a lot of effort on the part of taxpayers and 
the Ministry of Finance to regulate the process, erase 
“white spots” of law and fact reduce the informal sec-
tor and bogus VAT, and not to increase VAT payers 
control function and penalties for violation of tax 
laws.
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Анотація. У статті досліджено сутність 
малого та середнього підприємництва. Прове-
дено аналіз основних показників діяльності ма-
лих, середніх та великих підприємств. Виявлено 
особливості та проблеми банківського кредиту-
вання малого і середнього підприємництва. На-
дано рекомендації щодо вирішення зазначених 
проблем з урахуванням міжнародного досвіду. 

Аннотация. В статье исследована сущ-
ность малого и среднего предприниматель-
ства. Проведен анализ основных показателей 
деятельности малых, средних и крупных пред-
приятий. Выявлены особенности и проблемы 
банковского кредитования малого и среднего 
предпринимательства. Даны рекомендации по 
решению указанных проблем с учетом междуна-
родного опыта.

Ключові слова: мале і середнє підприємництво, банківське кредитування, фінансова підтримка, центральний банк, міжнародний досвід.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, банковское кредитование, финансовая поддержка, центральный банк, 

международный опыт.

Постановка проблеми. Найбільш пошире-
ними та доступними організаційними формами 
ведення господарської діяльності в міжнарод-
ній практиці є мале і середнє підприємництво 
(далі  – МСП). Розвиток МСП зумовлює прогрес 
сучасного суспільства та є ознакою економіки 
ринкового типу, а також сприяє динамізму еко-
номічної системи, підвищенню зайнятості, до-
ходів населення і розвитку внутрішнього ринку. 
Обмеженість власних ресурсів спонукають такі 
підприємства до пошуку джерел фінансування.

Досвід економічно розвинених країн свід-
чить про необхідність створення ефективних 
механізмів фінансування МСП, що матиме муль-
типлікаційний ефект на економічне зростання. 
Тож особливої актуальності набуває досліджен-
ня проблем банківського кредитування МСП.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
З огляду на значимість, проблеми банківсько-
го кредитування МСП постійно перебувають у 
полі зору вітчизняних та зарубіжних науковців. 
Істотний внесок у розроблення теоретичних і 
практичних аспектів окреслених питань вне-
сли: О.  Вовчак, А.  Мороз, С. Реверчук, С. Сав-
лук, Н.  Шелудько, Й. Шумпетер та інші. Погля-
ди вчених-економістів зводяться здебільшого до 

опрацювання вітчизняного досвіду розвитку та 
фінансування МСП, при цьому міжнародний до-
свід залишається не достатньо дослідженим. 

Метою статті є дослідження міжнародного 
досвіду вирішення проблем банківського креди-
тування МСП, а також розробка рекомендацій 
щодо його імплементації в Україні.

Виклад основного матеріалу. Вперше в іс-
торії економічної думки суть підприємництва як 
господарської діяльності, спрямованої на одер-
жання доходу, розглянув англійський економіст і 
банкір Річард Кантильйон (1680-1734), який став 
першим теоретиком управління підприємством 
та дійшов висновку, що саме ця категорія людей 
є «головним рушієм економіки». Вслід за ним 
власні теорії підприємництва як носія технічного 
прогресу розробили французький учений-еконо-
міст Жан-Батист Сей (1767-1832) та австрійський 
теоретик Йозеф Шумпетер (1883-1950) [1]. 

В економічній літературі є велика кількість 
різних за змістом визначень поняття «підприєм-
ництво». Дуже часто поняття «підприємництво» 
ототожнюють з поняттям «бізнес». 

Американські вчені К.  Макконнелл і С.  Брю 
розглядають підприємництво як особливий вид 
діяльності, в основі якої лежать такі умови і ви-
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моги: 
- підприємець ініціює з’єднання ресурсів зем-

лі, капіталу і праці в єдиний процес виробництва 
товару (послуги). Виконуючи роль свічки запа-
лювання і каталізатора, підприємець одночасно 
є рушійною силою виробництва і посередником, 
що зводить разом інші ресурси;

- підприємець бере на себе важке завдання 
прийняття основних рішень у процесі виробни-
цтва товарів (послуг), які й визначають курс ді-
яльності підприємства;

- підприємець – це новатор, особа, яка прагне 
вводити в побут на комерційній основі нові про-
дукти, нові виробничі технології або навіть нові 
форми організації підприємства;

- підприємець – це людина, що йде на ризик. 
Він ризикує не тільки своїм часом, працею, діло-
вою репутацією, але й вкладеними коштами [2].

У вітчизняному законодавстві наведено на-
ступне визначення: «підприємництво – це са-
мостійна, ініціативна, систематична, на власний 
ризик господарська діяльність, що здійснюється 
суб’єктами господарювання (підприємцями) з 
метою досягнення економічних і соціальних ре-

зультатів та одержання прибутку» (ст. 42 Госпо-
дарського кодексу України [3]).

В більшості країн світу визначальним крите-
рієм віднесення підприємства до суб’єктів МСП 
є чисельність працівників за звітний період. Так, 
міжнародна Організація економічного співро-
бітництва і розвитку (ОЕСD), членами якої є 
34 найбільш економічно розвинених держав, до 
найменших відносить підприємства з кількістю 
працівників до 19 осіб, до малих – до 99 осіб, до 
середніх – до 499 осіб, до великих – більше 500 
осіб [4].

В Україні, згідно з ч. 3 ст. 55 Господарського 
кодексу України [3], суб’єкти господарювання 
можуть належати до суб’єктів малого, середньо-
го або великого підприємництва залежно від 
середньорічної чисельності працюючих, орга-
нізаційно-правової форми та доходів за рік від 
будь-якої діяльності (рис. 1). При цьому суб’єкти 
МСП залежно від організаційно-правової форми 
господарювання можуть бути як фізичними осо-
бами-підприємцями, так і юридичними особами, 
а суб’єкти великого підприємництва лише юри-
дичними особами.

Рис. 1. Види суб’єктів господарювання залежно від середньорічної кількості 
працівників та доходів за рік

Джерело: складено автором за даними [3]

МСП є потужною соціально-економічною 
силою, що забезпечує робочими місцями близь-
ко 80% населення та реалізацію більше 60% про-
дукції. За даними Державної служби статистики 
станом на 01.01.2016 р. в Україні налічувалось 
1974 тис. суб’єктів господарювання, серед яких: 
1973,9 тис. МСП або 99,98% від загальної кіль-

кості (в т.ч. 1631 тис. фізичні особи-підприємці, 
328 тис. малі та 15 тис. середні підприємства) та 
423 великих підприємств (рис. 2). При цьому се-
ред малих підприємств 73,9% прибуткові, серед 
середніх підприємств – 71,1%, серед великих під-
приємств – 55,7%.
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Рис. 2. Частка основних показників розвитку великих, середніх та малих 
підприємств за 01.01.2013-01.01.2016 рр.

Джерело: складено за даними [5]

МСП в країнах ЄС становлять 99,8 % усіх під-
приємств та забезпечують 66,9% або 65 млн. осіб 
робочими місцями, отримують 55,5% сукупного 
доходу всіх суб’єктів господарювання (табл.  1). 
Наприклад, в німецьких МСП працює 68,3% всіх 

зайнятих, які підпадають під соціальне страху-
вання. МСП в країнах-членах ЄС становлять 
основу валового виробництва (від 40 % до 70% 
ВВП) [4].

Таблиця 1
Показники діяльності підприємств в ЄС та в Україні

Вид
підприємства

Кількість підприємств, % Зайняті працівники,% Обсяг доходу, %
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Великі
підприємства 0,2 0,5 0,2 0,02 33,1 37,3 32,2 20,9 44,5 52,8 44,2 37,0

МСП, в т.ч.: 99,8 99,5 99,8 99,98 66,9 62,7 67,8 79,1 55,5 47,2 55,8 63,0
Мікро-

підприємства 92,7 82,5 95,2 96,78 29,2 19,2 35,8 35,2 н/д 11,1 20,2 12,0

Малі 
підприємства 6,1 14,6 3,7 2,4 20,4 23,1 13,9 11,7 н/д 15,4 15,2 11,8

Середні 
підприємства 1,0 2,5 1,0 0,8 17,3 20,5 18,2 32,2 н/д 20,6 20,3 39,3

Джерело: складено за даними [4, 5]
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У міжнародній практиці немає єдиного меха-
нізму сприяння розвитку МСП. В кожній країні 
є власні підходи до підтримки діяльності МСП, 
які залежать від таких чинників, як наявні ресур-
си, частка МСП у господарській діяльності, види 
діяльності тощо. Наприклад, в США, Німеччині, 
Японії, Франції розроблено законодавчу базу, яка 
визначає правові основи функціонування МСП 
та спеціальні схеми їх фінансової підтримки.

Світовий досвід показує, що МСП фінан-
суються переважно невеликими банківськими 
установами: земельними банками й ощадними 
касами, банками взаємного кредитування та 
кооперативними банками. Такі банки задоволь-
няють потреби клієнтів у найрізноманітніших 
фінансових послугах, пропонуючи не тільки 
кредити й інвестиції, а й фінансовий консалтинг 
(консультації з фінансового менеджменту, мар-
кетингу, бухгалтерського обліку) та методичне 
забезпечення МСП [6].

Фінансова підтримка діяльності МСП в Укра-
їні може здійснюватись за рахунок самофінансу-
вання (власних коштів), кредитів ( в т.ч. мікро-
кредитів) й інших зовнішніх позик та бюджетних 
коштів. В 2016 р. основним джерелом фінансу-
вання залишалися власні кошти – 65%, банків-
ські кредити – 25 %, бюджетні кошти – 10%. У той 
час як в економічно розвинених країнах частка 
банківських кредитів становить не менше 60% 
від загального обсягу фінансування МСП.

В Україні за формування та реалізацію полі-
тики у сфері підприємництва відповідає Мініс-
терство економічного розвитку і торгівлі Укра-
їни (департамент розвитку підприємництва та 
регуляторної політики). Згідно з Законом Укра-
їни «Про розвиток та державну підтримку ма-
лого і середнього підприємництва в Україні» [7] 
передбачено часткову компенсацію відсоткових 
ставок по кредитам МСП для започаткування 
власної справи. Проте, документ носить виключ-
но декларативний характер. Фінансово-кредитна 
підтримка МСП державою є досить незначною і 
закритою бюрократичними перепонами. 

Залучення банківського кредиту є класичною 
технологією запозичення необхідних фінансових 
ресурсів. Банківські кредити спрямовуються пе-
реважно на придбання основних засобів і попо-
внення обігових коштів, збільшення виробничих 
запасів тощо.

Станом на 01.01.2014 р. сума кредитів, нада-
них банками України суб`єктам господарюван-
ня, склала 698 млрд. грн. (87 млрд. дол. США). 
Станом на 01.01.2016 р. обсяг кредитів зріс до 

819 млрд. грн. або зменшився в доларовому ек-
віваленті до 37 229 млн. дол. США в результаті 
девальвації гривні [5]. При цьому питома вага 
кредитів МСП в кредитному портфелі банків 
упродовж 01.01.2013 – 01.01.2016 рр. становить 
менше 20%. 

Кредитування МСП в Україні здійснююсь 
близько 24 банків, серед яких: ПАТ «Ощад-
банк», ПАТ «Мегабанк», ПАТ КБ «Приватбанк», 
ПАТ  «Укрексімбанк», ПАТ  «Кредобанк», ПАТ 
«Піреус Банк МКБ», ПАТ «ВіЕс Банк» та інші. 

Низька зацікавленість банків у кредитуванні 
МСП обумовлена труднощами у виявленні пози-
чальників, які працюють у тіні і ведуть подвій-
ну бухгалтерію, а також відсутністю заставного 
майна за такими позиками. Це передбачає високі 
ризики та необхідність формування значних об-
сягів резервів під такі кредити. В результаті чого 
знижується прибутковість банківської діяльнос-
ті.

Частка кредитів в іноземній валюті в кредит-
ному портфелі залишається високою (55,8% на 
01.01.2016 р.), що свідчить про високий рівень 
доларизації економіки. Часка недіючих кредитів 
зросла на 9 % або на 119,4 млрд. грн. за рік (до 
28% або 370 млрд. грн. станом на 01.01.2016 р. в 
сукупних валових кредитах) в результаті високої 
проблемності кредитних портфелів в іноземній 
валюті та стрімкої девальвації національної ва-
люти [8].

Починаючи з 2013 р. в результаті підвищення 
ризиків кредитування і нестабільності ринкової 
ситуації значно зросла вартість кредитних ресур-
сів для суб`єктів господарювання і на сьогодні 
складає 16–22% річних. Ставки кредитування для 
МСП значно вищі, ніж для великих підприємств, 
що ускладнює їх доступ до фінансових ресурсів. 

Структура банківських кредитів, наданих 
МСП, свідчить про переважно короткий строк 
кредитування та спрямування коштів в про-
мисловість (42%), оптову та роздрібну торгівлю 
(майже 35 %), тобто види діяльності з коротким 
операційним циклом. Короткий строк кредиту-
вання обумовлений: недостатністю довгостро-
кових ресурсів у вітчизняних банків, обмеженим 
доступом до запозичень на міжнародних ринках, 
збільшенням резервів в результаті високої про-
блемності кредитних портфелів, погіршенням 
платоспроможності позичальників внаслідок ре-
цесії в економіці.

Таким чином, серед проблем банківського 
кредитування МСП слід виділити наступні:

- високі ризики кредитування;
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- недостатність та висока вартість кредитних 
ресурсів;

- відсутність у МСП ліквідного забезпечення;
- короткий строк кредитування; 
- невисока рентабельність кредитування для 

банків; 
- недосконалість нормативно-правової бази; 
- труднощі об’єктивної оцінки реальної кре-

дитоспроможності МСП;
- зниження мотивації частини банків до кре-

дитування внаслідок розміщення ними коштів 
на депозитних сертифікатах НБУ;

- зниження доходів і кредитоспроможності 
МСП;

- брак довгострокових коштів у банків.
Враховуючи міжнародний досвід можна за-

пропонувати наступні рекомендації щодо ви-
рішення проблем банківського кредитування 
МСП, які можуть бути імплементовані в Україні:

- створення спеціалізованого бюро кредит-
них історій для корпоративних клієнтів, що до-
зволить поліпшити доступ до банківських креди-
тів для МСП;

- вдосконалення нормативно-правового за-
безпечення кредитування МСП, зокрема, при-
йняття Закону України «Про мікрокредитуван-
ня»;

- інтеграція досвіду центральних банків роз-
винених країн щодо стимулювання банківського 
кредитування МСП (табл. 2);

- створення схеми гарантування кредитів 
МСП з метою покращення доступу до фінансу-
вання. Наприклад, в Польщі Національний фонд 
кредитних гарантій є посередником між банками 
та МСП як гарант у кредитних відносинах між 
ними. Максимальна сума такої гарантії стано-
вить до 1 млн. євро, вартість – перший рік безко-
штовно, другий – 0,5%. Подібні установи є також 
у Кореї, США, Канаді, Іспанії, Таїланді, Велико-
британії та ін.;

- субсидування відсоткової ставки (Туреччи-
на, Угорщина, Великобританія та ін.), що передба-
чає відшкодування власних витрат підприємців 
по виплаті відсотків за залученими кредитами; 

- виділення центральним банком ресурсів 
для забезпечення кредитування МСП банкам, 
що мають програми мікрокредитування (Вели-
кобританія, Російська Федерація); 

- забезпечення співпраці банків та міжна-
родних фінансових організацій (ЄБРР, Світово-
го банку, Німецько-українського фонду та ін.) в 
межах фінансування МСП; 

- державне стимулювання банків до розши-
рення мікро- та інших видів кредитування; 

- розвиток фінансового лізингу для МСБ, 
який дозволить отримувати матеріальні ресурси 
для започаткування власної справа без застави.

Таблиця 2

Програми центральних банків щодо стимулювання банківського кредитування МСП

Центральний 
банк країни Назва програми

ФРС США Програма кількісного пом’якшення (QE)
Програма стимулювання кредитування МСП (Purchase of MBS Program)

Банк Англії Програма пільгового рефінансування банків, які кредитують реальний сектор, зокрема 
МСП (Funding for Lending Scheme with «incentives for lending skewed towards SMEs»)

Народний банк 
Китаю

Цільове скорочення обов’язкового резервування щодо операцій кредитування агро-
промислового комплексу та МСП (Targeted reserve requirement reductions for lending to 
agriculture and small business)

Банк Кореї Пакет стимулювання розвитку МСП (Stimulus package: finance for SMEs)

Джерело: складено автором

Таким чином, передумовою успішного функ-
ціонування МСП є створення умов для забез-
печення їх ефективної державної підтримки, 
зокрема ресурсного та інформаційного забезпе-
чення. МСП стикаються з проблемою доступу до 

фінансових ресурсів. Основним джерелом фінан-
сування діяльності є власні прибутки та інвести-
ції засновників. Частка банківських кредитів у 
фінансових ресурсах МСП становить лише 20% 
проти 60% у розвинених країнах. Така ситуація 
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зумовлена низкою проблем, серед яких: корот-
кий строк кредитування, висока вартість кре-
диту, відсутність забезпечення, зниження кре-
дитоспроможності МСП. Вирішальною в цьому 
питанні є роль держави, яка має проводити ак-
тивну політику щодо сприяння розвитку та за-
безпечення доступу МСП до кредитних ресурсів. 

Консолідація зусиль вітчизняних банків та дер-
жави в особі НБУ, Міністерства фінансів дозво-
лить прискорити розвиток як банківського сек-
тору, так і МСП до показників розвинутих країн, 
матиме мультиплікативний ефект на розвиток 
економіки.

Список використаних джерел:

1. Вільна енциклопедія «Вікіпедія» [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: https://
uk.wikipedia.org/wiki.

2. Макконнелл К.Р. Экономикс: принципы, 
проблемы и политика: пер.с англ. 14-го изд. / К.Р 
Макконелл , Л.Брю. – М. : ИНФА-М, 2005. – 459 с.

3. Господарський кодекс України: Кодекс від 
16.01.2003  № 436-IV [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/
show/436-15/page2.

4. Офіційний сайт Євростат [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/
eurostat.

5. Офіційний сайт державної служби статис-
тики України [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

6. Стратегія розвитку малих і середніх банків 
у контексті глобалізаційних та євроінтеграйцій-
них процесів // Вісник НБУ. – 2005. – № 1. – С. 
50–51.

7. Про розвиток та державну підтримку мало-
го і середнього підприємництва в Україні: Закон 
України від  22.03.2012  №  4618-VI [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.
ua/laws/show/ 4618-17.

8. Офіційний сайт Національного банку 
України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://www.bank.gov.ua.



33

ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР     № 1 (25) 2017

JEL CLASSIFICATION: G 21, L26

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF BANK LENDING TO SMALL 
AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

Julia V. ZHEZHERUN
PhD, Associate Professor of Finance and Banking, Cherkassy educational-scientific institute of Banking 
University, Ukraine

Annotation. The article explores the nature of 
small and medium-sized enterprises. Herein the main 
indicators of small, medium and large enterprises 
have been analyzed. The features and problems of 

bank lending to small and medium-sized enterprises 
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The article explores the nature of small and me-
dium-sized enterprises. Herein the main indicators 
of small, medium and large enterprises have been 
analyzed. The features and problems of bank lend-
ing to small and medium-sized enterprises have been 
found. Recommendations for solving the problems 
considering international experience have been giv-
en.

The most common and available organizational 
forms of doing business internationally are small and 
medium-sized enterprises. Small and medium-sized 
enterprises both in Ukraine and in the EU make up 
99.8 per cent of all businesses, provide for about 70 
per cent of the population with jobs, and get 55.5 per 
cent of the total income of all entities.

The scarcity of own resources encourages such 
enterprises to seek financing. Small and medium-
sized enterprises are financed mainly by small bank-
ing institutions, such as land banks, savings banks, 
mutual credit banks and cooperative banks. In 

Ukraine, the main source of funding such companies 
were personal funds (65 per cent), while in devel-
oped countries they were funded by bank loans (at 
least 60 per cent).

It has been found that low interest of banks in 
lending to small and medium-sized enterprises is due 
to difficulties in identifying borrowers that work ille-
gally and practice double-entry bookkeeping, as well 
as to the lack of collateral for such loans, etc.

It has been proved that such measures will facili-
tate solving the problems of bank lending to small and 
medium-sized enterprises: establishing a specialized 
credit bureau for corporate clients; improving legal 
security; integration of experience of central banks in 
developed countries concerning lending stimulation; 
creating loan guarantee schemes; interest rate subsi-
dies; state stimulation of banks to expand microlend-
ing and other kinds of crediting; development of fi-
nancial leasing.
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Анотація. У статті розкрито теоре-
тико-методичні підходи до управління 
конкурентоспроможністю банку та досліджено 
підходи до визначення даної категорії. За-
пропоновано комплексну модель управління 
конкурентоспроможністю банку, що ґрунту-
ється на комплексному вивченні особливостей 
функціонування і розвитку банківської устано-
ви в умовах конкурентного ринку та описано її 
етапи.

Аннотация. В статье раскрыты теорети-
ко-методические подходы к управлению конку-
рентоспособностью банка и изучено подходи 
к определению данной категории. Предложена 
комплексная модель управления конкуренто-
способностью банка, которая основывается на 
комплексном изучении особенностей функцио-
нирования и развития банковского учреждения 
в условиях конкурентного рынка  и описаны ее 
этапы.

Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність банку, управління конкурентоспроможністю банку.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность банка, управление конкурентоспособностью банка.

Постановка проблеми. Конкуренція є важ-
ливою рушійною силою розвитку економіки, яка 
проявляється на всіх рівнях – від мікрорівня до 
світової економічної системи. Особливо масш-
табною та виснажливою є конкуренція в сфері 
банківського бізнесу. Адже не можна заперечити 
той факт, що ринок банківських послуг є най-
більш динамічним сегментом фінансового ринку, 
де кількість суб’єктів і спектр продуктів, рівень 
сервісу та технологій постійно змінюється. Тен-
денція щодо посилення конкуренції спостері-
гається й серед українських банків, які ведуть 
боротьбу за клієнтів на шляху до панування на 
ринку. Така боротьба значною мірою визнача-
ється рівнем конкурентоспроможності кожного 
окремого банку. Саме тому особливої актуаль-
ності набуває проблема управління конкуренто-
спроможністю банку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Ґрунтовні наукові дослідження, що дозволили до-
сягти чіткого осмислення основних засад проце-

су управління конкурентоспроможністю банків, 
висвітлені в роботах А. Я. Кузнєцової, Н. Є. Рак, 
І. П. Волощука, О. В. Мірошниченко, Л. Є. Струк  
та ін. Віддаючи належне науковим доробкам вче-
них, необхідно зазначити, що недостатньо уваги 
приділено впровадженню методів стратегічного 
управління  конкурентоспроможністю банків та 
розробці ефективної моделі управління нею в су-
часних умовах розвитку банківської системи.

Метою статті є комплексне дослідження тео-
ретико-методичних підходів до конкурентоспро-
можності банку та розробка практичних реко-
мендацій щодо управління нею.

Виклад основного матеріалу. В сучасних 
умовах існує декілька підходів до управління 
конкурентоспроможністю банку, серед яких най-
більш популярними є системний та процесний. 

При процесному підході до розуміння ка-
тегорії «управління конкурентоспроможністю 
банку» увага акцентується на сукупності по-
слідовних дій щодо підтримки конкурентних 
переваг у короткостроковій перспективі та за-
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безпечення конкурентоспроможності банку у 
довгостроковій перспективі. У свою чергу, сис-
темний підхід передбачає розгляд «управління 
конкурентоспроможністю банку» через призму 

взаємопов’язаних елементів, орієнтованих на до-
сягнення встановлених цілей в умовах мінливого 
зовнішнього середовища  (табл. 1).

Таблиця 1
Підходи до визначення категорії «управління конкурентоспроможністю банку»

Автор Управління конкурентоспроможністю банку – це Підхід

І. О. Піддубник
 [7, с. 58] 

процес, спрямований на формування, розвиток і реалізацію конкурент-
них переваг і забезпечення життєдіяльності цього суб’єкта економічної 
діяльності

П
ро

це
сн

ий

Н. А. Савельєва 
[9, с. 15]

управління процесом формування, підтримки конкурентних переваг та 
подолання конкурентних недоліків

О. В. Мірошниченко 
[6, с. 50] 

сукупність дій суб’єктів управління щодо забезпечення конкурентоспро-
можності банку у невизначеному середовищі шляхом розробки механізму 
управління нею з формуванням необхідного забезпечення

Л. В. Балабанова 
[1, с. 30]

сукупність управлінських дій, спрямованих на дослідження діяльності 
активних і потенційних конкурентів, їх сильних і слабких сторін, а також 
розробку конкурентних стратегій, що забезпечують формування й під-
тримку довгострокових конкурентних переваг

І. П. Волощук 
[3, с. 69]

сукупність цільових комплексних блоків, що відображають заходи, які 
сприяють підвищенню конкурентних можливостей банку за рахунок 
створення й підтримки довгострокових конкурентних переваг

С
ис

те
мн

ий

О. В. Мірошниченко 
[6, с. 50]

сукупність суб’єктів управління (організаційно-структурних підрозділів 
банку), механізму управління та об’єкту управління

Р. А. Фатхутдінов 
[11, с. 65]

цілісний комплекс взаємопов’язаних компонентів, що має особливу єд-
ність із зовнішнім середовищем і являє собою підсистему системи вищого 
порядку

Л. Є. Струк, 
О. А. Криклій 
[10]

складний процес, що забезпечує цілеспрямований вплив керівництва на 
діяльність банку та передбачає взаємоузгоджене поєднання окремих еле-
ментів системи управління з метою забезпечення реалізації конкурентних 
переваг за будь-яких соціальних, політичних, економічних та інших зру-
шень у зовнішньому середовищі

П
ро

це
с-

но
-с

ис
-

те
мн

ий
Проте, управління конкурентоспроможніс-

тю банку необхідно визначати не як складний 
процес, а як сукупність безперервних дій керів-
ництва, спрямованих на діяльність банку, що 
передбачають взаємоузгоджене поєднання окре-
мих елементів системи управління з метою за-
безпечення реалізації конкурентних переваг за 
будь-якої зміни зовнішнього середовища.

Аналіз практики ведення банківського бізне-
су та підходів до планування діяльності банків 
свідчить, що сьогодні в практичній діяльності 
банківських установ прикладні аспекти страте-
гічного управління недостатньо розвинені, спо-
стерігається відсутність чітко визначених реаль-
них довгострокових цілей, взаєморозуміння між 
керівниками функціональних підрозділів (час-
тіше вони не до кінця усвідомлюють завдання й 
потреби суміжних підрозділів і керуються лише 
інтересами свого підрозділу), ефективних систем 

мотивації персоналу на максимальне досягнення 
запланованих результатів найбільш ефективним 
способом [2]. Характеризуючи системи страте-
гічного управління, які використовують сучасні 
банки необхідно звернути увагу на такі недоліки: 
досить часто стратегію не формалізовано, бракує 
концептуального і технологічного зв’язку між 
стратегією та організаційними рішеннями, які 
використовуються та запроваджуються; ключові 
показники результативності не збалансовані і не 
зорієнтовані на стратегію [4, с. 24]. 

Виходячи з цього, концептуальні положення 
стратегічного управління конкурентоспромож-
ністю банку мають ґрунтуватися на комплексно-
му вивченні проблеми функціонування і розви-
тку банківської установи в умовах конкурентного 
ринку, обумовленою високим динамізмом умов 
ведення банківського бізнесу та на необхідності 
постановки проблеми стратегічного управління 
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конкурентоспроможністю банку і розробки від-
повідного комплексу його інструментів.

Саме тому, з метою підвищення ефективнос-
ті управління конкурентоспроможністю банку 

розроблено структурно-функціональну модель 
стратегічного управління конкурентоспромож-
ністю банку (рис. 1.)., що складається з дев’яти 
послідовних етапів: 

Рис. 1 Модель стратегічного управління конкурентоспроможністю банку
Джерело: розроблено авторами
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1. Встановлення стратегічних пріоритетів 
банку (бачення, місії та цілей), що сприятиме 
кращій орієнтації банку на ринку банківських 
послуг в умовах загострення конкуренції.

2. Оцінка поточного рівня конкурентоспро-
можності банку за нефінансовими (якісними) та 
фінансовими (кількісними) параметрами. 

3. Аналіз відхилення поточного рівня конку-
рентоспроможності банку від максимально мож-
ливого значення. На даному етапі доцільно до-
слідити основні причини недосягнення банком 
найвищого рівня конкурентоспроможності. 

Можливим є проведення факторного аналізу, 
що ґрунтується на визначенні впливу окремих 
складових конкурентоспроможності банку на 
кінцевий результат (інтегральний показник кон-
курентоспроможності).

4. Проведення SWOT-аналізу. Необхідно 
здійснювати аналіз та прогноз факторів непрямої 
дії (фактори зовнішнього макросередовища) та 
їх розподіл на ті, що створюють можливості й ті, 
що створюють загрози для розвитку банку. Ана-
логічно здійснюється аналіз та прогноз факторів 
прямої дії (фактори безпосереднього оточення 
банку). Оцінюються сильні сторони та слабкі 
сторони банку та, в кінцевому підсумку, будуєть-
ся матриця SWOT-аналізу.

5. Вибір конкурентної стратегії банку, що ві-
дображає його націленість на підвищення конку-
рентоспроможності в довгостроковій перспекти-
ві. Наявність ефективної конкурентної стратегії 
надає банку певні переваги, оскільки на підставі 
такої стратегії управлінські рішення приймають-
ся персоналом банку більш свідомо й активно; 
мінімізується непогодженість дій різних підроз-
ділів банку; менеджери одержують можливість 
у процесі поточної діяльності відокремлювати 
головні проблеми підвищення конкурентоспро-
можності та завдання від другорядних; співро-
бітники працюють більш ефективно.

6. Розроблення програми реалізації конку-
рентної стратегії банку. Дана програма має бути 
спрямована на забезпечення конкурентоспро-
можності: 

а) системи менеджменту (запровадження 
комплексного стратегічного управління банком; 
формування реінжинірингової структури управ-
ління; удосконалення системи мотивації праців-
ників; формування системи цінностей, спрямо-
ваності персоналу на результат, корпоративної 
культури); 

б) організаційно-технічної системи (удоско-
налення системи функціональних зв’язків між 

підрозділами та документообігу; створення су-
часної функціональної інформаційної системи; 
розробка формалізованих правил, процедур, по-
садових інструкцій);

в) фінансової системи (забезпечення щоріч-
ного зростання отриманих доходів; забезпечен-
ня прибутковості; бюджетування; проведення 
пошуку та реалізації заходів з підвищення дохід-
ності активів);

г) маркетингової системи (підвищення дові-
ри; формування ефективної системи продаж у 
регіонах та центрі; підвищення якості обслугову-
вання клієнтів; створення конкурентних продук-
тів; розширення переліку пропонованих послуг; 
позиціонування власної діяльності).

7. Впровадження розробленої програми. 
Зміст стадії впровадження безпосередньо зале-
жить від обраних напрямків розвитку конкурен-
тоспроможності. Даний етап включає визначен-
ня чітких завдань, призначення відповідальних 
осіб та налагодження взаємозв’язків між ними, 
внесення необхідних змін до організаційної 
структури, посадових обов’язків, за необхідності 
підготовка та підвищення кваліфікації [8].

