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Анотація. У статті охарактеризовано сучас-
ний стан банківського кредитування. Проведено 
аналіз динаміки основних показників банківського 
кре дитування в Україні, зокрема у розрізі суб’єктів 
господарювання. Визначено основні проблеми роз-
витку банківського кредитування суб’єктів госпо-
дарювання в Україні і на цій основі окреслено заходи, 
спрямовані на їх вирішення та активізацію 
банківського кредитування реального сектору 
в Україні. 

Ключові слова: банківська система, банківське кре-
дитування, кредитування суб’єктів господарювання, 
кредитний портфель, заборгованість корпоративних 
клієнтів. 

Аннотация. В статье охарактеризовано совре-
менное состояние банковского кредитования. Про-
веден анализ динамики основных показателей бан-
ковского кредитования в Украине, в частности в раз-
резе субъектов хозяйствования. Определены основ-
ные проблемы развития банковского кредито вания 
субъектов хозяйствования в Украине и на этой осно-
ве намечены меры, направленные на их решение и 
активизацию банковского кредитования реального 
сектора в Украине.

Ключевые слова: банковская система, банковское 
кредитирование, кредитования субъектов хозяйство-
вания, кредитный портфель, задолженность корпора-
тивных клиентов.

Постановка проблеми. Сьогодні від здат-
ності банківської системи забезпечувати по-
треби суб’єктів господарювання необхідними 
грошовими ресурсами значною мірою залежать 
перспективи подальшого зростання вітчизня-
ної економіки. Банківські установи як основні 
суб’єкти на грошово-кредитному ринку мають 
можливості залучати тимчасово вільні грошові 
кошти та спроможні ефективно використовува-
ти акумульовані ресурси для задоволення фінан-
сових потреб реального сектору економіки з ме-
тою забезпечення безперервності кругообігу ка-
піталів підприємств. Водночас світова фінансова 
криза, несприятливі політичні та військові події, 
скорочення виробництва, інфляційний тиск на 
економіку, зниження інвестиційної активності 
суттєво послабили банківський сектор та значно 
ускладнили його умови функціонування. Під 
впливом процесів фінансової глобалізації від-
бувається значне посилення впливу фінансово-
кредитних інститутів на реальний сектор еко-
номіки країн. Насамперед це стосується креди-
тування суб’єктів господарювання, яке відіграє 
ключову роль у розвитку бізнесу кожної країни. 
Не винятком в цьому є й економіка України, під-
приємства реального сектору якої зазнають фі-

нансових складнощів та не в змозі самостійно їх 
подолати. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню теоретичних аспектів банківсь-
кого кредитування присвячено наукові праці 
Л. Алек сеєнко, О. Вовчак, І. Лютого, С. Міщенко, 
С. Науменкової, Л. Примостки та інших. Серед 
вітчизняних учених, чиї праці присвячені проб-
лемам розвитку банківського кредитування 
суб’єк  тів господарювання, слід виділити Ю. Вер-
гелюка, Н. Версаль, І. Гончара, М. Кужелєва, 
О. Чубка. Водночас низка питань, пов’язаних із 
оцінкою основних проблем, тенденцій розвитку 
та напрямів удосконалення банківського креди-
тування в Україні, зокрема суб’єктів господарю-
вання, є ще недостатньо опрацьованими. 

Метою дослідження в рамках статті є аналіз 
сучасного стану, висвітлення основних проблем 
та перспектив розвитку банківського кредиту-
вання суб’єктів господарювання в Україні.

Виклад основних результатів дослідження 
та їх обґрунтування. Економічна наука довела, 
а господарська практика підтвердила, що кредит 
є універсальним інструментом розподілу й пе-
рерозподілу національного доходу, фінансових, 
матеріальних і трудових ресурсів, вирівнюван-



 9

ISSN 2304-1692 ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР 2017 № 4 (28) 

ня рівнів рентабельності підприємств на осно-
ві переливу капіталів, що сприяє прогресивним 
структурним зрушенням у національній еконо-
міці. Банківське кредитування є важливим дже-
релом одержання прибутків банку, а також ви-
ступає одним з головних джерел фінансування 
діяльності підприємств у ринковій економіці.

У сучасних умовах найпоширенішим є бан ків-
сь кий кредит, хоча у багатьох країнах останнім 
часом велику роль відіграють кредити, які на-
дають фінансові установи небанківського типу.

Закон України «Про банки і банківську діяль-
ність» визначає банківський кредит як будь-яке 
зобов’язання банку надати певну суму грошей, 
будь-яка гарантія, будь-яке зобов’язання при-
дбати право вимоги боргу, будь-яке продовжен-
ня строку погашення боргу, яке надано в обмін 
на зобов’язання боржника щодо повернення 
забор гованої суми, а також на зобов’язання 
щодо сплати процентів та інших зборів із такої 
суми [1].

Таким чином, під банківським кредитом розу-
міється сума тимчасово вільних грошових коштів 
банку, яку він надає чи зобов’язується надати по-
зичальнику в користування на умовах належного 
забезпечення, повернення у визначений строк, 
оплати та цільового характеру використання.

Сучасне кредитування суб’єктів господарю-
вання комерційними банками України перебу-
ває під впливом процесів фінансової глобаліза-
ції, відбувається в умовах кризи у банківському 
секторі та супроводжується високими ризиками 
й асиметрією інформації, яка характеризується 
відсутністю повноти і достовірності необхідної 
для оцінки кредитоспроможності позичальників 
інформації про чинники, що впливають на діяль-
ність підприємств різних секторів економіки, не-
досконалістю фінансово-кредитних інструментів. 

Так, на думку Д. Буракова, сьогодні корпора-
тивний кредит є більш спрямованим на задово-
лення інтересів банківських інститутів, ніж на 
стимулювання корпоративного бізнесу та збіль-
шення добробуту суспільства. При цьому він 

розглядає умови функціонування корпоратив-
ного кредитування в умовах інституційної паст-
ки, яка породжує таку систему відносин і кана-
лів взаємозв’язку, які відмінні від оптимальних, 
але вигідні в умовах значного відхилення функ-
ціонування системоутворюючих інститутів від 
оптимального рівня [2, с. 59]. 

На думку М. Кужелєва, банківські кредити 
для багатьох українських підприємств сьогодні є 
недостатньо доступними, тому питання функці-
онування та вдосконалення вітчизняної системи 
кредитування корпоративних структур мають 
велике значення та вимагають постійного роз-
витку і вдосконалення [3, с. 232]. 

І. Гончар вважає, що сучасне корпоративне 
кредитування характеризується досить високою 
вартістю, що значно дестабілізує економічну і 
банківську системи країни [4, с. 68]. 

Корпоративними клієнтами банків, які ко-
ристуються банківськими послугами в Україні, 
виступають у широкому розумінні такі групи 
клієнтів: 

 – підприємства, зареєстровані як суб’єкти 
національної економіки, резиденти; 

 – відокремлені підрозділи підприємств, 
пред ставництва, філії, відділення тощо, 
зареєстровані як суб’єкти національної 
економіки, резиденти; 

 – відокремлені представництва іноземних 
ком  паній, зареєстровані як суб’єкти націо-
нальної економіки, нерезиденти [5, c. 38]. 

У 2014–2015 рр. банківський сектор України 
зіштовхнувся із найбільш глибокою кризою за 
часи свого існування, наслідком чого стало ско-
рочення чисельності банків. До початку поточної 
кризи, станом на 01.01.2014 в Україні налічувало-
ся 179 установ. Упродовж 2014–2015 рр. НБУ ви-
знав неплатоспроможними 60 банків (33 у 2014 р. 
та 27 у 2015 р.). На початку 2016 р. спосте рігалося 
подальше зниження їх кількості – до 119 банків, 
і вже на 01.01.2017 їх кількість становила 96 од., 
що на 79 од. менше порівняно з 2012 р. та на 23 од. 
менше порівняно з 2015 р. (рис. 1) [6]. 

Рис. 1. Динаміка кількості банків України у 2013–2017 pp., од.
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Таким чином, відбулося перезавантаження 
банківської системи. З одного боку, очищення 
банківської системи України від проблемних, не-
прозорих, недостатньо капіталізованих банків є 
об’єктивною необхідністю і передумовою еконо-
мічного відновлення, проте в Україні цей процес 
відбувається у несприятливих умовах, що харак-
теризуються незавершеним збройним проти-
стоянням та макроекономічними негараздами. 
З іншого боку, скорочення частини працюючих 
банків є наслідком загальноекономічної дестабі-
лізації, що певною мірою її посилює, адже втра-
ти клієнтів збанкрутілих банків погіршують їх 
фінансовий стан та ділові очікування.

Загальний обсяг активів банків України протя-
гом 2012–2016 рр. зростав і становив 1 256 299 млн
грн. На початок 2017 р. обсяг активів збільшився 
порівняно з попереднім роком на 1 914 млн грн 
та на 129 107 млн грн порівняно з 2012 р. Най-

більшу частку в активах банків займають надані 
кредити, частка яких станом на 01.01.2017 р. за-
ймала 80,1%, оскільки кредитування фізичних і 
юридичних осіб є головною специфікою банків-
ського сектору [6].

Загалом обсяг кредитів, наданих комерційни-
ми банками в Україні упродовж 2012–2016 рр., 
збільшився на 190 596 млн грн. Проте упродовж 
2014–2016 рр. обсяг кредитів, наданих комерцій-
ними банками в економіку України, зменшився 
до 1 005 923 млн грн проти 1 006 358 млн грн – 
у 2014 р. та 1 009 768 млн грн наданих кредитів 
у 2015 р. (табл. 1). Корпоративний клієнтський 
кредитний портфель представлений переваж-
но коротко- та середньостроковими кредитами 
в національній валюті. Згідно з даними табл. 1 
спостерігається зростання обсягу виданих кре-
дитів суб’єктам господарювання банками Укра-
їни як у національній, так і в іноземних валютах.

Таблиця 1
Кредитний портфель вітчизняних банків у 2013–2017 рр., млн грн [6]

Показники
Станом на 01.01. Відхилення 

(+; –) 2016 р. 
від 2012 р.2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.

Активи 1 127 192 1 278 095 1 316 852 1 254 385 1 256 299 129 107
Кредити надані 815 327 911 402 1 006 358 1 009 768 1 005 923 190 596
Частка кредитів 
у активах, % 72,3 71,3 76,4 73,3 80,1 7,8

Кредити, що надані 
суб’єктам господарювання 609 202 698 777 802 582 785 918 847 092 237 890

частка кредитів, наданих 
суб’єктам господарювання, % 74,7 76,7 82,2 81,4 84,2 9,5

в національній валюті 512 975 590 273 576 596 568 525 741 189 228 214
в іноземній валюті 258 002 276 277 405 026 369 764 263 288 5 286
Кредити, що надані 
фізичним особам 161 775 167 773 179 040 152 371 157 385 –4 390

частка кредитів, наданих 
фізичним особам, % 19,8 18,4 17,8 18,6 18,6 –1,2

в національній валюті 108 677 125 422 119 132 114 311 138 420 29 743
в іноземній валюті 53 098 42 351 59 908 38 060 18 965 –34 133
Частка простроченої заборго-
ваності за кредитами 
у загальній сумі кредитів, %

8,9 7,7 13,5 22,1 24,2 15,3

Основною причиною вагомого зростання 
об сягів кредитування за зменшення кількості 
банків стала значна девальвація національної 
валюти, що, своєю чергою, відобразилося на 
збіль шенні кредитних залишків у гривневому 
еквіва ленті.

Основною складовою за наданими кредитами 
протягом 2012–2016 рр. залишаються кредити, 
надані суб’єктам господарювання, які станом на 

01.01.2017 становлять 847 092 млн грн, що стано-
вить 81,4% усіх наданих кредитів.

Упродовж аналізованого періоду їхній обсяг 
збільшився на 237 890 млн грн. Відповідно, кре-
дити, надані фізичним особам, займають 18,6% 
усіх наданих кредитів і станом на 01.01.2017 
досягли 157  385 млн грн, що на 4  390 млн грн 
менше, ніж на початок досліджуваного періоду 
(рис. 2) [6]. 
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Рис. 2. Кредитний портфель банків України в розрізі позичальників у 2013–2017 рр., млн грн

Так, станом на 01.01.2017 обсяг виданих кре-
дитів суб’єктам господарювання банками Украї-
ни в національній валюті становив 602 769 млн 
грн, що на 198 471 млн грн більше, ніж станом 
на 01.01.2013, а в іноземній валюті станом на 
01.01.2017 – 244 323 млн грн, що на 39 419 млн 
грн більше, ніж станом на 01.01.2013. Отже, 
можна стверджувати про відновлення креди-

тування банками України суб’єктів господа рю-
вання. Згідно з даними Національного банку
України у другій половині 2016 р. державні та 
іноземні банки відновили кредитування бізнесу
в національній валюті та конвертували валютні 
кредити у гривневі. Кредитний портфель держав -
них та іноземних банків у гривнях за 2016 рік 
збільшився на 15,1 та 9,1% відповідно (табл. 2). 

Таблиця 2
Кредити за групами банків, вкладниками і валютою в Україні у 2013–2017 рр., тис. грн [6] 

Показник
Станом на 01.01

201 3 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.

Де
рж

ав
ні

 б
ан

ки

Кредити та заборгованість клієнтів 101 540 451 147 407 970 131 774 361 134 755 336 19 9711 326
Темп приросту - 1,45 0,89 1,02 1,48
юридичних осіб, % 
з них:

13,98 16,87 20,17 18,65 32,01

  у національній валюті, % 67,01 55,31 51,42 43,68 54,96
  в іноземній валюті, % 32,99 44,69 48,58 56,32 45,04
фізичних осіб, % з них: 0,7 0,67 0,67 0,67 4,38
  у національній валюті, % 78,99 84,49 88,13 91,1 91,02
  в іноземній валюті, % 21,01 15,51 11,87 8,9 8,98

Ба
нк

и 
з і

но
зе

мн
им

 к
ап

іт
ал

ом

Кредити та заборгованість клієнтів 22 9351 902 224 894 272 284 579 046 272 721 280 252 286 133
Темп приросту - 0,98 1,27 0,96 0,93
юридичних осіб, % 
з них:

24,29 19,95 35,69 31,43 36,76

  у національній валюті, % 42,44 41,97 32,25 36,82 44,28
  в іноземній валюті, % 57,56 58,03 67,75 63,18 55,72
фізичних осіб, % з них: 8,87 6,81 9,31 7,66 9,22
  у національній валюті, % 52,6 64,98 52,27 45,82 49,89
  в іноземній валюті, % 47,4 35,02 47,73 54,18 50,11

Ба
нк

и 
з п

ри
ва

тн
им

 к
ап

іт
ал

ом

Кредити та заборгованість клієнтів 360 894 538 468 332 959 215 962 397 290 187 192 96 766 414
Темп приросту - 1,3 0,46 1,34 0,33
юридичних осіб, % 
з них:

42,43 45,88 29,91 35,97 15,72

у національній валюті, % 74,01 75,14 67,45 53,93 48,35
в іноземній валюті, % 25,99 24,86 32,54 45,07 51,65
фізичних осіб, % з них: 9,74 9,83 4,24 5,62 1,91
у національній валюті, % 65,88 73,79 85,54 77,38 75,44
в іноземній валюті, % 34,12 26,21 14,46 22,62 24,56
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Згідно з даними, наведеними у табл. 2, мож-
на зробити висновки, що юридичні особи-пози-
чальники у банках з іноземним капіталом про-
тягом 2012–2016 рр. надавали перевагу креди-
там в іноземній валюті. Державні банки та банки 
з приватним капіталом кредитували суб’єктів 
господарювання здебільшого в національній 
валюті і лише у державних банків станом на 
2016 р. та у банків з іноземним капіталом станом 
на початок 2017 р. домінують кредити, надані 
юридичним особам в іноземній валюті. Проти-
лежну тенденцію спостерігаємо щодо структури 
кредитів, виданих фізичним особам.

Водночас відбувалось і загальне падіння пла-
тіжної дисципліни позичальників, викликане 
девальвацією та погіршенням ділової активнос-
ті, що призвело до стрімкого погіршення якості 
обслуговування кредитів. 

Частка простроченої заборгованості за кре-
дитами в загальному обсязі кредитів, наданих 
банками резидентам України, неухильно зрос-
тала. 

Якщо станом на 01.01.2014 цей показник за-
галом у банківській системі становив 7,7%, то 
на 01.01.2016 він зріс до рівня 22,8%, а станом на 
01.01.2017 сягнув межі 24,2% (рис. 3). 

 
Рис. 3. Прострочена заборгованість корпоративних клієнтів перед вітчизняними банками 

за надані кредити у 2012–2016 рр., млн грн 

В умовах зростання обсягів і частки проблем-
них кредитів у кредитному портфелі банки, згід-
но з нормативами, були змушені здійснювати 
значні додаткові витрати на формування страхо-
вих резервів (під проблемні кредити). Обсяг цих 
витрат має тенденцію до зростання: за 2013 р.
– 28 млрд грн, за 2014 р. – 103 млрд грн, за 2015 р. 
115 млрд грн, за 2016 р. – 198 млрд грн, з яких 
136 млрд грн зумовлено резервуванням кредит-
ного портфеля «ПриватБанку» наприкінці року.

Для решти банків відрахування в резерви у 
2016 р. значно знизилися, а сукупні збитки змен-
шилися до 23 млрд грн порівняно із 66 млрд грн 
у 2015 р. Унаслідок перевищення витрат над до-
ходами вже протягом 2014 р. відбулися перші 
гучні банкрутства банків, які здійснювали ризи-
ковану кредитну політику та сформували збит-
ковість банківської системи загалом.

Наслідком банківської кризи 2014–2016 рр. 
в Україні стала «обережна кредитна поведінка» 
банків – вони неохоче кредитують корпоратив-
них клієнтів через їхню незадовільну платіжну 
дисципліну та загальний несприятливий для 
кредитування стан економіки. А поточний ви-
сокий рівень відсоткових ставок банків і відсут-

ність реєстру кредитних історій наразі відлякує 
навіть надійних позичальників корпоративного 
сектору [8, с. 47]. 

У загалом несприятливих для активізації кре-
дитування умовах банки, що мають надлишкову 
ліквідність, спрямовують вільні кошти на ку-
півлю облігацій внутрішньої державної позики 
(ОВДП) та депозитних сертифікатів НБУ. Якщо 
відповідні інвестиції станом на 01.01.2014 стано-
вили (разом) лише 91 млрд грн, то на 01.01.2017  
ця сума зросла вчетверо до рівня 316 млрд грн 
(24,6% чистих активів сектору (+10,6 в. п. за рік, 
із них 5,1 в. п. – через приріст ОВДП у портфелі 
«ПриватБанку»). Отже, замість того щоб креди-
тувати реальний сектор економіки, банківські 
установи віддають перевагу «більш надійному», 
з їхньої точки зору, кредитуванню дефіциту дер-
жавного бюджету. Це посилює негативні тенден-
ції у сфері виробництва та суттєво звужує базу 
зростання ВВП у країні.

Висновки. Одним із можливих варіантів ак-
тивізації кредитування реального сектору може 
бути створення механізму рефінансування на-
дійних системних банків з метою подальшого 
спрямування цих коштів підприємствам реаль-
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ного сектору економіки. Для цього необхідним є 
розроблення на рівні НБУ переліку індикаторів 
ефективності та механізму контролю реалізації 
структурного рефінансування, а ключовим прин-
ципом його реалізації має стати залежність обся-
гів і вартості кредитів, наданих НБУ банкам, від 
обсягів та якості кредитів, що надаються банками 
підприємствам реального сектору економіки, та 
забезпечення збалансованої валютної структури 
банківських кредитів і депозитів за рахунок за-
безпечення у середньостроковій перспективі рів-
ня доларизації кредитного портфеля банків і де-
позитного портфеля банківської системи на рівні, 
нижчому за 40%, що відповідає концептуальним 
засадам Комплексної програми розвитку фінан-
сового сектору України до 2020 року. 

Для відродження банківського сектору потрі-
бен тривалий час, оскільки система має заново 
пройти етап апробації. 

Відновлення ж довіри підприємств до бан-
ківської системи можливе лише у разі зміни під-
ходів НБУ до розуміння функції захисту інте-
ресів вкладників і кредиторів, що передбачає пе-
ребудову ідеології, засудження технології «очи-
щення» як помилкової і розвитку інструмен-
тарію реструктуризації, фахового управління 
NPL. 

Перспективи діяльності державних банків 
оцінюються скептично, вони залишатимуться 
збитковими, що суттєво послаблюватиме фінан-
сову систему країни, посилюватиме ефект витіс-
нення та системні фінансові ризики.
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In the article modern tendencies, basic problems 
and prospects of development of the bank crediting 
of subjects of menage, are exposed in Ukraine.

It is set on the basis of scientifi c analysis, that 
a credit is the universal instrument of distributing 
and redistribution of national income, fi nancial, 
fi nancial and labour resources, smoothing of levels 
of profi tability of enterprises, on the basis of fl owing 
of capitals, which promotes a progressive structural 
change in a national economy.