8. Контроль за виконанням стратегії, що по 
суті є аналізом проміжних результатів, здійсню-
ється як в цілому по установі, так і частково за 
кількісними та якісними показниками відповідно 
до функціонального напряму. На підставі оцінки 
результатів попереднього етапу менеджмент бан-
ку робить висновок щодо досягнення стратегіч-
них цілей управління конкурентоспроможністю.

9. Коригування дій. Протягом усього циклу 
забезпечення конкурентоспроможності банку 
відбувається коригування дій, визначення відхи-
лень отриманих показників від запланованих для 
забезпечення досягнення цільового рівня конку-
рентоспроможності.

Щодо оцінки поточного рівня конкуренто-
спроможності банку (ІІ етап моделі управління 
конкурентоспроможністю банку), вважаємо до-
цільним використовувати методику, що полягає 
у визначенні інтегрального показника конкурен-
тоспроможності банку на основі попереднього 
аналізу нефінансових параметрів та розрахунку 
фінансових [5, с. 129]. Для цього використову-
ють  за нефінансовими та фінансовими складо-
вими експертну  шкалу оцінювання. Нефінансова 
складова оцінки конкурентоспроможності банку 
включає: канали обслуговування клієнтів; види 
банківських послуг для юридичних осіб за допо-
могою системи «Клієнт-Банк»; види банківських 
послуг для фізичних осіб з допомогою інтернет-
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банкінгу; види банківських послуг для фізичних 
осіб з допомогою мобільного банкінгу; інновації; 
кореспондентську мережу; організацію навчання 
персоналу; взаємодію із зацікавленими особами. 
При розрахунку фінансової складової конкурен-
тоспроможності банку пропонується використо-
вувати такі показники, як: коефіцієнт фінансово-
го важеля; мультиплікатор капіталу; коефіцієнт 
використання активів; коефіцієнт кредитної 
активності; коефіцієнт активності залучення ко-
штів клієнтів; загальний рівень рентабельності. 
[5, c. 132-136]

Зауважимо, що зазначені показники не дають 
змогу в повній мірі оцінити поточний стан банку 
в сучасних умовах, оскільки не містять елемен-
тів, що враховують загальну ситуації в країні та в 
галузі. Тому, вважаємо доцільним доповнити фі-
нансові параметри оцінювання конкурентоспро-
можності банку такими групами показників: 
показники ризику (валютний ризик; кредитний 
ризик); показники якості активів (коефіцієнт 
прострочених кредитів; коефіцієнт забезпече-
ності кредитів). 

Необхідність розрахунку ліміту загальної 
відкритої валютної позиції банку, на нашу дум-
ку, зумовлена постійними коливаннями курсу 
національної валюти в сучасних реаліях та по-
требою обмеження негативного впливу даних 
подій на фінансовий стан банку. У свою чергу, у 
зв’язку зі складною політичною та економічною 
ситуацією в Україні (ведення бойових дій на схо-

ді України, зниження обсягів виробництва, ін-
фляція, зниження реальних доходів населення) 
зростає прострочена заборгованість за кредита-
ми клієнтів, внаслідок їх неспроможності вчасно 
виконати власні зобов’язання. Тому, при оцінці 
поточного рівня конкурентоспроможності бан-
ку, виникає необхідність у  розрахунку нормати-
ву максимального розміру кредитного ризику на 
одного контрагента, коефіцієнта прострочених 
кредитів та коефіцієнта забезпеченості кредитів. 
Також, пропонуємо включити до оцінки конку-
рентоспроможності банку норматив максималь-
ного розміру кредитного ризику за операціями з 
пов’язаними з банком особами, що пов’язано з 
необхідністю зменшення участі банків у тіньових 
схемах, відмиванні грошей, виведенні капіталу за 
кордон, побудові фінансових установ за принци-
пом фінансових пірамід.

Висновки. Отже, на сучасному етапі розви-
тку банківської системи України, забезпечення 
високого рівня конкурентоспроможності банку 
можливе лише на основі ефективної організа-
ції управління конкурентоспроможністю банку, 
що ґрунтується на побудові стратегічної моделі 
управління конкурентоспроможністю банку, що 
дозволить: здійснити комплексну оцінку поточ-
ного стану банку; виявити силу впливу окремих 
складових конкурентоспроможності банку на 
його конкурентне становище; розробити систему 
заходів щодо підвищення конкурентоспромож-
ності банку та досягнення стратегічної мети.
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Summary. The article deals with theoretical 
approaches to the management of bank 
competitiveness and defines its concept. A complex 
model of management of bank competitiveness 

is developed. A model is base on complex study of 
features of functioning and development of bank 
establishment in the conditions of competition market

Key words: competition, bank competitiveness, management of bank competitiveness.

In modern conditions there is a tendency to 
strengthen competition among Ukrainian banks, 
which are fighting for customers on their way to 
dominance in the market.Such struggle is largely 
determined by the level of each separate bank com-
petitiveness. Therefore, a problem of management of 
bank competitiveness acquires the special actuality.

The aim of the article is to analyze theoretical and 
methodological approaches tobank competitiveness 
and to develop practical recommendations about 
management of it.

In this work the main approaches to determina-
tion of category “management of bank competitive-
ness” are researched and own understanding of this 
concept is offered.

The structural-functional model of management 
of bank competitiveness is developed, which includes 
9 consecutive stages and is the basis for achieving 
planned competitiveness indicators.

At the second stage of management model “As-
sessment of the current level of bank competitive-
ness” it is proposed to complement the existing 
method the financial indicators of the risk (currency 
and credit) also analyzed the quality of assets (ratio of 
overdue loans, ratio of security of the credits).

Practical value of the received results consists in 
scientific and methodical recommendations about 
management of bank competitiveness, which are of-
fered by authors andcan be used in banks of Ukraine 
in order to increase their competitiveness.

Thus, at the present stage of Ukraine’s banking 
system to ensure a high level of bank competitiveness 
in the conditions of growth of intensity of the compe-
tition is possible only on the basis of the effective or-
ganization of management of bank competitiveness 
based on management model of bank competitive-
ness and will allow to reach consecutive and stable 
growth, to realize opportunities and to avoid danger.
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Анотація. У статті проведено теоретичне 
дослідження сутності та характерних ознак 
управління змінами, що виникають  в результаті 
розвитку муніципальної діяльності. Розглянуто 
модель успішного управління організаційними 
змінами та розподіл повноважень управління 
змінами. Запропоновано рекомендації щодо 
розв’язання проблем управління змінами в 
муніципальній діяльності.

Аннотация. В статье проведено теорети-
ческое исследование сущности и характерных 
признаков управления изменениями, возникаю-
щими в результате развития муниципальной 
деятельности. Рассмотрена модель успешного 
управления организационными изменениями и 
распределение полномочий управления измене-
ниями. Предложены рекомендации по решению 
проблем управления изменениями в муници-
пальной деятельности. 

Ключові слова: місцеве управління, місцеве самоврядування, муніципальне управління, управління змінами, подолання опору змінам, 
ефективність змін.

Ключевые слова: местное управление, местное самоуправление, муниципальное управление, управление изменениями, преодоление 
сопротивления изменениям, эффективность изменений.

Постановка проблеми. Проблеми децентра-
лізації, що вирішуються в Україні, викликають 
необхідність змін в муніципальній діяльності. 

Ефективне управління змінами являє собою 
одну із найскладніших задач для керівників – 
управлінців муніципальних органів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми розвитку принципів муніципально-
го управління розглядаються в наукових дослі-
дженнях відомих міжнародних та вітчизняних 
фахівців С.А. Авак’яна, М.А. Бажинова, Д. Ві-
таль, Л. Веліха [4], С. Лінча, В. Малиновського [6], 
І. Мартіна, Х.Г. Мауєра, М. Мескон, М. Альберт, 
Ф. Хедоурі, Дж. Стюарта, М. Салій., О. О. Сунцо-
вої [11], П.П. Шляхтун та ін. [10].

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
дослідження проблематики питань щодо управ-
ління змінами у муніципальній діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Невід’ємною рисою сучасних бізнес-структур є 
організаційні зміни. Зміни ‒ це освоєння органі-
зацією нових ідей або моделей поведінки [3, с.47]. 

За моделлю успішного управління організа-
ційними змінами Леррі Грейнера [1, с.533-535] 
передбачено шість основних етапів (рис. 1). 

На першому етапі керівництво повинно усві-
домити необхідність змін. Тиск на вище керів-
ництво можуть здійснювати зовнішні фактори, 
такі як зміни в економіці та поява нових зако-
нодавчих актів щодо децентралізації державно-
го управління. Відчуття необхідності змін може 
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бути пов’язано також з внутрішніми фактора-
ми  – зменшенням продуктивності праці, збіль-
шенням витрат, плинністю кадрів, дисфункціо-
нальними конфліктами та скаргами працівників.

На другому етапі може виникнути потреба в 
аналізі усвідомлених керівництвом проблем – а 
саме посередницьких послугах зовнішніх кон-
сультантів для виявлення об’єктивних точок 

зору та зміни орієнтації. Вище керівництво може 
використати власних співробітників за умови їх 
об’єктивності та наявності особистої думки (яка 
може не сподобатись керівництву). 

На третьому етапі керівництво збирає не-
обхідну інформацію, з’ясовує справжні причини 
виникнення проблем, що викликають необхід-
ність змін.
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керівництво 

Спонукання до 
дій 

Посередництво 
на вищому рівні 
керівництва 

Переорієнтація 
на внутрішні 
проблеми 

Діагностика 
проблемної 
області 

Усвідомлення 
конкретної 
проблеми 

Находження 
нового 
рішення 

Зобов’язання 
по виконанню 

курсу 

Експеримент 
з новим 
рішенням 

Виявлення 
результатів 

Підкріплення 
на основі 
позитивних 
результатів 

Прийняття 
нових 
методів 

Етап 1 

Етап 2 

Етап 3 

Етап 4 

Етап 5 

Етап 6 

 

 

Вплив на 
структуру 
влади 

Реакція 
структури 
влади 

Рис. 1. Модель успішного проведення організаційних змін [2]

Інформація потрапляє до керівництва з ниж-
чих рівнів ієрархії для прийняття адекватних рі-
шень.

Процес усвідомлення відбувається згори до-
низу. З’ясування області проблеми призводить 
до її конкретизації. 

На четвертому етапі керівництво повинно 
уникати спокуси використати старі рішення до 

нових проблем.  Крім того, рішення повинні мати 
підтримку тих, хто буде їх виконувати. 

На п’ятому етапі організація випробовує 
заплановані зміни для зменшення ризикованих 
наслідків та виявлення прихованих ускладнень. 
З використанням механізмів контролю визнача-
ється можливість запланованих змін покращити 
ситуацію, їх сприйняття персоналом та напрями 
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поліпшення реалізації планів. Керівництво може 
визначити необхідність перегляду повноважень, 
проведення додаткової підготовки персоналу, 
створення комітету, що буде слідкувати за вико-
нанням програми та запобігати спротиву ново-
введенням. 

Шляхом експерименту керівництво може 
скорегувати плани для їх більшої ефективності. 

На шостому етапі необхідно мотивувати 
людей для прийняття змін. Переконання в пере-
вагах змін для працівників покращить сприйнят-
тя нових методів на всіх рівнях організації. Під-
кріпленням погодження зі змінами можуть бути 
схвалення, визнання, просування по службі, під-
вищення оплати, залучення до обговорення про-
цесу управління змінами. 

Використання участі працівників в реалізації 
змін є ефективним підходом в сучасному управ-
лінні, зокрема в муніципальній діяльності.

З огляду на положення Закону України «Про 
місцеве самоврядування» вбачається, що місцеве 
самоврядування є гарантованим державою пра-
вом та реальною здатністю територіальної гро-
мади ‒ жителів села чи добровільного об’єднання 
у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, 
міста ‒ самостійно або під відповідальність орга-
нів та посадових осіб місцевого самоврядування 
вирішувати питання місцевого значення в межах 
Конституції і законів України [9]. 

Об’єднання людей в певні колективи немож-
ливо уявити без внутрішньої структурованості 
та без належного організованого управління од-
них іншими, що потребує соціуму здатного до са-
моуправління. 

На думку П.П. Шляхтун визначено, що місце-
ве управління вбачає діяльність місцевих органів 
виконавчої влади щодо вирішення питань за-
гальнодержавного значення в межах адміністра-
тивної територіальної одиниці [7, с. 255]. 

Муніципальне управління – це складовий 
елемент публічної влади, що має основу – народ 
України, який реалізує своє конституційне пра-
во на управління державними справами та має 
основну мету – задоволення потреб населення.

Муніципальне, або місцеве, управління 
(МСУ) – другий рівень управління після дер-
жавного. Він покликаний організувати порядок і 
життєдіяльність спільнот більш дрібного масш-
табу, ніж держава, поселень або їх частин, райо-
нів міста. У громаді в більшій мірі, а в органах 
муніципального управління в меншій основою 
функціонування був принцип самоврядування, 
тобто керівник, громади, як правило, обирався 
(і постійно переобирався) на сході общинників. 
Його діяльність була у всіх на виду. Її розумність 
і справедливість ними оцінювалася, стаючи зна-
чимим критерієм вибору нового керівника при 
чергових перевиборах.

Наукове розуміння сутності місцевого само-
врядування передбачає розгляд трьох взаємодію-
чих і взаємодіючих рівнів відносин та діяльності. 
Самий нижній  – це сфера самоорганізації жи-
телів, обумовлена їх спільним проживанням на 
даній території. Середній рівень передбачає му-
ніципальне управління процесами життєдіяль-
ності та розвитку місцевого співтовариства. Ви-
щий рівень  передбачає  область публічної влади 
в межах окремої території [8].

В процесі дослідження з’ясовано, що поняття 
«муніципального управління» є ототожненням 
до «місцевого самоврядування».

У вітчизняній літературі ще не сформовано 
загальноприйнятого поняття муніципального 
управління, яке значно відрізняється від інших 
видів управління.

Шаров Ю. розглядає  поняття муніципально-
го управління як особливий вид управління ор-
ганів місцевого самоврядування, який реалізує 
суспільно-адміністративні відносини, що вини-
кають під час реалізації місцевих інтересів гро-
мадян [10, с. 362].

Для вирішення проблем щодо управління 
змінами в муніципальній діяльності керівництво 
вищого рівня не повинно нехтувати практичним 
досвідом та ініціативою низового рівня управ-
ління, якого безпосередньо стосуються зміни. 
Розподіл влади серед керівників різних рівнів 
за Грейнером передбачає три можливі варіанти 
(рис. 2).

Розподіл повноважень 
(баланс між вищим керівництвом та підлеглими) 

 
Односторонні дії                                                                          Делегування повноважень  
(повне збереження повноважень                                        (повне делегування повноважень 
вищим керівництвом)                                                                                       нижчим рівням) 

Рис. 2 Розподіл повноважень для управління змінами [1]
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Розподіл повноважень передбачає високу сту-
пінь участі працюючих в прийнятті рішень. Ке-
рівники та підлеглі разом визначають необхідні 
зміни та розробляють альтернативні підходи 
їх реалізацію. Керівники вищого рівня можуть 
визначити проблему, а персонал нижчих рівнів 
приймає участь в обговоренні змін, необхідних 
для вирішення проблеми.  В муніципальній ді-
яльності розподіл повноважень передбачає ви-
соку кваліфікацію та відповідальність керівників 
нижчих рівнів. 

Односторонні дії передбачають використан-
ня традиційної влади для здійснення нововве-
день. Визначення проблеми та способів її вирі-
шення здійснюється вищою ланкою керівництва 
та направляється по ієрархічні структурі управ-
ління. Для ефективності односторонніх дій під-
леглі повинні сприймати законну владу, а необ-
хідність в плюралізмі думок – мінімальна.

Муніципальні органи місцевого управління 
в деяких ситуаціях можуть використовувати та-
кий підхід для збільшення оперативності органі-
заційної діяльності та чіткої відповідальності за 
посадами. 

Делегування повноважень в цілому відповідає 
ліберальному стилю керівництва. Вища ланка 
надає підлеглим інформацію про необхідні зміни 
делегує повноваження щодо оцінки корегуючи 
дій та їх реалізації. Керівник мотивує окремих 
працівників за формування особистої позиції та 
втілення її на свій розсуд. 

В муніципальних органах такий підхід сприяє 
створенню резерву керівних кадрів для подаль-
шого просування, що здобувають досвід шляхом 
обговорення конкретних ситуацій та здійснення 
індивідуальних та організаційних змін.

Перевагою делегування повноважень є змен-
шення вірогідності опору змінам та збільшення 
діапазону думок щодо конкретної проблеми.

Додаткові зміни в муніципальній діяльності 
можуть відбуватись з різним темпом – від швид-
кого до повільного. Місце в цьому континуумі та 
необхідний час на впровадження змін визнача-
ється наступними факторами [12, с. 122]:

- рівнем та різновидом очікуваного опору 
(чим більший рівень опору, тим повільніше не-
обхідно проводити зміни);

- владою та повноваженнями ініціатора змін 
(якщо влада ініціатора є більш потужною, ніж 
влада працівників муніципальних органів, що 
можуть чинити опір змінам, темп може бути на-
ближеним до швидкого кінця континууму);

- обсягом інформації (чим більше необхідно 
надавати інформації працівникам муніципаль-
них органів та отримувати від них, тим повільні-
ше повинні відбуватись зміни);

- рівнем ризику (чим більшою є загроза для 
муніципальної діяльності в разі відсутності змін, 
тим більш швидкими темпами повинні відбува-
тись такі зміни).

Врахування наведених факторів для обрання 
доцільного темпу змін потребує залучення най-
більш досвідчених працівників муніципальних 
органів та, в разі необхідності, експертів та фа-
хівців з інших організацій. 

Оцінка можливого опору змінам може вико-
ристовувати анонімне анкетування працівників, 
обговорення в робочих групах, скриньки для по-
дання пропозицій та скарг та інші канали зворот-
нього зв’язку. 

Влада ініціаторів змін може бути підсиленою 
за рахунок ефективного стилю керівництва, який 
спирається на сучасні підходи до ситуаційного 
лідерства. 

Можливість покращення інформаційних 
процесів під час впровадження змін залежить від 
використання інформаційних технологій, які за-
безпечать більшу оперативність, достовірність та 
достатність обсягу інформації.

Рівень ризику в некомерційній муніципаль-
ній діяльності потребує чіткого усвідомлення 
керівництвом зростання очікувань з боку сус-
пільного оточення та місцевих громад. Процеси 
децентралізації державного управління також 
висувають нові вимоги до муніципальної діяль-
ності та збільшують відповідальність органів 
місцевого врядування за реалізацію ефективних 
змін. 

Намагання керівництва занадто пришвидши-
ти темп змін може стати додатковим негативним 
каталізатором опору працівників муніципальних 
органів. Тому обрання місця в континуумі темпів 
змін потребує командної роботи, а не застарілих 
директивних методів управління.

Подолання опору змінам може бути покраще-
но за допомогою методів управління, запропоно-
ваних Дж. Коттером та Л. Шлезінгером [13]: 

- інформування і спілкування (при недостат-
ньому обсязі інформації або її низької якості);

- участь і зацікавленість (ініціатори зміни ма-
ють недостатньо інформації для її планування, а 
ризик опору значний);

- допомога і підтримка (опір змінам 
пов’язаний з острахом адаптації до нових умов);
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- переговори й угоди (окремий службовець 
або група втрачають що-небудь при реалізації 
змін);

- маніпуляції й кооптації (якщо інші тактики 
не спрацьовують або є занадто дорогими);

- явний і неявний примус (необхідне швид-
ке здійснення змін, а їх ініціатори мають значну 
владу).

Висновки та перспективи подальшого роз-
витку. 

Сучасні зміни в економіці України впливають 
на муніципальні органи, що діють в нестійкому 
зовнішньому оточенні. Зміни відбуваються все-
редині організацій та відбиваються (за рахунок 

взаємозв’язку факторів) на всій муніципальній 
діяльності. 

Складність розв’язання проблем управління 
змінами пов’язана зі сприйняттям всіма праців-
никами нововведень як необхідних та доцільних 
для муніципальної діяльності. 

Подолання опору змінам є обов’язковою умо-
вою для подальшого розвитку муніципального 
управління та самоврядування. Роз’яснення  до-
цільності змін, участь в обговоренні проблем та 
реалізації планів сприяють більш ефективній му-
ніципальній діяльності та позитивному іміджу 
місцевих органів з точки зору місцевих громад та 
суспільного оточення.
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Summary. The article presents the theoretical study 
of the characteristic features of change management 
arising as a result of municipal activity. The model of 
successful management of organizational changes 

and division of responsibilities change management. 
The recommendations for solving the problems of 
change management in municipal activities.

Key words: local control, local government, municipal management, managing of changes, overcoming resistance to change, efficiency change.

The article is to provide the effectiveness of 
changes` management in the municipality of Ukraine 
using the model of successful organizational change. 
Theoretical and methodological basis of study are 
scientific researchers work on managing change in 
municipal activities. It is offered approach to phased 
changes in municipal organizations.  

There are identified peculiarities of distribution 
of powers among the different level leaders which are 
essential in managing changes in municipality.

It is proved the core of the «managing changes» 
and advisability of their using in municipal activity 
of organizations. Area where the results are to use is 
a activity of municipal organizations, local govern-
ments, which realize social and administrative rela-
tions in the interests of local communities.

It is offered adapted model of successful imple-
mentation of organizational changes in controlling 
the municipal activity. There is determined specificity 

of distribution of powers and balance among senior 
management and subordinates during successful or-
ganizational changes. Development of recommenda-
tions regarding the distribution of powers for leading 
the changes promotes the development of organiza-
tions municipality.

Variable status of external environment of orga-
nizations which associated with implementation of 
decentralization of local government needs more at-
tention to control the changes in municipal activity.

Awareness of the need for change and overcom-
ing resistance to innovation is a big complex problem 
for managers.

Successful management of organizational change 
processes can provide solutions to complex situations 
both within the organization and beyond in terms of 
expectations of social environment and local com-
munities. 
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Анотація. У статті проаналізовано 
динаміку чисельності сільських населених 
пунктів в Україні. Досліджено вітчизняні та 
закордонні умови надання іпотечних кредитів. 
Виявлено переваги надання іпотечних кредитів 
жителям села. Зазначено основні пробле-
ми іпотечного кредитування в Україні та 
запропоновані шляхи їх подолання. 

Аннотация. В статье проанализирована 
динамика количества численности сельских 
населенных пунктов в Украине. Исследованы 
отечественный и зарубежные условия предо-
ставления ипотечных кредитов. Обнаружено 
преимущества и недостатки предоставления 
ипотечных кредитов жителям села. Указаны 
основные проблемы ипотечного кредитования 
в Украине и предложены пути их преодоления.

Ключові слова: іпотечний кредит, відсоткова ставка, пільговий кредит, кредитоспроможність, агропромисловий комплекс, сільська 
місцевість, населення села.

Ключевые слова: ипотечный кредит, процентная ставка, льготный кредит, кредитоспособность, агропромышленный комплекс, сельская 
местность, население села.

Постановка проблеми. За роки незалежнос-
ті в Україні спостерігається зменшення кількості 
сільських населених пунктів та чисельності їх на-
селення. Оскільки сільське господарство посідає 
друге місце серед галузей економіки у структурі 
експорту, існує необхідність відновлення села.  
Однією з перспективних можливостей запуску 
процесу відновлення є надання іпотечних кре-
дитів жителям села. Це дозволить суб’єктам гос-
подарювання в сільській місцевості розпочати 
власну справу або розширити існуюче господар-
ство.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  
Проблеми іпотечного кредитування сільського 
населення досліджували такі вчені як В. Алексій-
чук, В. Бочаров, В. Ватутін, М. Денисенко, І. Єго-
рова, О. Завидівська,  Я. Калашник, С. Козачен-

ко, В. Кудрявцева, А. Майданович, С. Погосян, 
Н. Поліщук, В. Савчук, С. Ямпольський. Сучасна 
ситуація в Україні з надання іпотечних кредитів 
селянам потребує пристальної уваги задля вирі-
шення проблеми занепаду села.   

Мета статті: Окреслити сучасні тенденції 
надання іпотечних кредитів жителям сільських 
населених пунктів в Україні. Виділити головні 
проблеми іпотечного кредитування та шляхи їх 
вирішення в Україні.

Виклад основного матеріалу. Чисельність 
сільського населення України скорочується ви-
сокими темпами, при цьому для українського 
села характерним є явище «старіння», оскільки 
молодь часто залишає свої домівки для пошуку 
кращого життя в місті. Щороку з мапи України 
зникає кілька десятків сіл (табл. 1) [1].
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Таблиця 1 
Динаміка сільських населених пунктів в Україні 1991-2016 рр.

Рік К-сть сіл Абсолютний 
приріст

Відносний 
приріст

1991 28 845    
1992 28 828 -17 -0,06%
1993 28 858 30 0,10%
1994 28 863 5 0,02%
1995 28 864 1 0,00%
1996 28 838 -26 -0,09%
1997 28 834 -4 -0,01%
1998 28 794 -40 -0,14%
1999 28 775 -19 -0,07%
2000 28 739 -36 -0,13%
2001 28 651 -88 -0,31%
2002 28 619 -32 -0,11%
2003 28 612 -7 -0,02%
2004 28 597 -15 -0,05%
2005 28 585 -12 -0,04%
2006 28 562 -23 -0,08%
2007 28 540 -22 -0,08%
2008 28 504 -36 -0,13%
2009 28 490 -14 -0,05%
2010 28 471 -19 -0,07%
2011 28 457 -14 -0,05%
2012 28 450 -7 -0,02%
2013 28 441 -9 -0,03%
2014 28 397 -44 -0,15%
2015 28 388 -9 -0,03%
2016 28 385 -3 -0,01%

2016/1991 -460 -1,59%

З попередньо неведених даних бачимо, що за 
роки незалежності спостерігається негативна ди-
наміка чисельності сільських населених пунктів, 
зокрема зменшення на 460 шт., або на 1,59%. При-
чинами зникнення сільських населених пунктів 
вважаються урбанізація, старіння нації, демогра-
фічна криза.  Зменшення чисельності СНП гово-
рить і про зменшення сільського населення.

 По своїй суті проблеми на селі зводяться до 
трьох основних напрямків, серед яких:

Економічні – низька підприємницька актив-
ність, важкий стан аграрного сектору та незначне 
розміщення виробничих об’єктів.

Транспортна інфраструктура – поганий стан 
доріг та відсутність належних комунальних ко-
мунікацій.

Соціальна інфраструктура – незадовільний 
стан або ж відсутність сільських клубів, навчаль-
них закладів та фельдшерсько-акушерських 
пунктів [2].

На нашу думку, заселенню села сприятиме 
іпотечне кредитування на придбання житла в 
сільських населених пунктах. 

Іпотечний кредит – це особлива форма кре-
диту, пов’язана з наданням коштів під заставу 
нерухомого майна: землі, виробничих чи житло-
вих будівель тощо. Іпотечні кредити надаються 
на довгостроковій основі. Іпотека як сукупність 
економіко-правових відносин, які виникають 
між суб’єктами господарювання з приводу за-
безпечення виконання боргового зобов’язання 
нерухомим майном, є інструментом залучення 
фінансових коштів в економіку, забезпечує по-
вернення позичених коштів, стимулює обіг не-
рухомості, коли інші способи (купівля, продаж 
тощо) економічно недоцільні або юридично не-
можливі оцінки доступності іпотечних кредитів 
для населення.

На сьогоднішній день в системі іпотечного 
кредитування важливу роль відіграє ринок бан-
ківських послуг (табл. 2) [3].
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Таблиця 2
Умови іпотечного кредитування для населення станом на 03.10.2016 р.

Банк Термін 
кредиту

Мін.аванс від 
вартості, %

Мін.реальная 
ставка

Асвіо Банк (Приватінвест) 1 рік 30 15,02
ПриватБанк 20 років 25 18,07
Індустріалбанк 5 років 80 21,39
Кредобанк 20 років 50 21,73
Полтава-банк 15 років 50 22,18
UniCredit Bank 5 років 50 22,72
VS Bank (Фольксбанк) 5 років 40 22,85
Львов 10 років 25 22,99
Ощадбанк 20 років 10 23,09
Таскомбанк 10 років 37,5 24,22
Південний 1 рік 30 27,57
ОТП Банк 1 рік 30 27,76
Укргазбанк 20 років 20 28,9

Показники таблиці свідчать, що середня став-
ка за кредитами на 1 рік складає – 25,43%, на 5 
років – 23,32%, на 10 років – 23,6%, на 15 років – 
23,48%, на 20 років – 23,04%.  Такий високий рі-
вень відсоткової ставки є основним обмеженням 
для  відтворення кредитування купівлі життя. 
Не кожний споживач має таку кредитоспромож-
ність, яка б забезпечила розрахунки в повному 
об‘ємі та в установлені строки з банківською 
установою, зважаючи на практично непідйомні 
для пересічного українця суми та вартість кре-
диту. Це і спричиняє низький відсоток іпотеч-
них кредитів в кредитному портфелі українських 
банків.

На противагу Україні в європейських країнах 
власне помешкання для сім’ї, яка працює, є абсо-
лютно доступною річчю. У Німеччині ставки по 
іпотечних кредитах з десятирічним терміном ви-
плати не перевищують 4,6% і мають тенденцію до 
зниження. Причому, ще 10 років тому вони ста-
новили 10% і вище. У Голландії – 3% на 30 років, 
у Франції процентна ставка на покупку квартири 
зараз складає всього 3,9%, у Польщі базова ставка 
становить 4,75%. Сьогодні середньозважена про-
центна ставка за іпотечними кредитами в країнах 
Європи, що входять в єврозону, становить 4,5%, 
тобто втричі менше, ніж в Україні (рис. 1) [4].
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Рис. 1. Середня відсоткова ставка за іпотечним кредитом в різних країнах Європи

Іпотека може сприяти підвищенню добробу-
ту населення, якості життя громадян, що в свою 
чергу розширить їх можливості підприємницької 
діяльності, дає змогу вирішити житлову пробле-
му та підвищити соціальний захист населення.

Використання іпотечних механізмів дозволяє 
суб’єктам господарювання в сільській місцевості:

- отримати кредит для купівлі земельної ді-
лянки і розпочати власну справу, використовую-
чи її;
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- розширити існуюче господарство за раху-
нок придбання нової нерухомості, в тому числі 
нових земельних ділянок, будівель споруд;

- поновити оборотний капітал [5, c.12].
Переваги іпотеки в тому, що отримавши кре-

дит, власник земельної ділянки може продовжу-
вати господарювати на заставленій ділянці та, в 
повній мірі, користуватися плодами власної пра-
ці, здобуваючи доходи, відчужувати її, передава-
ти в оренду, або ж іншим чином розпоряджатися 
за згодою заставоутримувача, якщо інше не пе-
редбачено договором.

Досвід країн, які мають тривалу історію іпо-
течного кредитування та започаткували функ-
ціонування іпотечного ринку, а це переважно 
країни Євросоюзу та Сполучені Штати Америки, 
є найкращою ілюстрацією переваг використання 
іпотечного ринку. 

За роки незалежності в Україні прийнято 
низку нормативно-правових актів, які містять 
норми щодо вирішення проблеми забезпечення 
житлом жителів сільських територій (табл. 3) 
[6,  c. 116].

Таблиця 3
Порівняльний аналіз нормативно-правових актів України щодо здійснення 

житлового будівництва в сільській місцевості

Назва нормативно-правового акту Коротка характеристика

Закон України «Про пріоритетність соціально-
го розвитку села та агропромислового комп-
лексу в народному господарстві» (зміни від 
01.01.2015 р.)