Th e modern state of the bank crediting is 
described and the analysis of dynamics of basic 
indexes of the bank crediting is conducted in 
Ukraine. Reasons of ponderable increase of volumes 
of crediting are educed for reduction amounts of 
banks, that is considerable devaluation of national 
currency, that represented the turn on the increase 
of volumes of loans in national currency. On the 
basis of the conducted analysis a conclusion is 
done about proceeding in crediting of Ukraine 
of subjects of menage banks, above all things by 
the state and foreign banks of credits in national 
currency and converting of currency credits in a 
hryvnya. Grounded tendency to the general falling 
of pay discipline of borrowers, caused devaluation of 
national currency and worsening of business activity 

of subjects of menage which resulted in the swift  
worsening of quality of maintenance of credits.

Th e basic problems of development of the bank 
crediting of corporate clients in Ukraine are certain 
and on this basis outlined measures, directed on 
their decision and activation of the bank crediting 
real sector in Ukraine. One of possible variants 
of activation of crediting a real sector creation of 
mechanism of refunding of reliable system banks is 
off ered with the purpose of subsequent direction of 
these money enterprises real the sector of economy. 
For this, it is necessary to develop at the level 
of the NBU a list of indicators of effi  ciency and 
mechanism for monitoring the implementation of 
structural refi nancing, and the key principle of its 
implementation should be the dependence of the 
volumes and value of loans provided by the NBU to 
banks on the volumes and quality of loans provided by 
banks to enterprises of the real sector of the economy 
and provision a balanced currency structure of bank 
loans and deposits due to ensuring, in the medium-
term, the level of dollarization of the loan portfolio 
of banks and depots zytnoho portfolio of the banking 
system at a level lower than 40%, which corresponds to 
the conceptual basis of the Comprehensive Program 
of fi nancial sector in Ukraine until 2020.
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Анотація. Здійснюючи управління персоналом 
в органах місцевого самоврядування, працівники 
кадрових служб керуються низкою нормативно-
правових документів як загального характеру, так і 
тих, що стосуються виключно служби в органах міс-
цевого самоврядування. 

Дослідження сучасного стану нормативно-
правового регулювання управління кадрами в ор-
ганах місцевого самоврядування дало змогу ви-
явити недоліки, які існують у ньому. Зокрема, 
це значна кількість нормативних документів, яка 
все одно повною мірою не регламентує всі особли-
вості роботи в органах місцевого самоврядування.

Ключові слова: управління персоналом, нормативно-
правові акти, органи місцевого самоврядування, державне 
управління, кадрова служба, державні службовці.

Аннотация. Осуществляя управление персоналом 
в органах местного самоуправления, работники кад-
ро вых служб руководствуются рядом норма тив но-
правовых документов как общего характера, так и 
касающихся исключительно службы в органах мест-
ного самоуправления. Исследование современ ного 
состояния нормативно-правового регулирова ния 
управления кадрами в органах местного само управ-
ления позволило выявить недостатки, кото рые су-
ществуют в нем. В частности, это значитель ное 
количество нормативных документов, которые все 
равно в полной мере не регламентируют все особен-
ности работы в органах местного самоуправления.

Ключевые слова: управления персоналом, норма-
тивно-правовые акты, органы местного самоуправ-
ления, государственное управление, кадровая служба, 
государственные служащие.

Постановка проблеми загалом та її зв’язок 
із важливими науковими або практичними за-
вданнями. Розвиток України як сучасної євро-
пейської держави неможливий без розвитку міс-
цевого самоврядування, роль якого в суспільно-
му житті країни щорічно зростає. Сучасні реалії 
вимагають від органів місцевого самоврядуван-
ня формування нових моделей управління, зо-
крема і управління персоналом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
у яких започатковано розв’язання цієї про-
блеми. За результатами проведеного огляду 
літературних джерел можна підсумувати, що 
дослідженню питань розвитку місцевого само-
врядування загалом та муніципальної служби 
зокрема сучасні науковці приділяють велику 
увагу. Вагомий внесок у дослідження цієї проб-
лематики зробили такі дослідники, як М.  Бай-

муратов, О. Батанов, Н. Гончарук, В. Кравченко, 
В. Куйбіда, Т. Мотренко, Н. Нижник, М. Пухтин-
ський, С. Серьогіна та ін.

Виокремлення нерозв’язаних раніше час-
тин загальної проблеми, яким присвячується 
означена стаття. Слід зазначити, що ефективне 
управління персоналом неможливе без якісного 
і зрозумілого нормативно-правового забезпе-
чення, яке на сьогодні, на жаль, не є доскона-
лим і потребує змін. Уже три роки не ухвалюють 
новий Закон України «Про службу в органах 
місцевого самоврядування», який набагато де-
тальніше і ширше розкриває умови та порядок 
проходження служби в органах місцевого само-
врядування, ніж чинний нині. Також залишаєть-
ся незрозумілим, чому кадрові служби місцевих 
органів самоврядування у своїй діяльності ма-
ють керуватися положеннями та інструкціями, 
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що затверджені для державних службовців, зо-
крема, це стосується порядків проведення кон-
курсів на заміщення та зайняття посад в органах 
місцевого самоврядування.

Формування цілей статті. Зважаючи на ви-
щевикладене, метою нашого дослідження є ви-
значення переваг і недоліків системи чинних 
нормативно-правових актів, які регламентують 
діяльність органів місцевого самоврядування у 
сфері управління персоналом.

Для досягнення поставленої цілі були вирі-
шені такі завдання:

1. Визначено основні цілі управління пер-
соналом в органах місцевого самовряду-
вання.

2. Досліджено сучасний стан норма тивно-
пра вового регулювання управління кад-
ра ми в органах місцевого самовряду-
вання.

3. Виявлено недоліки, які існують в чинних 
нормативно-правових актах, що регла-
ментують питання управління кадрами в 
органах місцевого самоврядування.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Ефективна робота кадрових служб 
органів місцевого самоврядування неможлива 
без дотримання вимог чинного законодавства. 
На сьогодні в Україні розроблена значна норма-
тивно-правова база, що регулює систему управ-
ління персоналом загалом і систему управління 
персоналом в органах місцевого самоврядуван-
ня зокрема. Але перш ніж перейти до її аналізу, 
з’ясуємо сутність поняття «управління персона-
лом в органах місцевого самоврядування».

Управління персоналом в органах місцевого 
самоврядування являє собою процес плануван-
ня, відбору, підготовки, оцінки, професійного 
розвитку та мотивації посадових осіб, що спря-
мований на ефективне виконання завдань, які 
стоять перед органом місцевого самоврядуван-
ня, а також на задоволення потреб територіаль-
ної громади.

Основними цілями управління персоналом в 
органах місцевого самоврядування є такі:

 – формування високого професіоналізму 
і культури управлінських процесів, до-
сягнення укомплектованості всіх ділянок 
трудової діяльності кваліфікованими, 
активно діючими працівниками;

 – максимально ефективне використання 
інтелектуально-кадрового потенціалу ор-
ганів місцевого управління, його збере-
ження і примноження;

 – створення сприятливих умов і гарантій 
для прояву кожним працівником своїх 
здібностей, реалізації позитивних інте-
ресів і особистих планів, усебічне стиму-
лювання його професійного зростання 
і службового просування, підвищення 
ефективності трудової діяльності;

 – задоволення потреб територіальної гро-
мади завдяки сумлінній та старанній 
службі посадових осіб органів місцевого 
самоврядування [1].

Виходячи з вищевикладеного, нормативно-
правове регулювання повинно бути таким, щоб 
забезпечити якомога ефективніше виконання 
органами місцевого самоврядування зазначених 
цілей.

Загалом, нормативно-правове забезпечення 
системи управління персоналом являє собою 
сукупність законодавчих актів, положень, ін-
струкцій, постанов, що встановлюють норми, 
правила, вимоги, характеристики, методи й інші 
дані, використовувані при вирішенні завдань 
організації праці та управління персоналом і за-
тверджені у встановленому порядку компетент-
ним відповідним органом.

Нормативно-правові акти, що регламенту-
ють питання управління персоналом в органах 
місцевого самоврядування, умовно можна поді-
лити на дві складові:

1.  Загальні – нормативно-правові акти, які 
регламентують питання управління кадрами в 
будь-якій організації незалежно від форми влас-
ності і сфери діяльності.

До загальних нормативно-правових актів, що 
регулюють питання управління персоналом в 
органах місцевого самоврядування, можна від-
нести: Конституцію України [2], Кодекс законів 
про працю [3], Закон України «Про оплату праці» 
[4], Закон України «Про охорону праці» [5], Закон 
Ук раїни «Про відпустки» [6], Закон України «Про 
запобігання корупції» [7], Закон України «Про 
професійний розвиток працівників» [8] тощо.

2. Специфічні – ті, які стосуються виключно 
питань управління персоналом в органах місце-
вого самоврядування.

До специфічних нормативно-правових актів, 
що регулюють питання управління персоналом 
в органах місцевого самоврядування, можна 
віднести: Закон України «Про службу в органах 
місцевого самоврядування» [9], Указ Президен-
та України «Про стратегію державної кадрової 
політики на 2012–2020 роки» [10], Наказ НАУ з 
питань державної служби «Про затвердження 
Загальних правил етичної поведінки державних 
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службовців та посадових осіб місцевого само-
врядування» [11], Постанову КМУ «Про за  тверд-
ження Положення про систему підготовки, пере-
під готовки та підвищення кваліфікації держав их 
службовців і посадових осіб місцевого самовряду-
вання» [12], Постанову КМУ «Про затвердження 
Порядку проведення конкурсу на заміщення по-
сад державних службовців» [13], Постанову КМУ 
«Про затвердження Порядку проведення конкур-
су на зайняття посад державної служби» [14], По-
станову КМУ «Про затвер дження положень про 
прийом, стажування в органах державної влади і 
органах місцевого само врядування слухачів На-
ціональної академії дер жавного управління при 
Президентові України, а також переліку органів 
державної влади, органів місцевого самовряду-
вання, в яких проводиться у 2013–2018 роках 
стажування слухачів Національної академії» [15], 
Постанову КМУ «Про упорядкування структури 
та умов оплати праці працівників апарату орга-
нів виконавчої влади, органів прокуратури, судів 
та інших органів» [16], Постанову КМУ «Про фі-
нансове забезпечення підготовки і підвищення 
кваліфіка ції працівників органів державної вла-
ди, органів місцевого самоврядування та орга-
нів військового управління Збройних Сил» [17], 
Поста нову КМУ «Питання оплати праці праців-
ників дер жавних органів» [18], Постанову КМУ 
«Про затвердження Типового положення про 
проведення атестації посадових осіб місцево-
го само врядування» [19], Постанову КМУ «Про 
затвер дження Типового порядку формування 
кадрового резерву в органах місцевого самовря-
дування» [20].

Основним законодавчим актом, на якому 
базується все інше законодавство, у тому числі 
йзаконодавство про працю, є Конституція Укра-
їни [2]. Статтями 43–46 Конституції України [2] 
визначено, що кожен громадянин має право на 
працю, на відпочинок, на соціальний захист, на 
безпечні й здорові умови праці і на заробітну 
плату, причому не нижче встановленого мініму-
му. Кожен громадянин має право на своєчасне 
отримання винагороди за свою працю і це його 
право захищається законодавством. Держава 
при цьому повинна створювати умови, необхідні 
громадянинові для повної реалізації своїх прав.

У свою чергу, Кодексом законів про працю 
[3] теж закріплюється право громадян України 
на працю, тобто на одержання роботи з оплатою 
праці не нижче встановленого державою міні-
мального розміру, включаючи право на віль-
ний вибір професії, роду занять і роботи. Згід-
но з Кодексом [3], держава створює умови для 

ефективної зайнятості населення, сприяє праце-
влаштуванню, підготовці і підвищенню трудо-
вої кваліфікації, а при необхідності забезпечує 
перепідготовку осіб, вивільнюваних у результаті 
переходу на ринкову економіку.

Закон України «Про оплату праці» [4] визна-
чає економічні, правові та організаційні умо-
ви оплати праці працівників, які перебувають 
у трудових відносинах з підприємствами всіх 
форм власності і господарювання, а також окре-
мими громадянами та сфери державного і дого-
вірного регулювання оплати праці. У Законі [4] 
надано визначення поняттям «заробітна плата», 
«основна заробітна плата», «додаткова заробіт-
на плата», «інші заохочувальні та компенсаційні 
виплати». Він спрямований на забезпечення від-
творювальної та стимулювальної функцій заро-
бітної плати.

Цей Закон [4] є досить узагальненим, навіть 
«теоретичним», у ньому відсутні положення 
щодо регулювання питань оплати праці різних 
категорій працівників підприємств, установ, ор-
ганізацій будь-яких форм власності й сфер ді-
яльності, в тому числі й посадових осіб органів 
місцевого самоврядування. Водночас у статті 13 
Закону [4] визначено, що оплата праці працівни-
ків організацій, які фінансуються за рахунок бю-
джету, здійснюється на підставі актів Кабміну в 
межах бюджетних призначень. Обсяги витрат на 
оплату праці таких працівників затверджуються 
одночасно з бюджетом.

Отже, на сьогодні питання оплати праці по-
садових осіб органів місцевого самоврядування 
регулюються Постановою КМУ «Про упорядку-
вання структури та умов оплати праці праців-
ників апарату органів виконавчої влади, органів 
прокуратури, судів та інших органів» [16], згідно 
з якою умови оплати праці посадових осіб місце-
вого самоврядування визначаються органом міс-
цевого самоврядування виходячи з умов оплати 
праці, встановлених для державних службовців 
відповідних категорій і схем посадових окладів 
згідно з додатками до цієї Постанови. Також По-
становою [16] визначено, що керівникам органів 
надано право здійснювати преміювання праців-
ників відповідно до їхньої особистого вкладу в 
загальні результати роботи в межах фонду пре-
міювання. Конкретні умови, порядок та розміри 
преміювання працівників визначаються у поло-
женні про преміювання органу місцевого само-
врядування залежно від наявних коштів на ці 
цілі.

Основні положення щодо реалізації консти-
туційного права громадян на охорону їх життя 
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та здоров’я в процесі трудової діяльності викла-
дені у Законі України «Про охорону праці» [5], 
який за участі відповідних державних органів 
регулює відносини між власником і працівни-
ком з питань безпеки, гігієни праці та виробни-
чої атмосфери, встановлює єдиний порядок ор-
ганізації охорони праці в Україні.

Як відомо, кожен громадянин, який пере-
буває у трудових відносинах з підприємствами, 
установами, організаціями незалежно від фор-
ми власності, має право на оплачувану відпуст-
ку. Державні гарантії, права на відпустки, умови, 
тривалість і порядок надання їх працівникам 
для відновлення працездатності, зміцнення 
здоров’я, а також для виховання дітей, задово-
лення власних життєво важливих потреб та ін-
тересів, усебічного розвитку особи регламенту-
ється Законом України «Про відпустки» [6].

Згідно із Законом України «Про професійний 
розвиток працівників» [8] метою державної по-
літики у сфері професійного розвитку праців-
ників є підвищення їх конкурентоспроможності 
відповідно до суспільних потреб шляхом спри-
яння роботодавцю в ефективному використан-
ні праці та забезпеченні досягнення належного 
професійного рівня працівниками. Державне 
управління у сфері професійного розвитку пра-
цівників здійснюється центральним органом 
виконавчої влади у сфері соціальної політики, 
центральним органом виконавчої влади у сфері 
освіти і науки, молоді та спорту, іншими цен-
тральними та місцевими органами виконавчої 
влади відповідно до їх повноважень.

Надзвичайно актуальним нормативно-пра-
вовим актом сьогодення є Закон України «Про 
запобігання корупції» [7]. Цей нормативний акт 
визначає правові та організаційні засади функці-
онування системи запобігання корупції в Укра-
їні, зміст і порядок застосування превентивних 
антикорупційних механізмів, правила щодо усу-
нення наслідків корупційних правопорушень.

Основоположним нормативно-правовим до-
кументом, що регулює роботу з кадрами в орга-
нах місцевого самоврядування, є Закон України 
«Про службу в органах місцевого самовряду-
вання» [9], який регулює правові, організаційні, 
матеріальні та соціальні умови реалізації грома-
дянами України права на службу в органах міс-
цевого самоврядування, визначає загальні заса-
ди діяльності посадових осіб місцевого самовря-
дування, їх правовий статус, порядок та правові 
гарантії перебування на службі в органах місце-
вого самоврядування. Законом [9] установлені 
класифікації посад в органах місцевого само-

врядування та ранги посадових осіб місцевого 
самоврядування, розписаний процес проведен-
ня атестації та порядок прийняття на службу і її 
припинення.

У зв’язку з тим, що чинний нині Закон Укра-
їни «Про службу в органах місцевого самовря-
дування» [9] не розкриває повною мірою всі 
особливості проходження служби в органах міс-
це вого самоврядування, Кабінетом Міністрів 
України розроблені відповідні Постанови, що 
доповнюють загальне законодавство про службу 
в органах місцевого самоврядування. Розгляне-
мо основні з них:

 – Постанова КМУ «Про затвердження По-
ложення про систему підготовки, пере-
підготовки та підвищення кваліфікації 
державних службовців і посадових осіб 
місцевого самоврядування» [12], згідно 
з якою система підготовки, спеціалізації 
та підвищення кваліфікації державних 
службовців і посадових осіб місцевого 
самоврядування створюється з метою за-
доволення потреби центральних та міс-
цевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, інших орга-
нів і організацій у високопрофесійних та 
висококультурних працівниках, здатних 
компетентно і відповідально виконувати 
управлінські функції, впроваджувати но-
вітні соціальні технології, сприяти інно-
ваційним процесам;

 – Постанова КМУ «Про затвердження По-
рядку проведення конкурсу на заміщення 
посад державних службовців» [13], згідно 
з якою проводиться конкурсний відбір на 
заміщення вакантних посад державних 
службовців третьої – сьомої категорій, 
крім випадків, коли законами України 
встановлено інший порядок заміщення 
таких посад. Для проведення відбору кан-
дидатів на заміщення вакантних посад 
державних службовців наказом (розпо-
рядженням) керівника відповідного дер-
жавного органу, який здійснює призна-
чення на посаду державного службовця, 
утворюється конкурсна комісія у складі 
голови, секретаря і членів комісії;

 – Постанова КМУ «Про затвердження По-
рядку проведення конкурсу на зайняття 
посад державної служби» [14], яка ви-
значає процедуру проведення конкурсу 
на зайняття вакантної посади державної 
служби, метою якого є добір осіб, здатних 
професійно виконувати посадові обо в’яз-
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ки. Особи, які претендують на зайняття 
посад фахівців з питань реформ, прохо-
дять конкурс за загальною процедурою з 
урахуванням особливостей, визначених 
Порядком;

 – Постанова КМУ «Про затвердження по-
ложень про прийом, стажування в орга-
нах державної влади і органах місцевого 
самоврядування слухачів Національної 
академії державного управління при 
Президентові України, а також переліку 
органів державної влади, органів місце-
вого самоврядування, в яких проводить-
ся у 2013–2018 роках стажування слуха-
чів Національної академії» [15], яка надає 
перелік органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, в яких про-
водиться у 2013–2018 роках стажування 
слухачів Національної академії держав-
ного управління при Президентові Укра-
їни, що навчаються за освітнім ступенем 
магістра за спеціальністю 074  «Публічне 
управління та адміністрування» галузі 
знань 07  «Управління та адмініструван-
ня»;

 – Постанова КМУ «Про фінансове забез-
пе чення підготовки і підвищення квалі-
фіка ції працівників органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування 
та органів військового управління Зброй-
них Сил» [17], яка визначає механізм 
формування, розміщення і виконання 
державного замовлення на підготовку і 
підвищення кваліфікації всіх категорій 
працівників органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування та 
органів військового управління Зброй-
них Сил;

 – Постанова КМУ «Про затвердження Ти-
пового положення про проведення атес-
тації посадових осіб місцевого самовря-
дування» [19], яка визначає порядок про-
ведення атестації посадових осіб органів 
місцевого самоврядування;

 – Постанова КМУ «Про затвердження Ти-
пового порядку формування кадрового 
резерву в органах місцевого самовряду-
вання» [20], яка розкриває особливості 
формування кадрового резерву в органах 
місцевого самоврядування;

 – Постанова КМУ «Питання оплати праці 
працівників державних органів» [18], яка 
розкриває схему посадових окладів, роз-
міри надбавок за ранги тощо. 

Важливим нормативним документом, що 
розкриває правила етичної поведінки посадо-
вих осіб органів місцевого самоврядування, є 
Наказ НАУ з питань державної служби «Про за-
твердження Загальних правил етичної поведін-
ки державних службовців та посадових осіб міс-
цевого самоврядування» [11]. Загальні правила 
є узагальненням стандартів етичної поведінки 
державних службовців та посадових осіб місце-
вого самоврядування, якими вони зобов’язані 
керуватися під час виконання своїх посадових 
обов’язків. Загальні правила ґрунтуються на по-
ложеннях Конституції України, законодавства 
про державну службу, службу в органах місцево-
го самоврядування, у сфері запобігання корупції 
і спрямовані на зміцнення авторитету державної 
служби та служби в органах місцевого самовря-
дування, репутації державних службовців та по-
садових осіб місцевого самоврядування, а також 
на забезпечення інформування громадян про 
норми поведінки державних службовців та по-
садових осіб місцевого самоврядування стосов-
но них.

Отже, за результатами проведеного дослі-
дження можна підсумувати, що законодавство, 
яке регулює порядок управління кадрами в орга-
нах місцевого самоврядування, є чималим. Од-
нак, незважаючи на це, на сьогодні низка питань 
залишаються нормативно неврегульованими, 
серед яких стажування, доплата за ранги та про-
ведення конкурсу на зайняття і заміщення по-
сад саме в органах місцевого самоврядування.
Ураховуючи зазначене, кадрові служби мають 
керуватися положеннями, розробленими для 
дер жав них службовців. Тому, на нашу думку, 
з метою врегулювання питань проходження 
служби в органах місцевого самоврядування 
доцільно розробити й ухвалити один вагомий 
за значи містю нормативно-правовий документ, 
який би якнайширше та однозначно трактував 
усі спірні питання, особливості проходження 
служби в органах місцевого самоврядування та 
її «підводні камені».

Висновки за результатами дослідження і 
перспективи подальшого розвитку в цьому 
напрямі. Здійснюючи управління персоналом в 
органах місцевого самоврядування, працівники 
кадрових служб керуються низкою нормативно-
правових документів як загального характеру, 
так і таких, що стосуються виключно служби в 
органах місцевого самоврядування. Досліджен-
ня сучасного стану нормативно-правового ре-
гулювання управління кадрами в органах місце-
вого самоврядування дало змогу виявити недо-
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ліки, які існують в ньому. Зокрема, це значна кількість нормативних документів, яка все одно не  
регламентує повною мірою всі особливості роботи в органах місцевого самоврядування. Тому на 
сьогодні залишаєтьс я гострою потреба в якомога швидшому ухваленні закону України «Про службу 
в органах місцевого самоврядування».
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Th e development of Ukraine as a modern Euro-
pean state is impossible without the development of 
local self-government, whose role in the social life 
of the country increases annually. Modern realities 
require the formation of new management models, 
including personnel management, from local 
governments.

It should be noted that eff ective personnel 
management is impossible without a qualitative 
and understandable regulatory framework, which 
today, unfortunately, is not perfect and needs to be 
changed.

Th e purpose of this study was to identify the 
advantages and disadvantages of the system of 
existing legal acts regulating the activities of local 
self-government bodies in the fi eld of personnel 
management.

To achieve the set goal, the following tasks were 
solved:

1. Th e main objectives of personnel management 
in local self-government bodies are defi ned.

2. Th e present state of the normative-legal 
regulation of personnel management in local self-
government bodies is researched.

Personnel management in local self-government 
bodies is guided by a number of normative and legal 
documents of a general nature as well as those relating 
exclusively to service in local self-government bodies. 
Th e research of the current state of the normative-
legal regulation of personnel management in local 
self-government bodies made it possible to identify 
the shortcomings that exist in it. In particular, this 
is a signifi cant number of normative documents, 
which still does not fully regulate all peculiarities 
of work in local self-government bodies. Th erefore, 
today there is an urgent need to adopt the Law of 
Ukraine «On Service in Local Self-Government 
Bodies» as soon as possible.
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Анотація. Досліджено сучасні проблеми станов-
лення інвестиційної привабливості вітчизняних 
підприємств машинобудівної галузі. З’ясовано, що 
на сьогодні більшість з них мають тяжкий ступінь 
важкості їхньої фінансової кризи, високу ймовірність 
входження в процедуру банкрутства і середню ймо-
вірність їх ліквідації. 

Розроблено методику визначення доцільності 
здійснення інвестицій у розвиток підприємств ма-
шинобудівної галузі, які знаходиться у стані бан-
крутства.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційний проект, ін-
вестиційна привабливість, ступінь важкості фінансової 
кризи підприємства, банкрутство, ліквідація, машинобу-
дівна галузь.

Аннотация. Исследованы современные проблемы 
становления инвестиционной привлекательности 
отечественных предприятий машиностроитель-
ной отрасли. Выяснено, что сегодня большинство 
из них имеют тяжелую степень тяжести их финан-
сового кризиса, высокую вероятность вхождения в 
процедуру банкротства и среднюю вероятность их 
ликвидации. Разработана методика определения це-
лесообразности осуществления инвестиций в раз-
витие предприятий машиностроительной отрас-
ли, которые находится в состоянии банкротства.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный про-
ект, инвестиционная привлекательность, степень тя-
жести финансового кризиса предприятия, банкротство, 
ликвидация, машиностроительная отрасль.

Постановка проблеми загалом та її зв’язок 
із важливими науковими або практичними 
завданнями. Виробничі потужності підпри-
ємств машинобудівної галузі перебувають на 
межі критичного стану й потребують невід-
кладних заходів, спрямованих на їх відновлен-
ня. Це потребує суттєвих фінансових вкладень. 
Однак останнього часу основними джерелами 
формування капітальних вкладень більшості 
вітчизняних підприємств, у тому числі й маши-
нобудівних, є їхні власні кошти. Для підтримки 
конкурентоспроможності продукції вітчизня-
них машинобудівних підприємств потрібні ін-
вестиції. Найкращим антикризовим заходом 
можна вважати впровадження інвестиційного 
проекту, яке є одним із чинників підвищення 
інвестиційної привабливості підприємств як 
на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, 
а також сприяє збільшенню величини вартості 
підприємства. Звідси виникає завдання ґрунтов-
ної оцінки інвестиційної привабливості підпри-
ємств машинобудівної галузі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання цієї проб-
леми. Нині питання оцінки інвестиційної при-

вабливості підприємств машинобудівної галузі 
є предметом пильної уваги та дискусій науков-
ців. Вагомим внеском у розвиток сучасної на-
уки і практики оцінки економічної ефективнос-
ті інвестицій є праці зарубіжних і вітчизняних 
учених, серед яких: С.  Абрамова, В.  Аньшин, 
С.  Аптекар, І.  Бланк, В.  Бочаров, Є.  Брігхем, 
Р. Брейли, Дж. Ван Хорн, А. Гапенскі, А. Градова, 
А. Дамодарян, В. Ковальов, Б. Кузін, С. Майєрс, 
В. Савчук, Е. Хелферт, К. Уолш та інші. Сутність, 
оцінку інвестиційної якості та ефективності 
інвестицій, наукові й методичні основи орга-
нізації інвестиційної діяльності, її стратегічно-
го планування досліджували такі вітчизняні і 
зарубіжні вчені, як: О. І.  Амоша, А. Н.  Асаул, 
Є. А.  Бельтюков, І.  А.  Бланк, М.  П.  Войнарен-
ко, Дж.  М.  Кейнс, О.  Є.  Кузьмін, О.  О.  Орлов, 
Л. О. Чорна, О. М. Ястремська та ін.

Не зменшуючи значимості проведених до-
сліджень в окресленому напрямі, слід зазначити, 
що деякі аспекти зазначеної проблеми й дотепер 
є дискусійними серед науковців і потребують 
подальших досліджень.

Виокремлення нерозв'язаних раніше час-
тин загальної проблеми, яким присвячується 
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ця стаття. Науковці пропонують різноманітні 
підходи до оцінювання інвестиційної діяль ності, 
інвестиційного клімату, інвестиційної прива-
бливості підприємств тощо. Однак на сьогодні 
під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів 
більшість вітчизняних підприємств, у тому чис-
лі й машинобудівних, опинилися у кризовому 
стані, а деякі з них узагалі перебувають на межі 
банкрутства. Для реалізації інвестиційних про-
ектів, яких особливо потребують підприєм ства 
машинобудівної галузі, наявних коштів під при-
ємств недостатньо. Унаслідок браку зовнішніх 
джерел фінансування та високої вартості кре-
дитних ресурсів більшість з них практично ви-
черпавши фінансові резерви, гостро відчувають 
потребу залучення додаткового капіталу.

Формування цілей статті. Мета – дослідити 
інвестиційну привабливість підприємств маши-
нобудівної галузі та розробити модель визначен-
ня доцільності здійснення інвестицій до підпри-
ємств з урахуванням їхнього фінансового стану.

Для досягнення поставленої цілі були вирі-
шені такі завдання:

1. Проведено критичний огляд підходів до 
оцінки інвестиційної привабливості під-
приємств машинобудівної галузі.

2. Досліджено стан підприємств машинобу-
дівної галузі.

3. Розроблено блок-схему алгоритму визна-
чення доцільності здійснення інвестицій 
до підприємств машинобудівної галузі з 
урахуванням їх фінансового стану.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих науко-
вих результатів. Основними цілями здійснення 
інвестиційних проектів є збільшення виробни-
чих потужностей, одержання прибутку, макси-
мізація доходів активів, максимізація багатства 
акціонерів, створення або реконструкція інфра-
структури, цільова частка ринку тощо.

Для оцінки економічної ефективності інвес-
тицій застосовується багато показників, най-
поширенішими серед яких є: економічна дода-
на вартість (EVA), індекс дохідності (PI), строк 
окупності (РР), внутрішня норма рентабельнос-
ті (IRR), чистий приведений дохід (NPV).

Автори роботи [3, с. 299] стверджують, що 
економічна додана вартість – це метод розрахун-
ку чистого грошового доходу акціонерів.

А. Дамодарян наголошує на тому, що еконо-
мічна додана вартість – це міра грошової додат-
кової цінності, створеної інвестиціями або порт-
фелем інвестицій. Розраховується як продукт 

надлишкової дохідності, одержаної на інвести-
ції, і капіталу, вкладеного в ці інвестиції [6].

В.  Савчук характеризує економічну додану 
вартість як інтегральний показник результатив-
ності діяльності фірми [10, с. 130].

Економічна додана вартість (EVA) розрахову-
ється за формулою:
  EVA = (EBIT – Tax) – WACC · I,  (1)
де  EBIT – операційний прибуток підприємства, 

грн;
  Tax – податок на прибуток підприємства, грн;
  WACC – ставка середньозваженої вартості 

капіталу, частки од.;
  І – інвестований капітал, грн.

Показник РІ у працях зарубіжних і вітчизня-
них вчених деякі автори називають індекс дохід-
ності [12, с. 506], а деякі – індекс рентабель ності 
[4, с. 217; 5, с. 354; 7, с. 447; 14, с. 268].

Однак, незважаючи на різні підходи до тлу-
мачення показника РІ науковцями, вони єдині 
в тому, що показник РІ характеризується від-
ношенням грошових надходжень і витрат та 
розраховується за формулою [4, с. 217; 5, с. 354; 
7, с. 447; 12, с. 506; 14, с. 268]:

  1
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При розрахунках індексу дохідності визнача-
ється відносний ефект від упровадженого інвес-
тиційного проекту.

При цьому автори робіт [12, с. 506; 7, с. 447] 
наголошують на тому, що інвестиційний проект 
доцільно приймати, якщо РІ > 1.

При визначенні строку окупності інвестицій 
розраховують дисконтований і недисконтова-
ний показники.

Дисконтований строк окупності визначаєть-
ся як відрізок часу від початку проекту до мо-
менту, коли накопичений чистий дисконтова-
ний грошовий потік змінює від’ємне значення 
на додатне.

Недисконтований строк окупності інвести-
цій науковцями здебільшого характеризується 
періодом часу, протягом якого сума отриманого 
доходу покриє понесенні витрати та розрахову-
ється за формулою:

  IPP
P

, (3)

де  РР – період окупності інвестиційного проек-
ту, років;
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  І – інвестиційні витрати на впровадження ін-
вестиційного проекту, грн;

  Р – середньорічна сума грошових надходжень 
від впровадження інвестиційного проекту, 
грн.
За результатами проведеного огляду літера-

турних джерел щодо визначення сутності по-
нят тя IRR у працях зарубіжних і вітчизняних 
вучених визначено, що цей показник отримав 
декілька назв, а саме:

 – внутрішня норма дохідності [2, с. 374; 3, с. 
90; 4, с. 216; 8, с. 51];

 – внутрішня норма прибутковості [5, с. 349; 
7; 13, с. 254];

 – внутрішня норма рентабельності [12, 
с. 506].

Крім того, деякими науковцями наведені ха-
рактеристики до показника IRR уживаються як 
синоніми, а саме:

 – внутрішня норма дохідності або рента-
бельності [1, с. 95; 14, с. 269];

 – внутрішня норма прибутковості або до-
хідності [10, с. 741; 11, с. 479].

На наш погляд, ототожнення цих термінів 
при визначенні показника IRR є недостатньо 
корект ним, адже викликає плутанину в розумін-
ні поняття.

Узагальнюючи погляди науковців на сутність 
поняття внутрішньої норми рентабельності, 
мож на підсумувати, що, попри різно ма ніт ність 
тлумачень, усі вони зводяться до того, що IRR 
характеризується ставкою дисконтування, за 
якої чиста приведена вартість інвестиційного 
проекту дорівнює нулю.

Результати проведеного огляду літературних 
джерел щодо визначення сутності показника 
NPV дозволили констатувати, що цей показник 
у працях зарубіжних і вітчизняних учених отри-
мав декілька назв, а саме:

 – чиста приведена вартість проекту [1, с. 95;
13, с. 252];

 – чиста поточна вартість [5, с. 352];
 – чистий приведений ефект [2, с. 370; 4, 

с. 214; 7, с. 444];
 – чисте сучасне значення [10, с. 738; 11, 

с. 473].
Незважаючи на відмінності у поглядах на-

уковців на сутність поняття NPV, здебільшого 
вони пропонують розраховувати цей показник 
за формулою [2, с.  370; 7, с. 445; 12, с. 444; 13, 
с. 252]: 
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де Pt – надходження грошових коштів від впро-
вадження інвестиційного проекту в періоді t, 
грн;

  It  –  сума інвестиційних витрат у періоді t, 
грн;

  r – коефіцієнт дисконтування майбутніх гро-
шових потоків;

  n – сумарна кількість періодів (інтервалів).

Критерієм прийняття управлінських рішень 
на основі показника NPV є будь-яке додатне 
значення, адже необхідною умовою реалізації 
інвестиційного проекту є обов’язкове покриття 
понесених витрат.

Невід’ємною умовою успішного розвитку на-
ціональної економіки є забезпечення стабільно-
го розвитку та підвищення інвестиційної прива-
бливості провідних галузей країни. Продукція 
машинобудівної галузі повинна не тільки задо-
вольняти потреби споживачів, а й забезпечувати 
виробництво товарів, виконання робіт і надання 
послуг підприємствами інших галузей країни. 
Розвиток машинобудівної галузі характери-
зує стан науково-технічного потенціалу країни 
та визначає її місце у міжнародному розподілі 
праці та глобальному конкурентному середо-
вищі.

Причинами, які зумовлюють необхідність 
інвестицій, є оновлення матеріально-технічної 
бази, нарощування обсягів виробництва, осво-
єння нових видів діяльності тощо.

На нашу думку, заслуговує на увагу мето-
дика прогнозування ймовірності банкрутства 
підприємств, запропонована В. Я. Нусіновим. З 
цією метою автором роботи [9] ґрунтовно була 
досліджена діяльність українських підприємств 
(більше ніж 400), у результаті чого вони були 
поділені на три групи за ознакою можливості 
настання банкрутства, а саме:

1. Найбільші підприємства сировинних галу-
зей економіки України: гірничо-збагачувальні і 
металургійні комбінати, залізорудні компанії, у 
яких величина сумарних активів і сума чистого 
доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) перевищує 1 млрд грн. Такі компанії є 
монополістами на профільних ринках, джере-
ла сировини ними монополізовані, тому вони 
не входять у процедуру банкрутства незалежно 
від їхнього фінансового стану. У зв’язку з цим 
автор роботи [9] вважає, що для цієї групи під-
приємств не доцільно розробляти власну модель 
прогнозування ймовірності банкрутства.

2. Підприємства, у яких величина сумарних 
активів перевищує 1 млрд грн, але при цьому 
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через повну або часткову зупинку діяльності 
їхній чистий дохід від реалізації продукції (това-
рів, робіт, послуг) менший ніж 1 млрд грн. Най-
більш репрезентативними компаніями цієї гру-
пи є суднобудівні заводи, які через банкрутство 
довгий час перебувають у стані стагнації. Для 
таких підприємств доцільним є розроблення 
моделі прогнозування ймовірності банкрутства, 
але з огляду на їхню малу кількість автор робо-
ти [9] вважає, що це не є найбільш актуальним 
питання.

3. Компанії, у яких величина сумарних акти-
вів не перевищує 1 млрд грн. Компанії активно 
банкрутують, вибірка – репрезентативна, тому 
автор роботи [9] вважає за доцільне розробити 
для них модель прогнозування ймовірності бан-
крутства.

На підставі даних про діяльність українських 
компаній третьої групи із застосуванням мно-
жинного кореляційного аналізу В. Я. Нусінов
розробив чотирифакторну модель прогнозу-
вання ймовірності їхніх банкрутств і встановив 
діапазони розрахованих граничних значень для 
інтерпретації розрахованого показника, а саме:

Zук3 =  0,0990  Y1  +  0,0518  Y2  +  0,0201  Y3  + 
  + 0,2804 Y4 + 1,4446,  (5)

де Zук3 – інтегральний показник прогнозування 
ймовірності банкрутства українських компа-
ній третьої групи, частка одиниці;

  Y1 – чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг)/величина поточних і 
довгострокових зобов’язань, частка одиниці;

  Y2 – чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг)/величина поточної і 
довгострокової дебіторської заборгованості, 
частка одиниці;

  Y3 – величина активів/поточні зобов’язання, 
частка одиниці;

  Y4 – чистий фінансовий результат діяль-
ності компанії/величина активів, частка оди -
ниці.
Оціночна шкала ступеня важкості фінансової 

кризи підприємства, запропонована у роботі [9], 
є такою: 
Z ≤ 1 критичний ступінь важкості кризи;
1 < Z ≤ 1,5 тяжкий ступінь важкості кризи;
1,5 < Z ≤ 2 середній ступінь важкості кризи;
2 < Z ≤ 3 легкий ступінь важкості кризи;
Z > 3 відсутність кризи.

Наголосимо на тому, що В. Я. Нусінов під-
креслює те, що для підприємств, у яких справа 

про визнання їх банкрутом уже розглядається в 
суді, градація ступеня важкості їхньої фінансо-
вої кризи починається з тяжкої.

Зауважимо, що автором роботи [9] маши-
нобудівні підприємства України віднесені до 
третьої групи, а в результаті проведених роз-
рахунків дослідником для досліджуваних ма-
шинобудівних підприємств України, серед яких 
ПАТ  «Бериславський машинобудівний завод», 
ПАТ  «Галещинський машинобудівний завод 
сільськогосподарських машин», ПАТ  «Дизель-
ний завод», ПАТ «Дрогобицький завод автомо-
більних кранів», ПАТ «Криворізький турбінний 
завод «Констар»», ПАТ  «Малинський ливарно-
механічний завод», 2015 року діагностувавтяж-
кий ступінь важкості їх фінансової кризи, ви-
сока ймовірність входження цих підприємств 
упроцедуру банкрутства і середня ймовірність 
їх ліквідації.

Ураховуючи вищенаведене, можна підсуму-
вати, що стан інвестиційної привабливості віт-
чизняних підприємств машинобудівної галузі 
є досить низьким, а інвестиції в їхній розвиток 
мають високий ступінь ризику. 

Статистичні дані щодо вкладення коштів у 
їхній розвиток свідчать, що протягом останніх 
років вони майже відсутні.

Виникає логічне питання: чи доцільно взагалі 
здійснювати інвестиції у підприємства машино-
будівної галузі у теперішній час?

Дотримуючись оптимістичного підходу щодо 
розвитку підприємств цієї галузі, вважаємо, що 
якщо є можливість врятувати підприємство, то 
це доцільно зробити. 

При цьому потрібно враховувати як фінансо-
вий стан підприємства, так і його подальші на-
міри.

З метою поліпшення фінансового стану під-
приємства, звісно, доцільно залучати інвестиції. 
Однак при цьому інвесторові необхідно промо-
делювати грошові потоки підприємства, відпо-
відно, до і після впровадження інвестиційного 
проекту.

Якщо ж підприємство перебуває у стані бан-
крутства, то при здійсненні інвестицій у його 
розвиток варто враховувати його наміри щодо 
подальшої діяльності. Тобто продовжувати ді-
яльність, чи починати процедуру ліквідації під-
приємства.