Стаття 11 Закону визначає пільги для індивідуального житло-
вого будівництва на землях сільських населених пунктів

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 
квітня 1997 р. №376 «Про заходи щодо під-
тримки індивідуального житлового будівни-
цтва на селі» (зміни від 25.06.2008 р.)

Серед заходів підтримки індивідуального житлового будів-
ництва на селі визначено: створення фондів підтримки ін-
дивідуального житлового будівництва на селі та міжвідомчої 
координаційної комісії; розробку механізму формування і 
використання коштів фондів, передбачивши джерела їх фі-
нансування та поповнення тощо.

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 
жовтня 1998 р. №1597 «Про затвердження Пра-
вил надання довгострокових кредитів індиві-
дуальним забудовникам житла на селі» (зміни 
від 04.03.2016 р.)

Постановою затверджено правила надання довгострокових 
кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, що ви-
значають умови і порядок надання фондами підтримки інди-
відуального житлового будівництва на селі пільгових довго-
строкових кредитів індивідуальним забудовникам житла на 
селі на виконання регіональних програм «Власний дім» і є 
основою для розроблення відповідних регіональних правил з 
урахуванням місцевих умов.

Постанова Кабінету Міністрів України від 
19 вересня 2007 р. №1158 «Про затвердження 
Державної цільової програми розвитку україн-
ського села на період до 2015 року»

Статтею 5 Державної цільової програми розвитку українсько-
го села на період до 2015 року визначено напрямки розвитку 
житлового будівництва та комунального господарства

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 
червня 2008 р. № 546 «Питання Міжвідомчої 
координаційної комісії з питань підтримки ін-
дивідуального житлового будівництва на селі» 
(зміни від 24.09.2013 р.)

Постановою затверджено Положення про Міжвідомчу коор-
динаційну комісію з питань підтримки індивідуального жит-
лового будівництва на селі

Однією з проблем в Україні є непоінформова-
ність населення. З метою покращення житлово-
побутових умов селян в Україні діють регіональні 
програми підтримки індивідуального житлового 
будівництва на селі, наприклад «Власний дім». 
Програма розроблена відповідно до Указу Прези-
дента України від 27 березня 1998 року №222/98 

«Про заходи щодо підтримки індивідуального 
житлового будівництва на селі»; постанов Кабі-
нету Міністрів України від 22 квітня 1997 року 
№376 «Про заходи щодо підтримки індивідуаль-
ного житлового будівництва на селі», від 3 серпня 
1998 року №1211 «Про затвердження Положення 
про порядок формування і використання коштів 
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фондів підтримки індивідуального будівництва 
на селі» та від 5 жовтня 1998 року №1597 «Про 
затвердження Правил надання довгострокових 
кредитів індивідуальним забудовникам житла на 
селі».

Фінансування вказаної програми здійсню-
ється за рахунок Державного бюджету, асигну-
вань місцевих бюджетів та коштів населення. Ре-
алізується програма шляхом надання сільським 
мешканцям пільгових довгострокових кредитів 
під 3 відсотки річних та безвідсоткових креди-
тів сім’ям з трьома і більше неповнолітніми ді-
тьми, на будівництво,  реконструкцію, добудову, 
придбання індивідуальних житлових будинків з 
надвірними підсобними приміщеннями, спору-
дження інженерних мереж, зі строком погашен-
ня кредиту до 20 років, а для молодих сімей (по-
дружжя, вік якого не перевищує 35 років) - до 30 
років. На жаль, вона є фактично єдиною програ-
мою, яка дає можливість жителям сіл отримати 
пільговий кредит.

Регіональні програми «Власний дім» реалізу-
ються практично у всіх областях України з 1999 
року. Кращих показників щодо впровадження 
регіональних програм «Власний дім» досягли 
обласні фонди, серед яких Вінницький, Волин-
ський, Херсонський, Одеський, Закарпатський 
та Чернігівський. В Запорізькій області програма 
підтримки індивідуального житлового будівни-
цтва на селі ефективно працює 18 років поспіль. 
За цей час в рамках обласної програми «Сіль-
ське подвір’я» («Власний дім») пільгові кредити 
отримали понад 10,5 тисяч сільських сімей на за-
гальну суму 102,9 млн. гривень[7], в порівнянні 
Чернігівсь ка  обл. – 93 млн., Житомирська – 23 
млн., Волинсь ка – 76 млн.

На нашу думку, в перспективі іпотечне кре-
дитування має стати одним із найважливіших 
засобів забезпечення зобов’язань, пов’язаних із 
довгостроковими інвестиціями, але існує  ряд  
проблем, які  перешкоджають  цьому.   Основни-
ми проблемами іпотечного кредитування в Укра-
їні є:

1) відсутність довіри населення до україн-
ських банків;

2) недосконалість правової бази;
3) невідповідність умов кредитування плато-

спроможності населення;
4) низька ефективність ринку житлового бу-

дівництва;
5) непоінформованість населення щодо про-

цесів іпотечного фінансування;
6) відсутністю на ринку України достатньої 

кількості спеціалізованих іпотечних банків;
7) досить  жорсткі  умови  надання  іпотечних  

кредитів, особливо щодо  першого  внеску  близь-
ко  30-50% вартості  житла та  високі  ставки за  
цими  кредитами.

Ми вважаємо, що необхідно здійснити певні 
заходи, розробити зміни до програми іпотечного 
кредитування, що сприятиме поліпшенню умов 
надання житлового кредиту та, в свою чергу, від-
новленню села в Україні. До таких заходів можна 
віднести:

1. Удосконалення законодавства в сфері іпо-
течного кредитування, яке б гарантувало захи-
щеність від різноманітних політико-економічних 
коливань. 

2. Зниження відсоткових ставок за іпотеч-
ними кредитами. Середніми умовами на ринку 
житлового кредитування є 23-26% на термін 10-
20 років, що не відповідає можливостям населен-
ня - більшість потенційних клієнтів - громадян 
України практично невзмозі сплачувати такі 
суми.

3. Знизити умови надання кредиту щодо пер-
шого внеску.

4. Створити організаційну інфраструктуру, 
яка б охоплювала ріелторські та страхові компа-
нії і на договірних засадах з банком забезпечува-
ла пошук клієнтів для іпотечного кредитування, 
а також проводила страхування іпотечних кре-
дитів, перевірку об‘єктів кредитування тощо[8].   

Висновки. Сільське господарство є провід-
ною галуззю економіки України. Його розвиток 
напряму залежить від розвитку села. З років не-
залежності в Україні спостерігається негативна 
тенденція динаміки сільського населення, про-
гресує явище  «старіння». Стимулом для молоді 
може стати іпотечний кредит на житло. В Європі 
практика іпотечного кредитування досить роз-
повсюджена. При цьому умови надання кредиту 
значно кращі ніж вітчизняні. Єдиною програ-
мою, що дає можливість жителям села отримати 
пільговий кредит в Україні є «Власний дім». 

В результаті аналізу було виявлено ряд не-
доліків вітчизняного іпотечного кредитування, 
серед яких недосконалість законодавства, від-
сутність довіри з боку населення, його непоін-
формованість та головне – досить жорсткі умови 
надання кредиту. Тому рекомендовано перегля-
нути умови надання кредиту, удосконалити за-
конодавство в сфері іпотечного кредитування 
та створити відповідну організаційну структуру, 
що допоможе задовольнити всі потреби на ринку 
іпотечного кредитування.
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Summary: In article is analysed the dynamics of 
number of rural settlements in Ukraine. Also foreign 
and domestic conditions of provision of mortgage 
loans are researched. Researched the advantages 

and disadvantages of provision of mortgage loans 
for residents of the village. The main problems of 
mortgage lending in Ukraine are specified and ways 
of their overcoming are offered.

Key words: mortgage loan, interest rate, soft credit, creditworthness, agro-industrial complex, rural zone, village population.

There is a decrease of number of villages and size 
of their population since independence in Ukraine. 
There is a need to rebuild the villages, because the 
agriculture takes the second place place among the 
economic sectors in the export structure. One of the 
promising possibilities to launch the recovery process 
is to provide mortgage loans for villagers. Mortgage 
can improve a welfare, a life quality of citizens, which 
will expand their opportunities to entrepreneurship 
and allow to solve a housing issue and to improve so-
cial protection. 

Mortgage loan gives the following advantages to 
business entities:

- expand the existing farming by purchasing 
new real estate, including new land, buildings and 
structures;

- get credit to buy land and start own business by 
using it;

- renew the working capital.
Having analyzed the domestic and the foreign 

terms and conditions of the mortgage loan, was de-
tected too stringent requirements from  domestic 

lenders to borrowers such as: the size of the first in-
stallment is about 30-50% of housing costs and the 
average interest rate is 23-24% (compared to 3-5% in 
Europe) .

Was revealed that in fact the only program which 
enables the villagers to get a soft loan is «Vlasnyy 
dim». Funding of said program carried out by the 
state budget, local budgets and appropriations of the 
citizens. Regional programs “ Vlasnyy dim “ are re-
alized in almost all regions of Ukraine since 1999. 
It is indicated that the main problems of mortgage 
lending in Ukraine are the inadequate legislation, the 
absence of trust and information among the citizens, 
the    discrepancy between lending conditions and 
solvency of the population, the absence in Ukraine 
specialized mortgage banks. Therefore we recom-
mend to review the terms of the loan, to improve 
legislation in the area of the mortgage lending and 
to create an appropriate organizational structure that 
will serve as a contact between banks and potential 
customers - the population of the village.
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Анотація. У статті досліджено наукові 
підходи та окреслено понятійний апарат 
теорії і практики лізингу, визначено сутність 
лізингових операцій та особливості механізмів 
їх реалізації. На підставі аналізу особливо-
стей правового забезпечення лізингу в різних 
країнах, структуровано множину визначень 
поняття «лізинг», проведено кластеризацію 
законодавчих документів у сфері лізингу. Зокре-
ма, виокремлено чотири кластери, які регла-
ментують: статус суб’єктів лізингу; відносини 
між суб’єктами лізингу; відносини суб’єктів 
лізингу та органів державної влади; відносини 
суб’єктів лізингу з фінансовими установами, 
інформаційними агентствами. Узагальнено 
види і форми лізингових платежів. Охаракте-
ризовано етапи здійснення лізингових операцій 
за організаційно-управлінським і фінансово-
економічним підходами. Подальші дослідження 
полягатимуть у вирішенні проблемних питань 
побудови фінансово-кредитного механізму та 
управління ризиками лізингових операцій.

УДК 336.71:658.713(477)

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ ЯК ЕФЕКТИВНОГО 
ЗАСОБУ ВІДНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ЛЕВЧЕНКО Олександр Анатолійович
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Аннотация. В статье исследованы научные 
подходы и понятийный аппарат теории и прак-
тики лизинга, определены сущность лизинго-
вых операций и особенности механизмов их ре-
ализации. На основании анализа особенностей 
правового обеспечения лизинга в разных стра-
нах, структурировано множество определений 
понятия «лизинг», проведена кластеризация 
законодательных документов в сфере лизин-
га. В частности, выделены четыре кластера, 
которые регламентируют: статус субъектов 
лизинга; отношения между субъектами лизин-
га; отношения субъектов лизинга и органов го-
сударственной власти; отношения субъектов 
лизинга с финансовыми учреждениями, инфор-
мационными агентствами. Обобщены виды и 
формы лизинговых платежей. Охарактеризова-
ны этапы осуществления лизинговых операций 
за организационно-управленческим и финан-
сово-экономическим подходами. Дальнейшие 
исследования будут направлены на решение 
проблемных вопросов построения финансово-
кредитного механизма и управления рисками 
лизинговых операций.

Ключові слова: лізинг, лізингова операція,ринок лізингу, лізингові послуги, лізингові відносини, етапи лізингових операцій.
Ключевые слова: лизинг, лизинговая сделка, рынок лизинга, лизинговые услуги, лизинговые отношения, этапы лизинговых операций.

Постановка проблеми. На сьогодні вітчиз-
няні підприємства відчувають нестачу власного 
капіталу для розвитку виробництва, придбання 
нового обладнання та використання нових тех-
нологій. Висока вартість банківських кредитних 
ресурсів, фінансовий стан і недостатній рівень 
кредитоспроможності вітчизняних підприємств 
зумовили необхідність упровадження ефектив-
них і доступних способів фінансування для онов-
лення основних засобів і розвитку виробництва, 
до яких, зокрема, відноситься лізинг. У той же 
час, лізинг міцно увійшов у сферу банківської ді-

яльності. Банки стали інноваторами лізингових 
послуг, відіграли провідну роль у процесі форму-
вання лізингових відносин в Україні та за обсяга-
ми лізингових операцій і лізингового портфеля є 
лідерами вітчизняного ринку лізингу. 

Аналіз останніх публікацій. Вагомий внесок 
у формування та розвиток теоретико-методоло-
гічних засад лізингових відносин, дослідження 
проблемних аспектів становлення та розвитку 
ринку лізингових послуг, лізингових відносин, 
взаємодії банків з лізинговим бізнесом, органі-
зації лізингу як самостійного інструменту фі-
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нансування здійснили зарубіжні та вітчизняні 
вчені, підтвердження чого слугують наукові пра-
ці Дж. Алсторма, А. Аюпова, Дж. Бейлі, С. Бру-
са, Д.  Ваховича, Д.  Ван-Хорна, О.  Вовчак, В.  Ві-
трянського, І. Івасіва, Дж. Кемпбелла, Т. Кларка, 
Н.  Кравченко, М.  Колберга, К.  Ларіонової, 
М. Личагіна, В. Міщенка, А. Мороза, Д.Портера, 
П. Саблука, Т. Смовженко, Ф. Фабоцці, У. Шарпа, 
О. Яремчука та інші. Поряд з цим, дослідження 
ступеня розробленості проблемних питань по-
казують, що, незважаючи на велику увагу дослід-
ників, багато аспектів лізингу потребують по-
дальшого вивчення, розробки та вдосконалення, 
зокрема, класичні механізми лізингових опера-
цій, інноваційні види лізингу, нові методи оцін-
ки кредитоспроможності та аналізу фінансового 
стану клієнтів, управління ризиками лізингових 
операцій тощо. Отже, висока практична значи-
мість і недостатня розробленість теоретичних 
питань дослідження лізингових операцій, стан 
економічного середовища та динамічність змін 
фінансового ринку України зумовили актуаль-
ність дослідження.

Метою статті є дослідження сутності лізин-
гової операції та особливостей механізмів їх ре-
алізації.

Виклад основного матеріалу. Досліджуючи 
поняття лізингу як економічної категорії, варто 
відмітити його комплексний і багатоаспектний 
характер, адже, характеризуючи та підкреслюючи 
особливості цього поняття, також розглядається 
низка поєднаних понять – лізингова операція, лі-
зингова угода, лізинговий механізм, лізингова ді-
яльність, лізинговий бізнес, лізингова індустрія, 
лізинговий ринок (табл. 1).

Аналіз наукової економічної літератури та за-
конодавчих документів показав неоднозначність 
підходів до визначення лізингу, що ускладнює 
його ефективне використання на практиці, а від-
так потребує науково обґрунтованого уточнення 
(рис. 1). Проведена структуризація, на нашу дум-
ку, показує, що лізинг варто розглядати на макро-
рівні як галузь економіки (лізингова індустрія), 
сегмент ринку фінансових послуг (ринок лізин-
гу); на мезорівні з позиції суб’єктно-об’єктного 
підходу як вид діяльності, договірні відносини, 
сутність яких формалізована угодами (кредит-
ною, купівлі-продажу, страхування); на мікро-
рівні за процесно-функціональним підходом як 
фінансовий механізм, інструмент, операція.

Таблиця 1
Понятійний апарат теорії та практики лізингу

Поняття Зміст
Лізинговий бізнес особливий вид підприємницької діяльності, в основі якого полягають оренд-

ні та кредитні відносини [1, с.455]
Лізингова діяльність підприємницька діяльність з придбання лізингодавцем у власність майна з 

метою його подальшого надання за плату в тимчасове володіння і користу-
вання лізингоотримувачу. Лізингова діяльність здійснюється шляхом укла-
дення договору фінансової оренди (лізингу) і у відповідності з ним догово-
ру купівлі-продажу (поставки) майна, придбаного для подальшої передачі в 
якості предмета лізингу [2, с.72]

Лізингова індустрія сукупність функціонуючих на ринку лізингових фірм і компаній [13, с.18]
Лізингова угода комплекс договірних відносин [3, с.140]
Лізинговий механізм сукупність взаємопов’язаних дій, що забезпечують практичне виконання 

функцій лізингу як самостійного фінансового інструменту [4, с.6-7]

Джерело: власна розробка автора за результатами опрацювання вищеозначених наукових праць

Високий рівень розробленості нормативно-
законодавчої бази всебічно характеризує правові 
аспекти лізингу. Проте, на нашу думку, її класте-
різація на рівні законодавчих документів свід-
чить, що: перший кластер об’єднує законодав-
чі документи, що визначають правовий статус 
суб’єктів лізингу; другий – регламентує  відноси-
ни суб’єктів лізингу та органів державної влади; 

третій – регламентує відносини суб’єктів лізингу 
з банками та небанківськими кредитними уста-
новами, страховими компаніями, органами фіс-
кальної служби, інформаційними агентствами 
(брокерська, дилерська, маркетингова установи); 
четвертий – регулює відносини між суб’єктами 
лізингу.
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Багатоваріантність поняття лізингу можна 
пояснити його комплексністю та складністю. 

У Законі України «Про оподаткування при-
бутку підприємств» надано визначення понять 
«лізингова (орендна) операція», «оперативний 
лізинг (оренда)», «фінансовий лізинг (оренда)», 
«зворотний лізинг (оренда)». Зокрема, під лізин-

говою операцією розуміється господарська опе-
рація фізичної чи юридичної особи (орендодав-
ця), що передбачає надання основних фондів або 
землі в користування іншим фізичним чи юри-
дичним особам (орендарям) під процент і на ви-
значений строк [11].

ЛІ
ЗИ

НГ
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ГОСПОДАРСЬКА ОПЕРАЦІЯГОСПОДАРСЬКА ОПЕРАЦІЯ

ФОРМА 
КРЕДИТУВАННЯ

ФОРМА 
КРЕДИТУВАННЯ

ФОРМА ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА

ФОРМА ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА

ФОРМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ФОРМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

 Цивільний Кодекс України, ЗУ «Про 
лізинг», Конвенція УНІДРУА «Про 
міжнародний фінансовий лізинг»

Закон РФ «Про лізинг» Закон РК «Про 
фінансовий лізинг»

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РБ «Про 
питання регулювання лізингової 
діяльності»

Директива № 2008/48/ЄС Європейського Парламенту і Ради ЄС про договори споживчого 
кредитування

ЗУ «Про фінансовий 
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Рис. 1. Структуризація множини визначень поняття «лізинг»
Джерело: власна розробка автора на підставі опрацювання [5, с.7; 6; 7; 8; 9; 10;17]

Зокрема А. Смагуло ввважає, що «лізинг – це 
комплекс економічних відносин, пов’язаних го-
ловним чином з купівлею-продажем, орендою, 
кредитом і юридично оформлених відповідними 
договорами, коли лізингодавець за рахунок влас-
них і залучених коштів набуває у продавця ін-
вестиційні та споживчі товари тривалого корис-
тування та надає їх за певну плату в тимчасове 
володіння і користування лізингоодержувачу на 
строк понад одного року (з опціоном і без опціо-
ну по закінченні терміну контракту)» [12, с. 21].
Підкреслюючи значущість лізингу як виду інвес-
тиційної діяльності, А. Смагулов наголошує, що 
він «відкриває шлях до нової техніки і передових 

технологій виробництва, забезпечує зростання 
реального сектора економіки, створює умови для 
сталого економічного зростання, дає можливість 
підвищити якість і конкурентоспроможність 
продукції,… активізує інноваційну діяльність 
підприємств, … сприяє диверсифікації економі-
ки, дозволяє подолати її сировинну орієнтацію і 
створює умови для зростання переробних галу-
зей» [13, с.5]. Підтримуємо позицією дослідника, 
яка підкреслює економічні аспекти лізингу. 

Досліджуючи характер лізингової операції, 
Я.В. Онищук підкреслює, що основою лізингової 
угоди є фінансова операція, яка передбачає вкла-
дення ресурсів на умовах платності і зворотності 
в основний капітал[14, с. 108].
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На думку І.І. Д’яконової, М.І.Макаренка, 
Ф.О.Журавки «лізингова операція є специфіч-
ною формою фінансування вкладень в основні 
фонди при посередництві спеціалізованої (лізин-
гової) компанії, яка купує майно для третіх осіб 
та передає його в довгострокову оренду» [15].

Не можемо погодитися з розумінням лізин-
гової операції як: «встановлені міжнародними 
і національними законодавчими актами спосо-
би регулювання взаємовідносин трьох сторін: 
лізингової компанії (лізингодавця), споживача 
(лізингоотримувача) і постачальника устатку-
вання» [16] тому, що такий підхід тільки уточнює 
склад суб’єктів лізингової угоди та підкреслює 
її правовий аспект. Щодо суб’єктів лізингової 
операції, доречно уточнити, що за ступенем їх 
рольової значущості відрізняють суб’єкти: пря-
мої участі –лізингові, виробничі та торговельні 
компанії, транспортні підприємства та населен-
ня; непрямої участі –страхові і брокерські ком-
панії, інші посередницькі фірми. В той же час, 
комерційні банки можуть виступати як суб’єкти 
прямої участі, маючи дочірні лізингові компанії, 
або непрямої участі як фінансові посередники 
(кредитори). Крім цього, лізингові операції мо-
жуть здійснювати тільки ті суб’єкти, що мають 
ліцензію на цей вид діяльності, в іншому випадку 
– операції підлягають відображенню як договір 
оренди або купівлі-продажу відповідно до чин-
ного законодавства. Характеристику суб’єктів, 
які приймають участь у лізингових операціях, 
надано в Законі України «Про фінансовий лі-
зинг»[17].

Отже, чітке визначення поняття лізинго-
вої операції має важливе практичне значення, 
адже недотримання правил її документального 
оформлення у вигляді лізингової угоди може зу-
мовити ризики не визнання статусу операції, що 
спричинить несприятливі фінансові наслідки для 
її учасників.

У зв’язку з цим,необхідним є визначення 
основних елементів лізингової операції:об’єкт 

(рухоме та нерухоме майно) та суб’єкти лізин-
гової угоди;строк дії лізингової угоди;лізингові 
платежі;послуги, що надаються по лізингу.

Складність структури лізингової операції 
зумовлена багатоетапністю і взаємозалежністю 
етапів лізингового процесу, кожен з яких регла-
ментує предмет, порядок, послідовність, умови і 
строк взаємодії його учасників. На сьогодні в те-
орії та зарубіжній практиці відрізняють такі схе-
ми лізингових операцій, зокрема, двостороння 
(класична) та трьохстороння лізингові операції, 
міжнародна лізингова операція, лізингової опе-
рації в закордонному банку під гарантію місце-
вого банку, багатостороння лізингова операція 
на умовах державно-приватного партнерства та 
інші. Таке різноманіття потребує їх ґрунтовного 
вивчення на можливість визнання та розширен-
ня видів структур сучасних лізингових операцій 
і прийняття рішення внесення змін і доповнень 
до Закону України «Про фінансовий лізинг», як 
основного нормативно-правового акту у сфері 
лізингу.

Організацію лізингового процесу можна роз-
глянути за організаційно-управлінським і фінан-
сово-економічним підходами, що дозволяє умов-
но виділити його основні етапи (табл. 2). Так, на 
підготовчому етапі здійснюється обґрунтування 
доцільності здійснення та ефективності лізин-
гової операції для прийняття управлінського 
рішення щодо її реалізації в часі з урахуванням 
потреби у фінансових ресурсах. Ефективність лі-
зингової операції визначають лізингові платежі 
та грошові потоки, що генеруються за результа-
тами експлуатації предмета лізингу.

Важливим елементом, що фактично зу-
мовлює мету лізингової операції та виступає 
об’єктом аналізу та управління, є лізингові пла-
тежі, під якими розуміють загальну суму, яка 
сплачується лізингоодержувачем лізингодавцю 
за надане йому право користування майном –
об’єктом угоди.

Таблиця 2
Основні етапи лізингової операції

Назва етапу Об’єкт аналізу та управління Результат
за організаційно-управлінським підходом

Підготовчий Проект лізингової операції Обґрунтування доцільності здійснення 
лізингової операції, підготовка прийняття 
рішення

Організаційний Бізнес-план реалізації лізингової 
операції

Затверджений бізнес-план і пакет догово-
рів, що забезпечують реалізацію лізинго-
вої операції
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Управлінський Управління предметом лізингової 
операції

Поточні звіти про виконання бізнес-плану 
лізингової операції та контроль за вико-
нанням пакету договорів

Заключний Завершення лізингової операції Звіт про ефективність лізингової операції
за фінансово-економічним підходом

Підготовчий Об’єкт лізингу, умови реалізації лі-
зингової угоди

Техніко-економічне обґрунтування ефек-
тивності лізингу

Акумулювання грошо-
вих фондів

Договори лізингу, договори купів-
лі-продажу, супутні договори, що 
забезпечують реалізацію лізингової 
угоди 

Формування фонду грошових фондів

Генерування грошових 
фондів

Предмет лізингу, лізингові платежі Генерування грошового потоку внаслідок 
експлуатації предмету лізингу

Інвестування грошо-
вих фондів

Зобов’язання за договором купівлі-
продажу

Перетворення грошових фондів в основні 
фонди

Розподілу грошових 
фондів

Грошовий потік, лізингові платежі Формування грошових фондів за рахунок 
розподілу грошового потоку, який згене-
ровано результатами експлуатації пред-
мету лізингу

продовження таблиці 2

Джерело: побудовано автором на підставі опрацювання [18, 19]

Основними елементами лізингових плате-
жів  є:

- сума, яка відшкодовує при кожному плате-
жі частину вартості об’єкта лізингу, що аморти-
зується за строк, за який вноситься лізинговий 
платіж;

- платіж як винагорода лізингодавцю за отри-
мане в лізинг майно;

- відшкодування страхових платежів за до-
говором страхування об’єкта лізингу, якщо він 
застрахований лізингодавцем (ризикова премія);

 

Види лізингових платежів 

За методами 
нарахування 

За способами сплати За періодичністю 
сплати 

Фіксовані  

Пайові  

Окупні 

У % від вартості 
об’єкта 

Лінійні  

Прогресивні 

Дегресивні  

Сезонні  

Одноразові  

Періодичні  

З авансовим 
внеском  

Інші варіанти 

Лізингові платежі 

Грошова  Натуральна   Змішана   

Форми лізингових платежів 

Рис. 2. Види і форми лізингових платежів
Джерело: побудовано автором на підставі опрацювання [20, 21]
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- сума, що сплачується лізингодавцю як про-
цент за залучений ним кредит для придбання 
майна за договором лізингу (лізинговий процент, 
лізингова маржа);

- інші витрати лізингодавця, передбачені до-
говором лізингу.

А.М. Абашиною [20] і Н.М. Внуковою [21] за-
пропоновано підхід, який характеризує множину 
видів лізингових платежів за ознаками: мето-

ди нарахування, спосіб сплати та періодичність 
сплати лізингових платежів (рис. 2).

Таким чином, розвиток наукових підходів до 
розуміння сутності лізингових операцій сприя-
тиме всебічному дослідженню теоретико-мето-
дологічних підходів до формування ефективного 
фінансово-кредитного механізму їх забезпечен-
ня, що дозволить прискорити відновлювальні 
процеси в національній економіці.
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THE THEORETICAL BASIS OF LEASING OPERATIONS 
AS AN EFFECTIVE MEAN OF REBUILDING THE NATIONAL ECONOMY

Alexander A. LEVCHENKO
PhD student of State higher education institution «University of banking»

Annotation. This article is devoted to scientific 
approaches and conceptual apparatus of the theory 
and practice of leasing, defined the essence of leasing 
operations and features of the mechanisms for their 
implementation.

On the basis of analysis of peculiarities of legal 
support of leasing in different countries, many 
definitions of the term «leasing» are structured and 
conducted clusterization of legal documents in the 
sphere of leasing.

In particular, selected four clusters that 
reglamentary: the status of subject soft leasing; there 

relationship between the subjects of the leasing; 
relations between subjects of leasing and public 
authorities; relations between subjects of leasing 
with financial institutions, information agencies. In 
the article summarized the types and forms of leasing 
payments.

Described the stages of implementation of 
leasing operations in organizational-managerial 
and financial-economic approaches. Fur the research 
will be address to problem at issues of development 
of financial-credit mechanism and risk-management 
leasing operations.

Exploring the concept of leasing as an economic 
category, it should be not edits comprehensive and 
multidimensional character, in fact, describing and 
highlighting features of this concept also addresses 
a number of paired concepts – leasing operation,  
leasing transaction, leasing, leasing activities, leasing 
business, leasing industry, leasing market.

A high level of elaboration of legislative frame-
work comprehensively describes the legal aspects of 
leasing.

A clear definition of leasing operations has a great 
practical importance, because failure in following the 
rules of document in gin the form of leasing transac-
tion may lead to risks of not recognize in the status of 
a transaction that will result in adverse financial con-
sequences for participants. In this regard, it is nec-
essary to define the basic elements of leasing opera-
tion: the object (movable and immovable property) 
and subjects of the leasing transactions; the period 
of validity of the leasing contract; leasing payments; 
services provided by leasing. The complexity of the 
structure of leasing operations due to the multistage 
and interdependence stages of the leasing process, 
each of which reglementary item, order, sequence, 
conditions, and period of interaction of its partici-
pants. Today in theory and practice distinguish such 
schemes of leasing operations, in particular, bilateral 
(classic) and the tripartite leasing operations, inter-

national leasing operation, leasing operations in the 
foreign bank under the guarantee of a local bank, a 
multilateral leasing deal on public-private partner-
ship sand others. This diversity requires a detailed 
study on the  possibility of recognition and expansion 
types of the structures of modern leasing operations 
and decision making amendments and addenda to 
the Law of Ukraine “About financial leasing”, as the 
main regulatory act in the sphere of leasing. The or-
ganization of the leasing process can be viewed at the 
organizational-managerial and financial-economic 
approach, which allows to conditionally high light its 
milestones. So, at the preparatory stage, the rationale 
for the implementation and effectiveness of the leas-
ing operations for management decision making on 
its realization in time taking in to account the need 
for financial resources. The effectiveness of leasing 
operations determines leasing payments and the cash 
flows generated by operating results of the leased as-
set.

Thus, the development of scientific approaches to 
the under standing of the nature of leasing operations 
to facilitate comprehensive study of theoretical and 
methodological approaches to formation of effective 
financial and credit mechanism of their provision, 
which will accelerate the regenerative processes in 
the national economy. 

Key words: leasing, leasing deal, leasing market, leasing services, leasing relations, stages of leasing operations.
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Анотація. В статті розглянуто економіко-
облікову інтерпретацію «готової продукції» 
вітчизняними та іноземними науковцями, 
особливості обліку готової продукції. Визначені 
напрями удосконалення оцінки готової продукції 
на  підприємстві.

Аннотация. В статье рассмотрено эконо-
мико-учетную интерпретацию «готовой про-
дукции» отечественными и зарубежными уче-
ными, особенности учета готовой продукции. 
Определены направления совершенствования 
оценки готовой продукции на предприятии.

Ключові слова: готова продукція, продажна вартість, виробнича собівартість, облікові ціни.
Ключевые слова: готовая продукция, продажная стоимость, производственная себестоимость, учетные цены.