Блок-схему алгоритму визначення доціль-
ності здійснення інвестиції у підприємства ма-
шинобудівної галузі, які перебувають у стані 
банкрутства, представлено на рис.
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Умовні позначення: ЧСК – частка у статутному капіталі підприємства, грн; ВП – вартість підприємства, грн.

Рис. Блок-схема алгоритму визначення доцільності здійснення інвестицій 
у підприємства машинобудівної галузі, які перебувають у стані банкрутства

Висновки за результатами дослідження та 
перспективи подальшого розвитку в цьому 
напрямі. У результаті проведеного дослідження 
з’ясовано, що на сьогодні більшість вітчизняних 
підприємств машинобудівної галузі мають тяж-
кий ступінь важкості їх фінансової кризи, високу 
ймовірність входження у процедуру банкрутства 
і середню ймовірність їх ліквідації. Підсумовано, 
що стан інвестиційної привабливості цих під-
приємств є досить низьким. Однак, дотримую-
чись оптимістичного підходу щодо роз  витку
під при ємств цієї галузі, вважаємо, що якщо 

є мож ливість врятувати підприємство, то це 
доціль но зробити. При цьому необхідно врахову-
вати як фінансовий стан підприємства, так і його
подальші наміри. Запропоновано доцільність 
здійс нення інвестицій у розвиток підприємства, 
яке перебуває у стані банкрутства, визнавати 
тіль ки в тому разі, якщо підприємство не має
наміру ліквідуватися, а частка інвестора у статут -
ному капіталі та кого підприємства є більшою, 
ніж вартість підприємства. У протилежній ситу-
ації вважаємо недоцільним упровадження ін-
вести ційного проекту для такого підприємств а.
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Abstract. The modern problems of the investment attractiveness of domestic enterprises of the machine-building 
industry are investigated. It is revealed that today most of them have a heavy degree of severity of their fi nancial crisis, 
high probability of entry into the bankruptcy procedure and the average likelihood of their liquidation. A method for 
determining the expediency of investing in the development of enterprises in the machine-building industry, which is in 
a state of bankruptcy, has been developed.

Keywords: investment, investment project, investment attractiveness, degree of severity of the fi nancial crisis of the enterprise, 
bankruptcy, liquidation, machine building industry.

Th e production capacities of the enterprises of 
the machine-building industry are on the verge of 
a critical state and require urgent measures aimed at 
their restoration. Th is requires substantial fi nancial 
investments. However, most recently, the main 
sources of capital investment for most domestic 
enterprises, including machine-building, are their 
own funds. In order to maintain the competitiveness 
of domestic machine-building enterprises, invest-
ments are needed. Th e best anti-crisis measure can 
be considered the introduction of an investment 
project, which is one of the factors of increasing the 
investment attractiveness of enterprises both on the 
domestic and foreign markets, and also contributes 
to increasing the value of the enterprise. Hence the 
task of a thorough assessment of the investment 
attractiveness of the enterprises of the machine-
building industry.

An essential condition for the successful 
development of the national economy is to ensure 
stable development and increase the investment 
attractiveness of the leading industries of the 
country. Th e production of the machine-building 
industry should not only satisfy the needs of 
consumers, but also ensure the production of goods, 
works and services provided by enterprises in other 

sectors of the country. Th e development of the 
machine-building industry characterizes the state of 
scientifi c and technical potential of the country and 
determines its place in the international division of 
labor and the global competitive environment.

As a result of the study it was found that today 
most of the domestic enterprises in the machine-
building industry have a grave degree of severity 
of their fi nancial crisis, high probability of entry 
into the bankruptcy procedure and the average 
likelihood of their liquidation. Summed up, the state 
of investment attractiveness of these enterprises is 
rather low. However, keeping an optimistic approach 
to the development of enterprises in this industry, 
we believe that if it is possible to save the company, 
it is advisable to do so. In doing so, it is necessary 
to take into account both the fi nancial state of the 
enterprise and its further intentions. It is suggested 
that the expediency of investing in the development 
of an enterprise that is in a state of bankruptcy 
should be recognized only if the enterprise does not 
intend to liquidate, and the share of the investor in 
the authorized capital of such enterprise is greater 
than the value of the enterprise. In the opposite, it is 
inappropriate to introduce an investment project for 
such an enterprise.
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Анотація. Стаття присвячена дослідженню фі-
нансової стійкості та факторів, які на неї вплива-
ють. Також досліджуються показники фінансової 
стійкості та проводиться аналіз фінансового за-
безпечення підприємства, створення умов для по-
ліпшення аналізу фінансової стійкості суб’єктів гос-
подарювання. Визначено шляхи та пропозиції щодо 
вдосконалення аналізу фінансової стійкості підпри-
ємств з урахуванням усіх базових показників її діяль-
ності. 

Ключові слова: фінансова стійкість, коефіцієнт 
фінансової незалежності, коефіцієнт фінансового леве-
риджу, ЕVA, EBIT, EBIDTA, коефіцієнт стійкого економіч -
ного розвитку, коефіцієнт монетизації.

Аннотация. Статья посвящена исследованию 
фи нансовой устойчивости и факторов, которые 
на нее влияют. Также исследуются показатели 
фи нан совой устойчивости и проводится анализ 
финансового обеспечения предприятия, создание 
усло вий для улучшения анализа финансовой устой-
чивости субъектов хозяйствования. Определены 
пу ти и пред ложения по совершенствованию ана-
 лиза финан совой устойчивости предприятий с уче-
том всех базовых показателей ее деятельности.

Ключевые слова: финансовая устойчивость, коэф фи-
циент финансовой независимости, коэффициент финан-
сового левериджа, ЕVA, EBIT, EBIDTA, коэффициент устой-
чивого экономического развития, коэффициент монети-
зации.

Постановка проблеми. Вихід українських 
підприємств на світові та європейські ринки ви-
магає активізації трансформаційних процесів, 
індикатором яких є фінансова стійкість. Світові 
ринки характеризуються гострою конкурентною 
боротьбою, уніфікацією вимог до діяльності всіх 
учасників. У таких умовах стійкість розвитку 
підприємства є складним завданням, реалізація 
якого вимагає упорядкування всіх внутрішніх 
функціональних сфер. Найважливішим та комп-
лексним індикатором ефективності діяльності 
підприємства в цілому є фінансова стійкість. 
Аналіз фінансової стійкості підприємства відо-
бражає результати його поточного, фінансового 
розвитку, однак має стратегічне значення у кон-
тексті прийняття рішень на майбутнє. Актуаль-
ності набуває питання запобігання банкрутству 
та забезпечення розвитку фінансового потенці-
алу суб’єктів господарювання як основної пе-
редумови зростання конкурентоспромож ності 
вітчизняних підприємств на зовнішніх ринках. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню питань поліпшення фінансового 
забезпечення, зокрема, створення умов для фі-
нансово стійкої діяльності суб’єктів господарю-
вання присвячено наукові праці як вітчизняних, 
так і зарубіжних учених, зокрема: Л. А. Бог данів-
ської [1], О. М. Гончаренка [2], О. Є. Журавльо-
вої [3], М. Я. Коробова [7], О. Р. Кривицької [8], 
І. А. Блан ка [9], В. В. Ковальова [10].

Окрім традиційних методів оцінки фінан-
сового стану, в аналітичній практиці активно 
проваджуються новітні показники аналізу ре-
зультативності та стійкості діяльності підпри-
ємств, які представлено в працях А. О. Касич
[4–6].

Дослідження показало, що існує ще багато 
дискусійних питань щодо сутності й методики 
розрахунку аналізу фінансової стійкості під-
приємства в умовах невизначеності, розрахун-
ку власних оборотних коштів, які забезпечують 
внутрішню фінансову стійкість, тощо. 
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Отже, дискусійність окремих методичних 
по ло жень і необхідність систематизації та прак-
тичного вирішення комплексу питань ефектив-
ного управління фінансовими ресурсами зумов-
люють актуальність і цільову спрямованість до-
слідження.

Метою статті є дослідження підходів до ви-
значення поняття «фінансова стійкість», уза-
гальнення основних методичних способів оцін-
ки фінансової стійкості, обґрунтування системи 
показників оцінки фінансової стійкості; систе-
матизація інформації про основні проблеми, які 
виникають у процесі аналізу фінансового стану 
вітчизняних підприємств, визначення основних 
напрямів їх вирішення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Під фінансовим станом підприємства розуміють 
рівень його забезпеченості відповідним обсягом 
фінансових ресурсів, необхідних для здійснення 
ефективної господарської діяльності та своєчас-
ного здійснення грошових розрахунків за свої-
ми зобов’язаннями. Однією з найважливіших 
характеристик фінансового стану підприємства 
є його фінансова стійкість [7, с. 217]. 

Велика кількість підходів до визначення фі-
нансової стійкості підприємства свідчить про 
багатогранність цього поняття та існування ве-
ликої кількості методик [8, с. 105]. Трактування 
поняття «фінансова стійкість» різними вченими 
представлено в табл. 1.

Таблиця 1 
Підходи до визначення вченими поняття «фінансова стійкість підприємства»  

№ 
пор. Автори Трактування поняття

1 Коробов М. Я. Фінансова стійкість підприємства – це розміщення фінансових ресурсів підпри-
ємства, а також відповідність параметрів діяльності підприємств критеріям пози-
тивної характеристики фінансового стану.

2 Волкова О. Н.,
Ковальов В. В.

Характеристикою фінансового стану будь-якого підприємства є стабільність його 
діяльності у світлі довгострокової перспективи, яка пов’язана із загальною фінан-
совою структурою підприємства, а також ступенем його залежності від інвесторів 
та кредиторів.

3 Кривицька О. Р. Фінансова стійкість – результат формування достатнього для розвитку підпри-
ємства обсягу прибутку, що є визначальною ознакою його економічної незалеж-
ності.

4 Бланк І. О. Поняття як «фінансова стійкість підприємства» дуже близьке до іншого економіч-
ного поняття – «фінансова рівновага» і визначає зміст цих двох категорій части-
ною власних джерел при формуванні фінансових ресурсів підприємства.

5 Виноградов Г. Г., 
Богданівська Л. А

Поняття фінансової стійкості підприємства тісно пов’язане з перспективною пла-
тоспроможністю.

Примітка. Складено авторами за [1; 7–10].

Коефіцієнти, які характеризують фінансову стійкість підприємства та алгоритми їх розрахунку 
на основі форми балансу, наведено в табл. 2.

Таблиця 2
Відносні показники фінансової стійкості

Назва показника Зміст Розрахунок на основі балансу
Коефіцієнт 

фінансової незалежності 
(автономії), К ф.н.

Характеризує можливість підприємства 
виконати зовнішні зобов’язання 

за рахунок власних активів
К ф.н = р.1495 / р.1900

Коефіцієнт 
фінансової залежності, К ф.з.

Показує ступінь залежності підприємства 
від зовнішніх зобов’язань К ф.з. = р.1900 / р.1495

Коефіцієнт фінансової стій-
кості (забезпечення загальної 

заборгованості власним 
капіталом), К ф.с.

Показує частку стабільних джерел 
фінансування в їхньому загальному обсязі

К ф.с. = р.1495 / р.1595 + 
+ р.1695

Коефіцієнт 
фінансового левериджу 

(фінансового ризику), К ф.л.
Характеризує залежність підприємства

від довгострокових зобов’язань
К ф.л. = р.1595  +
+  р.1695 / р.1495

Коефіцієнт концентрації 
поточної заборгованості, К п.з.

Показує, яку частину активів сформовано 
за рахунок поточних зобов’язань К п.з = р.1695 / р.1300

Коефіцієнт маневровості 
оборотних активів, 

К м.а.

Характеризує суму власного оборотного 
капіталу на одну грошову одиницю 

оборотних активів
К м.а. =

= р.1195 – р.1695 / р.1195
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Закінчення табл. 2
Назва показника Зміст Розрахунок на основі балансу

Коефіцієнт маневровості 
власного капіталу, 

К м.в.к.

Характеризує суму власного оборотного 
капіталу на одну грошову одиницю 

власного капіталу
К м.в.к. =

= р.1195 – р.1695 / р.1495

Коефіцієнт маневровості 
позикового капіталу, 

К м.п.к.

Характеризує суму власного оборотного 
капіталу на одну грошову одиницю 

позикового капіталу

К м.п.к. =
= р.1195 – р.1695 / р.1595 + 

+ р.1695
Примітка. Складено авторами за [2; 3; 8].

Однак на нинішній день постає питання удо-
сконалення та включення до системи показників 
аналізу фінансової стійкості нових фінансових 
коефіцієнтів, які українські підприємства не за-
стосовують.

Опрацювання звітності зарубіжних підпри-
ємств, особливо щодо стійкого розвитку, а також
пояснювальних записок до річних звітів свід чить 
про динамічне поширення цілої низки по каз ни-
ків, які дозволяють провести оцінку резуль татів 
діяльності підприємств під новим кутом. 

Так використовуються фінансові показники: 
EVA, EBIT, EBITDA. Ці показники широко засто-
совуються на підприємствах, перш за все, розви-
нених країн ЄС, США. Ігнорування аналітичної 
практики зарубіжних підприємств призводить 
до поганого рівня інформаційного забезпечення 
щодо діяльності українських підприємств. Саме 
тому доцільно дослідити економічну сутність 
вказаних показників і визначити доцільність 
їх застосування в аналітичній практиці україн-
ських підприємств.

Показник EVA (Економічна додана вартість) 
– відображає величину чистого прибутку, яка 
може бути розділена між акціонерами після 
сплати податків і витрат на залучення капіталу 
[11, c. 210].

  EVA = EBIT × (1 – T) – WACC · NA,  (1)

де NOPAT – чистий операційний прибуток за 
вирахуванням податків і відсотків; WACC 
– середньозважена вартість капіталу; EBIT – 

прибуток до відрахування фінансових витрат 
і податків; T – ставка податку на прибуток; 
NA – чисті активи.
Показник EVA слугує індикатором якості 

прийняття управлінських рішень. Його пози-
тивне значення характеризує ефективне вико-
ристання капіталу і свідчить про збільшення 
вартості підприємства.

Показник EBIT, або операційний прибуток, – 
аналітичний показник, який дорівнює обсягу 
при бутку до вирахування відсотків за позикови-
ми коштами і сплати податків [12, с. 145].
  EBIT = ЧП – Відсотки за позиками – 
  – Податок на прибуток,  (2) 
де  ЧП – чистий прибуток. 

Дещо схожим на EBIT є показник EBITDA (від 
англ. Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and 
Amortization) – прибуток до вирахування витрат 
за відсотками, податків та амортизаційних від-
рахувань [11, с. 315]. 

Цей показник розраховується за формулою: 
  EBITDA = EBIT + Depreciation + Amortization, 
    (3)
де  Depreciaton – амортизація нематеріальних 

активів; Amortization – амортизація нематері-
альних активів.
Вказані показники не є частиною вітчизня-

них стандартів обліку, однак вони мають взаємо-
зв’язок з іншими показниками фінансової звіт-
ності (рис. 1) і широко застосовують в аналітич-
них звітах зарубіжних корпорацій.
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Рис. 1. Співвідношення чистого прибутку і показників EBIT і EBITDA
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Упровадження в аналітичну практику вітчиз-
няних підприємств показників, які стали скла-
довими у зарубіжній практиці, дасть можливість 
підвищити рівень зрозумілості результатів ді-
яльності. 

В обліково-аналітичній практиці підпри-
ємств з розвинутих країн широко використо-
вується коефіцієнт стійкого економічного роз-
витку підприємств (Кg) [13, с. 455].

  ,NP DKg
E

    (4)

де NP – чистий прибуток; D – дивіденди; E – 
власний капітал.
Тобто  збільшення власного капіталу за раху-

нок чистого прибутку – це необхідна передумова 
та підґрунтя фінансової стійкості підприємства, 
його стійкого економічного розвитку.

Проте відсутність реальної загрози банкрут-
ства зменшується в разі, коли чистий прибуток 
буде підтверджено чистим позитивним грошо-
вим потоком, тобто прибуток буде збалансовано 
зі сальдо грошових потоків. Це обумовлює вве-
дення в систему показників коефіцієнта монети-
зації (Km) [12, с. 329].

  ,NCFKm
NP

    (5),

де NCF – чистий грошовий потік; NP – чистий 
прибуток. 
Коефіцієнт монетизації має сенс у разі, коли 

чистий грошовий потік має позитивне значення, 
тобто надходження грошей перевищує витрати, 
оскільки це свідчить про фактичну платоспро-
можність і фінансову незалежність від кредито-
рів.

На нинішній день найбільше впливають на 
фінансову стійкість підприємства економічні 
та фінансові чинники. Вони можуть зумовити 
виникнення кризових явищ, банкрутство і лік-
відацію підприємства. Варто зауважити, що на 
сучасному етапі розвитку економіки України фі-
нансова стійкість багатьох підприємств істотно 
погіршилася [1, c. 85]. 

Нестабільність економічної та політичної си-
туації в Україні зумовлює погіршення інвести-
ційного клімату в державі. Значний вплив на фі-
нансову стійкість підприємств справляє також 
зовнішньоекономічна політика держави, яка 
охоплює експортну та імпортну політику. Така 
політика повинна бути спрямована на створен-
ня сприятливих умов для українських товарови-
робників на світовому ринку.

Загалом, основні фактори впливу на фінансо-
ву стійкість будь-якого підприємства представ-
лено на рис. 2.
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Рис. 2. Фактори впливу на фінансову стійкість підприємства

Примітка. Складено авторами за [1; 7].

Фінансова стійкість підприємства є однією з 
головних умов успішної і стабільної роботи під-
приємства в ринкових умовах. Якщо підприєм-
ство фінансово стійке, то воно має низку конку-

рентних переваг перед іншими підприємствами 
такого ж профілю при отриманні кредитів, залу-
ченні інвестицій, у виборі постачальників і в до-
борі кваліфікованих кадрів. Що вища фінансова 
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стійкість підприємства, то більше воно незалеж-
не від несподіваної зміни ринкової кон’юнктури, 
а отже, менший ризик збитковості та банкрут-
ства [2, с. 103].

Умовою життєздатності підприємства та ос-
но вою його розвитку в конкурентному ринку є 
стабільність. Саме фінансова стійкість підпри-
ємства є передумовою його економічного роз-
витку [3, с. 145]. У зв’язку із загостренням фінан-
сових проблем на багатьох підприємствах країни 
значна увага повинна приділятися моніторингу 
фінансової стійкості, який передбачає забезпе-
чення механізму постійного спостережен ня за 
рівнем фінансової стійкості в умовах нестабіль-
ного функціонування сучасного підприємства.

Узагальнюючи, можна виокремити такі фі-
нан сові показники, як EVA, EBIDTA, EBIT, ко-
ефіцієнт стійкого економічного розвитку (Кg) і 
коефіцієнт монетизації (Кm), які широко вико-
ристовуються в аналітичних розрахунках зару-
біжних підприємств країн ЄС та США. Ці показ -
ники є важливими індикаторами фінансової 
стій кості, незалежності. Завдяки їм можливо 
дослі дити рівень капіталізації підприємства 
з ура ху ванням як зовнішніх, так і внутрішніх 
факторів.

Висновки. Фінансова стійкість підприємства 
– це такий стан фінансових ресурсів, за якого 
досягається фінансова незалежність підприєм-
ства від запозичених коштів, забезпечується 
його пла то спроможність та стабільна продук-
тивність. 

Проводячи дослідження показників фінан-
сової стійкості, було запропоновано включити в 
систему нові коефіцієнти (ЕVA, EBIT, EBIDTA), а 
також коефіцієнт монетизації та стійкого еконо-
мічного розвитку задля вдосконалення аналізу 
фінансової стійкості. На нашу думку, ці показ-
ники є досить актуальними, оскільки застосо-

вуються у країнах Європи. За ними визначаєть-
ся рівень чистого прибутку з врахуванням усіх 
факторів та в цілому рентабельність підприєм-
ства як важливого індикатора фінансової стій-
кості.

В основі досягнення внутрішньої стійкості 
підприємства лежить своєчасне та гнучке управ-
ління внутрішніми і зовнішніми факторами 
його діяльності, тобто головна роль у системі 
антикризового управління повинна належати 
широкому застосуванню внутрішніх механізмів 
фінансової стабілізації.

Отже, підсумовуючи, можна виокремити 
нтакі шляхи покращення аналізу та оцінки фі-
нансової стійкості підприємства: 

 – удосконалення інформаційного і мето-
дичного забезпечення фінансового стану 
підприємства; 

 – розроблення методичного забезпечення 
процесу прогнозування фінансового ста-
ну підприємства; 

 – удосконалення структури аналізу стану 
підприємства залежно від мети і змісту 
роботи на кожному етапі; 

 – дослідження методики форм фінансової 
звітності, що дозволить підвищити її ана-
літичні можливості та реальність оцінки 
майна; 

 – удосконалення теоретичних засад фор-
мування та реалізації інформаційної сис-
теми підприємства; 

 – розроблення нових і доопрацювання ста-
рих нормативно-правових актів, які роз-
кривають методики аналізу фінансового 
стану підприємства; 

 – удосконалення форм і методів фінансово-
го забезпечення функціонування підпри-
ємства, тобто пошук нових ефективних 
шляхів фінансової діяльності.