Постановка проблеми. Метою діяльнос-
ті будь-якого суб’єкта господарювання є отри-
мання прибутку для подальшого його розвитку. 
Тому важливим питанням бухгалтерського облі-
ку є оцінка готової продукції, оскільки  від неї, 
значною мірою, залежить величина фінансового 
результату. Вибір підприємством певного виду 
оцінки є важливим елементом раціональної ор-
ганізації бухгалтерського обліку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Вивченням питань, пов’язаних з оцінкою в об-
ліку готової продукції, займалися такі вітчиз-
няні вчені як: Ф.Ф. Бутинець, В.А. Завгородній, 
О.М.  Собко, В.М. Пархоменко, О.М. Петрук, 
Т.С.  Яровенко, А.І. Чернова, О.В. Лишилен-
ко, Г.П.   Журавель, П.Я. Хомин, М.С. Пушкар, 
Н.М.   Ткаченко, Є.Ю.   Шара, О.М. Андрієнко, 
Л.І.  Жидеєва, В.В. Бабич, С.В Сагова та інші, 
серед зарубіжних дослідників – І.Л. Грунфест, 

А.Ш.  Маргуліс, О.К. Марченко, В.Б. Кондраков, 
В.І. Цуркан, А.Д. Шеремет, Н.Д. Врублевський, 
І.М. Рендухов та ін. 

Як свідчать проведені дослідження, жодним 
нормативним документом з бухгалтерського об-
ліку не врегульовано економічної сутності гото-
вої продукції, проте, питання обліку готової про-
дукції та її оцінки на підприємствах залишаються 
актуальними та потребують вирішення.

Мета статті є розвиток теоретичних основ 
бухгалтерського обліку готової продукції, а та-
кож розроблення практичних рекомендацій 
щодо його вдосконалення.    

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. На побудову бухгалтерського обліку 
готової продукції впливають сутнісні характе-
ристики її як активів підприємства. Огляд літе-
ратурних джерел свідчить про різні підходи до 
інтерпретації сутності готової продукції (табл.1).

 Таблиця 1
Визначення сутності готової продукції різними авторами

Автори Визначення сутності готової продукції

О.В. Лишиленко До готової продукції належить продукція, обробка якої закінчена, та яка 
пройшла випробування, приймання, укомплектування згідно з умовами 
договорів із замовниками і відповідає технічним умовам і стандартам.
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Г. П. Журавель, 
П. Я. Хомин

Готовою продукцією є така, яка повністю пройшла передбачені техноло-
гією виробництва стадії і процеси, оприбуткована на склад, або прийнята 
замовником.

Є.Ю. Шара,
О.М. Андрієнко, 

Л.І. Жидеєва

Готова  називається продукція, яка виготовлена на підприємстві, при-
значена для продажу, повністю закінчена обробкою, пройшла випробу-
вання, приймання, укомплектування і відповідає технічним та якісним 
характеристикам, передбаченим договорами або іншими нормативно-
правовими актами (умовами, стандартами).

Ф.Ф. Бутинець

Готова продукція – повністю завершена  обробкою, укомплектована, яка 
пройшла необхідні випробування (перевірки). Це виріб (або напівфабри-
кат), послуга, робота, що пройшли всі стадії технологічної обробки на 
підприємстві, відповідають затвердженим стандартам або умовам дого-
вору, прийняті технічним контролем підприємства і здані на склад або 
замовникові – покупцеві згідно з діючим порядком прийняття продукції.

В.М. Пархоменко,
О.М. Петрук

Готовою вважається продукція, повністю закінчена обробкою, укомплек-
тована, яка пройшла необхідні випробування (перевірки), відповідає ді-
ючим стандартам або затвердженим технічним умовам (має сертифікат 
чи інший документ, що засвідчує її якість), прийнята відділом технічного 
контролю підприємства та здана на склад або ж прийнята замовником 
(якщо готова продукція здається на місці) відповідно до затвердженого 
порядку її приймання (оформлена встановленими здавальними доку-
ментами).

В.В. Бабич,
С.В Сагова

Готова продукція – це продукція, яка пройшла на підприємстві всі тех-
нологічні операції, відповідає нормам, стандартам якості та передана на 
зберігання (склад, майданчик, інше місце)

Н.М. Ткаченко

Готова продукція – це запаси виробів на складі, обробка яких закінчена 
та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умо-
вами договорів із замовниками й відповідають технічним умовам і стан-
дартам.

Н.Д. Врублевський, 
І.М. Рендухов

Готовою вважається продукція, яка пройшла повну обробку, збірку і 
укомплектування, відповідає вимогам стандартів, умовами договору, 
прийнята відділом технічного контролю і здана на склад готової продук-
ції або передана покупцеві.

продовженя  таблиці 1

Джерело: [1,2,3,4,5,6,7,8]

Проаналізувавши погляди сучасних еко-
номістів на економіко-облікову інтерпретацію 
«готової продукції» можна зробити висновок, 
що готовою є продукція, яка повністю пройшла 
передбачені технологією виробництва стадії і 
процеси, відповідає нормам, стандартам якості 
оприбуткована на склад, або прийнята замовни-
ком та передана на зберігання (склад, майдан-
чик, інше місце).

Відповідно до п. 6 П(С)БО 9 «Запаси», готова 
продукція належить до запасів. З метою бухгал-
терського обліку запаси включають готову про-
дукцію, що виготовлена на підприємстві, при-
значена   для   продажу і  відповідає  технічним  
та  якісним характеристикам, передбаченим до-

говором або іншим нормативно − правовим  ак-
том [9]. 

Згідно з Інструкцією про застосування Плану 
рахунків бухгалтерського обліку активів, капі-
талу, зобов’язань і господарських операцій під-
приємств і організацій до готової належить про-
дукція, обробка якої закінчена та яка пройшла 
випробування, приймання, укомплектування 
згідно з умовами договорів із замовниками і від-
повідає технічним умовам і стандартам [10].

Невизначеність економічної сутності готової 
продукції зумовлює певні проблеми в обліку і її 
оцінки. Пропозиції економістів щодо оцінки го-
тової продукції наведені у (табл. 2).
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Таблиця 2
Пропозиції економістів щодо оцінки готової продукції

Автори Види оцінки готової продукції

М.С. Пушкар В бухгалтерському обліку примінення методів оцінки готової продукції має бути 
таким, щоб не знижували витрати на її виробництво та не завищували її оцінку

В.А. Завгородній, 
О.М. Собко 

Надходження готової продукції власного виробництва відображається за фактич-
ною виробничою собівартістю. Оскільки фактичну собівартість продукції визнача-
ють тільки по закінченню місяця (після відображення всіх прямих затрат і розподілу 
непрямих витрат), то протягом місяця одержану із виробництва готову продукцію 
оприбутковують, як правило, за плановою собівартістю. Після складання звітної 
калькуляції планову собівартість продукції коригують до фактичної собівартості: 
на суму економії роблять від'ємний запис (способом "сторно"), на суму перевитрат 
- доповнюючий запис.  В аналітичному обліку можливо відображення готової про-
дукції по обліковим цінам.

Н.М. Ткаченко 

Готову продукцію, що надходить на склад з виробництва визначають за фактичною 
собівартістю по дебету рахунка 26 «Готова продукція». Відпуск готової продукції ві-
дображають по кредиту рахунка 26 «Готова продукція» за фактичною собівартістю. 
Залишок є тільки дебетовим і показує фактичну собівартість готової продукції на 
кінець періоду.

Джерело: [7,11,12]

Оскільки виробничу собівартість виготов-
леної продукції можна визначити тільки по за-
кінченню місяця, виникає необхідність у засто-
суванні оцінки, яка дозволить протягом місяця 
своєчасно відображувати рух готової продукції. 
Після визначення виробничої собівартості роз-
раховують і окремо відображають відхилення 

фактичної виробничої собівартості за звітний 
місяць від планової (нормативної) собівартості. 
Тому, в практиці бухгалтерського обліку історич-
но склалося визначення  оцінки готової продук-
ції в поточному обліку та на звітну дату. Розгля-
немо види оцінки готової продукції за етапами 
облікового процесу (табл. 3).

Таблиця 3
Види оцінки готової продукції за етапами облікового процесу

Етапи облікового процесу Види оцінки готової

Поточний облік
- собівартість фактична;
- планова собівартість;

- облікові ціни;

Узагальнений облік (звітність) - фактична собівартість;
- облікові ціни

Джерело: складено авторами

У поточному обліку готову продукцію оці-
нюють за обліковими цінами (середньорічною 
плановою собівартістю, договірними або опто-
вими цінами або за фактичною виробничою 
собівартістю). Оцінка продукції за обліковими 
цінами дає змогу вести постійний поточний об-
лік незалежно від калькуляції фактичної собі-
вартості. Для обліку готової продукції доцільне 
застосування облікових цін (планової собівар-
тості) на великих виробничих підприємствах, які 

здійснюють масовий випуск продукції широкого 
асортименту.       

При цьому готову продукцію оцінюють за 
середньорічною плановою собівартістю, а від-
хилення планової собівартості від фактичної об-
ліковують окремо. На кінець місяця ці відхилен-
ня розподіляють між залишками нереалізованої 
продукції і реалізованими виробами. 

Якщо облік готової продукції ведеться за до-
говірними або оптовими цінами, то необхідно 
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вести відокремлений облік відхилень фактичної 
виробничої собівартості від їх вартості в договір-
них чи оптових цінах підприємства. 

На малих підприємствах визначення фак-
тичної собівартості виготовленої продукції здій-
снюється в кінці місяця (після відображення всіх 
прямих витрат, розподілу непрямих витрат та 
складання звітної калькуляції), тому оприбутку-
вання та списання готової продукції відобража-
ється за обліковими цінами.

Згідно з П(С)БО 16 «Витрати» фактична ви-
робнича собівартість готової продукції включає 
фактично понесені прямі матеріальні витрати, 
прямі витрати на оплату праці, інші прямі витра-
ти, змінні та постійні розподілені загальновироб-
ничі витрати [13].

Таким чином, оцінка готової продукції у звіт-
ному періоді може здійснюватися за фактичною 
собівартістю і за обліковими цінами. По закін-
ченню місяця обов’язковою умовою є розрахунок 
фактичної собівартості (визначається за даними 
аналітичного обліку витрат на виробництво) та 
відображення відхилень її від облікових цін. 

В зв’язку з необхідністю обліку відхилення 
готової продукції між обліковою ціною та оцін-
кою за фактичною собівартістю доцільно ввес-
ти окремі субрахунки  рахунку 26 «Готова про-
дукція». Для цього доцільно відкрити рахунки 
другого порядку : 261 «Готова продукція за об-
ліковими цінами», та 262 «Відхилення фактичної 
собівартості від облікових цін», які сприятимуть 
автоматизації накопичення даних аналітичного 
обліку, та спрощенню записів при визначенні фі-
нансового результату. Облік  відхилень в такому 
випадку доцільно здійснювати :

• прямим записом – у випадку переви-
щення фактичної виробничої собівартості над 
вартістю продукції, відображеної за обліковими 
цінами;

• методом «сторно»  – у випадку переви-
щення вартості за обліковими цінами над фак-
тичною виробничою собівартістю.

Готова продукція як об’єкт  бухгалтерського 
обліку має два види оцінки: продажну вартість та 
виробничу собівартість. Тому, при відображен-
ні продажу готової продукції в бухгалтерсько-
му обліку зазначаються дві оцінки: - оцінка, що 
прийнята підприємством згідно з обліковою по-
літикою – первісна вартість (по дебету рахунку 
901 «Собівартість реалізації готової продукції»); 
- оцінка, що визначається за домовленістю сторін 
(по кредиту рахунку 701 «Дохід від реалізації го-
тової продукції»).

Для удосконалення обліку готової продукції 
на підприємствах промисловості Т.С. Яровенко, 
А.І. Чернова наголошують на доцільності його 
ведення за видами продукції: основна, супутня, 
побічна. На їх думку, для цього слід використо-
вувати субрахунки:

- 261 «Основна продукція»;
- 262 «Супутня продукція»;
- 263 «Побічна продукція».
При оприбуткуванні випущеної з виробни-

цтва готової продукції в бухгалтерському обліку 
роблять запис: Дт 26 «Готова продукція» Кт 23 
«Виробництво». Якщо підприємство виробляє 
напівфабрикати власного виробництва, призна-
чені для реалізації (тобто у нашому випадку по-
бічну продукцію), це відображається за дебетом 
рахунку 263 «Побічна продукція» та за кредитом 
рахунку 25 «Напівфабрикати». Якщо готова про-
дукція даного виробництва повністю використо-
вується на самому підприємстві, то вона врахо-
вується на субрахунку 262 «Супутня продукція» 
або інших субрахунках залежно від призначення: 
дебет рахунку 20 «Виробничі запаси» та кредит 
рахунку 26 «Готова продукція». Або якщо готова 
продукція даного виробництва повністю вико-
ристовується на підприємстві, то вона може вра-
ховуватися на субрахунку 262 «Супутня продук-
ція» або інших залежно від призначення: дебет 
рахунку 20 «Виробничі запаси» та кредит рахун-
ку 262 «Супутня продукція» [14].

Поділяючи думку зазначених вище науковців 
вважаємо, що застосування системи субрахунків 
за видами сприятиме підвищенню аналітичнос-
ті інформації та можливості проведення аналізу 
співвідношення видів продукції для розробки 
бізнес-проектів.

Висновки. Таким чином, однією із складових 
раціональної організації бухгалтерського обліку 
наявності та руху готової продукції є високий рі-
вень використання облікової інформації для оці-
нювання кількісних та вартісних характеристик 
готової продукції. Для того щоб удосконалити 
систему оцінки готової продукції, підприємства 
перш за все повинні організувати систему бух-
галтерського обліку, так, щоб без додаткових ви-
бірок формувати інформацію про собівартість 
продукції, що випускається підприємством. Тому 
застосування окремих субрахунків для обліку 
відхилень фактичної собівартості від облікових 
цін сприятиме підвищенню якості облікової ін-
формації та дотримання принципу обачності в 
бухгалтерському обліку.
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Summary. In the article considered the 
economic and accounting interpretation of “finished 
production” of domestic and foreign scientists the 

peculiarities of accounting of finished productions. 
Directions of improving the evaluation of finished 
productions in the enterprise.

Key words: finished production, sales value, production prime cost, accounting price.

The aim of the article is development of theoreti-
cal bases of accounting of finished productions, as 
well as development of practical recommendations 
for its improvement.

The justification of scientific results. In accounting 
practice historically determine the valuation of 

finished productions in the account current and the 
reporting date. Consider the types of evaluation of 
finished productions at the stages of the accounting 
process (table. 3).

Table 3
Types of assessment of finished productions at the stages of the accounting process

The stages of the accounting process Types of assessment ready

Current accounting
- actual cost price;

- planned cost price;
- accounting price;

Generalized accounting (reporting) - actual cost price;
- accounting price

Source: compiled by the authors

In the current accounting of finished productions 
appraise at accounting prices (average annual 
planned prime cost, contractual or wholesale prices, 
or actual cost of production). Valuation of products 
at discount prices allows you to maintain an ongoing 
record regardless of the calculation of the actual cost.

Assessment of finished productions in the 
reporting period can be carried out at cost and 
at accounting prices. At the end of the month it 
is obligatory to calculate the actual cost (defined 
according to the analytical accounting of production 
costs) and reflect deviations from accounting prices.

In connection with the necessity of considering 
deviations of the finished productions between 
the valuation price and valuation according to the 
actual cost it is advisable to introduce a separate 
subaccount of account 26 «Finished productions». It 
is advisable to open an account the second order: 261 
« Finished productions at accounting prices», 262 
«The deviation of actual cost prices from accounting 
prices» that will promote automate the accumulation 
of data of analytical accounting, and simplification of 
the records when determining the financial result.
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To improve accounting of finished productions at 
industrial enterprises T.S. Yarovenko, A.I. Chernova 
noted the appropriateness of his reference to products: 
basic, related, side. In their view, this requires the use 
of subaccounts:

- 261 «Basic production»;
- 262 «Attendant production»;
- 263 «Incidental output».
Concurring with the above scientists believe that 

the application of the system of subaccounts types to 
improve the analytic information and the possibility 
of conducting a ratio analysis of the types of products 
to develop business projects.

Conclusions. So, one of the components of the 
rational organization of accounting of availability 

and movement of finished productions is the high 
level of use of accounting information to evaluate 
the quantitative and cost characteristics of the 
finished production. In order to improve the system 
of evaluation of the finished production, companies 
must first organize the accounting system, so that 
no additional samples to generate information on 
the cost of products manufactured by the company. 
Therefore, the use of separate subaccounts to account 
for deviations of actual cost from the accounting 
prices will contribute to enhancing the quality of 
accounting information and compliance with the 
principle of prudence in accounting.
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Анотація: в статті розкрито основні 
підходи до процесу формування служби 
внутрішнього аудиту в страхових компаніях. 
Авторами обґрунтовано систему організації 
служби внутрішнього аудиту. В результаті 
дослідження сформульовано функціональні 
особливості служби внутрішнього аудиту 
страховиків. 

Аннотация: в статье раскрыты основ-
ные подходы к процессу формирования службы 
внутреннего аудита в страховых компаниях. 
Авторами обоснована система организации 
службы внутреннего аудита. В результате 
исследования сформулированы функциональ-
ные особенности службы внутреннего аудита 
страховщиков.

Ключові слова: аудит, внутрішній контроль, страхові компанії, система управління, фінансова звітність.
Ключевые слова: аудит, внутренний контроль, страховые компании, система управления, финансовая отчетность.

Постановка проблеми. Контроль страхової 
діяльності спрямований на виявлення не лише 
помилок і похибок, а й сфер відповідальності пер-
соналу, установлення ефективності видів діяль-
ності та її коригування. Тобто контроль можна 
визначити як сукупність специфічних елементів 
системи менеджменту страхової діяльності, адже 
за підсумками контролю та на підставі його ре-
зультатів приймається значна частина управлін-
ських рішень. Якщо визначати об’єктом контр-
олю саме фінансову звітність, то його методами 
стануть внутрішній і зовнішній незалежний ау-
дит фінансової звітності, а також аналіз її даних. 
Метою проведення аудиту є висловлення неза-
лежної думки аудитора про повноту та достовір-
ність даних бухгалтерського обліку й фінансової 
звітності в усіх суттєвих аспектах; відповідність 
вимогам законів України, положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку або інших правил (вну-
трішніх положень суб’єктів господарювання) 
згідно із запитами користувачів [15]. Дані бухгал-
терського обліку й фінансова звітність суб’єктів 
страхової діяльності підлягають подвійному ау-
диту: внутрішньому та зовнішньому.

Законом України «Про фінансові послуги та 
державне регулювання ринків фінансових по-
слуг» (статтею 15.1) передбачено обов’язкове 
створення структурного підрозділу (або ви-
окремлення посадової особи) для проведення 
внутрішнього аудиту (контролю), що зумовлює 
актуальність досліджень у даній галузі [4].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питанням внутрішнього контролю останнім ча-
сом приділяється підвищена увага з боку науков-
ців, зокрема свої праці організації та методики 
внутрішнього контролю присвятили Т.А.  Бути-
нець [7], Ф.Ф. Бутинець [8], В.Д. Бєлік [6], М.Д. Ко-
рінько [12], В.П. Пантелеєв [14], Н.І. Петренко 
[8]. В той же час проблемні питання організації 
та методики внутрішнього контролю, враховую-
чи специфіку діяльності страхових компаній не 
розглядається, а якщо розглядається, то лише в 
частині проведення аудиту страхових компаній 
такими вченими як В.С. Лень [13], Т.О. Гарматій 
[10], О.О. Гаманкова [9], В.І. Рябикин [15].

Метою цієї статті є формування функціо-
нальних особливостей та оптимального способу 
організації служби внутрішнього аудиту в стра-
хових компаніях.
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Виклад основного матеріалу. Обов’язковість 
створення служби внутрішнього аудиту зумовле-
на, на нашу думку:

– по-перше, масштабами страхових компаній. 
Нагадаємо, що мінімальний розмір статутного 
капіталу страховика під час створення компанії 
відповідає сумі, еквівалентній 1 млн євро, тобто 
такі суб’єкти є представниками великого бізнесу, 
важливими платниками податків, а від їхнього 
фінансово-майнового стану залежить благопо-
луччя багатьох людей (учасників, власників, спо-
живачів, інших);

– по-друге, складністю організаційної струк-
тури. Більшість страховиків має у своєму складі 
відокремлені територіальні підрозділи із власним 
менеджментом, які, у свою чергу, активно вико-
ристовують послуги страхових посередників;

– по-третє, просторово-географічною відда-
леністю балансових дирекцій та безбалансових 
філій, що зумовлює неоднозначність у виконанні 
управлінських рішень вищої ланки;

– по-четверте, суттєвістю страхових виплат у 
забезпеченні стабільності економіки в цілому.

Наведений перелік особливостей страхо-
вої діяльності, що зумовлюють обов’язковість 
внутрішнього аудиту, не є вичерпним, проте, на 
нашу думку, цілком достатній.

Внутрішній аудит у страхових компаніях пе-
редбачає:

1) нагляд за поточною діяльністю;
2) контроль за дотриманням законів, норма-

тивно-правових актів органів, які здійснюють 
державне регулювання ринків фінансових по-
слуг, та рішень органів управління фінансової 
установи;

3) перевірку результатів поточної фінансової 
діяльності страховика;

4) аналіз інформації про діяльність страхової 
компанії, професійну діяльність її працівників, 
випадки перевищення повноважень посадовими 
особами;

5) виконання інших передбачених законами 
функцій, пов’язаних з наглядом та контролем за 
діяльністю страхової компанії [1].

Тобто сфера контролю служби внутрішньо-
го аудиту є значно ширшою ніж дані бухгалтер-
ського обліку та звітності. У контексті виконання 
таких завдань посадовим особам, що здійснюють 
внутрішній аудит, доводиться виконувати функ-
ції контролю за персоналом, юридичного нагля-
ду, аналітичної служби тощо.

На підставі тих завдань, що ставить законо-
давство перед внутрішнім аудитом можемо виді-

лити основні напрями його реалізації:
– функціональний (міжфункціональний) ау-

дит систем управління; 
– організаційно-технологічний аудит систем 

управління; 
– аудит основних та супутніх видів діяльнос-

ті; 
– аудит на відповідність (який, у свою чергу, 

поділяється на: аудит на предмет відповідності 
будь-яким конкретним вимогам або розпоря-
дженням; аудит на предмет відповідності загаль-
ній доцільності).

Такий поділ дає змогу глибше оцінити пере-
ваги створення системи внутрішнього аудиту та 
виявити його особливості залежно від сфери за-
стосування.

Функціональний аудит систем управління дає 
змогу оцінити продуктивність й ефективність ви-
конання підрозділами або співробітниками своїх 
безпосередніх функцій. Міжфункціональний ау-
дит дозволяє оптимізувати процеси взаємодії та 
взаємозв’язку функціональних обов’язків, а та-
кож виявити дублювання управлінських функ-
цій або конфлікти інтересів менеджерів.

Організаційно-технологічний аудит систем 
керування передбачає перевірку на предмет тех-
нологічної та організаційної доцільності ланок, 
вертикалей та горизонталей управління в розрізі 
видів страхування.

Аудит основних та супутніх видів діяльності 
страхової компанії дозволяє виявити неперспек-
тивні або неприбуткові види діяльності, сфор-
мулювати шляхи підвищення їх ефективності, 
окреслити напрямки розширення дохідних видів 
страхування.

Аудит на відповідність вимогам включає 
процедури аудиторського контролю на пред-
мет дотримання нормативно-правових вимог 
та стандартів діяльності. Аудит на відповідність 
доцільності включає процедури аудиторського 
контролю діяльності посадових осіб (суб’єктів 
управління) на предмет доцільності (раціональ-
ності, розумності, обґрунтованості, корисності) 
страхових продуктів (прийнятих рішень щодо 
страхових послуг). 

Основні функції, цілі та завдання служби вну-
трішнього аудиту визначено Порядком проведен-
ня внутрішнього аудиту (контролю) фінансови-
ми установами, що затверджені розпорядженням 
Національної комісії, яка здійснює державне ре-
гулювання у сфері ринків фінансових послуг № 
1772 від 05.06.2014 [5]. Цілі внутрішнього аудиту 
страхових компаній, зазначені в цьому Порядку, 
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повністю відповідають викладеним вище напря-
мам реалізації внутрішнього аудиту.

Сутність, призначення, функції та переваги 
наявності системи внутрішнього аудиту у стра-
ховій компанії найкраще, на нашу думку, розкри-
ваються в завданнях, які вона виконує. Згідно з 
вимогами Порядку проведення внутрішнього ау-
диту (контролю) фінансовими установами до них 
відносять [5]: 

– річне планування завдань служби внутріш-
нього аудиту (контролю);

– реалізацію завдань згідно із затвердженим 
планом;

– своєчасне надання звітів наглядовій (спо-
стережній) раді фінансової установи, а в разі, коли 
законодавством не вимагається обов’язкового 
утворення наглядової (спостережної) ради, – ви-
щому органу управління фінансової установи;

– сприяння органам управління фінансової 
установи в покращенні системи управління фі-
нансовою установою;

– моніторинг упровадження структурними 
підрозділами фінансової установи прийнятих ре-
комендацій;

– виявлення сфер потенційних збитків для 
фінансової установи, сприятливих умов для шах-
райства, зловживань і незаконного присвоєння 
коштів фінансової установи;

– взаємодію із зовнішніми аудиторами;
– аналіз висновків зовнішніх аудиторів та 

здійснення моніторингу виконання рекоменда-
цій зовнішніх аудиторів;

– взаємодію з іншими підрозділами фінансо-
вої установи у сфері організації контролю й мо-
ніторингу системи управління фінансовою уста-
новою;

– участь у службових розслідуваннях та ін-
формування органів управління фінансової уста-
нови про результати таких розслідувань;

– розробку та впровадження програм оцін-
ки й підвищення якості внутрішнього аудиту 
(контролю).

Самостійність та об’єктивність внутрішнього 
аудиту може забезпечуватися [11, c.212]: 

– забороною виконавчому органу страховика 
встановлювати будь-які обмеження щодо вну-
трішнього аудиту; 

– безпосередньою підзвітністю служби вну-
трішнього аудиту наглядовому органу страхової 
компанії; 

– відповідним рівнем компетентності вну-
трішніх аудиторів; 

– правом керівника служби внутрішнього 
аудиту звертатися з питань, що перебувають у 

межах його компетенції, до членів наглядового 
органу страховика;

– відсутністю права виконавчого органу фі-
нансової установи усувати з посади керівника 
служби внутрішнього аудиту без згоди наглядо-
вого органу; 

– установленням меж, обсягів, програм та 
частоти здійснення перевірок службою внутріш-
нього аудиту виключно наглядовим органом; 

– забезпеченням захисту від стороннього 
доступу до інформаційної системи служби вну-
трішнього аудиту; 

– недопущенням конфлікту інтересів вну-
трішніх аудиторів і членів наглядового та вико-
навчого органів страховика. 

Створення ефективної системи внутрішньо-
го аудиту в страховій компанії, окрім захисту ін-
тересів учасників фінансового ринку, дозволяє 
керівництву:

– забезпечити ефективне функціонування, 
стійкість і стабільний розвиток організації в умо-
вах конкуренції;

– структурно оптимізувати, якісно примно-
жити та ефективно використовувати ресурси й 
потенціал страхової компанії;

– виявити, оцінити та мінімізувати ризики в 
управлінні компанією;

– модифікувати облікову політику та систему 
інформаційних потоків у середині компанії від-
повідно до сучасних вимог господарювання, що 
дасть змогу забезпечити керівництво своєчасною 
та якісною інформацією. 

Отже, упровадження в Україні обов’язкового 
внутрішнього аудиту у страхових компаніях має 
цілий комплекс переваг, а витрати на створення 
та утримання відповідної служби цілком ком-
пенсуються підвищенням загальної ефективнос-
ті їхньої діяльності. 

Висновки. Удосконалення та розвитку по-
требує методика реалізації функцій внутрішньо-
го аудиту й визначення чіткого кола обов’язків та 
відповідальності посадових осіб такої служби.

Забезпечення повноти, достовірності та до-
статності показників фінансової звітності стра-
ховиків, як об’єкт внутрішнього аудиту, від-
бувається шляхом виявлення точок контролю 
формування її показників. В умовах застосу-
вання МСФЗ внутрішній аудитор зобов’язаний 
оцінювати фінансову звітність про страхову ді-
яльність не лише з позиції достовірності показ-
ників, а й за критерієм суттєвості та достатності 
розкритої сукупності компонентів, що зумовлені 
особливостями такої діяльності
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→ Мета → оцінка повноти, достовірності, суттєвості та достатності фінансової 

звітності страховика 
 ↓   

 Завдання → 

- установлення відповідності фінансової звітності вимогам МСФЗ;  - 
установлення достовірності показників фінансової звітності;  
- визначення основних показників фінансово-майнового стану та 
ефективності діяльності страховика; - оцінка ефективності окремих 
видів страхування та страхових продуктів; - розробка рекомендацій 
щодо підвищення ефективності діяльності страховика; - аналіз 
взаємодії структурних одиниць під час підготовки фінансової 
звітності; - розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності 
взаємодії підрозділів у процесі підготовки фінансової звітності 

 
→ Об’єкт → фінансова звітність страховика 
 ↓   

 Предмет → 
- показники фінансової звітності страховика; - показники оцінки 
фінансово-майнового стану та ефективності діяльності страховика; - 
лінійно-функціональні зв’язки та їх реалізація в процесі підготовки 
фінансової звітності 
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→ Джерела → 
- фінансова звітність страховика; - нормативно-правове забезпечення 
діяльності страхової галузі; - внутрішні регулюючі документи; - 
міжнародні стандарти в галузі обліку, аудиту та страхування; - 
показники діяльності страхової галузі та фінансового ринку в цілому 

 ↓   

→ Організація → 
- планування та постановка завдання внутрішнього аудиту; - 
визначення відповідальних осіб та формування необхідних 
інформаційних запитів; - інформаційно-аналітична перевірка; - 
формування звіту та висновків за результатами аудиту 

 ↓   

→ Методика → 

виконання аудиторських процедур по суті: - перевірка показників 
фінансової звітності на підставі даних про кінцеві залишки рахунків 
бухгалтерського обліку; - перевірка суттєвості розкритих показників, 
виходячи з особливостей страхової діяльності; - перевірка 
відповідності фінансової звітності вимогам МСФЗ; - розрахунок 
показників оцінки фінансово-майнового стану й ефективності 
діяльності та продуктів страхування; порівняння їх у динаміці та із 
середніми показниками по галузі; - вивчення системи взаємозв’язків 
структурних підрозділів у процесі підготовки фінансової звітності; - 
виявлення точок і зон контролю формування показників фінансової 
звітності; - підготовка висновків про повноту та достовірність 
показників фінансової звітності; - підготовка рекомендацій щодо 
підвищення ефективності діяльності страховика та покращення його 
фінансово-майнового стану; - підготовка рекомендацій щодо 
оптимізації системи підготовки звітності 

           

Звітність із 
внутрішнього аудиту → Результат → 

підготовка звіту, що містить думку аудитора щодо 
повноти, достовірності, суттєвості та достатності 
фінансової звітності; напрямки покращення 
фінансово-майнового стану страховика та 
підвищення ефективності його діяльності; 
напрямки оптимізації системи підготовки звітності 

 
Рис. 1. Система організації внутрішнього аудиту фінансової звітності

 в страхових компаніях

розроблено автором
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Отже, система внутрішнього аудиту фінан-
сової звітності страхових компаній повинна охо-
плювати його мету та завдання, об’єкт і предмет, 
джерела внутрішнього аудиту, організацію та ме-
тодику проведення процедур, результати і звіт-
ність (рис. 1).