Cписок використаних джерел 

1. Богданівська Л. А. Аналіз господарської діяльності в промисловості / Л. А. Бог данівська, 
Г. Г. Виноградов. – М. : Економіка? 2001. – 286 с.

2. Гончаренко О. М. Методичні аспекти оптимального управління стійкістю підприємства 
/ О. М. Гончаренко // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць 
Одеського державного економічного університету. – 2010. – Вип. 39. – С. 39–43.

3. Журавльова О. Є. Фінансова стійкість підприємства: теорія і практика / О. Є Журавльова 
// Формування ринкової економіки : збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 22. – С. 523–536.

4. Касич А. О. Методичні підходи щодо оцінки ефективності діяльності підприємства / А. О. Ка-
сич, І. Г. Хіміч // Бізнес-Інформ. – 2012. – № 12. – С. 55–59.

5. Касич А. О. Звіт про стійкий розвиток як аналітичний інструмент формування корпоратив -
ної соціальної відповідальності [Електронний ресурс] / А. О. Касич, Я. Ю. Яковенко // Ефек-
тив на економіка. – 2014. – № 10. – Режим доступу до журналу: http//www.economy.nauka.com.



ISSN 2304-1692 ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР 2017 № 4 (28) 

38 

6. Касич А. О. Науково-методичні аспекти обліково-аналітичного забезпечення управління при-
бутком підприємства / А. О. Касич, Р. М. Циган, О. І. Карбан // Проблеми економіки. – Харків 
: ВД «Інжек», 2013. – № 1. – С. 252–257.

7. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств : навч. посіб. / М. Я. Ко-
робов. – 3-тє вид., перероб. і доп.  – Київ : Т-во «Знання», КОО, 2002. – 294 с.

8. Кривицька О. Р. Планування прибутку підприємства при визначенні стратегії його розвитку 
/ О. Р. Кривицька // Фінанси України. – 2005. – № 3. – С. 138–146.

9. Бланк И. А. Словарь-справочник финансового менеджера / И. А. Бланк. – Киев, 2001. 481 с.
10. Ковалев В. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник / В. В. Ковалев, 

О. Н. Волкова. – Москва : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 424 с.
11. Groppelli A. Finance / A. Groppelli, E. Nikbakht. – 4th ed. – N. Y. : Barron’s Educational Series, 2000. 

– 596 p.
12. Horvath P. Controlling / P. Horvath. – 10 Aufl ., überarb. – München : Vahlen, 2006. – S. 543–546.
13. Reichmann Th . Controlling mit Kennzahlen und Managementberichten / Th . Reichmann. – 8 Aufl ., 

überarb. und erw. – München : Vahlen, 2011. – 814 s.



 39

ISSN 2304-1692 ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР 2017 № 4 (28) 

JEL Classіfіcatіon: B26, D01, D11, D24

MODERN METHODICAL APPROACHES 

TO ANALYSIS FINANCIAL SUSTAINABILITY OF THE ENTERPRISE

KASYCH Alla,

Doctor of Economics, Professor
Head of the Department of Management
Kyiv National University of Technologіes and Design

KOSTENKO Mykhailo,

Master student
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

Abstract. The article is devoted to the study of fi nancial sustainability and factors that aff ect it. Also, indicators of 
fi nancial sustainability are being investigated and an analysis of the fi nancial support of the enterprise is conducted, 
conditions are created for improving the analysis of fi nancial sustainability of economic entities. The ways and 
suggestions for improving the analysis of fi nancial sustainability of enterprises are determined taking into account all 
the basic indicators of its activity.
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Th e most important and complex indicator 
of the eff ectiveness of the enterprise as a whole is 
fi nancial sustainability. An analysis of fi nancial 
sustainability refl ects the results of its current, 
fi nancial development, but has strategic signifi cance 
in the context of decision-making for the future.

Th e research showed that there are still 
many debatable questions about the essence and 
methodology of calculating the analysis of fi nancial 
stability of an enterprise in the conditions of 
uncertainty, calculation of own working capital, 
which provide internal fi nancial stability, etc.

Th e purpose of the article is to study the 
approaches to the defi nition of «fi nancial stability», 
generalization of the main methodological methods 
for assessing fi nancial stability, justifi cation of the 
system of indicators of fi nancial stability assessment; 
systematization of information on the main problems 
that arise in the process of analyzing the fi nancial 
situation of domestic enterprises, determining the 
main directions of their solution.

Th e stability of the fi nancial condition of the 
company depends on the optimal structure of capital 
sources (on the ratio of own and borrowed funds), 
on the structure of assets of the enterprise and, above 
all, on the ratio of fi xed and working capital, as well 
as on the equilibrium of assets and liabilities of the 

enterprise on a functional basis. Th erefore, today 
the question is raised and included in the system 
indicators of the fi nancial sustainability analysis of 
new fi nancial ratios, which Ukrainian enterprises do 
not apply, such as EVA, EBIT, EBITDA, monetiza-
tion rate.

Th e introduction of analytical practices of do-
mes tic enterprises, indicators that became compo-
nents in foreign practice, will provide an oppor-
tunity to improve the level of comprehen siveness of 
performance. 

Financial sustainability of an enter prise is a 
state of fi nancial resources, in which the fi nancial 
independence of the enterprise from borrowed funds 
is achieved, its solvency and stable productivity are 
ensured.

In conducting the study of fi nancial sustainability 
indicators, it was proposed to include new factors 
in the system (EVA, EBIT, EBIDTA), as well as a 
monetization and sustainable economic develop-
ment ratio in order to improve the analysis of 
fi nancial sustainability. In our opinion, these indi-
ca tors are very relevant because they are used in 
European countries. With them, the net profi t is 
determined taking into account all factors, and 
in general, the profi tability of the company as an 
important indicator of fi nancial sustainability.
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Анотація. Проведено адаптацію концепції синер-
гетики до проблем взаємодії секторів економіки. 

Виділено синергетичні ефекти, дієве використан-
ня яких у процесі управління сприяє якісному та ефек-
тивному досягненню стратегії розвитку. 

Досліджено різні варіанти результатів вза-
ємодії реального і фінансового секторів економіки 
залежно від динаміки зміни їхніх основних індика -
торів. 

Доведено, що використовуючи в економічних до-
слідженнях концепцію синергії, доречно її розглядати 
через призму неокласичних підходів до визначення 
економічної ефективності.

Ключові слова: концепція синергетики, сектори еко-
номіки, ефективність,  тенденції розвитку, синергетич-
ний ефект.

Аннотация. В статье проведена адаптация кон-
цепции синергетики к проблемам взаимодействия 
сек торов экономики. Выделены синергетические эф-
фек ты, действенное использование которых в про-
цес се управления способствует качественному и 
эф  фективному достижению стратегии развития. 
Иссле дованы различные варианты результатов 
вза имо действия реального и финансового секторов 
эконо мики в зависимости от динамики изменения 
их основ ных индикаторов. Доказано, что используя 
в экономических исследованиях концепцию синергии, 
уместно ее рассматривать через призму неоклас-
сических подходов к определению экономической 
эффективности.

Ключевые слова: концепция синергетики, сектора 
экономики, эффективность, тенденции развития, синер-
гетический эффект.

Постановка проблеми. Синергетична кон-
цепція трансформації фінансового сектору еко-
но міки країни пов’язана з дослідженням харак-
теру його взаємодії з реальним сектором еконо-
міки під впливом зовнішніх факторів та особ-
ливостей актуального функціонування в умовах 
формування глобального інформаційного пост-
індустріального суспільства і нових тенденцій 
глобального економічного розвитку.

В економічній теорії ефективні механізми 
взаємодії секторів економіки передбачають під-
вищення конкурентоспроможності та ділової 
активності суб’єктів господарювання. Від якос-
ті взаємодії фінансового і реального секторів 
економіки залежить ефективність економічних 
процесів на національному рівні, оскільки фі-
нансовий сектор може виступати як у ролі дви-
гуна економічних процесів, так і бути баластом 
останнього [1, c. 22]. Застосування синергети-
ки в галузі економічних досліджень відкриває 
широкий спектр можливостей відкриття прин-
ципових економічних взаємозв’язків, прорив в 
економічному плануванні й прогнозуванні до-
зволить оптимізувати управління господарськи-
ми процесами [2, c. 34].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Різні аспекти розвитку економіки з ураху-
ванням концепцій синергетики досліджува-
ли представники як західної економічної на-
уки, так і вітчизняні вчені. Серед закордон-
них науковців виділимо роботи П. Інсайна, 
В. Занга, П. Корнінга, Б. Крегера, М.  Стадлера, 
Г. Хакена і багатьох інших. Питання фор -
мування концепцій синергетики в економіці
розглядалися вітчизняними вченими: В. Вір-
чен ко, С.  Єрохіним, Н. Пота повою, В. Тарасе-
вичем, О. Шевчиком. Вищеза значеним питан-
ня приділяли увагу російські науковці, а саме:
Л. Абдокова, Р. Євстєгнєєв, С. Курдюмов, І. При-
гожин, Л. Серков та інші. Проте питання адапта-
ції концепції синергетики до проблем взаємодії 
секторів економіки залишаються малодослі-
дженими і по тре бу ють грунтовного аналізу й 
переосмис лення.

Метою статті є дослідження, узагальнення і 
систематизація сучасних положень теорії си нер-
гетики та їх адаптація до актуальних проблем 
взаємодії фінансового і реального секторів еко-
номіки у процесі соціально-еконо міч ного роз-
витку держави.

* Робота виконана в контексті фундаментального дослідження на тему «Теорія та методологія трансформаційних про-
цесів у фінансовому секторі країни».
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Виклад основного матеріалу. Синергетика є 
міждисциплінарною наукою, тому її методоло-
гія передбачає використання різних методів до-
сліджень і створення нових знань, а можливо і 
нової методології, що безпосередньо впливає за 
розвиток інших наук і дозволяє отримати науко-
ві результати, які раніше були б недосяжними, а з 
часом і по-новому переосмислити наявні знання. 
Синергія, відома також як синергізм, розгляда-
ється науковцями [3–6] як комбіновані ефекти, 
що утворюються двома або більше частинами, 
елементами або окремими особами. Сутність за-
кону синергії полягає в тому, що загальна сума 
властивостей (потенціалів, енергії, якостей) ор-
ганізованого цілого перевищує «арифметичну» 
суму властивостей, наявних у кожної складової 
окремо, що входить до складу цілого. Синер-
гія призводить до того, що ціла більша за суму 
частин. Згідно з American Heritage Dictionary, 
термін «синергія» походить від грецького слова 
sunergos, що означає «працювати разом».

В останні десятиріччя термін «синергія» най-
частіше використовувався у зв’язку з розвит-
ком та використанням на практиці теорії сис-
тем. Теорія систем була однією з перших теорій 
управління, в якій доведено, що зміна однієї з 
підсистем може мати вплив на загальну систему. 
Синергія була розроблена як показник ефектив-
ності спільних зусиль різних підсистем. Обгово-
рення синергії також містяться в медичній літе-
ратурі, біологічних та фізичних науках тощо.

Економічна література із синергії [7–9] наго-
лошує, що синергія є системною та повинна роз-
глядатися в контексті процесів, проте інтегра-
тивного визначення вищезазначеного явища не 
існує. Автори розглядають синергію як концеп-
цію, що описує системні процеси за допомогою 
яких бізнес-одиниці різноманітних організацій 
можуть генерувати більшу цінність, працюючи
як одна система, і не працюючи як окремі об’єкти.

Єдиного визначення синергізму не існує, 
оскіль ки він має значну сферу застосування та 
складність трактування, тому більшість науков-
ців намагається адаптувати визначення синер-
гізму під власну сферу наукових інтересів та 
досліджень. Зважаючи на вищезазначене, про-
аналізуймо складові процесів синергізму, які 
найчастіше застосовуються в управлінській 
практиці, та об’єднаймо їх у «колективне мис-
лення» чи «мозковий штурм». Необхідними 
складовими колективного мислення є адекват-
не планування, дієва координація роботи учас-
ників і ефективний механізм обміну знаннями 

та інформацією всередині організації. Звичай-
но, колективне мислення є одним із різновидів 
співпраці, тому в результаті можливі різні ефек-
ти – як позитивний, так і негативний. 

Ключовим аспектом синергетичного ефекту, 
з управлінського погляду, є економічний, який 
визначає перевищення результатів колективної 
дії складових елементів економічної системи 
над сумою індивідуальних дій кожного елемен-
та окремо. Застосування закону синергії з пози-
тивним ефектом направлене на підвищення 
ефективності функціонування системи, тому ос-
нов ним завданням керівництва є розроблення і 
забезпечення дієвості використання закону, що 
дозволить виявити додаткові конкурентні мож-
ливості діяльності організації.

У теорії синергізму виділяють такі синерге-
тичні ефекти, дієве використання яких у процесі 
управління сприяє якісному та ефективному до-
сягненню стратегії розвитку організації:

 – синергізм «масштабу», фактично масш-
таб – потенціал синергії;

 – комбінування праці як об’єднання різно-
рідних зусиль – цей ефект заснований на 
економічному і виробничому принципі 
поділу праці в організації;

 – синергізм продажів заснований на об’єд-
нанні та використанні продавцями для 
реалізації різних товарів і послуг одні й ті 
самі канали розподілу, персонал і логісти-
ку;

 – оперативний синергізм;
 – інвестиційний синергізм;
 – модель «загальних товарів»;
 – створення спільної сприятливого середо-

вища – створення, отримання ефекту ко-
операції та синергії;

 – синергізм менеджменту – заснований на 
зниженні «дефіциту» компетентних ке-
рів ників вищої ланки, оскільки підви-
щення якісного складу в керівництві дає 
значний ефект синергізму, який базуєть-
ся на професіоналізмі, знаннях та досвіді 
у процесі прийняття якісних, своєчасних 
управлінських рішень, які суттєво впли-
вають на результативність діяльності ор-
ганізації [10].

Ефект синергії досягається не лише завдяки 
раціональному об’єднанню ресурсів системи, 
а й за допомогою взаємоузгодженої поведінки, 
зв’язків, відносин, тобто за допомогою всього 
набору параметрів, що характеризують складну 
систему, що розвивається. 
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Синергія може бути позитивним або негатив-
ним результатом об’єднаних зусиль. Позитивну
синергію іноді називають ефектом «2 + 2 = 5».
Працюючи незалежно, кожна підсистема може 
випускати дві одиниці випуску. Однак об’єд-
навши зусилля та ефективно працюючи разом, 
ці дві підсистеми можуть виробляти п’ять оди-
ниць продукції. Негативну синергію можна на-
звати ефектом «2 + 2 = 3». Знову ж таки, люди, 
що працюють поодинці, можуть виробляти дві 
одиниці продукції. Проте з негативною синергі-
єю поєднання їхніх зусиль призводить до мен-
шого випуску, ніж того, що вони могли б досяг-
ти, якщо б кожен з них працював окремо. Не-
гативну синергію може спричинити відсутність 
ефективних адміністративних процесів, продук-
тивного залучення бізнес-підрозділів, стратегіч-
ного підходу, а також інші неефективні спільні 
зусилля.

Ефективність процесів синергії значною мі-
рою залежить не стільки від числа та якісних по-
казників складових елементів системи, скільки 
від способу їх поєднання, механізмів застосуван-
ня та алгоритмів спільної роботи внутрішньо-
системних зв’язків. Важливим є не тільки поєд-
нання потенціалів, а й їхня узгоджена поведінка 
та взаємно підтримуючі зв’язки. Що складніші 
зв’язки між елементами системи, то більша кіль-
кість способів взаємодії між елементами орга-
нізації існує, що спричиняє вищий організацій -
ний потенціал системи як цілісного утворення. 

Стан та ефективність роботи фактично всіх 
систем залежать від безлічі внутрішніх і зов-
нішніх чинників. Відповідно до властивості 
емерджентності, спільна дія декількох факторів 
майже завжди відрізняється від суми роздільних 
ефектів. Вищезазначену відмінність зазвичай 
називають ефектом синергії, фактором взаємо-
дії, або кооперативним ефектом, що є кількіс-
ним виразом синергії.

Синергізм включає вміння оцінювати спільні 
ефекти, які пов’язані з новим продуктом, рин-
ком чи системою. Управлінська структура ефек-
тивної системи обумовлює таку взаємодію її 
складових потенціалів, яка максимально реалі-
зує позитивні комбіновані (синергетичні) ефек-
ти і виключає негативні наслідки взаємодії. Для 
використання спільних синергетичних ефектів 
необхідно знати синергетичні характеристики 
системи та побудувати стратегію розвитку, ви-
користовуючи синергетичний потенціал. Що 
різноманітніша та складніша система, то біль-
ший потенціал синергії.

Дослідження різних за складністю і структу-
рою систем дозволило виявити певні особли-
вості прояву синергетичного ефекту. По-перше, 
ефект синергії можливий лише у складних сис-
темах, для яких характерна відсутність рівнова-
ги, оскільки саме нерівновага дозволяє системам 
розвиватися. По-друге, синергетичний ефект 
при сутній лише в самоорганізованих системах, 
у яких узгоджено внутрішню взаємодію без 
зов нішнього керування. По-третє, досягнення 
ефек ту синергії ймовірніше у великих системах, 
оскільки має місце взаємодія більшого числа 
елементів. 

Синергія може бути результатом зусиль лю-
дей. Поєднуючи свої знання, навички та ідеї, 
групи людей часто приймають кращі рішення, 
ніж це зробили члени групи, які діяли самостій-
но. Позитивна синергія, яка виникає в результаті 
групових рішень, може включати створення но-
вих ідей, більш творчих рішень, посилення при-
йняття рішення членами групи та збільшення 
можливостей для вираження різноманітних по-
глядів. Значна частина поточної зацікавленос ті
суб’єктів господарювання у формуванні ко ман ди
– це наміри щодо досягнення позитивної синер-
гії завдяки спільним зусиллям членів команди.

Негативна синергія відбувається у групах 
людей з низки причин. Групові рішення часто 
приймаються повільніше, ніж окремі рішення, 
тому вони можуть бути дорожчими. Негативна 
синергія може виникати у групових рішеннях, 
якщо одна людина може домінувати і керувати 
рішенням групи, як наслідок, думка колективу 
піддається тиску, що спричиняє групу прагнути 
до гармонії замість чесного та об’єктивного оці-
нювання інформації та окреслення альтернатив-
них дій.

Основою загальної парадигми синергізму (з 
економічного погляду) є визнання того факту, 
що економічно позитивні результати діяльності 
організації, одержані за допомогою своєї ціліс-
ності, відповідають за добробут її членів та учас-
ників. Учення про синергізм фактично є «еконо-
мічною» теорією складності.

Питання синергії реального і фінансового 
секторів економіки також можна розглянути 
з позицій неокласичного підходу до критері-
їв ефективності економічної діяльності, а саме 
результатів дослідження цих питань з боку 
Вільфредо Парето. Припустимо, що в економі-
ці функ ціонує певна група економічних агентів, 
які у своїй діяльності використовують обме-
жені еконо мічні ресурси, у результаті чого стан 
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кожного агента характеризується рівнем добро-
буту (корисністю, доходами, прибутками та ін.). 
Розподіл ресурсів між економічними агентами 
у конкретний момент називається алокацією. 
Економічна ефективність за Парето досягається 
в тому разі, коли нова алокація ресурсів призво-
дить до того, що, як мінімум, один економічний 
агент (або сектор економіки як велика група 
агентів) збільшує свій добробут, а інші при цьо-
му не зменшують його [11; 12].

Взаємодія реального і фінансового секторів 
економіки в рамках соціально-економічного 
розвитку теоретично може призводити не тіль-
ки до виникнення ефекту синергії, а й до ін-
ших результатів, які не відповідають критерію 

економічної ефективності за Парето. Тому далі 
детально спинимося на характеристиці та сис-
тематизації різних варіантів результатів взаємо-
дії реального і фінансового секторів економіки. 
Позначимо тенденції розвитку реального і фі-
нансового секторів економіки відповідно до ди-
наміки зміни їхніх основних індикаторів таким 
чином:

«+» – позитивні тенденції розвитку; 
«–» – негативні тенденції розвитку;
«=» – відсутність зміни тенденцій розвитку.
Далі побудуємо матрицю різних варіантів 

результатів взаємодії реального та фінансового 
секторів економіки залежно від динаміки зміни 
їхніх основних індикаторів (табл. 1).

Таблиця 1
Результати взаємодії реального і фінансового секторів економіки 

залежно від динаміки зміни їхніх основних індикаторів

Реальний сектор 
економіки

Фінансовий
сектор економіки

– = +
– 1 1 3
= 1 2 4
+ 3 4 4

Примітка. Складено автором.