Для виконання покладених на систему вну-
трішнього аудиту функцій співробітники від-
повідного відділу наділені широким спектром 
повноважень і взаємозв’язків з іншими струк-
турними підрозділами. Співробітники служби 
внутрішнього аудиту мають право одержувати 
всю необхідну й достатню інформацію для ви-
конання поставлених задач від інших праців-
ників страхової компанії, доступ до первинних 
документів, регістрів поточного обліку, системи 
комп’ютерного забезпечення діяльності тощо. 

За результатами проведених процедур, по 
суті, внутрішній аудитор звітує безпосередньо 
управлінському персоналу страхової компанії. 
Особливістю звітів внутрішнього аудиту є їх зна-
чна рекомендаційна частина. Виходячи з того, що 
метою внутрішнього аудиту є не лише перевірка 
даних бухгалтерського обліку, а й оцінка ефек-
тивності виконання структурними підрозділа-
ми своїх функцій, окремих страхових продуктів, 
взаємозв’язків тощо, можна стверджувати, що 
головним призначенням аудиту виступає допо-
мога управлінському персоналу в прийнятті від-
повідних рішень шляхом надання обґрунтованої 
впевненості в інформаційних джерелах. Таким 
чином, служба внутрішнього аудиту несе відпо-
відальність за надану управлінцям інформацію в 
межах посадових інструкцій.
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Summary. In the article, the main approaches to 
the formation process of internal audit at insurance 
companies. The authors proved system of the internal 

audit. The study formulated functional features of the 
internal audit insurers.

Key words: audit, internal control, insurance management system, financial reporting

Control of insurance aimed at identifying not only 
the mistakes and errors, but also the responsibilities 
of personnel, installation activities and the efficiency 
of its correction. The legislation provides for the 
establishment of mandatory structural unit for 
internal audit, which determines the relevance of 
research in this area

Internal audit of insurance companies includes: 
oversight of ongoing activities; compliance with laws, 
regulations and decisions of the financial institution; 
review the results of the current financial insurer; 
analysis of information on activities, the effectiveness 
of its employees; perform other statutory functions 
related to supervision and control over the activities 
of the insurance company. Based on the tasks that puts 
the law before the internal audit in Article singled to 
identify the main directions of its implementation.

For the performance of the internal audit 
functions of the department staff endowed with a 
wide range of powers and relationships with other 

departments, including the right to receive all 
necessary and sufficient information to perform the 
tasks of other employees of the insurance company, 
access to primary documents, registers current 
account systems, computer software of others.

The results of the procedures essentially internal 
auditor reports directly to management personnel 
of the insurance company. The feature reports of 
internal audit’s recommendations is to a large part. 
Based on the fact that the purpose of internal audit 
is not only a test of accounting and valuation and 
effectiveness of the structural units of its functions, 
certain insurance products, relationships, etc., it can 
be argued that the main purpose of the audit serves 
management personnel help in decision-making 
by providing reasonable assurance of information 
sources. Thus, internal audit is responsible for 
providing information to managers within the job 
description.
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Анотація. Розмежування сучасних видів 
та концепцій бухгалтерського обліку дозво-
лила виявити їх роль у формуванні парадигми 
обліку, звітності й аудиту сталого розвит-
ку. Екологічний, соціальний, фінансовий та 
управлінський види обліку, які відповідають 
певним капіталам та видам вартості за ак-
туарним підходом виступають  ядром па-
радигми.  Динамічний, електронний, мереже-
вий, фрактальний, ситуаційно-матричний, 
інтегрований, креативний та стратегічний 
обліки створюють її  обліково-аналітичне  
забезпечення за стадіями облікового циклу. 
Підкреслюючи цілісність системи бухгалтерсь-
кого обліку компанії доведено необхідність 
інтеграції цих видів та концепцій обліку стало-
го розвитку на основі мультистейкхолдерсь-
кого підхіду, концепції капіталів та доданої 
вартості.

Аннотация. Разграничение современных ви-
дов и концепций бухгалтерского учета позволи-
ло выявить их роль в формировании парадигмы 
учета, отчетности и аудита устойчивого раз-
вития. Экологический, социальный, финансовый 
и управленческий виды учета, соответствую-
щие определенным капиталам и видам стоимо-
сти за актуарным подходом выступают ядром 
парадигмы. Динамический, электронный, сете-
вой, фрактальный, ситуационно-матричный, 
интегрированный, креативный и стратегиче-
ский учеты создают ее учетно-аналитическое 
обеспечение по стадиям учетного цикла. Под-
черкивая целостность системы бухгалтерско-
го учета компании доказана необходимость 
интеграции этих видов и концепций учета 
устойчивого развития на основе мультистейк-
холдерського подхода, концепции капиталов и 
добавленной стоимости.

Ключові слова: інтегрований облік, соціальний облік, екологічний облік, парадигма обліку, звітності й аудиту сталого розвитку, сталий 
розвиток.

Ключевые слова: интегрированный учет, социальный учет, экологический учет, парадигма учета, отчетности и аудита устойчивого 
развития, устойчивое развитие.

Постановка проблеми в загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими або прак-
тичними завданнями. Підґрунтям для досягнен-
ня Цілей сталого розвитку ООН та нівелювання 
його ризиків Всесвітній конгрес бухгалтерів і ау-
диторів 2010 р. назвав повну, достовірну інфор-
мацію, засновану на синергетичному поєднанні  
принципів бухгалтерського обліку та сталого 
розвитку. Формування нових запитів стейкхол-
дерів в умовах запровадження концепції сталого 
розвитку економіки та відповідального інвесту-
вання на фінансових ринках загострює потребу 
у трансформації існуючих видів, концепцій та 
систем бухгалтерського обліку. Ключовим трен-
дом у розвитку бухгалтерського обліку у цьому 
зв’язку можна назвати інтеграцію фінансового 

та нефінансових видів обліку і звітності в меж-
ах парадигми обліку, звітності й аудиту сталого 
розвитку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблематика формування бухгалтерської ін-
формації, яка б найбільш повно задовольняла 
запити користувачів в теорії і практиці обліко-
вих досліджень тривалий час привертає увагу у 
розрізі видів бухгалтерського обліку. Вивченню 
окремого блоку питань розмежування видів та 
концепцій обліку та виокремлення соціального, 
екологічного обліку, які відповідають вимірам 
сталого розвитку присвячені праці Х. Джобст-
ла, І. В. Жиглей, C. О. Левицької, О. А. Зоріної, 
С. А. Кузнєцової, Д. О. Грицишена та ін. 
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Виокремлення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Відзначаючи ґрунтов-
ний доробок науковців у дослідженні видів та 
концепцій бухгалтерського обліку, їх прикладне 
застосування як основи інформаційно-аналі-
тичного забезпечення межах концепції сталого 
розвитку та відповідної парадигми потребує де-
тального вивчення.

Формування цілей статті. Мета статті поля-
гає у розробці авторського підходу до інтеграції 
видів та концепцій обліку в умовах парадигми 
обліку, звітності й аудиту сталого розвитку.

Виклад основного матеріалу 
Відправною точкою у структуризації систем 

бухгалтерського обліку для цілей сталого розви-
тку є схема Х. Джобстла (H. Jobstl), яка включає 
три підсистеми: бухгалтерський (фінансовий та 
управлінський), соціальний (соціальна звітність, 
соціальний баланс, облік людських ресурсів, кор-
поративний соціальний аудит, система соціаль-
них показників, звіт про чисту додану вартість, 

звіт про розподіл доходів та екологічний облік 
(екологічний облік, облік екологічних витрат, об-
лік природного капіталу, еко-баланси, еко-аудит, 
аналіз життєвого циклу продукції, екологічна 
звітність) [1].

За підходом Міжурядової робочої групи екс-
пертів з міжнародних стандартів бухгалтерсько-
го обліку та звітності при ЮНКТАД у контексті 
сталого розвитку виділяють  фінансовий облік, 
управлінський облік (облік виробничих витрат), 
облік потоку основних засобів та екологічну звіт-
ність.

Серед вітчизняних і російських вчених зна-
чна увага приділяється вивченню окремих видів 
та концепцій обліку (табл. 1). Проте контекст ста-
лого розвитку увійшов до їх досліджень порівня-
но недавно. Варто зауважити, що досліджуваний 
перелік видів та концепцій бухгалтерського облі-
ку не претендує на вичерпність і ілюструє най-
більш поширені у сучасній теорії обліку підходи 
учених до їх розмежування.

Таблиця 1
Підходи науковців щодо виділення видів та концепцій обліку, складено автором

Вид обліку Вчені
Соціальний І. В. Жиглей, C. О. Левицька, Л. І. Максимів, О. А. Зоріна, С. А. Кузнєцова, 

Д. О. Грицишен, Л. В. Чижевська
Екологічний Л. І. Максимів, О. А. Зоріна, С. А. Кузнєцова, Д. О. Грицишен, І.В. Замула, 

О.В. Ілічова, Л.М. Пелиньо, Т.А. Кирсанова, Н.М.Рубанова.
Облік людського 
капіталу

Т. В. Давидюк 

Облік інтелектуального 
капіталу

С.Ф. Легенчук

Стратегічний 
(прогнозний) облік

О. А. Зоріна, С. А. Кузнєцова, З. В. Гуцайлюк, С. Ф. Голов, П. О. Куцик,
В. Р. Шевчук, А. В. Шайкан, П. О. Куцик, В. Р. Шевчук, І. М. Боярко,
М. В. Корягін, М. А. Вахрушина

Інтегрований О. А. Зоріна, С. А. Кузнєцова, М. Т. Білуха, В. Б. Мосаковський
Електронний О. А. Зоріна, С. А. Кузнєцова, М. Т. Білуха
Актуарний А. І. Шигаєв, О. А. Зоріна, С. А. Кузнєцова, О. А.Лаговська
Динамічний О. А. Зоріна, С. А. Кузнєцова, О. П. Рудановський
Креативний М. С. Пушкар, С.Ф. Легенчук, О. А. Зоріна, С. А. Кузнєцова, Г. Г. Кірейцев
Мережевий М. В. Болдуєв, Г. Є. Крохічева
Матричний О. І. Кольвах

Не зважаючи на деяку еклектичність ана-
лізованих напрацювань вчених за видами об-
ліку (стратегічний та актуарний – характеризу-
ють цільову спрямованість обліку, динамічний, 
електронний, мережевий, ситуаційно-матрич-
ний  – технологічний та технічний бік обробки 
облікової інформації, облік людського та інтелек-

туального капіталу  - складові соціального облі-
ку) вони створюють методологічне підґрунтя для 
формування парадигми обліку, звітності та ауди-
ту сталого розвитку як її окремі характеристики.

Разом з тим, прикладне застосування окре-
мих видів обліку, як основи інформаційно-ана-
літичного забезпечення межах концепції сталого 
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розвитку та відповідної парадигми потребує де-
тального вивчення.

Багатовимірні системи обліку пропонують у 
своїх дослідженнях М. В. Болдуєв (фрактальний 
підхід) [3], Г. Є. Крохічева (віртуальний корпо-
ративний мережевий облік, заснований на три-
вимірній моделі) [10], О. І. Кольвах (метамодель 
ситуаційно-матричного бухгалтерського обліку) 
[9]. Не зменшуючи цінність напрацювань на-
уковців, зауважимо, що вказані види обліку є ін-
струментальним, універсальним забезпеченням 
обліку, окремими обліковими технологіями, які 
можуть бути використані в межах інших видів 
обліку.

Значне число науковців присвячуюють свої 
дослідження питанням стартегічного (прогноз-
ного) обліку. Не вступаючи в дискусію з аполо-
гетами відокремленого існування стратегічного 
(прогнозного)  обліку підтримаємо думку таких 
науковців як З. В. Гуцайлюка [6], А. В. Шайкана 
[14], І. Й. Яремка [15] щодо неправомірності та 
надуманості такого відокремлення.

Відзначаючи здобутки М. С. Пушкаря в ца-
рині креативного обліку, в  умовах парадигми 
обліку, звітності та аудиту сталого розвитку під-
готовка та інтерпретація індикаторів сталого 
розвитку потребує не лише високого рівня про-
фесіоналізму бухгалтера, але й його креативності 
у задоволенні різнорідних інформаційних запи-
тів стейкхолдерів. У цьому контектсі ми пого-
джуємося з думкою автора, який  визначає креа-
тивний облік як творчий облік, який вимагає від 
облікових працівників організації фактів і пра-
вил їх групування виходячи з інтересів менедж-
менту з метою отримання знань про нові об’єкти 
спостереження [13, с. 90]. При цьому креативний 
облік спрямований на  поглиблене вивчення тих 
об’єктів, що не розглядаються у фінансовому та 
управлінському обліку [13, с. 90].

Підтримуючи думку С.Ф. Легенчука щодо 
необхідості поділу креативного обліку на умов-
но-креативний та агресивний [11], а також за-
стереження щодо недоброчесного використання 
креативних облікових технологій для оцінюван-
ня вартості фінансових інструментів та завищен-
ня капіталізації компаній в останню фінансову 
кризу 2007-2009 рр., зауважимо необхідність ви-
важеного підходу до застосування інструмента-
рію креативного обліку. 

В умовах формування парадигми обліку, звіт-
ності й аудиту сталого розвитку формування но-
вих об’єктів обліку, індикаторів нефінасового ха-
рактеру, підходів до їх інтерпретації знаходиться 
в межах саме креативного обліку.

Розуміння інтегрованого обліку серед україн-
ських науковців В. Б. Мосаковський, М. Т. Білухи 
у частині інтеграції фінансового, оперативного, 
управлінського, виробничого обліків у межах 
системи господарчого [12] обліку не повністю 
узгоджується з мейнстримом світової облікової 
науки у частині формування як самого поняття, 
так і інтегрованої звітності як продукту такого 
обліку. Піком у розвитку обліку сталого розви-
тку, що найбільш повно ілюструє конвергенцію  
традиційної парадигми та парадигми сталого 
розвитку – та одночасно є її продуктом виступає, 
інтегрована система обліку та звітності. За визна-
ченням Міжнародної ради з інтегрованої звітнос-
ті інтегрована звітність – це суттєва інформація 
про те, як стратегія, управління, діяльність і пер-
спективи організації відображають соціальний, 
екологічний та економічний контексти створен-
ня нею цінності у теперішній час і у майбутньо-
му [2]. Агрегуючи фінансові та нефінансові по-
казники? інтегрована звітність є форматом, який 
найбільш повно відображає структуру концепції 
сталого розвитку, проте потребує детального 
розвитку методології обрахунку показників та їх 
інтерпретації, аналізу та аудиторського підтвер-
дження. Поряд з інтегрованим обліком, актуар-
ний облік дає уявлення щодо джерел утворення 
цінності компанією.

Іншим розрізом у формуванні інтегрованого 
обліку на нашу думку може бути конвергенція 
усіх аналізованих видів обліку в межах діючих 
систем стандартизації (П(С)БО, МСФЗ та ЗПБО).

Слушною є думка О. А. Зоріної: процес по-
будови інтегрованої системи обліку та звітності 
дозволить побудувати інформаційні системи та-
ким чином, щоб задовольняти всі види і системи 
обліку, що ведуться на підприємстві, та складати 
відповідні форми звітності для задоволення по-
треб різних користувачів. [8]. 

В частині конвергенції видів управлінсько-
го обліку єдину обліково-аналітичну систему 
організації, спрямовану на підготовку «різної 
інформації для різних категорій користувачів», 
пропонує М. А. Вахрушина [5] Вона викорис-
товує специфічні математичні, статистичні та 
економетричні методи в межах відокремленої 
системи регістрів та звітності. На нашу думку, 
інтегрована концепція найбільш повно ілюструє 
мультистейкхолдерський підхід до задоволення 
інформаційних потреб в межах парадигми облі-
ку, звітності й аудиту сталого розвитку.

Дроблення облікової системи за видами об-
ліку, підходами, системами звітних показників, 
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за технологіями і цільовою спрямованістю облі-
ку не створює єдиної інформаційної системи для 
задоволення запитів усіх стейкхолдерів, оскільки 
висвітлює окрему частину діяльності підпри-
ємства, яка насправді є неподільною. Необхідна 
загальна, універсальна система, яка б генерувала 
потрібні дані у відповідь на запити різнорідних 
користувачів та об’єднувала існуючі види облі-
ку з огляду на завдання, що стоять перед ними. 
Об’єднуючим началом пропонуємо визнати кон-
цепцію капіталів в межах парадигми обліку, звіт-
ності та аудиту сталого розвитку. Подібної думки 
дотримується І. В. Жиглей: «ми стоїмо на позиці-
ях єдиного не подільного бухгалтерського обліку 
[7, с. 187].

Динамічний облік  співвідноситься з безпе-
рервним аудитом та мовою звітності XBRL, звіт-
ністю у режимі реального часу як ключовими 

бухгалтерськими інноваціями, хоча у своїй осно-
ві має вчення О. П. Рудановського.

В основу авторської структуризації видів 
обліку покладемо концепцію капіталів як осно-
ву формування доданої вартості компанією та 
вказаний мультистейкхолдерський підхід до за-
доволення інформаційних потреб користувачів 
(табл. 2).

Незалежно від того, як організація ідентифі-
кує види капіталу та виділяє окремі його скла-
дові, основна задача системи обліку, звітності та 
аудиту сталого розвитку – продемонструвати як 
діюча бізнес-модель компанії з огляду на місію, 
систему управління, виклики зовнішнього і вну-
трішнього середовища трансформує у результати 
діяльності (додану вартість) та відтворює фінан-
совий, виробничий, інтелектуальний, людський, 
соціальний і комунікаційний та природний капі-
тали [4].

Таблиця 2
Співвідношення між сучасними видами та концепціями бухгалтерського обліку

 в межах парадигми обліку, звітності й аудиту сталого розвитку, розробка автора

Парадигма обліку, звітності, аудиту сталого розвитку
Виміри сталого розвитку Соціальний Екологічний Економічний
ESG-критерії Соціальний Екологічний Управлінський

Ви
ди

 (к
он

це
пц

ії)
 о

бл
ік

у

За об’єктами 
(за видами капіталів)

Соціальний Екологічний

Бухгалтерський 
(фінансовий, 
оперативний, 

статистичний)

Управлінський

Людський капітал

Природний ка-
пітал

Виробничий капітал
Інтелектуальний 

капітал
Фінансовий капіталСоціальний та 

комунікаційний 
капітал

За способом відображення 
доданої вартості (цінності)

Соціальна додана 
вартість 

Екологічна дода-
на вартість Економічна додана вартість

Актуарний облік
За періодичністю здійснення 
облікових процедур та їх тех-
нічним супроводом

Динамічний

Електронний

За технологіями формування, 
обробки облікової інформації

Ситуаційно-матричний
Фрактальний

Віртуальний мережевий
За способом формування 
звітних показників (мульти-
стейкхолдерський підхід)

Нефінансова звітність Фінансова звітність

Інтегрований облік

За способом інтерпретації 
облікових показників Креативний

За способом аналізу обліко-
вих показників

Аналіз витрат і вигід 
соціального серед-

овища 

Аналіз витрат і вигід  
екологічного 
середовища

Аналіз витрат і вигід 
економічного 
середовища

Стратегічний облік
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Аналізовані сучасні види, моделі, концепції 
обліку в межах авторського підходу виступають 
характеристиками та невід’ємними частинами 
парадигми обліку, звітності та аудиту сталого 
розвитку, супроводжуючи цикл формування об-
лікових індикаторів у вимірах сталого розвитку 
та критеріях здійснення відповідального інвес-
тування. Ядром вказаної парадигми виступають 
бухгалтерський, управлінський, соціальний та 
екологічний види обліку, які у відповідності з 
певним видом капіталів формують власну систе-
му облікових індикаторів, що доповнюють тради-
ційні об’єкт та предмет бухгалтерського обліку та 
усебічно характеризують діяльність господарюю-
чого суб’єкта в умовах сталого розвитку. Актуар-
ний облік, спираючись на вихідну інформацію 
соціального, екологічного, фінансового та управ-
лінського обліку дає змогу відобразити процес 
формування доданої вартості (цінності) бізнесу 
від використання тих чи інших капіталів, якими 
володіє компанія. 

 Інші види обліку чітко співвідносяться з пев-
ними стадіями облікового циклу – динамічний та 
електронний характеризують технічний бік ве-
дення обліку, формування звітності сталого роз-
витку та їх безперервний характер в умовах за-
провадження звітності у режимі реального часу, 
мови ХBRL, розвитку методології безперервного 
аудиту, інтелектуальних систем підтримки ауди-
торських рішень. 

Ситуаційно-матричний, фрактальний та ме-
режевий види обліку характеризують оновлення 
технологій формування та обробки облікової ін-
формації  під впливом міждисциплінарного під-
ходу. 

Інтегрований облік з метою формування ін-
тегрованої звітності, яка носить універсальний 
характер, спирається не лише на мультистей-
холдерський підхід, але й враховує необхідність 
конвергенції стандартів та підходів різних видів 
обліку – насамперед фінансового (формуван-
ня системи глобальних стандартів фінансової 
(МСФЗ та ЗПБО) а також нефінансової звітнос-
ті).

Креативний характер та стратегічна спрямо-
ваність парадигми обліку, звітності й аудиту ста-
лого розвитку реалізується на стадіях інтерпре-
тації та аналізу індикаторів за вимірами сталого 
розвитку.

Висновки з даного дослідження та перспек-
тиви подальшого розвитку 

Таким чином, на основі систематизації дороб-
ку науковців щодо розмежування сучасних видів 
та концепцій обліку автором запропоновано в 
основу формування парадигми обліку, звітності 
й аудиту сталого розвитку покладати екологіч-
ний, соціальний, фінансовий та управлінський 
види обліку, які відповідають певним капіталам 
та видам вартості (актуарний підхід) – як ядро 
парадигми; - динамічний, електронний, мере-
жевий, фрактальний, ситуаційно-матричний, 
інтегрований, креативний та стратегічний – як  
обліково-аналітичне  забезпечення парадигми, 
представлене за стадіями облікового циклу (здій-
снення облікових процедур, обробки облікової 
інформації, формування звітних показників, їх 
інтерпретації та аналізу). Такий підхід автора до-
зволяє врахувати під час структуризації системи 
обліку компанії в умовах сталого розвитку муль-
тистейкхолдерський підхід, концепцію капіталів 
та концепцію доданої вартості.
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Summary. Separation of current accounting types 
and concepts allowed to reveal their role in shaping 
the paradigm of sustainability accounting, reporting 
and auditing Environmental, social, financial and 
managerial accounting types that meet certain 
capital and deliver value by actuarial approach 
are the core of paradigm. The dynamic, electronic, 
network, fractal, case-matrix, integrated, creative 

and strategic accounting make analytical support for 
the stages of accounting cycle. Stressing the integrity 
of the accounting system and necessity of integrating 
these accounting types and concepts for sustainable 
development multystakeholder approach, concepts 
of capital and value added were investigated by 
author.

Key words: integrated accounting, social accounting, environmental accounting, the paradigm of accounting, reporting and auditing of sustainable devel-
opment, sustainable development.

Complete, accurate information based on the 
synergistic combination accounting principles and 
sustainable development was called as a ground  for 
achieving Sustainable Development Goals of the 
United Nations by Congress of Accountants and 
Auditors in 2010. Formation of the new takeholders 
enquiries in terms of introducing the concept of 
sustainable economic development and responsible 
investing on financial markets exacerbates the need 
for transformation of existing types, concepts and 
accounting systems. A key trend in the development 
of accounting in this regard includes the integration 
of financial and non-financial types of accounting 
and reporting within the paradigm of sustainability 
accounting, reporting and auditing.

The aim of the article is to develop the author’s 
approach to integration of accounting types and 
concepts in the paradigm of sustainability accounting, 
reporting and auditing.

Among scientists much attention is paid to 
certain types and concepts of accounting. However, 
the context of sustainable development has entered 
their research recently. Crushing accounting system 
by type of accounting practices, the system of 

reporting indicators, technologies doesn’t create a 
unified information system to meet the needs of all 
stakeholders. We insist that company’s information 
system actually is indivisible. Universal accounting 
system that would generate the necessary data in 
response to requests from users and united disparate 
existing types of accounting due to the sustainability 
challenges is required. As unifying principle we offer 
to accept the concept of capital within the paradigm 
of sustainability accounting, reporting and auditing.

Separation of current accounting types and 
concepts allowed to reveal their role in shaping the 
paradigm of sustainability accounting, reporting and 
auditing Environmental, social, financial and mana-
gerial accounting types that meet certain capital and 
deliver value by actuarial approach are the core of 
paradigm. The dynamic, electronic, network, frac-
tal, case-matrix, integrated, creative and strategic 
accounting make analytical support for the stages 
of accounting cycle. Stressing the integrity of the ac-
counting system and necessity of integrating these 
accounting types and concepts for sustainable de-
velopment, multystakeholder approach, concepts of 
capital and value added were investigated by author.
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Анотація. Запропоновано сукупність 
факторів впливу на дебіторську заборгованість 
підприємств енергетичного комплексу України, 
що дозволяє визначити стан дебіторської 
заборгованості підприємства та визначити на-
прями управління дебіторською заборгованістю 
з метою зменшення обсягів витрат, збільшення 
прибутку та покращення фінансового ста-
ну підприємства. Групування підприємств 
за кластерами дає змогу для підприємства 
позиціонувати серед інших підприємств енерге-
тичного комплексу України та визначати пер-
спективи покращення своєї діяльності.

Аннотация. Предложено совокупность фак-
торов влияния на дебиторскую задолженность 
предприятий энергетического комплекса Укра-
ины, что позволяет определить состояние 
дебиторской задолженности предприятия и 
определить направления управления дебитор-
ской задолженностью с целью уменьшения объ-
емов расходов, увеличение прибыли и улучшения 
финансового состояния предприятия. Группи-
ровка предприятий по кластерам дает воз-
можность для предприятия позиционировать 
среди других предприятий энергетического 
комплекса Украины и определять перспективы 
улучшения своей деятельности.

Ключевые слова: дебиторская задолженность, предприятие, кредитная политика, кредитоспособность, система скидок, контрагент.

Постановка проблеми. Управління фінан-
сами, зокрема оборотними активами, є найваж-
ливішою сферою діяльності будь-якого суб’єкта 
ринкового господарства, а його невід’ємною 
складовою виступає дебіторська заборгованість. 
Сучасний фінансовий стан підприємств харак-
теризується зростанням дебіторської заборго-
ваності в структурі їх активів, що призводить 
до уповільнення платіжного обороту. Тому, на 
сьогодні найбільш важливими проблемами, рі-
шення яких повинно сприяти покращенню фі-
нансового стану підприємства, є розроблення 
системи управління дебіторською заборгованіс-
тю, визначення її оптимальних термінів та обся-
гів, що дасть змогу підприємствам контролювати 
ситуацію та призведе до зменшення не лише де-
біторської заборгованості, а й видатків на її утри-
мання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед авторів, які у своїх роботах займалися 
питаннями управління дебіторською заборго-

ваністю, можна відзначити таких науковців, як 
В.С. Бєлозерцев [1], О. В. Димченко [2], А. В. Мак-
симова [3], Н. М. Новікова [4], М. А. Оніщенко 
[5], Е. А.  Савченко [6], К. С. Салига [7], А. В. Ти-
рінов [8], І. В. Фаринович [9], О. Є. Федорченко 
[10] та інші. 

Незважаючи на значну кількість праць, при-
свячених проблемі управління дебіторською 
заборгованістю та застосуванню методів бага-
товимірного статистичного аналізу для оцінки 
фінансово-економічної діяльності підприємства, 
все ж виникає необхідність у виявленні факторів 
впливу на дебіторську діяльність підприємств 
енергетичного комплексу України та їх розподілу 
на групи відповідно до факторів впливу, що до-
зволить визначити напрями управління дебітор-
ською заборгованістю та надати практичні реко-
мендації щодо покращення їх фінансового стану.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є визначення факторів впливу на процес управ-
ління дебіторською заборгованістю підприємств 
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енергетичного комплексу України за ключовими 
показниками та їх розподіл на групи відповідно 
до факторів впливу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На основі аналізу літературних джерел, присвя-

чених досліджуваній проблемі, була сформована 
сукупність показників, які характеризують дебі-
торську заборгованість підприємства, наведені у 
табл.1.

Таблиця 1
Значення первісних показників для визначення впливу факторів на управління дебіторською 

заборгованістю підприємств енергетичного комплексу України
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ПАТ «Харківська
 ТЕЦ -5»

2013 2,15 3,29 0,32 0,55 0,59
2014 5,17 0,66 0,18 0,42 0,43
2015 5,91 0,59 0,21 0,55 0,38

ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»
2013 2,41 4,18 0,55 0,56 0,98
2014 4,02 3,64 0,55 0,75 0,73
2015 3,17 2,66 0,47 0,63 0,73

ПАТ «Дніпродзержинсь-
ка» ТЕЦ

2013 0,69 0,89 0,72 0,95 0,76
2014 0,76 0,75 0,77 0,99 0,78
2015 0,51 0,47 0,8 0,42 1,89

Для забезпечення коректності результатів 
факторного аналізу обрано 3 підприємства енер-
гетичного комплексу за період 2013-2015 роки, 
що дозволило сформувати вхідну матрицю, що 
відповідає вимогам застосування факторного 
аналізу, а саме – перевищення удвічі кількос-
ті спостережень над кількістю досліджуваних 
ознак.

В результаті дій в програмному комплексі 
STATGRAPHICS Centurion, кількість факторів 

визначається величиною накопиченої диспер-
сії: достатнім вважається значення накопиченої 
дисперсії, яке є вищим за 70%. За результатами 
факторного аналізу відібрано 2 фактори: непо-
вернення дебіторської заборгованості та фінан-
сування діяльності за рахунок кредиторської 
заборгованості, що пояснюють дисперсії 95,74 % 
мінливості досліджуваного процесу, а 4,26 % по-
яснюються іншими факторами. Результати фак-
торного аналізу наведено в табл. 2.

Таблиця 2
Показники адекватності факторного аналізу впливу факторів на управління
дебіторською заборгованістю підприємств енергетичного комплексу України

Фактор Загальна дисперсія, % Накопичена дисперсія, %
Неповернення дебіторської 

заборгованості 66,15 66,15

Фінансування діяльності за рахунок креди-
торської заборгованості 29,59 95,74

Як свідчить дані табл. 2, фактори дають до-
статньо вагомий вклад. Вони пояснюють від-
повідно 66,15 та 29,59  % мінливості, а загалом 
основні фактори пояснюють 95,74  % загальної 

дисперсії показників, що досліджуються. Отже, 
такі високі значення поясненої загальної мінли-
вості свідчать про те, що факторний аналіз до-
зволив на рівні 95,74 % спільності представити 
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первісні змінні, які відбивають стан дебіторської 
заборгованості підприємств, двома незалежними 
складовими. Для економічної інтерпретації скла-

дових розглянемо значення їх вагових коефіцієн-
тів. Структура факторів, тобто, склад показників, 
що увійшли до кожного з них, наведено в табл. 3.

Таблиця 3
Результати проведеного факторного аналізу впливу факторів на управління дебіторською 

заборгованістю підприємств енергетичного комплексу України

Показник Неповернення дебіторської
заборгованості

Фінансування діяльності за рахунок 
кредиторської заборгованості

Одз -0,8580 -0,3906
ДЗ/А 0,8767 0,4472
КЗ/П 0,09297 0,9909
ДЗ/КЗ 0,9454 -0,2955

Оскільки навантаження фактора на показник 
являє собою коефіцієнт кореляції між ними, то 
доцільно визначати фактор за навантаженнями, 
які мають значення більш ніж 0,70 (див. табл. 2). 
Як свідчать дані таблиць 2-3, найбільшу значи-
мість має фактор неповернення дебіторської за-
боргованості, що пояснює 66,15 % загальної дис-
персії. У самому факторі найбільшу вагу (більш 
0,70) мають показники: коефіцієнт оборотності  
дебіторської заборгованості  (Одз – навантажен-
ня становить - 0,86),  питома вага дебіторської 
заборгованості в активах (ДЗ/А – навантаження 
становить 0,88) та співвідношення дебіторської 
та кредиторської заборгованості (ДЗ/КЗ – наван-
таження становить 0,95). 

Значний рівень пояснювальної мінливості 
та високі навантаження першого фактору на за-
значені показники свідчать, що для аналізованих 
підприємств означені характеристики є головни-
ми у виникненні дебіторської заборгованості. До 
другого фактору увійшов показник питома вага 
кредиторської заборгованості в пасивах, з наван-
таженням 0,99. Для підтвердження викладених 
вище припущень доцільно за визначеними фак-
торами впливу на заборгованість підприємств 
розглянути діаграму розсіювання підприємств у 
просторі двох перших факторів, яку представле-
но на рис. 1.
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Неповернення дебіторської заборгованості

Рис. 1. Розсіювання підприємств енергетичного комплексу України у просторі 
відібраних факторів впливу на дебіторську заборгованість

Тісне угрупування досліджуваних підпри-
ємств у просторі двох перших факторів, які було 
визначено за допомогою факторного моделю-
вання (див. рис. 1), свідчить, з одного боку, про 
наявність загальних тенденцій у формуванні 
їх заборгованості, а з іншого – про різний стан 
означених факторів: з рис. 1 видно, що явно від-

окремлюються ПАТ «Дніпроджержинська ТЕЦ». 
З даного аналізу дебіторської заборгованості 
можна говорити, що факторний аналіз важли-
вий для характеристики стійкого фінансового 
стану конкретного підприємства. Також можна 
припустити, що певні особливості у формуван-
ні рівня заборгованості мають підприємства, що 
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характеризуються середніми значеннями отри-
маних змінних.

Відповідно до визначених факторів впливу на 
дебіторську заборгованість підприємств енерге-
тичного комплексу України постає завдання їх 
класифікації для відстеження тенденцій та змін 
впливу факторів. За наявності значної кількості 
ознак, що характеризують економічні об’єкти, 
завдання їх класифікації може бути вирішено ме-
тодами кластерного аналізу. При цьому аналізо-
вані об’єкти розглядаються у просторі їх ознак та 
у часі. Застосування кластерного аналізу дозво-
ляє класифікувати досліджувані об’єктів з ураху-

ванням ознак, що відбивають сутність, природу 
об’єктів. У нашому разі до таких об’єктів відно-
сяться підприємства, дебіторська заборгованість 
яких характеризуються факторами (складови-
ми), що були виявлені за результатами фактор-
ного аналізу. Угрупування підприємств за рівнем 
впливу факторів, що визначають дебіторську 
заборгованість, представлено на рис.  2. Дослі-
джувані підприємства утвори три кластери: до 
першого кластеру потрапили ПАТ «Харківська 
ТЕЦ-5», до другого – ПАТ «Миколаївська ТЕЦ», 
а Дніпродзержинська ТЕЦ утворила третій клас-
тер, про свідчать дані рис. 2. 
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Неповернення дебіторської заборгованості

Рис. 2. Розсіювання підприємств у просторі факторів
впливу на дебіторську заборгованість

За результатами групування можна ствер-
джувати, що всі підприємства мають стабільний 
у часі рівень дебіторської заборгованості, про 
свідчить те, що вони розподілились за окремими 
кластерами. Найнижчий рівень неповернення 
дебіторської заборгованості має ПАТ «Харків-
ська ТЕЦ-5», проте і фінансування діяльності за 
рахунок кредиторської заборгованості є також 
найнижчим. ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» 
має високі рівні неповернення дебіторської за-
боргованості, а в 2014 році і низький рівень фі-
нансування діяльності за рахунок кредиторської 
заборгованості, що негативно впливає на фінан-
совий стан підприємства та потребує перегляду 
кредитної політики підприємства.

Висновки з проведеного дослідження. В ре-
зультаті проведення факторного аналізу показ-
ників дебіторської заборгованості, були виявлені 
фактори, що впливають на дебіторську заборго-
ваність підприємства, а саме неповернення дебі-

торської заборгованості та фінансування діяль-
ності за рахунок кредиторської заборгованості. 
Також було проведено групування підприємств 
за відібраними факторами впливу та визначено, 
що стан дебіторської заборгованості є стабіль-
ним для кожного з підприємств енергетичного 
комплексу України, проте ПАТ «Дніпродзержин-
ська ТЕЦ» потребує перегляду політики щодо 
управління дебіторською заборгованістю для 
зниження рівня неповернення дебіторської за-
боргованості та поліпшення загального фінансо-
вого стану підприємства. Із зростанням розміру 
дебіторської заборгованості виникає потреба в її 
управлінні. У сучасних умовах господарювання 
розробка ефективного управління дебіторською 
заборгованістю є одним із ключових питань у ви-
рішенні завдань підприємства з позиції забезпе-
чення належного рівня фінансової безпеки та до-
сягнення позитивних результатів у фінансовому 
оздоровленні.
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Abstract. There was been suggested a 
combination of factors that impact on accounts 
receivable of energy sector enterprises of Ukraine, 
resulting in determination the accounts receivable 
of the enterprise and identification of accounts 
receivable management for the purpose of costs 

reduction, profits increasing and financial condition 
improving. The grouping of enterprises clusters allows 
for the company to position among enterprises and 
energy complex of Ukraine and determines the 
prospects for improving its activities.

Key words: accounts receivable, business, credit policy, creditworthiness, discounts, counterparty.

Economic agents are open system, with external 
relations, by means of which they interact with the 
environment as a result of any enterprise depends not 
only performance, but also the financial and econom-
ic activities of contractors. Late payment by buyers of 
products creates financial difficulties the company, 
leading to the formation of receivables, which reduc-
es the financial capacity of the entity, capital turnover 
and can lead to poor performance of his work.

Purpose of research is to determine the factors 
influencing the management of accounts receivable, 
based on factor analysis using the following indepen-
dent components: non-repayment of receivables and 
financing of the expense payable.

There was been formed current system of pri-
mary indicators that help determine the impact of 
factors (non-return of receivables and financing of 
the expense payables) on the indebtedness level of 
the studied companies. There was been suggested a 
combination of factors that impact on accounts re-
ceivable of energy sector enterprises of Ukraine, re-
sulting in determination the accounts receivable of 
the enterprise and identification of accounts receiv-

able management for the purpose of costs reduction, 
profits increasing and financial condition improving. 
The grouping of enterprises clusters allows for the 
company to position among enterprises and energy 
complex of Ukraine and determines the prospects for 
improving its activities.

Scientific innovation is to develop practical rec-
ommendations and provisions for accounts receiv-
able management with economic risk-based assess-
ment capabilities and the terms of deferred payment 
or discounts for early payment using deterministic 
factor analysis, which is aimed at optimizing debt in 
the power plants.

The factors analysis of receivables sampled enter-
prises were proposed, that allowed to form primitive 
system of indicators, the impact of the factors (non-
return of receivables and financing of the expense 
payable) data rates and debt levels of the studied 
companies.

Using of cluster analysis allowed to form three 
clusters of companies, accounts receivable are char-
acterized factors (components), which were discov-
ered on the results of factor analysis.
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БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ 
ТА ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
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Анотація. В статті розглянуто основи 
організації бюджетного процесу на місцевому 
рівні, перелічено основні стадії бюджетного про-
цесу та визначено існування певних проблем на 
кожному етапу. З огляду на характер існуючих 
проблем запропоновано відповідні заходи щодо 
їх усунення та упередження настання в майбут-
ньому.

Аннотация. В статье рассмотрены основы 
организации бюджетного процесса на местном 
уровне, перечислены основные стадии бюджет-
ного процесса и определены существование 
определенных проблем на каждом этапа. Учи-
тывая характер существующих проблем, пред-
ложены соответствующие меры по их устране-
нию и предупреждению наступления в будущем.

Ключові слова: бюджетний процес, місцеві бюджети, бюджетні кошти, ефективність.
Ключевые слова: бюджетный процесс, местные бюджеты, бюджетные средства, эффективность.

Постановка проблеми. З огляду на пробле-
ми бюджетного процесу на місцевому рівні, зо-
крема, випадки неефективного використання 
коштів місцевих бюджетів України, варто запро-
понувати напрями його удосконалення, як су-
купність складових елементів, що представляти-
муть собою певну послідовність дій та дає змогу 
підвищити ефективність та результативність на-
дання бюджетних послуг й, безумовно, підвищи-
ти ефективність використання коштів місцевих 
бюджетів України. 

Для удосконалення бюджетного процесу на 
місцевому рівні вважаємо необхідним реаліза-
цію напрямів, які покращать рівень виконання 
місцевих бюджетів та підвищать ефективність 
використання їх коштів на усіх стадіях бюджет-
ного процесу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Організація бюджетного процесу в Україні ре-
гламентується Бюджетним кодексом України, рі-
шеннями Верховної Ради України, місцевих рад 
народних депутатів та їх виконавчих органів. На 
сьогоднішній день існує багато теоретичних на-
працювань щодо розвитку бюджетного процесу 
в умовах соціально-економічних перетворень, 
що відбуваються в Україні.

Особливості організації та удосконалення 
бюджетного процесу в Україні досліджували вче-
ні С. І. Юрій [7], В. Г. Дем’янишин [7], О.П. Ки-

риленко [3; 6], А.І. Крисоватий [3; 6], Л.В. Лисяк 
[2; 4] та ін. Водночас питання удосконалення бю-
джетного процесу на місцевому рівні потребує 
поглибленого дослідження, особливо в умовах 
активного реформування на інноваційній основі 
бюджетної системи, впровадження аудиту ефек-
тивності у практику державного внутрішнього 
контролю на окремих стадіях бюджетного про-
цесу.

Метою статті є визначення основ та форму-
вання умов і пропозицій для належної організації 
бюджетного процесу на місцевому рівні.

Виклад основного матеріалу. Бюджетний 
процес - це регламентована нормами права ді-
яльність, пов’язана із складанням, розглядом, 
затвердженням бюджетів, їх виконанням і контр-
олем за їх виконанням, розглядом звітів про 
виконання бюджетів, що складають бюджетну 
систему України. Учасниками бюджетного про-
цесу є органи, установи та посадові особи, наді-
лені бюджетними повноваженнями (правами та 
обов’язками з управління бюджетними кошта-
ми).

Бюджетний процес на місцевому рівні, а саме 
забезпечення функціонування його основних 
стадій, складання, розгляду, затвердження, вико-
нання місцевих бюджетів, звітність про їх вико-
нання, регламентоване статтями 75-80 Бюджет-
ного кодексу України (рис. 1).
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Бюджетний процес на місцевому рівні включає наступні стадії
✓складання проектів бюджетів;

На  всіх  стадіях 
бюджетного процесу здійснюються контроль 
за дотриманням  бюджетного  законодавства, 

  
аудит  та  оцінка ефективності   управління   

бюджетними   коштами   
відповідно до законодавства

✓ розгляд проекту та прийняття рішення про місце-
вий бюджет;
✓ виконання бюджету, включаючи внесення змін до 
рішення про місцевий бюджет);
✓ підготовка та розгляд звіту про виконання бюдже-
ту і прийняття рішення щодо нього.
Усі стадії бюджетного процесу взаємопов’язані

Рис. 1. Стадії бюджетного процесу [складено автором на основі джерела [1]]

Процес складання місцевих бюджетів перед-
бачає: встановлення граничних обсягів загальних 
видатків; доведення інструкцій по формуван-
ню бюджетних запитів; підготовку бюджетних 
запитів; зведення і аналіз бюджетних запитів; 
підготовку проекту та відповідних документів; 
подання проекту на розгляд. На першій стадії 
бюджетного процесу - складання проектів місце-
вих бюджетів - місцеві органи виконавчої влади 
й органи місцевого самоврядування здійснюють 
аналіз бюджетних запитів, поданих головними 
розпорядниками коштів з точки зору відповід-
ності його мети, пріоритетності, а також дієвості 
та ефективності використання бюджетних ко-
штів. На даному етапі за результатами аналізу 
керівники місцевих органів виконавчої влади 
та органів місцевого  самоврядування прийма-
ють рішення про включення бюджетного запиту 
до проекту місцевого бюджету перед його по-
данням на розгляд відповідній місцевій раді [1]. 
Проте, підчас прийняття рішення про включен-
ня бюджетного запиту до проекту місцевого бю-
джету можливий вплив ряду чинників, зокрема, 
особистісних мотивів або політичного тиску для 
захисту інтересів певних сторін. Саме тому на да-
ному етапі необхідним є обмеження ступеня сво-
боди підчас прийняття рішень з питань бюджету. 
Особливої уваги варто приділити можливостям 
місцевих фінансових органів й органів місцево-
го самоврядування щодо отримання й обробки 
інформації для аналізу бюджетних запитів на 
предмет обґрунтування рівня фінансування та 
можливостям робити відповідні висновки не 
тільки про ефективність, а й про те, чи можна за-
стосувати інші альтернативні шляхи досягнення 
параметрів економічного і соціального розвитку, 
що будуть більш вдалими. 

Отже, завданнями місцевих фінансових ор-
ганів й органів місцевого самоврядування для 

аналізу бюджетних запитів з точки зору їх ефек-
тивності (за наявності декількох альтернативних 
бюджетних запитів) є:

- виявити, чи є інформація повною для при-
йняття рішень;

- забезпечити наявність повної інформації 
для прийняття рішень; 

- зробити вибір оптимального рішення про 
включення бюджетних запитів до проекту рі-
шення про місцевий бюджет.

Отримані результати дозволяють обґрунту-
вати варіант спрямування бюджетних коштів що, 
безумовно, підвищить прозорість, ефективність 
і результативність їх використання. Обґрунто-
ване включення бюджетного запиту до проекту 
місцевого бюджету перед поданням на розгляд 
виконавчим органам відповідних місцевих рад 
з ретельним поясненням напрямів витрат, спря-
мованих на регулювання соціально-економічних 
процесів, є запорукою прозорого, ефективного, 
результативного використання коштів місцевих 
бюджетів.

Відповідно до частини 1 статті 76 Бюджетно-
го кодексу України [1] разом з проектом рішення 
про місцевий бюджет подається визначений пе-
релік матеріалів, серед яких відсутня інформа-
ція стосовно ефективності використання коштів 
місцевого бюджету – найбільш важливого показ-
ника, що визначає ефективність роботи місцевих 
органів виконавчої влади й органів місцевого 
самоврядування та доцільність здійснення фі-
нансування відповідних запитів. Таким чином, 
в матеріалах, що додаються до проекту рішення 
про відповідний місцевий бюджет (пояснюваль-
ної записки), необхідно обов’язково врахувати 
обґрунтування рівня бюджетного фінансування.

Запропоновані нововведення сприятимуть 
прозорому та ефективному використанню ко-
штів місцевого бюджету. Крім того, на другій 
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стадії бюджетного процесу згідно зі статтею 77 
Бюджетного кодексу України - розгляд проекту 
та прийняття рішення про місцевий бюджет – з 
метою підвищення ефективності використання 
коштів місцевих бюджетів місцевим органам ви-
конавчої влади, органам місцевого самовряду-
вання слід врахувати й забезпечити: складання 
індикаторів результативності, показників ефек-
ту за окремими галузями; формування критері-
їв оцінки соціальної ефективності; застосування 
формули для розрахунку економічної передбаче-
них видатків у складі місцевого бюджету [4].

На третій стадії бюджетного процесу - ви-
конання бюджету, включаючи внесення змін до 
рішення про місцевий бюджет, - відповідно до 
частини 1 статті 78 Бюджетного кодексу України 
«Виконання місцевих бюджетів» [1] місцеві ор-
гани виконавчої влади, органи місцевого само-
врядування здійснюють загальну організацію та 
управління виконанням відповідного місцевого 
бюджету, координують діяльність учасників бю-
джетного процесу з питань виконання бюджету». 
Проте, за сучасних умов дефіцит й недостатня фі-
нансова забезпеченість місцевих бюджетів Укра-
їни щодо виконання як власних, так і делегова-
них повноважень призводить до обмеженості 
фінансових ресурсів та організації ефективного 
управління економікою і соціальною сферою на 
певному рівні й нестачі коштів на здійснення за-
планованих видатків. Тому в процесі виконання 
бюджету постає необхідність перерозподілу бю-
джетних призначень між головними розпоряд-
никами та внесення змін до рішення про місце-
вий бюджет.

Практика використання коштів місцевих бю-
джетів в умовах обмеження фінансування пока-
зує, що на сьогоднішній день застосовується де-
кілька підходів запобігання надмірним витратам, 
одним з таких підходів є скорочення передбаче-
них бюджетом асигнувань, що обмежує витра-
ти, а другим підходом є надання розпорядникам 
лише певної частини їх видаткових повноважень. 
Саме тому на даному етапі за умов обмеження 
витрат або надання розпорядникам лише певної 
частини їх видаткових повноважень особливу 
увагу слід звертати прийняттю оптимальних рі-
шень стосовно перерозподілу бюджетних при-
значень між головними розпорядниками коштів 
з метою підвищення ефективності використання 
цих коштів. Це в свою чергу сприятиме вирішен-
ню проблеми неефективного використання ко-

штів місцевих бюджетів під кінець бюджетного 
року, коли відбувається їх витрачання не тому, 
що вони дійсно потрібні, а тому, що в разі їх неви-
користання існує загроза затвердження менших 
обсягів видатків на наступний рік. Саме на стадії 
виконання місцевих бюджетів за умови залиш-
ку бюджетних коштів на кінець року для підви-
щення прозорості та обґрунтованості прийняття 
рішень варто залучати незалежних експертів та 
громадськість для прийняття спірних рішень, що 
дозволить обрати оптимальні варіанти спряму-
вання цього залишку у разі необхідності вико-
ристати до кінця року. 

На останній – четвертій стадії бюджетного 
процесу - підготовка та розгляд звіту про вико-
нання бюджету і прийняття рішення щодо нього 
- відповідно до вимог, встановлених у статтях 58-
61 та статті 80 Бюджетного кодексу України [1], 
у звітах, що затверджуються, має бути проведена 
обов’язкова оцінка ефективності використання 
коштів місцевими органами виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування. Підсумки 
оцінки мають стати невід’ємною частиною звіту 
про виконання і підставою для надання відповід-
них пропозицій стосовно складання бюджету на 
наступний період та прийняття обґрунтованих 
рішень.

Висновки. Запропоновані напрями щодо 
удосконалення організації бюджетного процесу 
на місцевому рівні сприятимуть виявленню іс-
нуючих фактів необґрунтованого витрачання ко-
штів, вживанню заходів впливу у разі виявлення 
порушень, що може стати гарантією попереджен-
ня випадків неефективного використання коштів 
місцевих бюджетів України у майбутньому.

Отже, тільки за умов дотримання переліче-
них вище рекомендацій можна робити висновки 
про ефективне або неефективне використання 
коштів місцевих бюджетів та вживати відповід-
них заходів покарань за неефективне і заохочень 
за ефективне використання коштів. Зважаючи на 
характер існуючих проблем, постає необхідність 
дотримання напрямів та рекомендацій на кожній 
стадії бюджетного процесу. Тільки в такому ви-
падку суспільство знатиме, що одержуватиме за 
ті кошти, що сплачені в бюджет, чи відповідатиме 
використання бюджетних коштів поставленим 
задачам бюджетної політики і  наскільки ефек-
тивно використані кошти при досягненні цілей 
місцевої та державної політики.
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Annotation. The basics of the budget process at 
the local level, the main stages of the budget process, 
the existence of certain problems at every stage 

are determined in the article. Given the nature of 
problems, the appropriate measures to eliminate and 
prevent their future occurrence were proposed.
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Purpose of this research is to define the bases and 
creation of conditions and suggestions for the proper 
organization of the budget process at the local level.

Methodology of research. In this paper used the 
combination of methods, allowed to implement the 
conceptual unity raised problems and tasks defined 
by the research. Systemic and structural techniques 
used in the disclosure theoretical and methodological 
rules for the local budgets and emphasizing the need 
to monitor compliance with budget legislation. The 
methods of synthesis, scientific abstraction, synthesis 
practices applied in determining the calculation of 
productivity in budgetary institutions.

Findings. Given the problems of the budget pro-
cess at the local level, including cases of inefficient 
use of local budgets Ukraine, should suggest ways 
of its improvement, as a combination of elements, 
which represent a certain sequence of actions and al-
lows you to increase the efficiency and effectiveness 

of the provision of those services and, of course, more 
efficient use of local budgets Ukraine. In order to im-
prove the budget process at the local level it necessary 
to implementing the directions that increase the level 
of execution of local budgets and increase efficiency 
of their funds at all stages of the budget process.

Originality. The directions for improvement of 
the budget process at the local level will help identify 
existing facts unjustified spending, the using of en-
forcement measures in case of violations, which can 
be a guarantee of prevention of ineffective use of local 
budgets Ukraine in the future were proposed. 

Practical value. The basics of the budget process 
at the local level, the main stages of the budget pro-
cess, the existence of certain problems at every stage 
are determined in the article. Given the nature of 
problems, the appropriate measures to eliminate and 
prevent their future occurrence were proposed.
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Анотація. Дослідження окреслює проблему 
обмеженості та недостатності фінансування 
соціальних проектів для людей з особливими 
потребами. Охарактеризовано джерела та 
інструменти фінансування соціальних проектів 
в Польщі та здійснено аналіз кількості джерел та 
частоти їх застосування, механізмів їх викори-
стання; досліджено структуру фінансування за-
значених проектів. Здійснено порівняння джерел 
фінансування соціальних проектів в Україні та 
Польщі. Надано рекомендації імплементувати 
польський досвід фінансування соціальних 
проектів для людей з особливими потребам.

Аннотация. Исследование очерчивает про-
блему ограниченности и недостаточности фи-
нансирования социальных проектов для людей 
с особыми потребностями. Охарактеризованы 
источники и инструменты финансирования 
социальных проектов в Польше и осуществлен 
анализ количества источников и частоты их 
применения, механизмов их использования; ис-
следована структура финансирования указан-
ных проектов. Проведено сравнение источни-
ков финансирования социальных проектов в 
Украине и Польше. Даны рекомендации импле-
ментировать польский опыт финансирования 
социальных проектов для людей с особыми по-
требностям.

Ключові слова: соціальні проекти, джерела фінансування, структура фінансування, імплементація досвіду.
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Постановка проблеми. Соціальний захист і 
соціальне забезпечення, допомога та підтримка 
людей з інвалідністю є важливою складовою від-
повідальності держави, суспільства та кожного 
особисто. Роль такої діяльності у сучасному світі 
тільки зростає, а більш ефективне її виконання 
стає можливим завдяки впровадженню проек-
тного підходу, відповідно шляхом розробки і ви-
конання, планування та фінансування соціаль-
них проектів.

Під час реалізації проектів з надання соці-
альних послуг для людей з особливими потреба-
ми основна проблема полягає у недостатності й 
обмеженості фінансування. Такі проекти через 
відсутність комерційної складової залишають-
ся непривабливими для приватного капіталу та 
класичних підходів інвестування чи проектного 

фінансування. А процеси соціального інвесту-
вання ще не набули поширення. Переважна біль-
шість соціальних послуг для людей з особливими 
потребами надається за рахунок коштів Держав-
ного та місцевих бюджетів. Поступово зростає 
роль громадських організацій та благодійних 
фондів, залучення донорів і меценатів. Поодино-
кими є випадки реалізації таких проектів у рам-
ках корпоративної соціальної відповідальності. 

Натомість, у країнах ЄС, зокрема, Польщі, 
існує цілісна система реалізації, регулювання та 
фінансування соціальних проектів, організована 
діяльність спеціалізованих фінансових інститу-
тів, застосовуються методи, інструменти і важелі, 
що враховують специфіку соціальних проектів і 
комбінацію джерел фінансових ресурсів. Такий 
досвід доцільно адаптувати в Україні.
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Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Організаційні та фінансові аспекти соці-
ального проектування досліджували провідні 
вітчизняні та зарубіжні вчені. Варто особливо 
відзначити цінність наукового внеску праць Без-
палько О.В., Лібанової Е. М., Макарової О.В., По-
номаренко О.  В. [7, 8, 11]; а також Gatti S., Tan W., 
Nicolaescu V., Cace C. і Cace S., Bugg-Levine  A., 
Kogut B. і Nalin Kulatilaka, Brzozowska K., Marska-
Dzioba N. [15-20]. У той же час динамічний роз-
виток фінансової системи, зміна підходів до фор-
мування та використання державних і місцевих 
бюджетів, зростання ролі міжнародних фінансо-
вих інститутів і фондів ЄС, поширення соціаль-
ного підприємництва, корпоративної соціальної 
відповідальності, благодійності й краудфандингу 
спричиняють потребу подальшого дослідження 
окресленого напрямку.  

Виокремлення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. У проблемі обмеженості та 
недостатності фінансування соціальних проектів 
для людей з особливими потребами невирішени-
ми залишаються аспекти формування ресурсної 
бази за рахунок фінансових джерел, доступних 
у сучасних вітчизняних умовах і достатніх для 
ефективної реалізації таких проектів, зокрема на 
базі НГО та з урахуванням позитивного досвіду 
Польщі.

Формування цілей статті. Метою цієї статті 
є висвітлення особливостей фінансування соці-
альних проектів в Україні та Польщі та визначен-
ня шляхів адаптації позитивного міжнародного 
досвіду.

Виклад основного матеріалу дослідження. У 
Польщі фінансування соціальних проектів є еле-
ментом державної соціальної політики. При цьо-
му в програмі соціального розвитку переважає 
конкурсно-грантова основа реалізації держав-
них заходів у справах інвалідності. Це забезпечує 
конкуренцію державних і недержавних структур, 
прозорість схем фінансування та результатив-
ність за оцінками проектів громадськими струк-
турами. 

Одним з учасників таких конкурсно-гранто-
вих відносин у Польщі є асоціація, якій прита-
манна некомерційна діяльність. Майно та капі-
тал асоціації формується за рахунок членських 
внесків, пожертвувань, спадку, доходів з власної 
діяльності, доходів з майна асоціації і коштів гро-
мадських (публічних)  [15]. Дохід з економічної 
діяльності призначений для реалізації статутних 
цілей і не може використовуватися для поділу 
між членами асоціації. Асоціація може отриму-

вати дотації, однак основним джерелом фінансу-
вання діяльності є гранти на окремі проекти. При 
цьому усі заходи, такі як надання нічлігу для без-
домних або організації театрального фестивалю, 
повинні бути представлені як проектна заявка 
на грант (фінансування проекту). Крім основних 
заходів проекту організації повинні фінансувати 
також адміністративні витрати: приміщення, об-
ладнання, яким користуються в роботі, бухгалте-
рія, робота координатора проекту. Фінансування 
цих витрат часто має ряд перешкод, зокрема, від 
державних управлінь, що дуже ускладнює веден-
ня проектів.

Не всі джерела доступні для всіх типів органі-
зацій. Наприклад, реалізація проектів, що фінан-
суються із коштів фондів ЄС, вимагає великих 
знань, професійного, технічного забезпечення 
(наприклад, хорошої бухгалтерії) або грошового 
власного вкладу. Відрахування з 1% може бути, 
але передається на користь строго визначених у 
правилах організаціям. 

Такий підхід сприяє ефективному викорис-
танню наявних фінансових ресурсів і розвитку 
підприємницької діяльності асоціацій і фондів 
для фінансової незалежності та можливості пла-
нувати довгострокові дії без урахування суб-
сидій. З одного боку, це оцінюється позитивно, 
так як забезпечує стабільність діяльності та їх 
більшу передбачуваність. З іншого, скорочення 
доступу до безкоштовних послуг і благ, а також 
передбачає наявність найманих працівників, що 
розходиться з поняттям громадської організа-
ції. Все ще недостатньо використаним способом 
отримання грошей є налагодження співпраці зі 
спонсорами або партнерами донорами.

Основними джерелами фондоутворення асо-
ціацій, які здійснюють проектну діяльність у сфе-
рі соціальної підтримки та захисту осіб з особли-
вими потребами є такі [15, 18]:

1. Членські внески. Це джерело фінансуван-
ня використовує більшість організацій (майже 
60%) пайового типу, тобто асоціації та громад-
ські об’єднання. У статуті організації закріплено 
обов’язок сплачувати членські внески та їх роз-
мір. Внески розглядаються як дохід організації і 
повинні бути відображені у фінансовій звітності. 
Звичайні асоціації можуть покривати свої витра-
ти виключно за рахунок своїх членських внесків.

2. Субсидії. Найбільш серйозним джерелом 
фінансування неурядових організацій інвалідів 
є субсидії (гранти), які надаються через місцеві 
органи влади, державне управління і приватні 
джерела (в основному організації-грантодавці). 



105

ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР     № 1 (25) 2017

Обов’язок оголошення конкурсу на виконання 
якого-небудь громадського завдання – тобто на 
одержання грошей в адміністрації на реалізацію 
певної мети – представляє Закон про суспільно-
корисну діяльність і волонтерство. Незалежно від 
того, звідки отримано кошти, організації мають 
відправити установам докладні звіти (змістовні 
та фінансові). Більшість грантів теж контролю-
ються середньотерміновими звітами з реалізації 
проекту. 

3. Дарування (пожертвування). Це договір 
контрольований Цивільним Кодексом і укла-
дений між донором і отримувачем дарування. 
Пожертвування можуть давати і отримувати як 
приватні особи, так і юридичні особи (необхідно 
сплатити прибутковий податок). Щоб пожерт-
вування можна було вирахувати з податку, його 
слід передати організації, що діє на користь соці-
альних цілей або для релігійного культу. Приват-
ні особи (фізичні), які передали пожертвування, 
можуть претендувати на відрахування з податко-
вої бази максимум 6% від отриманого доходу – 
незалежно від розміру пожертви. Юридичні осо-
би, які передали пожертвування, у наступному 
році можуть від доходу, який становить податко-
ву базу, відняти суму, що не перевищує 10% від 
доходу у даному податковому році. Оплата по-
жертви повинна бути проведена на банківський 
рахунок організації. А в разі дарування речі або 
послуги – підтвердженням є документ передачі 
та прийому, документи, що підтверджують фак-
тичні витрати, пов’язані з цією пожертвою. 

4. Спонсорство.  Полягає у фінансуванні за-
значеного заходу в цілях популяризації (особи, 
фірми) спонсора, тобто з метою підтримки чи 
підвищення репутації, поліпшення або зміни імі-
джу компанії або людини. Спонсор передає фі-
нансові кошти, матеріальні цінності чи послуги в 
обмін на рекламні заходи з боку реципієнта. Умо-
ви цього співробітництва мають бути включені в 
договорі спонсора. 