У результаті взаємодії реального і фінансово-
го секторів економіки та подальшого їх розви-
тку, що проявляється у динаміці основних інди-
каторів цього процесу, теоретично можливі такі 
чотири ситуації:

1) формування негативних тенденцій роз-
витку обох або одного сектору економіки за 
стагнації або відсутності розвитку іншого;

2) відсутність розвитку обох секторів еконо-
міки;

3) формування негативних тенденцій роз-
витку одного сектору економіки за позитивного 
розвитку іншого;

4) позитивний розвиток, як мінімум, одно-
го сектору за відсутності негативних тенденцій 
розвитку іншого.

Хоча чиста синергія й передбачає позитивний 
ефект для всіх учасників процесу, на нашу дум-
ку, за рахунок об’єднання загальнофілософської 
концепції синергії з принципом економічної 
ефективності Вільфредо Парето можна отрима-
ти економічне трактування синергії реального і 
фінансового секторів економіки.

Для практичної інтерпретації результатів 
вза є модії реального та фінансового секторів еко-
номіки та ідентифікації ефекту синергії необхід-
но вказати основні показники їх розвитку, які б 
найкраще характеризували наявні тенденції та 

дали змогу визначити синергетичний ефект. На 
нашу думку, найкращими KPI (Key performance 
indicator), або ключовими показниками ефектив-
ності розвитку реального і фінансового сек то рів 
економіки, є, відповідно, валовий внутріш ній 
продукт (ВВП) і грошова маса (М3). Ці показ-
ники повністю відповідають теоретичним поло-
женням, що досліджують взаємозв’язок реаль-
ного і фінансового секторів економіки, зокрема 
постулатам кейнсіанської моделі «IS–LM», яка є 
базовою при дослідженні взаємної рівноваги на 
грошовому і товарному ринках. Крім того, саме 
ці показники є основними статистичними іден-
тифікаторами розвитку реального і фінансового 
секторів економіки абсолютної більшості дер-
жав світу. 

Макроекономічні процеси в моделі «IS–LM» 
показані через взаємодію товарного і грошового 
ринків, або, відповідно, реального і фінансового 
секторів економіки. Як ми знаємо, рівновага на 
товарному ринку встановлюється під дією меха-
нізмів пошуку такого співвідношення рівня цін 
і реального ВВП, за якого обсяг сукупного по-
питу буде дорівнювати обсягу сукупної пропо-
зиції. Таким чином, у конкретний момент часу 
стан макроекономічної рівноваги на товарному 
ринку відповідає певному рівню цін і реальному 
ВВП. У свою чергу, рівновага на грошовому рин-
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ку встановлюється під дією подібних механізмів 
та залежить від характеристик попиту на гро-
ші на пропозиції грошей. Усі можливі варіанти 
встановлення рівноваги на товарному ринку в 
системі координат «ставка відсотка – ВВП» ха-
рактеризує крива IS, а на грошовому – крива LM.

Одночасно рівновага на товарному і грошо-
вому ринках досягається шляхом встановлення 
рівноважної ставки відсотка (re) і рівноважного 
ВВП (Yt), що в даний конкретний момент часу 
відповідають усім наявним тенденціям розвитку 
ринків під впливом різних факторів (рис.)  

Рис. Одночасна рівновага 
на товарному і грошовому ринках

Примітка. Складено автором.

Макроекономічна модель «IS–LM» дозволяє: 
– показати взаємозв’язок у результаті взаємо-

дії товарного і грошового ринків; 
– виявити чинники, що впливають на вста-

новлення рівноваги на кожному ринку і умови їх 
одночасної рівноваги; 

– розглянути результати зміни рівноваги 
на цих ринках та їх впливу на ВВП і відсоткову 
ставку; 

– проаналізувати потенційні результати ре-
алізації окремих заходів у межах фіскальної і 
монетарної політик на рівноважний ВВП та про-
центну ставку; 

– вивести функцію сукупного попиту (AD) і 
визначити чинники, що впливають на його ве-
личину; 

– проаналізувати потенційні результати реа-
лізації стабілізаційної політики на різних фазах 
економічного циклу. 

Зрушення кривої LM обумовлені зміною но-
мінальної пропозиції грошей (МS). Оскільки рі-
вень цін фіксований, зміна центральним банком 
кількості грошей в обігу змінює реальну пропо-
зицію грошей. Отже, зростання пропозиції гро-

шей призводить до зрушення кривої праворуч, 
тоді як його скорочення зміщує криву на таку 
саму відстань – ліворуч. До того ж, зростання 
доходу викликає зростання попиту на гроші – 
крива LM  зсувається праворуч вгору. Крива IS 
визначає всі можливі види співвідношень дохо-
ду (Y) і процентної ставки (r), які відповідають 
рівновазі на товарному ринку, але не показує, 
за якого саме сполученні Y та r ринок товарів 
буде стабілізований. Аналогічним чином крива 
LM за будь-яких заданих М та Р не показує, яка 
саме кількість грошей в обігу забезпечує рівно-
важний рівень одночасно на товарному і грошо-
вому ринках.

Модель «IS–LM» є основною мейнстримною 
макроекономічною моделлю, використання якої 
дозволяє виявити, яким чином одночасна вза-
ємодія товарного і грошового ринків вплине на 
реальний ВВП та відсоткову ставку.

Якщо розглядати макроекономічні ринки з 
позицій розвитку реального і фінансового сек-
торів економіки, то ринок благ та ринок праці є 
класичними складовими реального сектору еко-
номіки, а ринок грошей і ринок капіталів – фі-
нансового сектору [13]. Таким чином, основни-
ми макроекономічними параметрами розвитку 
фінансового сектору є кількість грошей в обо-
роті на певний час (грошова маса) як основний 
кількісний показник розвитку фінансового рин-
ку, відсоткова ставка як показник вартості гро-
шей у цілому в економіці та фондові індекси, які 
є індикаторами розвитку ринків капіталу.

Також потрібно зазначити, що динаміка роз-
витку реального і фінансового секторів еконо-
міки перебуває під впливом, у тому числі, й ціно-
вих факторів, тому для об’єктивної оцінки саме 
результатів розвитку реального та фінансового 
секторів економіки необхідно дефлювати ВВП та 
М3 із застосуванням цінових індика торів дефля-
тора ВВП та індексу споживчих цін (ІСЦ).  

Висновки. Таким чином, синергізм дозволяє 
суттєво скоротити управлінські витрати, надає 
мож ливості щодо прискорення впровадження ін-
новацій, створює передумови оптимізації заван-
таження виробничих процесів і збільшення об-
сягу реалізації продукції та послуг. Проте синер-
гетичний ефект вимірюється не лише фінансо ви-
ми показниками, а й поліпшенням клімату в ко-
лективі, зростанням продуктивності праці тощо.

Провівши дослідження наукових підходів у 
рамках теоретичної концепції синергетики та 
адаптувавши їх до проблем взаємодії фінансово-
го і реального секторів економіки, можна зроби-
ти такі висновки:
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– синергія розглядається як результат вза-
ємодії підсистем у результаті трансформацій та 
впливу їх на розвиток інших підсистем та сис-
теми у цілому. Позитивна синергія має місце у 
тому разі, коли в результаті взаємодії підсистем 
загальний ефект перевищує початковий для всіх 
учасників;

– синергетична концепція дуже часто вико-
ристовується в економічних дослідженнях, тому 
використання її науково-методичних положень 
дозволяє краще зрозуміти результат взаємодії 
фінансового і реального секторів економіки та 
вплив на розвиток національної еконо міки; 

– використовуючи в економічних досліджен-
нях концепцію синергії, доречно її розглядати 
через призму неокласичних підходів до визна-
чення економічної ефективності, які були роз-
роблені та запропоновані Вільфредо Парето, та 
широко використовуються при оцінці економіч-
ної ефективності різних процесів. Синтез поло-
жень загальнонаукової концепції синергетики 
та критеріїв економічної ефективності Парето 
дозволив систематизувати потенційні варіанти 
результатів взаємодії реального і фінансового 
секторів економіки держави та отримати еконо-
мічне трактування ефекту синергії. 
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Abstract. The adaptation of the concept of synergetics to the problems of interaction between sectors of the economy 
are carried out in the article. The synergetic eff ects are highlighted, their eff ective use in the management process 
helps to achieve a qualitative and eff ective achievement of the development strategy. Diff erent variants of the results 
of interaction of real and fi nancial sectors of economy depending on dynamics of change of their main indicators are 
investigated. It is proved that using economic research the concept of synergy is appropriate to consider it through the 
prism of neoclassical approaches to the defi nition of economic effi  ciency.

Keywords: concept of synergetics, sectors of economy, effi  ciency, development tendencies, synergetic eff ect.

Th e adaptation of the concept of synergetics to 
the problems of interaction between sectors of the 
economy is carried out. It is proved that the key 
aspect of the synergetic eff ect from the managerial 
point of view is economic aspect, which determines 
the excess of the results of the collective action of the 
constituent elements of the economic system over 
the sum of the individual actions of each element 
separately.

Th e synergetic eff ects are determined, which 
eff ective using in the management process helps to 
achieve a qualitative and eff ective achievement of 
the development strategy. Th e eff ect of synergy is 
achieved not only through the rational integration 
of the resources of the system, but also by means 
of mutually coordinated behavior, relationships, 
relations, with the help of a whole set of parameters 
that characterize a complex developing system.

Th e basis of the general paradigm of synergy (from 
the economic point of view) is the recognition that 
the economically positive results of the organization’s 
activities, obtained through its integrity, are 
responsible for the welfare of its members and 
participants. Th e doctrine of synergism, in fact, is 
the «economic» theory of complexity.

Diff erent variants of the results of interaction of 
real and fi nancial sectors of economy depending 
on dynamics of change of their main indicators are 
investigated. As a result of the interaction of the 

real and fi nancial sectors of the economy and their 
further development, that are evidenced by the 
dynamics of the main indicators of this process, the 
following four situations are theoretically possible: 
1) the formation of negative trends in the develop-
ment of both or one sector of the economy in 
stagnation or lack of development of another; 
2) the absence of development of both sectors of 
the economy; 3) the formation of negative trends in 
the development of one sector of the economy with 
the positive development of another; 4) positive 
development, at least one sector in the absence of 
negative trends in the development of another.

Th e practical interpretation of the results of the 
interaction between the real and fi nancial sectors of 
the economy and the identifi cation of the synergy 
eff ect implies the need the KPI (Key Performance 
Indicator) to be used, which is the gross domestic 
product (GDP) and the money supply (M3).

It is proved that using economic research the 
concept of synergy is appropriate to consider it 
through the prism of neoclassical approaches to 
the defi nition of economic effi  ciency. Synthesis of 
the general scientifi c concept of synergetics and the 
criteria of economic effi  ciency Pareto has allowed 
to systematize the potential variants of the results 
of the interaction of the real and fi nancial sectors 
of the state’s economy and obtain an economic 
interpretation of the synergy eff ect.
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Анотація. У статті розглянуто основні характе-
ристики сучасного стану банківської системи Укра-
їни та основні економічні передумови її подальшого 
розвитку.

Ключові слова: банківська система, депозитна та 
кредитна діяльність банків, проблеми функціонування 
банківської системи.

Аннотация. В статье рассмотрены основные 
характеристики современного состояния банков-
ской системы Украины и основные экономические 
предпосылки её дальнейшего развития.
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Постановка проблеми. Зміна монетарного 
режиму, впровадження основних вимог Базелю 
ІІІ та «очищення» банківської системи створили 
нові умови функціонування банківської систе-
ми, до яких не всі банки і суб’єкти господарю-
вання змогли пристосуватися. Усе це породжує 
значну кількість питань, на яку немає однознач-
ної відповіді, що, у свою чергу, викликає гострі 
дискусії в наукових колах і банківському сере-
довищі та потребу в поглибленому аналізі стану 
банківської системи з метою пошуку резервів 
підвищення ефективності її функціонування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженнями проблем функціонування бан-
ківської системи та реалізації монетарної по-
літики займається значна кількість учених як 
в Україні, так і за кордоном, що підтверджує 
важливість та актуальність цього напряму до-
слідження, особливо з огляду на постійну зміну 
економічної та фінансової ситуації у світовому 
масштабі, яка має вплив на національну еконо-
міку кожної країни, враховуючи тенденцію до 
поширення глобалізації.

В Україні дослідженням цієї проблематики 
займалися О. Барановський, О. Вовчак, А. Галь-
чинський, О. Дзюблюк, В. Міщенко, А. Мороз, 
С. Мочерний, С. Науменкова, М. Савлук, Т. Смов-
 женко та інші вчені, які внесли значний вклад 
у вивчення теоретичних і практичних аспе ктів 
цієї проблематики. 

Метою статті є дослідження змін у банків-
ській системі з огляду на проведення реформ та 
зміни у монетарній політиці через необхідність 
забезпечення підтримки цінової стабільності в 
державі. 

Виклад основного матеріалу. З початку про-
ведення реформ у банківській системі інститу-
ційна структура банківського сектору зазнала 
значних змін. 

Так, кількість діючих банків скоротилася зі 
180 у 2013 р. до 90 станом на 01.07.2017, тобто 
на 50,0%, це, у свою чергу, призвело до скоро-
чення кількості структурних підрозділів банків 
з 19,3 до 9,8 тис. од., або на 49,2%, та звільнення 
персоналу з 246,5 до 135,7 тис. осіб, або на 44,9% 
(табл. 1).

Таблиця 1 
Основні показники зміни в інституційній структурі банківського сектору України за 2013–2017 рр.

Показники 2013 2014 2015 2016 01.07.2017 Темпи приросту, %
1 2 3 4 5 6 7=6/2 · 100% – 100%

Кількість діючих банків 180 145 117 96 90 -50,0
  у т.ч. з іноземним капіталом 19 19 17 17 17 -10,5
Кількість структурних підрозділів банків, тис. од.
  загалом 19,3 15,1 11,9 10,3 9,8 -49,2
  приватні 6,6 4,4 2,3 1,9 1,7 -74,2
  іноземні 3,6 3 2,5 2,2 2,2 -38,9
  ПриватБанк 3,2 2,9 2,6 2,2 2,2 -31,3
  державні 5,9 4,8 4,4 4 3,7 -37,3
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Закінчення табл. 1
Показники 2013 2014 2015 2016 01.07.2017 Темпи приросту, %

1 2 3 4 5 6 7=6/2 · 100% – 100% 
Облікова кількість штатних працівників, тис. осіб
  загалом 246,5 194,4 149,7 140,1 135,7 -44,9
  приватні 91,5 60,3 35,1 29,7 26,6 -70,9
  іноземні 74,9 61 49,9 46,6 45,2 -39,7
  ПриватБанк 32,5 29,7 25,6 25,4 25,7 -20,9
  державні 47,7 43,4 39,1 38,4 38,3 -19,7

Джерело: [1].

У табл. 2 наведено кількість структурних 
підрозділів банків за територіальним розподі-
лом. Найбільш розгалужена мережа спостері-
гається у м. Києві (1 205 одиниць на 10 000 осіб 

населення), а найменше – у Луганській області 
(137 одиниць на 10 000 осіб населення). Рівень 
забезпеченості банківськими послугами у регіо-
нах України дуже нерівномірний. 

Таблиця 2
Діючі структурні підрозділи банків в окремих регіонах України 

на 10 000 осіб населення станом на 01.07.2017  

Слабка ≤ 236 Середня ≤ 279 Значна ≤ 428 Найбільша ≤ 1205
1. Луганська – 137 1. Хмельницька – 241 1. Миколаївська – 291 1. Запорізька – 483
2. Тернопільська – 174 2. Херсонська – 244 2. Черкаська – 308 2. Львівська – 655
3. Чернігівська – 193 3. Чернівецька – 248 3. Вінницька – 340 3. Одеська – 730
4. Волинська –200 4. Сумська – 251 4. Полтавська – 409 4. Харківська – 749
5. Житомирська – 232 5. Івано-Франківська – 269 5. Київська – 413 5. Дніпропетровська – 896
6. Кіровоградська – 232 6. Закарпатська – 279 6. Донецька – 428 6. м. Київ – 1205
7. Рівненська – 236

Джерело: [1]. 

Реформування банківського сектору перед-
бачало його «очищення», яке ще й досі триває, 
тому й надалі може спостерігатися схожа дина-
міка розвитку інституційної складової банків-
ської системи. Посилаючись на нові вимоги 
Базелю ІІІ щодо підвищення вимог до капіта-
лу, було змінено вимоги до статутного капіталу 
банків. Відповідний графік докапіталізації бан-
ків затверджений постановою НБУ № 242 від 
7 квітня 2016 року та передбачає такі строки 
нарощування капіталу [2]:

до 17 червня 2016 року – 120 млн грн капіталу,
до 11 липня 2017 року – 200 млн грн капіталу,
до 11 липня 2018 року – 300 млн грн капіталу,
до 11 липня 2019 року – 400 млн грн капіталу,
до 11 липня 2024 року – 500 млн грн капіталу.
Окремі вчені, зокрема В. В. Мартиненко, схи-

ляються до думки, що беззаперечне виконання 
вимог щодо зростання капіталу, без урахування 
національних особливостей, може мати доволі 
негативні наслідки. Закриття значної кількості 
банківських установ може провокувати кризу 
платежів, оскільки, відповідно до чинного за-

конодавства, гарантування повернення вкладів 
можливе лише для депозитів фізичних осіб, а 
для юридичних осіб такі можливості відсутні. 
Окремі види депозитів не повертаються Фон-
дом гарантування вкладів фізичних осіб, а ті, 
що й повертаються, – зі значним часовим лагом 
з моменту ліквідації банку та часу отримання 
відшкодування. Водночас, як свідчить зарубіж-
ний досвід, питання щодо повернення вкладів 
у США вирішується упродовж одного дня після 
закриття банку [3], у той час, коли в Україні Фонд 
гарантування вкладів фізичних осіб повер тає 
вклади декілька місяців, а то й більше ніж рік. 

На нашу думку, надання гарантій повернення 
вкладів для усіх суб’єктів господарювання спри-
ятиме підвищенню рівня довіри до банківської 
системи та дій монетарної влади. Їх наявність 
буде головною передумовою зростання депозит-
ної бази (як для фізичних, так і юридичних осіб), 
хоча існує твердження, що саме рівень процент-
них ставок визначає динаміку депозитів у банку, 
однак це вже буде другорядним під час вирішен-
ня питання щодо розміщення депозитів. 
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Аналізуючи діяльність Фонду гарантування 
вкладів за період 2014–2016 рр. (реформування 
банківської системи), доходимо висновку, що 
сума виплат відшкодування вкладникам лікві-
до ваних банків становила 46,1 млрд грн, що у 24
рази більше, ніж за аналогічний період 2011–
2013 рр. Фінансовий результат діяльності Фонду 
також суттєво (більше ніж у 45 разів) погіршив-
ся: за період реформування банківської систе-
ми фінансові збитки становили 82,4 млрд грн, 
порівняно із 1.8 млрд грн прибутку за 2011–2013 
роки [4–9]. 

Також до негативних чинників, які стриму-
ють збільшення обсягів депозитів, можна на-
звати негативну схильність до заощаджень насе-
ленням, яка з початку 2015 р. коливалася від «мі-
нус» 2,0% у 1 кварталі 2015 р. до «мінус» 15,5% 
у 1 кварталі 2016 р., а у 1 кварталі 2017 р. вона 
становила «мінус» 12,5% [10], що свідчило про 

відсутність вільних коштів у населення. Тобто 
упродовж того періоду домогосподарства актив-
но витрачали раніше накопичені доходи.

Згідно з даними табл. 3, у 2015 і 2016 роках 
частка населення України, яке мало середньоду-
шовий еквівалент загальних доходів у місяць 
ниж че від фактичного прожиткового мінімуму, 
становила 51,9 та 51,1% відповідно. Це свідчить 
про низький життєвий рівень населення та про 
неможливість нарощування депозитної бази
банків цією верствою населення. Квінтильний 
коефіцієнт фондів (співвідношення сумарних 
дохо дів найбільш і найменш забезпечених 20% 
насе лення, ранжируваного за показником се-
редньо ду шових еквівалентних доходів) становив
3,0. Зменшення коефіцієнта упродовж 2010–
2016 рр. відбувалося не за рахунок підвищення 
дохо дів бідніших верств населення, а за рахунок 
змен шення статків «середнього» класу населення. 

Таблиця 3
Диференціація життєвого рівня населення України за 2010–2016 рр.