5. Один відсоток. Громадяни (платники по-
датку на доходи фізичних осіб) можуть передати 
1% свого податку на користь обраних ними НДО, 
які зареєстрували в судовому порядку статус ді-
ячів суспільного блага. Це механізм фінансової 
підтримки громадських організацій, що діє з 
2004 року, введений Законом про суспільно-ко-
рисну діяльність і волонтерство. Однією з пільг 
для організацій, що мають статус організації сус-
пільного блага, є можливість отримання 1% по-
датку від фізичних осіб. 

Цей механізм полягає в тому, що платник по-
датків сам може прийняти рішення та направити 
запит на 1% свого податку і передати його на ко-
ристь обраної благодійної організації. Якщо цьо-
го не зробити, то податок потрапить туди, куди 
повинен був потрапити спочатку, а значить в бю-
джет держави. У разі пожертви благодійник пере-
дає власні кошти, а при 1% податку вирішує, куди 
надійдуть гроші (податки), які вже належать дер-
жаві. Механізм 1% призначений тільки для орга-
нізацій, що мають статус громадського блага, в 
той час як пожертву можна передати будь-якій 
неурядової організації. Сума 1% вираховується 
із суми податку, тобто платник податків не має 
впливу на обсяг списування, у разі дарування да-
рувальник сам визначає обсяг коштів. 1 % йде на 
рахунок організації через податкову інспекцію, а 
пожертвування слід передати її особисто.

6. Збірки. За збір можуть бути визнані всяко-
го роду заклики про добровільні пожертвування 
на користь зазначених у зверненні осіб. Ви не 
можете проводити збірки в інтересах особисто-
го життя, для особистого прибутку. Це не озна-
чає, однак, що не допускається проведення збору, 
щоб зібрати пожертвування, наприклад, на опе-
рацію для конкретної людини. Коли хтось потре-
бує кошти для відновлення, покриття витрат на 
лікування і т. д., він повинен звернутися до ор-
ганізації, мета якої є допомога людям у подібній 
ситуації.

7. Доходи з майна організації. Фінансові вкла-
дення, які у відповідності із Законом про податок 
з юридичних осіб, можуть здійснюватися через 
неурядові організації, без додаткових витрат, опо-
даткування, це: банківські депозити, боргові цін-
ні папери, казначейські папери (тобто державні 
та муніципальні облігації і казначейські векселі), 
паї інвестиційних фондів. Також формується ста-
тутний капітал  (фонд) – це кошти, які неурядова 
організація збирає для того, щоб отримувати з 
них прибуток, який піде на реалізацію її статут-
них цілей. Основний принцип – недоторканність 
капіталу і постійне його примножування. 

8. Штрафи суду. Суд, засуджуючи за злочини 
проти життя і (або) здоров’я, дорожні пригоди, 
скоєні під впливом алкоголю або проти довкіл-
ля, може винести рішення про штрафну санкцію, 
тобто присвоєння суми грошей, що передається 
громадській організації або установі, основною 
метою якої є охорона здоров’я, надання допомо-
ги потерпілим у дорожньо-транспортних приго-
дах, охорона навколишнього середовища та під-
тримка людей з обмеженими можливостями. 
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9. Діяльність за доплату послуг суспільно-
го блага. Збори, наприклад, за послуги, надані в 
рамках платної статутної діяльності (непідпри-
ємницькою діяльністю) отримало в 2014 році 
19% організацій. Це означає зростання з 2012 р. 
(з 14,7 %). У 2004, коли така можливість була но-
винкою (можливість її ведення представив Закон 
про суспільно-корисну діяльність і волонтер-
ство), брали участь у ній усього кілька відсотків 
від організації (близько 4 %). 

10. Доходи від підприємницької діяльності. У 
2003 р. це було друге (після даровизни) за вели-
чиною джерело коштів для неурядових організа-
цій, що становило 20 % загальної суми доходів (у 
два рази більше, ніж в 2001 р.). Проте в 2004 р. – 
вже тільки 16 % сектора оголосили ведення гос-
подарської діяльності, в 2006 р. їх було 8  %, а в 
2008  р.  – 5  % організацій. Прибуток від цієї ді-
яльності повинен бути спрямований на ведення 
статутної діяльності організації. Економічна ді-
яльність є другим за величиною джерелом дохо-
дів асоціацій та фондів.

11. Спадщина та заповіт. Асоціації та фонди 
можуть бути спадкоємцями. Як юридичні особи 
вони не сплачують податок на спадщину.

12. Кредити і позики. До певного часу креди-
ти і позики не становили істотного джерела фі-
нансової підтримки діяльності асоціацій та фон-
дів. Однак у зв’язку з початком роботи Митного 
Союзу і появи можливості реалізації дуже вели-
ких проектів, які набагато перевищують бюдже-
ти об’єднань, фондів і потребують забезпечення 
часткового власного вкладу або створення влас-

них грошей, ця форма фінансування може роз-
виватися. 

У Польщі система соціального забезпечен-
ня та роботи із вразливими групами населення 
побудована на співпраці неурядових організа-
цій та органів влади. Відповідно до законодав-
ства Польщі органи влади можуть замовляти на 
основі конкурсу громадським організаціям ви-
конання громадських завдань разом з наданням 
дотацій на фінансування їх реалізації, або вони 
можуть підтримувати такі завдання, разом з на-
данням дотацій на дофінансування їхньої реалі-
зації [6]. 

Зазвичай, соціальні проекти та діяльність 
громадських організацій щодо їх реалізації фі-
нансується за рахунок залучення кількох різних 
джерел. При чому, за період 2011-2015  рр. кіль-
кість таких джерел зростає. Так бюджет серед-
ньостатистичної організації в 2011  р. був сфор-
мований з двох джерел, а в 2014 р. вже з трьома. 
Бюджет із надходжень з п’яти або більше різних 
джерел притаманний малій частці організацій: 
лише  19 % у 2011 р. і вже 27 % – у 2014 р. (рис. 1) 
[6, 15, 18]. У 2011 р. пожертви здійснювалися 
виключно у фінансовій формі від окремих осіб, 
підприємств і установ, а в 2014 році – зросла ще 
частка матеріальні (обладнання, матеріали). При 
цьому, пожертви від приватних осіб зросли на 
18 процентних пунктів, а від установ і підпри-
ємств – на 6 процентних пунктів. У той же час, 
суттєві зміни у джерелах і методах фінансування 
стосувалися лише пожертвувань.

Рис. 1. Структура НДО Польщі за кількістю джерел фінансування
1 – більше 6 
2 – 5-6 
3 – 3-4 
4 – 1-2 
5 – брак інформації
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У складі джерел фінансування соціальних 
проектів для людей з особливими потребами 
громадських організацій у Польщі переважають 
такі: муніципальні та державні фонди, кошти від 
1 % податку з доходів, а також кошти Європей-

ського Союзу та міжнародні дотації, доходи від 
господарської діяльності, гранти від інших орга-
нізацій, даровизна та пожертвування від приват-
них осіб, компаній і установ (рис. 2).

Рис. 2. Структура НДО Польщі за складом джерел фінансування

1 – Державне замовлення.
2 – Членські внески.
3 – Даровизна.
4 – Господарська діяльність.

5 – 1% податку.
6 – Фонди ЄС.
7 – Державні/міжнародні дотації.

В Україні розробка і виконання програм і про-
ектів соціального захисту, забезпечення та під-
тримки людей з інвалідністю є прямою функцією 
держави, що реалізується через Міністерство со-
ціальної політики та його структурні підрозділи. 

Відповідно, основним джерелом фінансування 
будуть кошти Державного бюджету України на 
відповідний рік. Для прикладу, у табл. 1 наведено 
дані щодо фінансування програм реабілітації [4].

Таблиця 1
Видатки Державного бюджету України на 2017 рік на фінансування

 програм реабілітації  людей з особливими потребами

Напрямок допомоги Сума, тис. грн
Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога інвалідам у клі-
ніці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працез-
датності.

17 393,8
 

Заходи із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій 
населення 91 682,7 

Фінансова підтримка громадських об’єднань інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування 
військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення Дня пам’яті та примирення, 
Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

81 134,1 

Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність зако-
нів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви на-
цистських переслідувань" та інвалідів

116 577,3 

Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів 1 181 073,1 
Забезпечення діяльності Фонду соціального захисту інвалідів 43 312,8 
Реабілітація дітей-інвалідів 675,0 
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної до-
помоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічних травм

53 929 901,3 

Джерело: [4].
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Загальна сума наведених державних витрат 
(без врахування проекту міжнародного кредито-
ра) становить близько 55 461 750 тис. грн. – 7,1 % 
від обсягу усіх запланованих на соціальний за-
хист видатків. Однак, це не відображають усього 
обсягу фінансування соціального захисту.

У той же час, в Державному бюджеті пере-
важно не закладається пряма фінансова під-
тримка молодіжних чи дитячих громадських 
організацій, які реалізують подібні проекти. Вод-
ночас широко застосовуються «приховані фор-

ми» такого фінансування, коли орган виконавчої 
влади чи орган місцевого самоврядування може 
делегувати громадським організаціям повно-
важення щодо реалізації відповідних програм 
(проектів, заходів), що визначені як реалізовані 
самим органом державної влади чи місцевого 
самоврядування. Відповідно, частина програм і 
проектів буде профінансована з місцевих бюдже-
тів. Одним з таких прикладів є статті видатків об-
ласного бюджету Миколаївської області, окремі з 
яких, станом на 2015 р., наведено у табл. 2 [3].

Таблиця 2
Розподіл видатків обласного бюджету Миколаївської області на 2015 рік

Стаття видатків Сума, тис. грн
Спеціальні загальноосвітні  школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з 
вадами у фізичному чи розумовому розвитку

102829,93 тис. грн

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі 
для інвалідів Великої Вітчизняної війни, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що 
мають ліжкову мережу)

207917,1 

Будинки-інтернати для малолітніх інвалідів 4762,9 
Будинки-інтернати (пансіонати) для літніх людей та інвалідів системи соціального за-
хисту

51676,6 

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 712,5  
Субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів для надання одноразової мате-
ріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 
(І категорії), та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобиль-
ської  катастрофи

453,9

Субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів для надання одноразової ма-
теріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, 
інвалідам війни в Афганістані

589,8

Видатки на утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл 742,5 
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту 92,4 
Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з 
вадами у фізичному чи розумовому розвитку

3022,42 

Будинки інтернатного типу для малолітніх інвалідів 72,5 
Разом 372 872,55

Джерело: [3].

У демократичних країнах громадянське сус-
пільство виступає в ролі рівноправного партне-
ра держави й бізнесу у вирішенні соціальних і 
суспільних проблем. При цьому держава бере на 
себе зобов’язання створити сприятливі правові 
умови для діяльності організацій громадянсько-
го суспільства, забезпечує значну частину фінан-
сування їхньої діяльності та залучає до надання 
соціальних послуг. Поступово подібні зрушення 
відбуваються і в Україні, де роль недержавних і 
громадських організацій (НДО і ГО) у реалізації 
соціальних проектів суттєво зростає.

Аналіз діяльності та фінансування недержав-
них організацій в Україні засвідчує про високу 
роль міжнародних донорів у їх становленні. Най-
потужніші на сьогодні недержавні організації 
допомоги інвалідам – це такі, що мали вагому і 
багаторічну підтримку міжнародних фондів і 
міжнародних партнерів. Ці організації мають ма-
теріальну базу і штатних працівників, сучасні за-
соби зв’язку, ефективний менеджмент. За даними 
досліджень Світового Банку (2003) та Творчого 
центру «Каунтерпарт» (2006), гранти міжнарод-
них донорів становлять левову частку фінансу-
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вання НДО (60 – 68 %)  [9, 10]. Більшість НДО де-
монструють свою активну співпрацю з органами 
влади, особливо на місцевому рівні. В результаті 
чого, останніми роками спостерігається тенден-

ція до зростання частки фінансування з місцевих 
джерел (органів влади, бізнесу, приватних фон-
дів), що представлено на рис. 3 [1].

Рис. 3. Надходження коштів за джерелами, 2015 рік

1 – Державний бюджет (3%).
2 – Місцевий бюджет (2%).
3 – Членські внески (10%).
4 – КСВ (23%).

5 – Резиденти (3%).
6 – Нерезиденти, гранти (33%).
7 – Власна діяльність (9%).
8 – Інше (17%).

Для своєї діяльності громадські організації, 
що забезпечують соціалізацію людей з обмеже-
ними можливостями у 2015  р. з різних джерел 
отримали 6,3 млрд грн, що в 1,5 рази більше, ніж 
у 2014 р. Основну частину становили надходжен-
ня від благодійності – 3,7  млрд  грн, або 58,8  % 
загальної суми фінансування. Від членських вне-
сків отримано 611,6 млн грн, або 9,7 %, господар-
ської діяльності товариств, підприємств, створе-
них громадськими організаціями для виконання 
їх мети та напрямів діяльності – 549,7  млн  грн, 
або 8,7 % [1]. 

Протягом 2015 р. громадські організації ви-
користали 82  % наявних коштів, залишок ста-
новив 1,1 млрд  грн. Найбільше коштів було ви-
користано на благодійну діяльність – 36,7  % 
(1,9  млрд  грн). Оплата послуг і праці стано-
вила відповідно 17,3  % (899  млн  грн) та 16,3  % 
(846 млн грн) використаних коштів. Усього було 
проведено 14 521 захід для залучення коштів та 
реалізовано 5 478 соціальних проектів (із них 241 
проект в Миколаївській області).

Результати досліджень показали, що лише не-
значна частка  організацій громадського сектору 
бере участь у конкурсах проектів на фінансуван-

ня із державного та місцевого бюджетів (близько 
27  %), тоді як частка отриманого фінансування 
становить тільки 10  % їх загального бюджету. 
Водночас більшість неурядових організацій ви-
користовують у своїй діяльності фінансуван-
ня від міжнародних грантів (55 %), благодійних 
внесків бізнесу (52  %), індивідуальних пожертв 
(44 %), членських внесків (34 %) та ін. [3]. Потре-
бу збільшення частки державного фінансування 
заходів і програм, що впроваджуються організа-
ціями громадського сектору, відзначають учасни-
ки реформування законодавства про організації 
громадянського суспільства, та самі організації. 

Варто відзначити зростання ролі КСВ у фі-
нансуванні соціальних проектів, що відбуваєть-
ся завдяки впровадженню принципів соціальної 
відповідальності на підприємствах України. На 
вітчизняному ринку діє близько 63 підприємств, 
котрі називають себе соціально відповідальни-
ми, і їх кількість збільшується [3]. 

Згідно з даними Державної служби статис-
тики України, витрати підприємств на соціальну 
відповідальність за останні п’ять років зросли на 
30 % (табл. 3) [2].
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Таблиця 3
Напрями витрат соціально відповідального бізнесу

№ Напрям витрат 2010р. 2011р. 2012р. 2013р. 2014р. 2014/
2010р.

1 Витрати на персонал 263803,2 315382б,3 374105,6 378223,2 354424,9 1,34
2 Витрати на науково-технічні

роботи
8825,6 9365,0 10335,1 10890,9 10083,6 1,14

3 Екологічні платежі 1376,2 1957,6 1951,0 2753,3 2824,1 2,05
4 Витрати на благодійність 593,4 695,8 699,5 653,9 925,0 1,56
5 Податок на прибуток 40359,1 55097,0 55793,0 54993,8 40201,5 1,00

Разом 314957,5 382497,7 442883,6 447515,1 408459,1 1,30

Джерело: [2, 13, 14].

У межах загальної суми таких витрат окре-
мі складові мають доволі різні темпи зростання. 
Так, обсяг податку на прибуток протягом 2010 
– 2013 рр. збільшувався, однак, у 2014 р. знизив-
ся до рівня 2010 р. Найвищі темпи зростання 
були в обсягах екологічних платежів – більш ніж 
вдвічі у порівняння з 2010 р. Структура витрат 
суб’єктів господарювання на корпоративну соці-
альну відповідальність протягом 2010 – 2014 рр. 
залишилась майже без змін: більше 80  % скла-
дають витрати на персонал і їх частка має певну 
тенденцію до зростання. Друге місце за величи-
ною у структурі витрат займає податок на прибу-
ток (близько 10 %). Частка інших видів витрат на 
соціальну відповідальність є незначною і в сумі 
складає близько 5 % .

Тож можна сказати, що корпоративна соці-
альна відповідальність – це вільний вибір на ко-
ристь зобов’язання підвищувати добробут гро-
мади через відповідні підходи до ведення бізнесу, 
а також надання корпоративних ресурсів. Але 
разом з цим, соціально-економічні фактори є не 
менш важливими для інноваційного розвитку. 
Так, за даними дослідження українського бізнесу 
ООН, в середньому 49,1 % підприємств взагалі не 
відслідковують соціальні наслідки інноваційного 
розвитку, іноді це роблять 29,4% підприємств і 
лише 5,3 % використовують для оцінки чіткі по-
казники [5]. Донедавна витрати, пов’язані з кор-
поративною соціальною відповідальністю, могли 

собі дозволити лише великі, транснаціональні 
компанії, але у зв’язку з підвищенням вимог до 
підприємства – до непрямої відповідальності за 
своїх постачальників та використовувані ними 
ресурси, як з боку законодавства, так і з позицій 
стандартизації та сертифікації, малі підприєм-
ства також змушені інтегрувати в свою систему 
менеджменту принципи КСВ, аби втриматися на 
конкурентному ринку.

Висновки та перспективи подальшого роз-
витку. Проведено дослідження стану фінансу-
вання соціальних проектів для людей з особливи-
ми потребами в Україні та Польщі з урахуванням 
джерел і обсягів. Результати засвідчують наяв-
ність широкого спектру методів, джерел і засо-
бів фінансування соціальних проектів для людей 
з особливими потребами, що застосовуються у 
Польщі та можуть бути адаптованими в Україні, 
де їх кількість менша. Перейняття польського до-
свіду дасть змогу вирівняти структуру та якість 
надання соціальних послуг людям з інвалідніс-
тю та розширити можливості фондоутворення 
соціальних проектів. Безперечно, всі ці процеси 
підлягають докорінному перегляду та адаптації 
до умов сучасної української економіки та за-
конодавства. Проте очікуваний результат може 
звільнити українську економіку від постійних 
соціальних витрат та переправити кошти із бю-
джету споживання у бюджет інвестицій.
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Summary. The research is devoted to the problem 
of scarcity, insufficiency of social projects financing 
for disabled people. Sources and means of social 
projects financing in Poland are described and the 
analysis of the number of sources, frequency of their 
using and mechanisms of their realizing is conducted; 

the financing structure of these projects is researched. 
Comparison of sources of social projects financing in 
Ukraine and Poland is done. Recommendations to 
implement the Polish experience in financing social 
projects for disabled people are offered.

Key words: social projects, sources of financing, financing structure, implementation of experience.

During the implementation of projects for pro-
viding social services for disabled people, the most 
problematic aspect is scarcity, insufficiency of social 
projects financing for disabled people.  But, in the EU, 
particularly Poland, has integrated system of imple-
mentation, regulation and financing of social proj-
ects. The activity of the specialized financial institu-
tions is organized, it is used the methods and means, 
which take into account the specifics of the social 
projects and the combination of financial resources. 
Such experience is useful to adapt in Ukraine.

In Poland the financing of social projects is an el-
ement of state social policy. However, a competitive-
grant basis is dominated in the programs of social 
development. It guarantees the competition between 
governmental and non- governmental organizations, 
transparency of the financing schemes and the vi-
ability of projects from the point of view the public 
organizations.

There are such main sources of polish associa-
tion funds engaged in project activities in the field of 
social support and protection of disabled people as: 
membership fees, subsidies, donation, sponsorship, 
one percent, fees, income from organization’s prop-
erty, fines, activity for fee services of public goods, 
income from commercial activity, inheritance and 
testament, loans and borrowings. 

Usually, social projects and NGOs for their imple-
mentation are financed by the involvement of several 
different sources.  An important change that can be 
noted by comparing the results of studies from 2012 
to 2015 years is an increase in the number of sources 
of income.  The budget of the average organization in 
2011 was from two sources, and in 2014 there were 
already three sources. In the structure of sources of 
financing social projects in Poland are dominated 
such sources as: municipal financing, state financing, 
1%, EU funds and donations from individuals, com-
panies and institutions

For their activity Ukrainian public organizations, 
providing socialization of disabled people in 2015 re-
ceived 6,3 billion UAH from different sources, which 
is 1.5 times more than in 2014.  The main part was 
income from charity – 3,7 billion UAH or 58.8% of 
the total amount of funding. From membership fees 
was received 611,6 million UAH or 9.7%, of the eco-
nomic activity of companies, enterprises created by 
NGOs to fulfill their objectives and activities – 549,7 
million UAH, or 8.7%. 

So, the adopt of the Polish experience will help 
to align the structure and quality of social services to 
people with disabilities and to expand the possibili-
ties of funding social projects. Undoubtedly, all these 
processes are subject to radical revision and adapta-
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tion to the conditions of modern Ukrainian economy 
and legislation. However, the expected result can re-
lease the Ukrainian economy from the constant so-

cial spending and to forward funds from the budget 
of consumption to the investment budget.
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Анотація. У статті актуалізовані пост-
індустріальні умови діяльності підприємства 
як основи формування стратегічного контек-
сту, що визначає специфіку сучасної теорії 
адаптації. Обґрунтований взаємозв’язок рівнів 
складності ситуацій навколишнього середо-
вища (прості, неординарні, складні, хаос) та 
рівнів стратегічного процесу (ситуативні 
стра тегічні рішення, стратегічне плануван-
ня, стратегічне мислення). На основі цього 
сформовані моделі ситуативної, стратегічної 
та сценарної адаптації як основи для прийнят-
тя своєчасних та адекватних управлінських 
рішень. Визначена змістовна специфіка про-
понованих моделей адаптації за  сукупністю 
параметрів.

Аннотация. В статье актуализированы 
постиндустриальные условия деятельности 
предприятия как основы формирования стра-
тегического контекста, что определяет специ-
фику современной теории адаптации.  Обосно-
ван взаимосвязь уровней сложности ситуаций 
окружающей среды (простые, неординарные, 
сложные, хаос) и уровней стратегического про-
цесса (ситуативные стратегические решения, 
стратегическое планирование, стратегиче-
ское мышление).  На основе этого сформиро-
ваны модели ситуативной, стратегической и 
сценарной адаптации в качестве основы для 
принятия своевременных и адекватных управ-
ленческих решений.  Определена содержатель-
ная специфика предлагаемых моделей адапта-
ции по совокупности параметров.

Ключові слова: постіндустріальні умови, адаптація, стратегічний контекст, моделі адаптації, організаційні зміни, стратегія.
Ключевые слова: постиндустриальные условия, адаптация, стратегический контекст, модели адаптации, организационные изменения, 

стратегия.

Постановка проблеми. Специфічністю мін-
ливості зовнішнього середовища у постіндустрі-
альних умовах є різке зростання швидкості змін. 
За таких умов для бізнесу актуальними стають 
слова Ч. Дірвіна «виживають не ті, що сильніші, а 
ті що найбільш пристосовані». «Пришвидшення 
швидкості змін» зумовлено обсягом та швидкіс-
тю передачі інформації. Швидкість та ефектив-
ність наростання обсягів інформації відбувалася 
протягом століть, а сьогодні ми наблизилися до 
критичної точки, коли старі способи реагування 
на зміни вже не здатні працювати. За словами 
Р. Камрасса та М. Фарнкомба «щоб не попасти 
у пастку зростаючих темпів змін, нам потрібно 
розбавити тривалі часи роботи, важку працю та 
нерозкриті здатності новим коктейлем із сміли-
вості, творчості та тотальної взаємодії з іншими» 
[1, с. 62]. Пришвидшення змін зумовлює розви-
ток навичок працювати з майбутнім, при цьому 
не передбачати його, а пристосовуватися до ньо-

го та своєчасно реагувати на зміни. Такий кон-
текст надає адаптації стратегічних характеристик 
та пов’язують її зі стратегічними змінами, страте-
гічним процесом та стратегічним контентом.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  
Проблематика адаптації підприємства представ-
лена у наукових працях як зарубіжних (Р. Аккоф, 
Б. Бенсуссан, Дж. С. Бейн, П. Браунінг, П. Друкер, 
Б.  Уільямс) та вітчизняних вчених-економістів 
(О. Востряков, О. Гребешкова, О. Кватиш, О. Ко-
лодіна, В. Нагорянська та ін.). Стратегічні аспекти 
дослідження адаптації представлено у наукових 
працях І. Ансофа, У. Бенніса,  Д. Генстера, П.  Дру-
кера, Д. Кінга, М. Ковені, Б. Хартлена, В.  Доро-
фєєвої, І. Отенко, Т. Олійник, О. Рачкован, Л. Со-
колової, В. Ячменьової. На сьогодні у працях 
зарубіжних науковців адаптація досліджується 
в контексті різних тематичних напрямків стра-
тегії. Натомість, увага вітчизняних дослідників 
фокусується на формуванні адаптивних дій, які 
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визначають відповідну специфіку стратегії як 
плану. 

Невирішені частини загальної проблеми. 
За сучасних умов діяльності підприємства ка-
талізатором адаптивних організаційних змін 
виступає зовнішнє середовище, яке протягом 
останніх двадцяти п’яти років набуло карди-
нальних трансформацій, що зумовили такі його 
характеристики, які у термінології VUCA опису-
ються як мінливість (volatility), невизначеність 
(uncertainty), складність (complexity), неодноз-
начність (ambiguity). Постіндустріальні умови 
визначають об’єктивну необхідність розвитку 
моделювання адаптації підприємства в залеж-
ності від стратегічного контексту. 

Метою даною статті є обґрунтування моделей 
адаптації підприємства у сучасних умовах госпо-
дарювання, що характеризуються прискоренням 
швидкості змін, їх масштабныстю та складніс-
тю, задля формування адекватних та своєчасних 
управлінських  рішень.

Виклад основного матеріалу. На сьогодні 
здатність своєчасно змінюватися є одним із пріо-
ритетних факторів успіху за сучасних умов діяль-
ності підприємств. За словами І. Адізеса, «якщо 
відкладати хворобливу реорганізацію,  компанія 
прирікає себе на роки подальших страждань» [2, 
с. 80]. Сутність організаційних змін визначається 
за двома складовими:

 зміст, що дає відповідь на питання «що 
змінилося?»: емпіричне спостереження відмін-
ностей у формі, якості або стану будь-якого орга-
нізаційного елементу або системи в цілому про-
тягом часу;

 процеси, визначають «як відбуваються 
зміни?»: послідовність подій, що призвели до 
спостережуваних змістовних змін у організації, 
тобто причини, швидкість, послідовність подій, 
система прийняття рішень та розповсюдження 
інформації [3, 4].

Специфіка постіндустріальних умов господа-
рювання підприємств зумовлює доцільність ор-
ганічного синтезу теорії адаптації з теорією ор-
ганізаційних змін та стратегічного менеджменту. 
Сучасне розуміння стратегії пов’язано, перш за 
все, з майбутнім, а точніше, розумінням місця і 
ролі підприємства у майбутньому потоці подій, 
що передбачає формування відповідного інте-
грованого набору дій. У дослідженнях на страте-
гічну тематику узагальнено розуміння стратегії 
підпорядковується такому упорядкуванню з точ-
ки зору змісту до її визначення:

- ситуаційні стратегічні рішення – як адек-
ватні реакції на ситуації, що складаються на рин-
ку на непередбачувані проблеми та несподівані 
можливості; 

- стратегічне планування – це відповідні 
систематизації та формалізації, що формують 
ефективний організований процес розробки та 
реалізації стратегічних рішень, спрямованих на 
забезпечення цільової діяльності підприємства;

- стратегічне мислення, що фокусує страте-
гію на віддаленому майбутньому та надає їй під-
приємницьких характеристик та креативності. 

Представлення стратегії як інтегрованої су-
купності визначених підходів до її розуміння 
фактично відображає ідею стратегічного проце-
су, який формується як взаємодія стратегічного 
мислення, формальної системи планування та 
поточних ситуаційних рішень на підприємстві. 
У теорії стратегічного менеджменту з погляду 
на складність ситуації бізнес-середовища виді-
ляють такі їх види: 1) прості ситуації (зрозумілі, 
очевидні  причинно-наслідкові зв’язки); 2) неор-
динарні ситуації (причинно-наслідкові зв’язки, 
які можуть пояснюватися лише спеціалістами 
або експертами); 3) складні ситуації (наявність 
причинно-наслідкових зв’язків не є очевидною, 
що не дозволяє виявити підстави їх виникнення 
та прогнозувати наслідки дій); 4) ситуація хаосу 
(випадкові явища, коли хід подій не підлягає пе-
редбаченню та відтворенню).

В залежності від типу ситуації, що виникає у 
діяльності підприємства актуалізується певний 
рівень стратегічного процесу, в який вбудовано 
зміст адаптації (її об’єктно-процесні аспекти), що 
визначаються специфікою реакцій на ситуації. 
Інтегрування рівня складності ситуації та рівня 
стратегічного процесу, у  який вбудовано стра-
тегічний контекст та зміст адаптації дозволяє 
актуалізувати та ідентифікувати наступні моделі 
адаптації. Ситуативна є формою прояву реак-
тивної моделі організаційної поведінки на зміни 
зовнішнього середовища, які сприймаються як 
загрози, а адаптивне реагування відповідно до 
даної моделі відбувається на основі ситуативних 
рішень, результатом яких можуть бути корегу-
вання параметрів стратегії, зміни бізнес-проце-
сів, організаційної структури, способів керова-
ного впливу, тощо, але при цьому не змінюються 
його цільові установки діяльності та зберігається 
стратегічна траєкторія розвитку підприємства.

Моделі стратегічної та сценарної адаптації 
розкривають особливості проактивного адап-
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тивного реагування на зміни зовнішнього серед-
овища, а основні їх відмінності визначаються  
рівнем складності та невизначеності стратегічно-
го контексту. Якщо модель стратегічної адапта-
ції розкриває проблематику з позицій здатності 
приймати ефективні стратегічні рішення та ре-
алізовувати їх за умов визначених (прогнозова-
них, очікуваних) параметрів зовнішнього серед-
овища, то модель сценарної адаптації зміщує 
фокус досліджень у площину абсолютної неви-
значеності, а адаптивність визначається здатніс-
тю передбачати майбутнє та працювати з різними 
контекстами, як джерелом можливостей стійкого 
розвитку бізнесу.

Одним із основних критеріїв виділення  мо-
делі стратегічної та сценарної адаптації є часовий 
аспект. Сприйняття часу – це ментальне відо-
браження таких характеристик, як тривалість, 
швидкість, послідовність, циклічність. Час віді-
грає одну з найбільш суттєвих ролей у проце-
сах адаптації, з ним пов’язані такі феномени як 
швидкість реакції на зміни, глибина часової пер-
спективи, що формується в процесах прийняття 
відповідних адаптаційних рішень, навички інте-
грації часової перспективи, що визначають рі-
вень адаптивності підприємства.

Для структурування часового горизонту від-
повідно виокремлених моделей адаптації обрано 
критерій стратегічної перспективи та ритму, що 
представляє об’ємне уявлення часу. Ситуація 
хаосу характеризується невизначеністю та від-
повідає рівню змістовного часу у якому  існує 
змістовний ритм. Коли мова йде про майбут-
нє формується сенс діяльності на відповідному 
часовому відрізку та визначаються стратегічні 
наміри. Саме з цим горизонтом співвідносять-
ся розуміння місії, візії, довгострокових цілей 
діяльності підприємства. Фінансовий час задає 
ритм руху економічної вартості (EV, economic 
value), він протікає швидше ніж змістовний та 
пов’язаний із горизонтом інтеграції стратегічних 
рішень. 