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Чисельність населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами за місяць, 
нижчими від законодавчо встановленого прожиткового мінімуму:
  млн осіб 3,6 3,2 3,8 3,5 3,2 2,5 1,5

у відсотках до загальної чисельності 
населення 8,6 7,8 9,0 8,3 8,6 6,4 3,8

Чисельність населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами за місяць, 
нижчими від фактичного прожиткового мінімуму:
  млн осіб … … … … 6,3 20,2 19,8

у відсотках до загальної чисельності 
населення … … … … 16,7 51,9 51,1

Довідково
Середньорічний розмір законодавчо 
встановленого прожиткового мінімуму 
(у середньому на одну особу в місяць, грн)

843,2 914,1 1 042,4 1 113,7 1176 1 227,3 1 388,1

Середньорічний розмір фактичного 
прожиткового мінімуму (у середньому 
на одну особу на місяць, грн)

… … … … 1 357,6 2 257 2 646,4

Квінтильний коефіцієнт диференціації 
загальних доходів населення, разів 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

Квінтильний коефіцієнт фондів 
(щодо загальних доходів), разів 3,5 3,4 3,2 3,3 3,1 3,2 3,0

Депозити домашніх господарств, млн грн 275 093 310 390 369 264 441 951 418 135 410 895 444 676
Джерела: [11 та 12]. 

На підтвердження вищезазначеного, темпи
приросту депозитів домашніх господарств у 
2016 року щодо 2013-го становили лише 0,62% 
(див. табл. 3). 

Вищезазначене зумовлювало зростання 
проб лемної заборгованості перед банками, яка 

на 01.07.2017 становила 57,9% від усіх кредитів, 
наданих домашнім господарствам, у тому числі 
в національній валюті – 24,3%, а в іноземній – 
95,5% [12]. Такий високий відсоток заборгова-
ності за кредитами в іноземній валюті поясню-
ється значною девальвацією гривні, що зробило 
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неможливим своєчасне обслуговування кредит-
ного боргу та подальше зростання заборгова-
ності.

На тлі окреслених проблем регулярно вини-
кає питання щодо необхідності нарощування 
кредитного портфеля банків, зокрема шляхом 
зниження процентних ставок за кредитами, 
водночас знижуючи процентні ставки за депо-
зитами, оскільки, за класичною теорією, саме 

вартість депозитів формує ціну кредитних ре-
сурсів. Проте ключовою особливістю вітчиз-
няного ринку є наявність значних кредитних 
ризиків, що й виступає основним чинником 
формування рівня процентних ставок за креди-
тами.

Так, частка непрацюючих кредитів, наданих 
корпоративному сектору, станом на 01.07.2017 
становила 58,5% (рис. 1).

Рис. 1. Частка непрацюючих кредитів у загальному обсязі наданих банками України кредитів
 станом на 01.07.2017 

Джерело: [12]. 

мл
н 
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н

Водночас в умовах кризової економіки під-
приємства надавали перевагу самофінансуван-
ню. 

Так, за даними Державної служби статистики 
України, фінансування капітальних інвестицій 
підприємств та організацій переважно відбува-

лося за рахунок власних коштів (рис. 2) із тен-
денцією до зростання їхньої частки у фінансу-
ванні із 58,6% у 2007 році до 74,3% за станом на 
01.07.2017, при цьому частка банківських кре-
дитів протягом відповідного періоду поступово 
знижувалася із 15,2 до 5,2%.

Рис. 2. Фінансування капітальних інвестицій за рахунок власних коштів 
і банківських кредитів в Україні з 2007 року до 01.07.2017

Джерело: [13]. 
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Значна частка непрацюючих кредитів була 
зумовлена кредитною політикою банків, які під 
час кредитного буму надавали кредити без на-
лежної оцінки платоспроможності позичальни-
ків та без належного кредитного забезпечення. 
Крім того, ціни на активи, які використовува-
лися при іпотечному кредитуванні, були значно 
завищені. Під час кризи ціни на нерухомість по-
чали стрімко знижуватися, що знецінило наявне 
забезпечення. 

У 2013–2016 рр. обсяги кредитів, наданих до-
машнім господарствам, скоротилися на 15,6%, 
а кредити, надані нефінансовим корпораціям, 
зросли на 18,8%, водночас це зростання було но-
мінальним, оскільки у національній валюті вони 
знизилися на 8,1%, а у доларах США та євро 
відповідно зросли на 76,9 та 41,1% за умови де-
вальвації гривні до долара у 3,4 та до євро – у 2,7 
раза. Ураховуючи, що облік депозитів в інозем-
ній валюті ведеться у перерахунку в гривневому 
еквіваленті, то можна помітити суттєвий зв’язок 
між темпами зростання кредитів в іноземній ва-
люті та девальвацією гривні.

Згідно з опитуваннями підприємств, що про-
водяться Національним банком України, частка 
респондентів, яка планує брати кредити, у ІІІ 
кварталі 2017 року становила 38,5% [14]. Най-
більше планують брати кредити: 

 – за видами економічної діяльності – під-
при єм ства переробної промисловості 
(55,7% відповідей);

 – за розміром – великі підприємства (50,0%);
 – за напрямом діяльності – підприємства, 

що здійснюють експортні та імпортні 
опе рації (53,3%); 

 – за регіонами – підприємства Львівської 
області (66,7%), що обумовлено підвище-
ною туристичною направленістю регіону 
протягом останніх років.

Отже, відновлення кредитування передбачає 
взаємовигідність і добровільність кредитних 
умов, проте за їх відсутності вільні кошти бан-
ків будуть направлятися в інші ніші, зокрема 

вкладатися у депозитні сертифікати Національ-
ного банку України, адже починаючи з 2013 р. 
ліквідність банківської системи стрімко підви-
щувалася і центральний банк країни проводив 
значні обсяги мобілізаційних операцій. Так, за 
2013–2016 рр. обсяг операцій з мобілізації кош-
тів банків перевищив обсяг операцій з підтри-
мання ліквідності банків на 9,3 трлн грн [15]. 

Висновки за результатами дослідження 
і перспективи подальшого розвитку. Під-
вбиваючи підсумки, слід підкреслити тісний 
взаємозв’язок між станом банківської системи, 
економічною ситуацією та рівнем економічної 
активності в країні. Період реформування еко-
номіки і банківської системи супроводжувався 
значними потрясіннями: девальвацією гривні, 
через упровадження гнучкого валютного курсу 
за нового монетарного режиму, і скороченням 
кількості банківських установ та їхніх структур-
них підрозділів через «очищення» банківської 
системи. Це все вплинуло на основні показни-
ки діяльності банків, зокрема, на зменшення їх 
депозитних ресурсів та обсягів кредитної діяль-
ності, через низький попит на кредити з боку 
суб’єктів господарювання, що зумовлено низь-
кою економічною активністю та зниженням ку-
півельної спроможності населення. Подальший 
стан банківської системи може мати декілька 
сценаріїв розвитку. Водночас відновлення зрос-
тання депозитів у банках можливе за умови 
надання гарантій їх повернення усім суб’єктам 
господарювання, у разі ліквідації банку, і також 
прискорення терміну видачі гарантованих депо-
зитів. Значний обсяг ліквідності банків мобілі-
зується Національним банком України шляхом 
розміщення депозитних сертифікатів, тому з 
метою перенаправлення ліквідності у реальний 
сектор економіки слід суттєво знизити процент-
ні ставки за мобілізаційними операціями. Також 
відновленню кредитування допоможе коригу-
вання економічної політики держави з метою 
пожвавлення економічної активності та купі-
вельної спроможності населення. 
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Th e shift  in the monetary regime, implementation 
of the Basel III requirements and the clean-up of 
the banking system have laid a new foundation 
for the operation of the banking system. However, 
not all the banks and economic entities have been 
able to adjust to new conditions. All this has raised 
numerous questions for which clear-cut answers 
have yet to be found. 

Th is, in turn, has led to vigorous discussions 
among the academic and banking community, 
calling for the need to carry out an in-depth analysis 
of the banking system aiming to explore the potential 
to enhance the effi  ciency of the banking sector.

Th is paper has investigated the close interaction 
between the state of the banking system, the 
economic situation and the level of economic 
activity in the country. Th e economic and banking 
sector reforms were complicated by the turmoil 
and deep shocks: the depreciation of the hryvnia 
caused by the implementation of a fl exible exchange 
rate regime under the new monetary regime, as 
well as a reduction in the number of banking 
institutions and their structural units as a result of 

the banking system clean-up. Th is has aff ected the 
key performance indicators of banks, in particular, 
leading to a reduction in the banks’ funding base 
and weaker lending activity of banks, driven by low 
demand for loans from economic entities due to low 
economic activity and a reduction in the purchasing 
power of households. 

Th ere are several scenarios for the future path of 
the banking system. However, bank deposits may 
resume growth if all economic entities receive clear 
guarantees that they can get their deposits back 
even if failed banks are placed under liquidation 
and providing that the payout of insured deposits is 
accelerated.

Th e bulk of banks’ liquidity is absorbed by the 
National Bank of Ukraine through CD placement 
operations. Th erefore, it is necessary to reduce 
signifi cantly interest rates on liquidity-absorbing 
operations to channel liquidity to the real sector. 
Also, eff orts to adjust the government’s economic 
policy aiming to boost economic activity and 
improve the purchasing power of households may 
help revive lending.
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Анотація. Досліджено теоретичні питання тор-
говельної діяльності підприємств в Україні. Вивчено 
законодавчі та нормативні акти, які діють на те-
риторії України, проаналізовано праці зарубіжних і 
вітчизняних науковців, щодо теоретичних та облі-
кових аспектів торговельної діяльності. Досліджено 
суть та необхідність товарних запасів на підприєм-
ствах України. 

Виокремлено розмежування оптової та роздріб-
ної торгівлі, їхніх спільних і відмінних рис. Проведено 
аналіз обліку товарів, витрат та отриманого до-
ходу від їх реалізації. Надано рекомендації щодо удо-
сконалення ведення обліку реалізації товарів на під-
приємстві.

Ключові слова: торговельна діяльність, товар, то-
варні запаси, оптова торгівля, роздрібна торгівля, облік, 
реалізація, підприємство. 

Аннотация. Исследованы теоретические вопросы 
торговой деятельности предприятий в Украине. 
Изучены законодательные и норма тивные акты, 
действующие на территории Украины, про анали зи-
рованы труды зарубежных и отечест венных ученых 
относительно теоретических и учетных аспек-
тов торговой деятельности. Исследована суть 
и необходимость товарных запасов на предпри-
ятиях Украины. Выделены разграничения оптовой 
и розничной торговли, их общие и отличительные 
черты. Проведен анализ учета товаров, расходов 
и полученного дохода от их реализации. Даны реко-
мендации по совершенствованию ведения учета ре-
ализации товаров на предприятии.

Ключевые слова: торговая деятельность, товар, 
товарные запасы, оптовая торговля, розничная торгов-
ля, учет, реализация, предприятие.

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку економіки країни та світу вцілому спо-
стерігаються кардинальні зміни у структурі та 
формах власності, а також в організації ведення 
обліку та управлінні підприємством. Проте про-
цес реалізації продукції й надалі відіграє дуже 
важливу роль на сучасному економічному рин-
ку. 

Торговельна діяльність забезпечує збалансо-
ваність між виробництвом і споживанням това-
рів, задовольняючи попит споживачів та надаю-
чи бажаного прибутку підприємству. Саме тому 
для ефективної організації роботи підприємства 
необхідно запровадити раціональне управління 
товарами (запасами), що були придбані, та їх по-
дальшою реалізацію.

Зміни, що відбуваються в економічній сис-
темі, невизначеність умов функціонування 
суб’єктів господарювання зумовлюють зміну іс-
нуючих та виникнення нових завдань щодо ви-

рішення проблемних питань обліку операцій з 
товарами в оптовій та роздрібній торгівлі. 

Актуальність теми. Сьогодні однією з най-
поширеніших форм підприємництва в Україні є 
торговельна діяльність, про що свідчать статут-
ні документи організацій, у яких найчастіше як 
вид підприємницької діяльності зазначається 
торгівля. 

Торговельна діяльність будь-якого підпри-
ємства передбачає отримання прибутку, який 
передусім залежить від асортименту товарів, 
що пропонуються продавцем та при продажу 
яких формується його дохід. Лише за допомогою 
створення та функціонування форм і методів 
бухгалтерського обліку та внутрішнього кон-
тролю руху товарів може бути досягнутий мак-
симальний ефект від проведеної діяльності. 

Наявні на сьогодні напрацювання авторів 
базуються на класичному підході та не відо-
бражають роз’яснення усіх існуючих питань. 
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Саме тому відображення облікових операцій з 
надходження та вибуття товарів в оптовій тор-
гівлі зумовлюють потребу дальшого їх дослід  -
ження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженням теоретичних і практичних аспектів 
торговельної діяльності підприємств займалося 
багато науковців, як вітчизняних, так і зарубіж-
них, а саме: В. П. Павлик [9], В. Б. Захожай [5], М. 
Ф. Базась [5], М. М. Матюха [6], A. В. Калина [5], 
М. Л. Конева [5], В. О. Яценко [5], Є. І. Свідер-
ський [11], Я. В. Сливка [12], О. М. Чабанюк [13], 
Н. О. Юганович [13] та інші. Методичні підходи 
до оцінки ефективності діяльності підприємства 
розглядали у своїй праці А. О. Касич та І. Г. Хіміч 
[14]. Їхній внесок щодо наукового обґрунтуван-
ня цієї проблеми є надзвичайно вагомим, проте 
праці названих науковців є надзвичайно диску-
сійними. Тому шляхи розв'язання даної пробле-
ми потребують подальшого вдосконалення.

Мета дослідження. Головною метою дослі-
дження є вивчення теоретичних питань тор-
говельної діяльності підприємств та обґрун-
тування її видів. Аналіз основних видів і форм 
товарообороту та визначення їх впливу на ор-
ганізаційну діяльність підприємства. Вивчення 
особливостей ведення бухгалтерського обліку 
товарів на підприємстві. Дослідження цих пи-
тань надасть змогу систематизувати і виокре-
мити основні науково-методичні та законодавчі 
підходи до їх розуміння.

Викладення основного матеріалу. На сьо-
годні найпоширенішою формою діяльності 
підприємств, а саме однією з важливих галузей 
економіки в Україні, є торговельна діяльність, 
що потребує чіткого, актуального механізму за-
конодавчого регулювання. 

Основними нормативно-правовими актами її 
регулювання є: 

• Господарський кодекс України, Цивіль-
ний кодекс України;

• Податковий кодекс України;
• Закон України «Про захист прав спожи-

вачів»;
• Закон України «Про споживчу коопера-

цію»; 
• Закон України «Про зовнішньоекономіч-

ну діяльність»; 
• Закон України «Про ціни та ціноутворен-

ня»; 
• Закон України «Про застосування реє-

страторів розрахункових операцій у сфе-
рі торгівлі, громадського харчування та 
послуг»; 

• Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про порядок провадження торговельної 
діяльності та правила торговельного об-
слуговування населення».

Існують декілька підходів до визначення тер-
міну «торговельна діяльність», аналіз основних 
законодавчих джерел та наукових праць наведе-
но в табл. 1.

Таблиця 1
Порівняльна характеристика визначення терміна «торговельна діяльність» 

згідно із законодавчими джерелами і науковими працями
Автор, джерело Визначення

Господарський 
кодекс України [1]

Торговельною є діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання у сфері то-
варного обігу, спрямована на реалізацію продукції виробничо-технічного призначен-
ня і виробів народного споживання, а також допоміжна діяльність, яка забезпечує їх 
реалізацію шляхом надання відповідних послуг.

Податковий 
кодекс України [2]

Продаж (реалізація) товарів – будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами 
купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими до-
говорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або ком-
пенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання 
товарів. 

ДСТУ 4303:2004 [3] Торговельна діяльність – ініціативна, систематична, виконувана на власний ризик для 
одержання прибутку діяльність юридичних і фізичних осіб щодо купівлі та продажу 
товарів кінцевим споживачам або посередницькі операції, або діяльність із надавання 
агентських, представницьких, комісійних та інших послуг у просуванні товарів від 
виробника до споживача. 

Порядок прова-
дження торговель-
ної діяльності та 
правил торговель-
ного обслуговуван-
ня населення

Торговельна діяльність – це самостійна, ініціативна діяльність фізичних та юридич-
них осіб щодо здійснення купівлі та продажу товарів народного споживання з метою 
одержання прибутку.
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Закінчення табл. 1
Автор, джерело Визначення

Пальчук П. М. 
[10]

Торгівля (торговельна діяльність) – діяльність, пов’язана із продажем товарів виробничо-
технічного призначення і товарів народного споживання, на підставі різних цивільно-
правових договорів, які передбачають передачу прав власності на такі товари, а також 
допоміжна діяльність, спрямована на забезпечення умов для їх продажу шляхом надання 
відповідних послуг.

Свідерський Є. І.
 [11]

Торговельна діяльність – самостійна діяльність юридичних і фізичних осіб зі здійснення 
операцій купівлі-продажу товарів споживчого призначення з метою отримання прибутку. 

Підсумовуючи наведені вище визначення, 
тлу мачимо термін «торговельна діяльність» – 
підприємницька діяльність, здійснювана суб’єк-
тами господарювання шляхом купівлі-продажу 
товарів з метою отримання прибутку. 

У п. 3 статті 263 цього Кодексу наведено фор-
ми господарсько-торговельної діяльності, які 
можуть здійснювати суб’єкти господарювання: 
ма те рі ально-технічне постачання і збут; енерго-

по с та чання; заготівля; оптова торгівля; роздріб-
на торгівля і громадське харчування; продаж і 
пе ре дача в оренду засобів виробництва; комер-
цій не посередництво у здійсненні торговельної
ді яль ності, інша допоміжна діяльність із забезпе-
чення реалізації товарів (послуг) у сфері обігу [1].

Торговельна діяльність підприємств на тери-
торії України включає в себе оптову та роздрібну 
торгівлю (табл. 2). 

Таблиця 2
Порівняльна характеристика визначення оптової та роздрібної торгівлі 

Автор, 
джерело

Визначення
Оптова торгівля Роздрібна торгівля

КВЕД Оптова торгівля і посередництво у торгівлі 
включає перепродаж (продаж без внесення 
змін) нових або уживаних речей чи виробів 
роздрібним торговцям або споживачам 
у промисловості і в торгівлі, групам користува-
чів або професійним користувачам чи посеред-
никам, які купують ці товари або вироби 
від імені роздрібних торговців, споживачів 
або груп споживачів.

Роздрібна торгівля як вид економічної 
діяльності включає перепродаж (продаж
без видозмінення) населенню нових 
або уживаних товарів, призначених 
для особистого споживання 
або використання.

ДСТУ Оптова торгівля – це вид економічної діяль-
ності у сфері товарообігу, що охоплює купівлю-
продаж товарів за договорами поставки 
партіями для подальшого їх продажу кінцево-
му споживачеві через роздрібну торгівлю 
або для виробничого споживання та надавання 
пов’язаних із цим послуг.

Роздрібна торгівля – це вид економічної 
діяльності в сфері товарообігу, 
що охоплює купівлю-продаж товарів 
кінцевому споживачеві та надавання 
йому торговельних послуг.

Основною відмінністю їх є те, що змістом ді-
яльності за оптової торгівлі є перепродаж това-
рів іншим збутовим підприємствам, а роздрібної 
торгівлі – продаж товарів кінцевим споживачам. 

Також значною відмінністю є їхня форма 
функціонування, адже за оптової торгівлі – це 
оптові бази, підприємства, склади, а за роздріб-
ної – мережі супермаркетів, одиничні магазини, 
торгові ринки та інші окремі підприємства.

Спільною рисою в оптовій та роздрібній 
торгівлі визначено, що джерелом формування 
їх прибутку є торгова націнка на реалізований 
товар. Для отримання максимального прибутку 
постачальник повинен весь час бути у взаємодії 
зі споживачами, для розуміння який саме товар 
та у якій кількості їм є необхідним (рис. 1).

 

 

Рис. 1. Схема здійснення взаємодії 
між постачальником і споживачем

Законодавством України визначено такі 
об’єк ти торговельної діяльності: а) товари, б) по -
слуги, в) цінності, г) гроші. Проте головним се-
ред них вважаються саме товари – матеріальні
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Рис. 2. Види складів товарних запасів сфери обігу

цінності, що придбані або утримуються під-
приємством для подальшого продажу, а також 
супутні роботи та послуги, до яких належить 
фасування, пакування тощо [1]. Тож робимо 

висновок про те, що торговельна діяльність не 
може існувати без наявності товару на складі.

Для забезпечення безперервного процесу то-
варообігу необхідні певні запаси товарів (рис. 2). 

Необхідність їх утворення виникла з багатьох 
причин, основними з яких є існування неперед-
бачених коливань попиту на товар, зміни та не-
ритмічність виробництва, безперервність обер-
тання товарів, потреба у створенні стартових 
резервів тощо. 

Товарні запаси, залежно від особливостей 
обігу, поділяють на: а) товарні запаси поточно-
го зберігання (призначені для задоволення по-
всякденної потреби торгівлі в безперебійному 
продажу товарів), б) запаси товарів сезонного 
нагромаджування (пов’язане зі сезонністю ви-
робництва і споживання окремих товарів). 