Саме на цьому часовому інтервалі відбува-
ється поєднання адаптивного мислення та адап-
тивних дій, відбувається поєднання картинки 
майбутнього та реальності, складається розу-
міння ризиків, їх конкретизація і формалізація 
та відбувається пошук відповідей на стратегічні 
виклики. На даному горизонті формується ясне 
уявлення про стратегічні активи та способи вза-
ємодії зі стейкхолдерами, а основна спрямова-
ність адаптивних рішень пов’язана із формуван-
ням такої сукупності та послідовності дій, що 

спрямовані на усунення стратегічного розриву 
між вимогами зовнішнього та параметрами вну-
трішнього середовища бізнесу виходячи із логіки 
ретроспективи із майбутнього. 

Операційний час є самим швидким та асоці-
юється безпосередньо із ритмом діяльності під-
приємства. На даному часовому горизонті відбу-
вається конкретизація та реалізація поставлених 
стратегічних задач, які виникають як у контексті 
майбутнього так і тих, що витікають із минулого. 
Саме на даному горизонті реалізуються стратегії 
у вигляді конкретних проектів, програм, відбува-
ються відповідні корегування та не суттєві зміни 
адаптивного характеру, які не змінюють загаль-
ного змістовного стратегічного напрямку діяль-
ності підприємства.

Представлене видове моделювання адаптації 
зумовлює уточнення специфіки організаційних 
здатностей, як однієї з базових категорій, що роз-
криває її зміст. Відповідно до прийнятої автором 
позиції, що організаційна здатність до адаптації 
визначається як адаптивність підприємства, по-
требує уточнення специфіка адаптивних здат-
ностей в змістовних межах моделей адаптації. 
За умови розвитку ситуації відповідно до моделі 
ситуативної адаптації, її ефективність буде ви-
значатися рівнем адаптивності, який характери-
зується сукупністю таких характеристик підпри-
ємства як швидкість реакції на зміни, гнучкість, 
оперативність, ротаційність, економічність, мо-
більність (маневреність), надійність.

Їх набуття та реалізація відповідають рів-
ню  організаційних здатностей, що відповідно 
до класифікації Д. Дж. Колліза та С. Монтгоме-
рі, характеризуються як функціональні (опера-
ційні), тобто такі, які є притаманними більшості 
підприємств галузі (виду діяльності) і необхідні 
для реалізації цільової діяльності [5]. Неефек-
тивність адаптації не завжди є зумовленою недо-
статнім рівнем адаптивності. Для пояснення, від-
штовхнемось від відомого вислову А. Ейнштейна 
про те, що проблема не можу бути вирішена на 
тому рівні, на якому виникла. Якщо виникає 
проблема з ефективністю адаптивної реакції 
на ситуативному рівні  прийняття та реалізації 
стратегічних рішень, то її розв’язання потрібно 
шукати на рівні формування стратегії, що зумов-
лює наявність у організації таких характеристик 
як інноваційність, компетентність, креативність, 
які є специфічними для формування ключових 
та динамічних здатностей підприємства.  П. Дру-
кер визначав інновації як інструмент, що дозво-
ляє використовувати зміни і перетворювати їх на 



117

ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР     № 1 (25) 2017

можливості. За таких умов мова йде про проак-
тивну модель адаптації, основою якої є стратегіч-
ні інновації. 

Традиційно, у характеристиках проактивної 
моделі адаптації, хоча і наголошується на необ-
хідності бачення майбутнього, але скоріше не 
стільки як джерела можливостей, скільки нових 
проблем, що відповідно зміщує фокус досліджень 
у площину того як убезпечити свою діяльність. У 
такому аспекті доцільно згадати С. Каплана і Р. 
Фостера, які наголошують на доцільності сприй-
няття загроз майбутнього з точки зору руйну-
вання старого порядку, а не загроз для існування 
бізнесу [6]. Наявність розривів як джерела адап-
тивних змін свідчить про необхідність стратегіч-
ного оновлення, яке спричиняє трансформацію 
існуючих бізнес-моделей, а інновації забезпечу-
ють стратегічну гнучкість та перехід через точки 
розриву.   

Бачення майбутнього не як джерела загроз, 
а як нових можливостей розвитку та адаптація 
існуючого потенціалу до вимог та потреб май-
бутнього передбачає реалізацію моделі сценар-
ної адаптації, специфіка якої полягає у тому, що 
пріоритетної значущості у її забезпеченні набу-
вають такі характеристики як креативність та 
енактивність. Поняття енактивності виникло у 
когнітивній науці, є відносно новим та на даному 
етапі входить до активного наукового обороту. 
Початкові ідеї енактивизму були сформульовані 
Ф. Варелою, Е. Рош та Е. Томпсоном та пов’язані 
з ототожненням життя та пізнання: «Той хто піз-
нає і те, що пізнається, розум і світ знаходяться у 
відношенні один з одним через взаємну конкре-

тизацію і взаємозалежну координацію» [7, с. 150]. 
Ключовим поняттям у структурному спо-

лученні системи і оточення, сприйняття та дії є 
досвід. Якщо дану змістовну конструкцію пере-
вести на мову стратегічного менеджменту, то 
організаційний досвід є основою формування 
знань, що відбувається внаслідок його синтезу із 
узагальненням інформації. 

Саме це дозволяє будувати власне розуміння 
зовнішнього світу, бачення майбутнього та фор-
мулювання задач, які призводять до розуміння 
дій: «…знання – це місток між накопиченим до-
свідом та баченням майбутнього. Знання є орі-
єнтованими на дії». Такий змістовний контекст 
дозволяє говорити, що модель сценарної адап-
тації  є драйвером цілеполягання та поведінки 
підприємства, яка задає напрямок стратегічної 
лінії та визначає специфіку реагування на зміни 
бізнес-середовища. Її основою виступають орга-
нізаційні компетенції, які є наслідком синергії 
досвіду, знань, творчості, пізнання, а інструмен-
том реалізації бізнес-модель, яка описує тематич-
ну специфіку у змістовному взаємозв’язку кате-
горій бачення майбутнього, місії, цінностей, що 
у теорії стратегічного менеджменту визначають 
рівнем корпоративної культури. Якщо на основі 
наведених авторських міркувань стосовно спе-
цифіки адаптивних реакцій в змістовних межах 
пропонованих моделей адаптації виділити осно-
вні параметри, що дозволяють ідентифікувати 
їх принципові відмінності, то можна говорити 
про формування концептуального базису тео-
рії адаптації з урахуванням постіндустріального 
контексту (табл. 1).

Таблиця 1
Концептуалізація моделей адаптації за постіндустріальних умов 

діяльності підприємства

Параметри змісту адап-
тації, що визначають 

специфіку моделі

Модель ситуативної адаптації
Модель ситуативної 

адаптації
Модель стратегічної адап-

тації
Модель сценарної адап-

тації
1 2 3 4

Переважне джерело 
адаптивних реакцій

Загрози зовнішнього 
середовища

Загрози та можливості 
зовнішнього середовища

Можливості зовнішньо-
го середовища

Рівень складності 
адаптивної ситуації Проста, неординарна Складна Хаос

Рівень стратегічного 
процесу

Ситуаційні стратегічні 
рішення Стратегічне планування Стратегічне мислення

Цільові установки Не змінюються Корегуються,
змінюються Змінюються

Часовий горизонт змін Операційний час Фінансовий час Змістовний час
Модель організаційних 
змін Модель дискретних змін Модель інкрементальних змін
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Моделі організаційної 
поведінки Реактивна Проактивна/реактивна Проактивна

Визначення зовнішнього 
середовища Як джерела загроз Як джерела загроз 

та можливостей
Як джерела 

можливостей
Бачення майбутнього Не фокусується Прогнозоване майбутнє Невизначене майбутнє
Стратегічні розриви У діяльності У адаптивності У можливостях

Обмеження Цільові обмеження Ресурсні обмеження Знаннєві та ментальні 
обмеження

Фактори, що зумовлюють 
адаптацію 

Непередбачуване, необ-
хідність, галузева 
трансформація.

Непередбачуване, необхід-
ність, невідповідність, 

галузева трансформація, 
демографія, нові знання.

Непередбачуване, 
необхідність, 

трансформація, демо-
графія, нові знання, 
зміни у сприйнятті 

світу.

Переважні специфічні 
характеристики, що 
визначають адаптивність

Швидкість реакції 
на зміни, гнучкість, 

оперативність, ротацій-
ність, економічність, 

маневреність, надійність

Інноваційність,
компетентність

Креативність, 
енактивність

Інструментальна основа 
реалізації моделі Проекти, програми Прогноз, стратегічний план Сценарії

Управлінський фокус Акцент на виборі 
ринкової позиції

Акцент на забезпеченні уні-
кальності ресурсів

Акцент на виборі 
позиції у потоці 
майбутніх подій

Здатності Функціональні здатності Ключові/Динамічні  
здатності. Динамічні здатності

Формула компетенцій Ресурси х Управління х 
Організаційні процеси

Стратегічні активи х Іннова-
ції х Відносини

Знання х Досвід х 
Творчість х Організа-

ційний менталітет

Ключові параметри, що 
описують бізнес-модель

Кількість, час, ціна, 
споживча цінність

Процеси, організація, 
результати, стратегія

Бачення, місія, 
цінності, лідерство

Знання, відносини, навички, технології

Переважний вид 
інновацій Еволюційні інновації

Значущі інновації Трансформаційні 
інновації

Стратегічні інновації

продовженя таблиці 1

Джерело: авторська розробка

Змістовний простір даних моделей є основою 
визначення адекватних адаптивних механізмів, 
реалізація яких спрямована на усунення страте-
гічних розривів та забезпечення цільової діяль-
ності підприємства за постіндустріальних умов. 
Специфіка цих умов з точки зору К. Прахалада 
та В. Рамасвами полягає у тому, що конкурен-
ція компаній буде пов’язана не з товарами, а з 
«пропонуванням майбутнього» на основі обміну 
можливостями [8]. Все це формує нові механізми 
адаптації, основою яких є знання та компетенції, 
що відповідно зміщує управлінський фокус у 
площину співтворчості не тільки з компаніями, 
а і людьми та розумним простором. 

Висновки. Таким чином, моделювання адап-
тації підприємства у постіндустріальних умо-
вах господарювання доцільно здійснювати на 
основі стратегічного контексту. Відповідно до 

рівня складності стратегічного контексту (про-
сті, неординарні, складні ситуації, хаос) та рівня 
стратегічного процесу (ситуаційні стратегічні 
рішення, стратегічне планування, стратегічне 
мислення) ідентифіковано та визначено моделі 
адаптації (ситуативної, стратегічної, сценарної), 
у яких розкривається специфіка реактивного та 
проактивного реагування на зміни зовнішнього 
середовища та пристосування до них. Змістовна 
специфіка пропонованих моделей адаптації ви-
значена за  14 параметрами, які характеризують 
її принципові відмінності за різних зовнішніх об-
ставин та внутрішніх рівнів сприйняття та реа-
гування на зміни. Модель ситуативної адаптації  
є формою прояву реактивної моделі організацій-
ної поведінки на зміни зовнішнього середовища, 
які сприймаються як загрози. Натомість, моделі 
стратегічної та сценарної адаптації розкривають 



119

ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР     № 1 (25) 2017

особливості проактивного адаптивного реагу-
вання на зміни зовнішнього середовища. У реак-
тивній моделі адаптивне реагування відбувається 
на основі ситуативних рішень, у моделі стратегіч-
ної адаптації – на основі прийняття та реалізації 

ефективних стратегічних рішень в умовах про-
гнозованих параметрів зовнішнього середовища, 
у моделі сценарної адаптації – на основі здатності 
передбачити майбутнє в умовах абсолютної не-
визначеності.
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Abstract. The article describes the characteristics 
of the post-industrial conditions of the enterprise, 
which are the basis of the formation of a strategic 
context that determines the specificity of modern 
adaptation theory. 

Тhe interconnection of the levels of complexity of 
the environmental situation (simple, extraordinary, 

complex, chaos) and levels of the strategic process 
(situational strategic decisions, strategic planning, 
strategic thinking), which allowed to formulate 
models of situational, strategic and scenario 
adaptation, the distinctive peculiarities of which are 
the basis of the definition of adequate methods and 
mechanisms of adaptive reactions.

Key words: post-industrial conditions, adaptation, strategic context, models of adaptation, organizational changes, strategy.

The article focuses on the strategic context of the 
study of adaptation, which is conditioned by the spe-
cifics of the post-industrial conditions of modern en-
terprises. The expediency of isolating three strategic 
models of adaptation based on the complexity of the 
business environment and the level of the strategic 
process is substantiated. Situational model of adapta-
tion is a form of manifestation of the reactive model 
of organizational behavior for changes in the envi-
ronment that are perceived as threats.  Adaptive  re-
sponse in accordance with this model is based on 
situational solutions. Their result is adjusted param-
eter and strategy, changes and business processes, etc., 
but the strategic path of enterprise development is 
maintained. Strategic and scenario adaptation models 
reveal peculiarities of the proactive adaptive response 
to changes in the external environment. The model 
of strategic adaptation reveals the problem from the 
standpoint of the ability to make effective strategic 

decisions and implement them in the conditions of 
projected environmental parameters.  The  nature of 
scenario adaptation shifts the focus of research into 
a plane of absolute uncertainty, and adaptability is 
determined by the ability to predict the future. The 
time horizons of the isolated adaptation models are 
structured according to the criterion of strategic per-
spective and rhythm: situational model - the level of 
operating time, which is associated with the rhythm 
of the enterprise activity; strategic model - the level 
of financial time, which sets the rhythm of the move-
ment of economic value; scenario model - the level 
of meaningful time, in which there is a meaningful 
rhythm. Specifies the specifics of organizational ca-
pabilities as one of the basic categories that reveals 
the content of adaptation. 

There are 14 basic parameters, which  allow to 
identify the fundamental differences of the  existing 
models of adaptation of the enterprise.
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ 

ГОЛІВЕР Владислав Павлович
аспірант кафедри обліку, оподаткування, 
публічного управління та адміністрування 
ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
м. Кривий Ріг, Україна

Анотація. У статті отримана економіко-
математична модель комплексної оцінки 
якості корпоративного управління, що являє 
собою бінарний показник на основі поєднання 
рейтингової оцінки якості корпоративного 
управління з індексним показником зростання 
результативності поточної діяльності органів 
корпоративного управління на основі піраміди 
ефективності управління.

Аннотация. В статье получена экономико-
математическая модель комплексной оценки 
качества корпоративного управления, кото-
рое являет собой бинарный показатель на ос-
нове сочетания рейтинговой оценки качества 
корпоративного управления с индексным пока-
зателем роста результативности текущей 
деятельности органов корпоративного управ-
ления на основе пирамиды эффективности 
управления.

Ключові слова: корпоративне управління, якість, оцінка, кількісна оцінка, якісна оцінка, піраміда ефективності, ефективність управління.
Ключевые слова: корпоративное управление, качество, оценка, количественная оценка, качественная оценка, пирамида эффективности, 

эффективность управления.

Постановка проблеми. Корпорації сьогодні 
стали провідною формою підприємств у світо-
вій практиці господарювання, продемонстрував-
ши найбільш досконалий механізм формування, 
організації та використання відносин власності. 
Якість корпоративного управління – один з най-
більш важливих аспектів діяльності корпорацій, 
який враховують стейкхолдери при прийнятті 
рішень щодо доцільності співпраці з ними. Про-
те більшість наявних на сьогодні методик оцінки 
якості корпоративного управління, по-перше, не 
враховують низки важливих аспектів корпора-
тивного управління (організаційно-процедурні 
питання діяльності його органів, передумови 
виникнення корпоративних конфліктів тощо), 
по-друге, не дають можливості пов’язати діяль-
ність органів корпоративного управління з ре-
зультатами діяльності товариства в цілому. Тому 
особливої актуальності набувають питання до-
слідження комплексної оцінки якості корпора-
тивного управління, яка б ураховувала вищена-
ведені аспекти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значним науковим доробком у сучасній тео-
рії та практиці оцінки якості корпоративного 

управління вважаємо праці зарубіжних науков-
ців (Дж.  Барлоу (Jeremy Barlow) [10], М.  Гіб-
сон (M.  Gibson) [12], Т. Гріффін (T.  Griffin) [13], 
Д.  Крічтон-Міллер (D.  Crichton-Miller) [11], 
Д. Лейкер (D. Larcker) [13], Р. Лінч (R. Lynch) [14], 
С.  Майлз (S. Miles) [13], П.  Уорман (P. Worman) 
[11] та ін.) і вітчизняних, зокрема, пострадян-
ських фахівців (В.  Андронов [1], І. Бєліков [2], 
В. Боковець [3], О. Гудзь [4], Л. Довгань [5], Н. Ка-
рачина [6], І. Лебідь [7], Т. Момот [8], О. Мороз 
[6], Х. Обельницька [9], В. Пастухова [5], Л. Сав-
чук [5], та ін.). 

Попри існування великої кількості методик 
оцінки якості корпоративного управління, роз-
робка більш дієвих методичних підходів, адап-
тованих під сучасну практику господарювання, 
не втрачає своєї актуальності й сьогодні, викли-
каючи дискусії серед науковців. На сьогодні ма-
лодослідженими залишаються також питання: 
оцінки якості діяльності органів корпоративного 
управління та її впливу на фінансові результати 
діяльності підприємства загалом; інтеграції ме-
тодик оцінки діяльності органів корпоративного 
управління у загальну методику оцінки якості 
такого управління; оцінки результативності по-
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точної діяльності органів корпоративного управ-
ління.  

Ураховуючи вищенаведене, актуалізується 
питання доцільності розробки комплексного ме-
тодичного підходу до оцінки якості корпоратив-
ного управління товариством та резервів її по-
кращення під впливом заходів організаційного 
характеру. 

Метою дослідження є розробка комплексно-
го методичного підходу до оцінки якості корпо-
ративного управління на основі поєднання якіс-
ної (з використанням рейтингів) та кількісної (з 
використанням концепції «піраміди ефективнос-
ті управління») оцінки, зважених на відповідні 
коефіцієнти вагомості.

Результати дослідження. При оцінці якості 
корпоративного управління у товаристві вважа-
ємо недостатнім обмежуватися тільки рейтинго-
вою оцінкою такої якості. Зважаючи на позицію 
цілої низки науковців, які репрезентують зв’язок 
ефективності корпоративного управління з 
ефективністю управлінської діяльності, вважа-
ємо за потрібне зосередити додаткову увагу на 
поточних результатах діяльності органів корпо-
ративного управління, що втілюються у показни-
ках діяльності підприємства. Вважаємо, що така 
оцінка дозволить отримати додаткове уявлення 
про якість корпоративного управління, втілену у 
результатах діяльності підприємства. Крім того, 
зважаючи на те, що діяльність наглядової ради як 

органу корпоративного управління носить регла-
ментований характер, а праця її членів не може 
бути оцінена з позиції дотримання трудової дис-
ципліни, для даного органу важливо оцінювати 
саме якість дотримання регламенту. Така оцінка 
додатково до рейтингової оцінки якості корпора-
тивного управління дасть можливість визначити 
можливі втрати робочого часу даного органу для 
вирішення тих чи інших ключових питань в ді-
яльності товариства.  

Найбільш вдалим сьогодні вважається поєд-
нання якісної та кількісної оцінки якості корпо-
ративного управління в одну загальну оцінку, що 
вбачається нами у формуванні бінарного показ-
ника такої оцінки з відповідними коефіцієнтами 
вагомості. 

Складовими комплексної оцінки якості кор-
поративного управління обрано:

- як якісний показник – рейтингова оцінка 
якості корпоративного управління;

- як кількісний показник – інтегральний ін-
декс результативності поточної діяльності орга-
нів корпоративного управління, розрахований з 
використанням піраміди ефективності. 

За результатами дослідження сформовано 
складові оцінки якості корпоративного управ-
ління за допомогою рейтингової оцінки та з ви-
користанням методу експертних оцінок розра-
ховано відповідні бали для кожної із складових 
(табл. 1).

Таблиця 1
Результати експертного розрахунку бальних оцінок окремих складових 

для рейтингової оцінки якості корпоративного управління (КУ)

Складові оцінки Бали рейтин-
гової оцінки

1 «Оцінка ефективності та прозорості механізму організації КУ» 17
2 «Оцінка структури власності та дотримання прав власників» 14
3 «Оцінка дотримання інших принципів КУ» 16
4 «Оцінка діяльності окремих органів КУ» 22
5 «Оцінка корпоративних конфліктів»
 оцінка ступеня тяжкості конфлікту залежно від складу його учасників;
 оцінка передумов виникнення конфлікту залежно від складу його учасників.

21
15
6

6 «Оцінка якості дотримання регламенту наглядовою радою» 10
РАЗОМ 100

У якості експертів узято фахівців-економіс-
тів, що працюють на підприємствах ГМК м. Кри-
вого Рогу, а також викладачів вищих навчальних 
закладів, що викладають економічні дисципліни. 
Методом експертного оцінювання обрано метод 
«Дельфі» як такий, що дозволяє використовува-
ти заочну оцінку та незалежних (незнайомих) 

між собою експертів, виключаючи міжособистіс-
ний їх контакт та вплив один на одного з метою 
формування колективної думки. 

 Кількість експертів склала 30 осіб, що є до-
статньою для формування узгодженої думки. 
Для визначення ступеня узгодженості думок екс-
пертів застосовано коефіцієнт конкордації. За 
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результатами проведених розрахунків коефіці-
єнт конкордації склав 0,756, що свідчить про ви-
сокий рівень узгодженості експертів.

Запропоновано визначати рівень виконання 
членами наглядової своїх компетенцій. За осно-
ву такого виконання взято нормативні і фактич-
ні витрати часу на прийняття членами наглядо-
вої ради рішень з окремих компетенцій. З цією 
метою нормативними витратами часу вважаємо 
затверджений регламент та порядок денний за-
сідань наглядової ради на поточний період. На 
основі цієї інформації нормативні витрати часу 
на виконання заданого виду компетенцій ви-
значаються множенням відведеної регламентом 
кількості годин на виконання наглядовою радою 
відповідної компетенції на кількість членів на-
глядової ради:

(1)

де  – нормативні витрати часу на при-
йняття членами наглядової ради рішень з і-ї ком-
петенції, людино-годин;

 – час, виділений затвердженим регла-
ментом наглядової ради для виконання нею і-ї 
компетенції, годин;

m – кількість членів наглядової ради.
Втратами часу в діяльності наглядової ради, 

які зменшують нормативний час на виконання 
і-ї компетенції, запропоновано вважати бути 
наступні: відсутність члена наглядової ради на 
засіданні з різних причин; запізнення члена на-
глядової ради на засідання або передчасний ухід 
із засідання з різних причин; неактивна участь у 
обговоренні проблем; відсутність ідей і пропо-
зицій з вирішення проблем і т.п. Тоді фактичні 
витрати часу на виконання наглядовою радою і-ї 
компетенції становитимуть:

(2)

де ВЧі – втрати часу з різних причин окремим 
членом наглядової ради у процесі виконання ним 
і-ї компетенції, год.

У процесі оцінки пропонується ураховувати 
той факт, що негативним для наглядової ради є 
лише недовиконання норм відведеного часу, у 

той час як перевитрати часу прирівнюються до 
норми, оскільки весь запланований час для ви-
конання компетенцій було використано в повній 
мірі, а також додатково було приділено увагу 
конкретним питанням. Тому запропоновано ін-
тегральний показник якості діяльності наглядо-
вої ради при здійсненні нею і-ї компетенції з по-
зиції ефективного виконання нею своїх основних 
функцій (компетенцій) визначати наступним чи-
ном:

(3)

де  – фактичні витрати часу на при-
йняття членами наглядової ради рішень з і-ї ком-
петенції, людино-годин.;

 – нормативні витрати часу на прийнят-
тя членами наглядової ради рішень з і-ї компе-
тенції, людино-годин.

Отримане значення показника якості діяль-
ності наглядової ради, розраховане за формулою 
(3), враховує відносну величину дотримання ви-
трат часу на виконання нею своїх компетенцій 
(повноважень) по кожній з груп компетенцій чи 
видів робіт у межах групи компетенцій. Інтег-
ральний показник якості діяльності наглядової 
ради при виконанні нею усіх видів компетенцій 
(Кяк) розраховується за формулою:

(4)

де n – загальна кількість компетенцій (n=1, 
…, 5).

Оцінка дотримання регламенту наглядовою 
радою у процесі її поточної діяльності є внутріш-
ньою оцінкою, що проводиться одним із членів 
наглядової ради, на якого покладено відповідні 
обов’язки. Облік втрат часу на виконання чле-
нами наглядової ради своїх повноважень, у тому 
числі у розрізі ключових груп компетенцій, по-
кладено на виконуючого обов’язки секретаря 
наглядової ради. Інтерпретацію значень отрима-
ного показника якості дотримання регламенту 
запропоновано здійснювати з використанням 
шкали Харрінгтона (табл. 2).

Таблиця 2
Інтерпретація рівнів оцінки якості дотримання регламенту 

наглядовою радою товариства

Шкала Харрінгтона Рівень якісної оцінки відповідно до рівня бажаності Харрінгтона
0,8-1,0 Відмінний

0,63-0,8 Добрий
0,37-0,63 Задовільний
0,2-0,37 Незадовільний
0,0-0,2 Дуже незадовільний
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Для відображення результатів розрахунку 
показника  у складі рейтингової оцінки якос-
ті корпоративного управління у балах його треба 
помножити на 10. 

Другою складовою комплексної оцінки якос-
ті корпоративного управління запропоновано 
вважати індекс результативності поточної діяль-
ності органів корпоративного управління, який 
запропоновано розраховувати з використанням 
концепції «піраміди ефективності управління». 
Світова практика налічує низку методик, засно-
ваних на збалансованій системі показників, од-
нією з яких є «піраміда ефективності управлін-
ня» К. МакНейра (C.J. McNair), Р. Ланча (Richard 
L. Lunch) та К. Кросса (Kelvin F. Cross), основною 
концепцією якої є зв’язок клієнтоорієнтованої 
корпоративної стратегії з фінансовими показни-
ками, доповненими декількома ключовими опе-
раційними показниками [15].   

Логіка реалізації запропонованої методики 
– на основі розрахунку показників результатив-
ності відповідного рівня, починаючи знизу уго-
ру, формувати, таким чином, уявлення про стан 
ефективності реалізації органами корпоративно-
го управління (наглядовою радою та виконавчим 
органом) своїх функцій та повноважень від най-
нижчих рівнів управління до найвищих, завер-
шуючи фінансовим станом та ринковою вартіс-
тю підприємства.

Кількісну оцінку результативності поточної 
діяльності органів корпоративного управління 
акціонерного товариства рекомендовано про-
водити з використанням індексного методу на 
основі розрахунку як індексів росту часткових 

показників результативності та їх подальшого 
поєднання в узагальнюючий показник (оцінка 
в часі), так і на основі визначення індексів ре-
зультативності поточної діяльності порівняно із 
середньогалузевими значеннями (оцінка в про-
сторі).

Оскільки рейтингова оцінка якості корпора-
тивного управління оцінюється в балах, а індекс 
результативності – у коефіцієнті, виникає потре-
ба приведення показників у співставні величини. 
Для цього запропоновано рейтингову оцінку пе-
реводити з балів у частку одиниці (наприклад, 87 
балів становить 0,87).

Використовуючи метод Дельфі у складі по-
стійних експертів, що залучені для отримання 
експертних оцінок для потреб даного дослі-
дження, визначено коефіцієнти вагомості для 
зазначених складових, у результаті чого показ-
ник комплексної оцінки якості корпоративного 
управління набув вигляду:

 (5)

де  – рейтингова оцінка якості корпора-
тивного управління, балів;

 – індекс результативності поточної ді-
яльності органів корпоративного управління, 
коеф.

Інтерпретацію значень комплексного по-
казника якості корпоративного управління за-
пропоновано здійснювати з використанням на-
ступної шкали (табл.  3). Значення меж шкали 
розраховано з використанням постійного складу 
експертів на основі методу Дельфі.

Таблиця 3
Шкала інтерпретації значень комплексного показника 

якості корпоративного управління

Отримане значення комплексного 
показника Інтерпретація значення

>1,25 Значний рівень зростання якості

1,1< ≤1,25 Середній рівень зростання якості

1 ≤1,1 Незначний рівень зростання якості

=1 Відсутність змін у рівні якості

0,8 <1 Незначний рівень зменшення якості

0,65 <0,8 Середній рівень зменшення якості

<0,65 Значний рівень зменшення якості
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Отже, актуальним вбачається також оцінка 
результативності поточної діяльності органів 
корпоративного управління, у тому числі з пози-
ції дотримання процедурних аспектів діяльності 
наглядовою радою.

Висновки. Таким чином, результатом прове-
деного дослідження є удосконалення методично-
го підходу до комплексної оцінки якості корпо-
ративного управління акціонерним товариством, 
який на відміну від існуючих, ґрунтується на поєд-

нанні рейтингової оцінки якості корпоративного 
управління з оцінкою результативності поточної 
діяльності органів корпоративного управління 
на основі «піраміди ефективності управління». 
Це дозволяє отримати комплексний показник, 
що враховує не тільки дотримання загальних 
засад функціонування системи корпоративного 
управління, але й результативність поточної ді-
яльності органів корпоративного управління, 
втілену у результатах діяльності товариства.
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Annotation. The economic and mathematical 
model of complex estimation of quality of corporate 
governance which shows by itself a binary index 
on the basis of combination of rating estimation of 
quality of corporate management with the index 

index of increase of effectiveness of current activity 
of organs of corporate management on the basis of 
pyramid of management efficiency is given in the 
article.

Keywords: corporate governance, quality, evaluation, quantitative assessment, qualitative assessment, efficiency pyramid, management efficiency.

The article is about development of  an integrated 
methodological approach to assessing the quality 
of corporate governance based on a combination of 
qualitative (using ratings) and quantitative (using 
the concept of «governance pyramid») estimates 
weighted by the relevant weighting factors.

The  result of the study is the obtained economic 
and mathematical model of integrated assessment 
of the quality of corporate governance, which is a 
binary indicator based on a combination of a rating 
assessment of the quality of corporate governance 
with an index of growth performance of the current 
activities of corporate governance bodies based on 
the management efficiency pyramid.

The practical application of the model in domestic 
joint stock companies will provide a more accurate 
indicator of the quality of corporate governance, 
taking into account the impact on the quality of the 
performance of the current activities of corporate 
governance bodies.

The scientific novelty of the results is as 
follows: the methodical approach to the integrated 
assessment of the quality of corporate governance by 
the joint-stock company is improved, which, unlike 

the existing ones, is based on a combination of the 
corporate governance rating quality assessment with 
the assessment of the effectiveness of the current 
activities of the corporate governance bodies on 
the basis of the «management efficiency pyramid». 
This allows us to obtain a comprehensive indicator 
that takes into account not only compliance with the 
general principles of the functioning of the corporate 
governance system, but also the effectiveness of the 
current activities of the corporate governance bodies 
embodied in the results of the company.

Thus, the results of the research take into account 
the position of a number of scholars regarding 
the insufficiency of the rating assessment of the 
quality of corporate governance to form a complete 
picture of such management in a company without 
supplementing it with quantitative evaluation 
indicators. It is suggested to define a complex indicator 
of the quality of corporate governance based on a 
combination of the rating assessment of the quality 
of corporate governance and the assessment of the 
effectiveness of the current activities of corporate 
governance bodies.
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