Бухгалтерський облік та складання фінан-
сової звітності на підприємствах України про-
водиться згідно із встановленими вимогами 
прийнятих законодавчих та нормативних актів, 
Положень (стандартів) бухгалтерського облі-
ку, Національного плану рахунків, внутрішніх 
уставних документів підприємства. 

В організації обліку підприємства процес 
реалізації продукції є одним із останніх та ви-
рішальних в оцінці ефективності роботи даного 
підприємства за рік. Успішною реалізацією то-
вару на економічному ринку країни вважається 
продаж товарів за сформованою мінімальною 
собівартістю товару та за максимально можли-
вої ціни продажу. Тобто джерелом формування 
прибутку підприємств є торгова націнка.

Методологічні засади формування в бухгал-
терському обліку торговельного підприємства 
інформації про товари і розкриття її у фінан-
совій звітності визначає Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 9 «Запаси», згідно з яким 
«товари – це матеріальні цінності, що придба-
ні (отримані) та утримуються підприємством/
установою з метою подальшого продажу» [4].

Організація їх обліку залежить від багатьох 
факторів: форми торгівлі, різниці та коливання 
цін на ринку тощо. Одним із рівнів регламента-
ції обліку товарних запасів є облікова політика 
суб'єкта господарювання, питання важливості 
якої розглядали у своїх працях А. О. Касич [7] і 
О. В. Онищенко [8].

Згідно з Планом рахунків бухгалтерського об-
ліку України, облік товарів тари в торговельних 
підприємствах ведеться на рахунку 28 «Товари». 
За дебетом цього рахунку відображають збіль-
шення вартості придбаних (отриманих) товарів, 
за кредитом – зменшення вартості реалізованих 
(вибулих) товарів. 

Товари в роздрібній торгівлі обліковуються
за продажними цінами, а в оптово-збутових ор-
га нізаціях – за купівельними або продажними 
ці на ми. Інформація про витрати відображається
за допомогою двох рахунків, а саме: 92 рахунок
«Адміністративні витрати» і 93 «Витрати на збут».

Головним завданням будь-якого підприєм-
ства є отримання прибутку. Він є найважливі-
шою фінансовою категорією, що відображає по-
зитивний фінансовий результат господарської 
діяльності підприємства, характеризує ефектив-
ність виробництва і свідчить про обсяг і якість 
виробленої продукції, стан продуктивності 
праці, рівень собівартості. Науково-методичні 
аспекти обліково-аналітичного забезпечення 
управління прибутком підприємства розглядали 
у своїй праці А. О. Касич, Р. М. Циган, О. І. Кар-
бан [15]. Прибуток на підприємствах торгівлі, а 
саме джерело його формування, обліковується 
на рахунку 285 «Торгова націнка». За кредитом 
рахунку 285 відображається нарахування націн-
ки на товари (у кореспонденції з рахунком 282), 
а за дебетом – її списання наприкінці місяця.
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У роздрібних підприємствах після проведен-
ня нарахування націнки на рахунку 282, товари 
обліковуються не за первісною вартістю, а за ці-
нами продажу. Після реалізації товару торгова 
націнка за цим реалізованим товаром списуєть-
ся зворотним проведенням Дт 285 Кт 282.

Узагальнення інформації про доходи від реа-
лізації товарів, готової продукції, робіт і послуг, 
про суму знижок, наданих покупцям, та про інші 
вирахування з доходу здійснюється на рахунку 
70 «Доходи від реалізації». За кредитом рахунку 
відображається збільшення (одержання) доходу, 
а за дебетом – належна сума податків, результат 
операцій перестрахування та списання у порядку
закриття – на рахунок 79 «Фінансові резуль тати».

Підприємствами оптової торгівлі при веден-
ні обліку товарів за цінами реалізації додатково 
робиться запис з відображення товарної над-
бавки (оптово-збутової націнки) та суми ПДВ: 
Дт 282 Кт 285. Якщо підприємство веде облік то-
варів на складі за купівельними цінами: Кт 702 
(вказується вартість реалізованих у фактичних 
цінах реалізації), Дт 902 (вказується собівартість 
реалізації товарів без ПДВ). 

Для вдосконалення облікового процесу та 
вирішення проблем ведення обліку торгівлі на 
оптових та роздрібних підприємствах пропону-
ємо такі напрями:

 – чітке дотримання законодавчих і норма-
тивних актів України;

 – установлення чіткої схеми документообі-
гу та оформлення документів згідно з ви-
могами законодавства;

 – деталізація оформлення документів (з 
включенням усіх необхідних пунктів, за-
лежно від виду діяльності підприємства) 

для можливості оперативного аналізу 
проведенної операції;

 – закупівля необхідного програмного за-
без печення для оперативності надання ін-
формації та зменшення трудових витрат;

 – проведення позапланових інвентариза-
цій як товарів на складах, так і наявності 
та правильності оформленої докумен-
тації.

Висновки. У цій статті було проаналізовано 
законодавчу базу країни, наукові дослідження 
провідних учених щодо вивчення теоретичних 
питань торговельної діяльності підприємств та 
обґрунтування її видів. Зроблено висновок про 
те, що торговельна діяльність підприємств Укра-
їни забезпечує безперервний процес товарообо-
роту на економічному ринку від виробника до 
кінцевого споживача. 

Проаналізовано основні види і форми това-
рообороту, виокремлено причини утворення то-
варних запасів на підприємстві. 

Вивчивши особливості ведення бухгалтер-
ського обліку товарів на підприємстві, з’ясовано, 
що задля забезпечення ефективної торговельної 
діяльності підприємству доцільно встановити 
чіткий процес організації обліку. Запропонова-
ні напрями вдосконалення облікового процесу 
та вирішення проблем ведення обліку торгівлі 
на оптових і роздрібних підприємствах сприя-
тимуть збільшенню ефективності від відобра-
ження інформації щодо проведеної діяльності, а 
саме реалізації товарів.

Удосконалення облікового процесу сприяє 
можливості надання більш повної та об’єктивної 
інформації, що сприяє підвищенню ефективнос-
ті роботи підприємства в цілому.
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At the current stage of development of the 
economy of the country and the world in general, 
there are radical changes in the organization of 
accounting and management of the enterprise. 
However, the process of product sales continues 
to play an important role in the modern economic 
market.

Today, one of the most common forms of entre-
preneurship in Ukraine is trade activity, as evidenced 
by the statutory documents of organizations in 
which the trade is most oft en indicated as an activity 
type of entrepreneurial activity.

Trading activities ensure the balance between 
pro duction and consumption of goods, satisfying 
the demand of consumers and providing the desired 
profi t to the enterprise. Th at is why, for the eff ective 
organization of the company’s work, it is necessary 
to introduce rational management of the goods 
(stocks) that were acquired and their subsequent 
realization.

Summing up the investigated work, the term 
«trading activity» is interpreted as – entrepreneurial 
activity carried out by business entities in relation 
to the sale and purchase of goods for the purpose of 
profi t.

Th e article deals with theoretical questions of 
commercial activity of enterprises in Ukraine. 

Th e legislative and normative acts that are in 
force in Ukraine are analyzed, the work of foreign 
and domestic scientists is analyzed, concerning 
theoretical and accounting aspects of trade activity. 
Th e main types and forms of trade turnover are 
analyzed, the causes of formation of commodity 
stocks at the enterprise are outlined. Th e essence 
and necessity of commodity stocks at the enterprises 
of Ukraine is investigated. Th e distinction between 
wholesale and retail trade, their common and 
distinctive features is singled out. Th e analysis of 
commodity accounting, expenses and received in-
come from their implementation was carried out.

Having studied the peculiarities of accounting 
of goods at the enterprise, it was found out that in 
order to ensure the eff ective trading activity of the 
enterprise it is necessary to establish a clear process 
of accounting organization at the enterprise. Th e 
proposed areas for improving the accounting process 
and solving the problems of accounting for trading 
at wholesale and retail enterprises will increase 
the eff ectiveness of displaying information about
the activities carried out, namely, the sale of goods.

Improving the accounting process helps to 
provide more complete and objective information, 
which helps to improve the effi  ciency of the company 
in general.
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Анотація. На основі аналізу наукових праць вітчиз-
няних і зарубіжних дослідників узагальнено підходи 
різних вчених до сутності поняття «фінансовий 
сектор». Проаналізовано загальносистемні харак-
теристики фінансового сектору та виокремлено 
його основні функції. Детально розглянуто етапи 
стратегічного планування розвитку фінансового 
сектору. Доведено, що система цілей стратегії роз-
витку фінансового сектору повинна складатись із 
таких елементів: стратегічне бачення; стратегічні 
цілі та оперативні цілі. Запропоновано авторський 
підхід до формування стратегії розвитку фінансо-
вого сектора, що базується на проведенні оціню-
вання ефективності стратегії. Побудовано модель 
стратегічного планування розвитку фінансового 
сектору. 

Ключові слова: фінансовий сектор, стратегія, інсти-
туційне середовище, цілі, ефективність, модель.

Аннотация. На основе анализа научных работ 
отечественных и зарубежных исследователей 
обобще ны подходы различных ученых к сущности 
по ня тия «финансовый сектор». Проанализированы 
об щесистемные характеристики финансового сек-
тора и выделены его основные функции. Подробно 
рассмотрены этапы стратегического планирова-
ния развития финансового сектора. Доказано, что 
система целей стратегии развития финансового 
сектора должна состоять из следующих элементов: 
стратегическое видение; стратегические цели и 
оперативные цели. Предложен авторский подход к 
формированию стратегии развития финансового
сектора, основанный на проведении оценки эффек-
тив  ности стратегии. Построена модель стра-
теги ческого планирования развития финансового 
сектора.

Ключевые слова: финансовый сектор, стратегия, ин-
ституциональная среда, цели, эффективность, модель.

Вступ. Фінансова криза в Україні, загострив-
ши низку структурних проблем у фінансовому 
секторі вітчизняної економіки, вимагає приско-
рення реалізації економічних реформ, спрямо-
ваних на стимулювання внутрішнього попиту і 
формування дієвого внутрішнього ринку, що ви-
значено Угодою про асоціацію між Україною та 
ЄС. У таких умовах актуалізується потреба роз-
робити й обґрунтувати основні засади стратегії 
розвитку фінансового сектору України. Фор му-
вання державної політики в цілому або в тій чи 
іншій сфері відображається у створених відпо-

відних офіційних документах – доктринах, кон-
цепціях, стратегіях, програмах, планах тощо, які 
повинні бути чітко дотримані за безпосеред ньої 
реалізації завдань державної політики та досяг-
нення поставленої мети. Розроблення вище зга-
 даних офіційних документів відбувається в кон-
тексті державного стратегічного планування. 

Проте сьогодні відсутня цілісна система дер-
жавного стратегічного планування (характер-
на не узгодженість між різними стратегічними 
та пла новими документами; відсутність чіткого 
зв’яз ку між плановими документами і бюджетом;
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відсутність єдиного підходу до планування, не-
визначеність статусу деяких стратегічних до-
кументів, політичних і юридичних наслідків їх 
невиконання; неефективна система оцінювання 
державної політики та відсутність відповідаль-
ності за прийняття неефективних управлін-
ських рішень), як наслідок – стратегічні доку-
менти не ви конуються, а дії уряду та окремих 
міні стерств мають хаотичний та неузгоджений 
характер (значна частина яких продиктовані 
тим часовими еконо мічними чи соціальними 
виклика ми, політич ною доцільністю або корпо-
ративними інтересами окремих владних груп). 
Таким чином, невирішеним залишається питан-
ня, якою має бути система державного страте-
гічного плану вання, щоб стимулювати усі уря-
дові структури до узгоджених дій у напрямі реа-
лізації стратегічних пріоритетів, одним з яких є 
забезпе чення стійкості та надійності фінансово-
го сектору України. 

Аналіз досліджень і постановка завдання. 
Дослідженню особливостей розробки держав-
них стратегій присвячено значну кількість робіт 
вітчизняних і зарубіжних учених. Найбільш ва-
гомий внесок було зроблено такими вченими, як 
Я. Жаліло, А. Баровська, Е. Янґ, Л. Куінн, П. Пе-
тровський, Я. Бережний, М. Мельник, О. Бер-
данова, В. Вакуленко, В. Тертичка. Проте у пра-
цях практично не розглядається, якою має бути 
система державного стратегічного планування 
розвитку фінансового сектору, щоб забезпечити 
створення оптимальної стратегії та забезпечити 
її виконання. Таким чином попри значний нау-
ковий доробок учених, подальшого дослідження 
потребують питання, пов’язані з удосконален-
ням методологічних засад стратегічного плану-
вання розвитку фінансового сектору як складної 
системи фінансових інституцій, а також відо-
браження специфіки формування стратегії роз-
витку фінансового сектору. 

Результати дослідження. Специфіка форму-
вання стратегії розвитку фінансового сектору, 
перш за все, полягає в тому, що необхідно врахо-
вувати те, що фінансовий сектор не є однорід ним 
об’єктом, а множиною самостійних елемен тів з 
важливими взаємозв’язками між ними, тобто
системою. Саме тому важливе значення має те-
оретичне обґрунтування сутності фінансового 
сектору та його складових. Поняття «фінансо-
вий сектор» застосовується для уніфікації ста-
тистичних стандартів. Через нечіткість стан-
дартизації в економіці сучасних підходів вини-
кає протиріччя між теоретичним і практичним 
розумінням поняття «фінансовий сектор». 

Дослідженням впливу фінансового сектору 
на розвиток реального сектору економіки за-
ймалась низка вітчизняних і зарубіжних учених, 
у працях яких спостерігаємо різноманіття підхо-
дів до тлумачення поняття та структури «фінан-
сового сектору». Так, П. Александр, С. Баден і В. 
Холзл до структури фінансового сектору вклю-
чають регуляторну практику та законодавство 
[1, с. 2; 2, с. 5–10] і надмірно розширюють його 
межі, адже не вказують, що вплив законодавства 
та регуляторної практики фінансового сектору 
розповсюджується далеко за його межі.

Інколи в означення поняття «фінансовий 
сектор» включають інститути, які не пов’язані з 
наданням фінансових послуг, визначеними тео-
рією фінансового посередництва. Так, О. Сніжко 
розглядає фінансовий сектор як сукупність по-
стачальників фінансових продуктів в економіці 
[3, с. 57]. Але з позиції структурного підходу в 
означення поняття «фінансовий сектор» ма-
ють бути включені лише інституційні одиниці, 
які надають фінансові послуги на комерційній 
основі незалежно від форм власності. За такого 
підходу вдається виокремити органи держав-
ного регулювання (такі як Національний банк 
України, Міністерство фінансів України та інші 
органи секторного регулювання) зі структури 
фінансового сектору з практичних міркувань, 
оскільки вони не створюють доданої вартості та 
виступають лише допоміжними інституційними 
одиницями при розподілі ВВП.

С. Науменкова і С. Міщенко під поняттям 
«фінансовий сектор», розуміють «…частину 
економіки, що пов’язана з діяльністю фінан-
сових інститутів…» [4]. Таке визначення тіль-
кичастково відображає характер ролі та місця 
фінансового сектору у фінансовій системі краї-
ни, оскільки поняття «фінансовий сектор» роз-
глядається лише з інституційного підходу, а з не 
функціонального. Пізніше С. Міщенко у дисер-
таційному дослідженні трактує поняття «фінан-
совий сектор» з узагальнювальної точки зору, як 
сукупність усіх організацій, головною метою ді-
яльності яких є фінансове посередництво (бан-
ківська система, до складу якої входять органи 
грошово-кредитного регулювання, грошово-де-
позитні банки та інші фінансові установи, що 
включають пенсійні фонди, страхові компанії, 
взаємні фонди, кредитні спілки) [4, с. 15–30]. 
Слід виділити, що такий підхід також є фрагмен-
тарним, оскільки зосереджується лише на пере-
ліку структурних елементів.

І. Левина характеризує поняття «фінансовий 
сектор» як сукупність механізмів, що опосеред-
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ковують функціонування реального сектору, і 
елементів, які обслуговують виключно інтере-
си капіталу [6, с. 85–100]. У такому визначенні 
термін «механізм» ототожнюється із сукупністю 
взаємодіючих між собою фінансових посеред-
ників без уточнення ролі і місця фінансового 
сектора у взаємодії з фінансовою системою чи 
фінансовим ринком.

Якщо поняття «фінансовий сектор» вважати 
певним інституційним угрупованням суб’єктів 
ринку, мета діяльності яких зводиться до опосе-
редкування взаємовідносин щодо руху вільних 
фінансових ресурсів між суб’єктами інших сек-
торів, то з такої позиції місце фінансового сек-
тору у взаємодії з фінансовою системою і струк-
турно-змістове наповнення поняття суб’єктів 
ринку представлене достатньо розпливчасто.

З огляду на вищесказане найбільш слушним 
є визначення Ю. Дяченко, згідно з яким поняття 
«фінансовий сектор» розглядається як цілеспря-
мована самоорганізуюча підсистема фінансової 
системи, яка є сукупністю фінансових інститу-
тів, що здійснюють операції з надання фінан-
сових послуг і пов’язані з іншими секторами 
економіки [7, с. 5–10]. Фінансовий сектор, пред-
ставлений системою фінансових інститутів по-
середницького характеру, виступає єднальною 
ланкою фінансового забезпечення між фінан-
совим ринком і реальним сектором економіки, 
стимулює ефективне функціонування фінансо-
вої системи, а все це в комплексі формує перед-
умови для стійкого економічного зростання в 
країні [8, с. 30]. Актуальність і значущість ви-
вчення інституційного середовища фінансового 
сектору визначається вектором розвитку фінан-
сових інститутів і фінансової системи загалом. 
Інституційна ефективність фінансового сектору 
пов’язана з його зростанням (кількісними зміна-
ми параметрів системи, зокрема зі збільшенням 
активів фінансових корпорацій і виробництвом 
фінансових послуг) та розвитком (якісними змі-
нами і переходом через структурні зміни за ра-
хунок використання нових технологій від одного 
якісного інституційного стану до іншого). Таким 
чином, інституціалізація фінансового сектору 
полягає у виникненні нових, запозиченні чи ви-
дозміні існуючих інститутів, які беруть участь у 
фінансовій діяльності. Поява нових інститутів 
стимулює розвиток фінансового сектору, а в разі 
неефективної інституції викликає необхідність 
її модифікації регулятором. 

Варто зазначити, що зі середини ХХ ст. вчені 
почали приділяли більше уваги взаємозв’язкам 
між розвитком фінансового сектору та економіч-

ним зростанням. Такими дослідженнями за йма-
лись А. Гершенкрон [9], Р. Ґолдсміт [10], Е. Шоу 
[11] і Р. Мак-Кінон [12]. Причинно-наслідкові 
зв’язки між рівнем розвитку фінансового секто-
ру та прискоренням темпів економічного зрос-
тання досліджували також Р. Кінг і Р. Левін [13, 
с. 30]. Вони, на відміну від своїх попередників, які 
застосовували лише показник фінансової гли-
бини (відношення сукупних пасивів інституцій 
фінансового сектору до ВВП), запропонували 
вико ристовувати індикатори рівня фінансового 
розвитку та показники (коефіцієнти) економіч-
ного зростання, а саме: коефіцієнт промислово-
го розвитку; коефіцієнт капіталізації; коефіці-
єнт розвитку стандартів та обліку; відношення 
депозитів комерційних банків у центральному 
банку до сукупного обсягу внутрішнього кре-
диту; відношення ліквідних зобов’язань до ВВП; 
відношення кредитів реального сектору еконо-
міки до ВВП.

Стійкий, ефективний, стабільний розвиток 
фі нансового сектору економіки залежить від 
харак теристик його окремих складових – кре-
дитного, фондового, страхового сегментів. Роз-
виток цих сегментів впливає на стабільність 
економічної системи загалом. Незначна ефек-
тивність розвитку фінансового сектору (або 
його динамічне зменшення) має пригальмовую-
чий вплив на соціально-економічний розвиток, 
фінансові та товарні ринки тощо. Ефективність 
функціонування фінансового сектору економіки 
пов’язана з фінансовою стійкістю, ліквідністю, 
стабільністю, платоспроможністю, рентабель-
ністю, прибутковістю, рівнем капіталізації його 
суб’єктів [14–16].

Зазначимо, що дієва система управління фі-
нансовим сектором в економіці повинна бути 
націлена на регулювання рівня фінансіаліза-
ції економіки таким чином, щоб оптимізувати 
ступінь негативних проявів, обумовлених нею 
дисбалансів руху фінансових ресурсів. Таким 
чином, системне використання досліджуваних 
нами чинників (у контексті впливу на розвиток 
фінансового сектору) може позначитися на рівні 
фінансіалізації економіки, а, отже, і рівні зумов-
лених нею дисбалансів руху фінансових ресурсів 
[16, с. 294].

У рамках економічної політики держави фі-
нансовий сектор стає об’єктом стратегічного 
управління і в довгострокових перспективах роз-
глядається як похідна управління економічним
розвитком країни. При цьому важливим є до -
сягнення «ефективної алокації ресурсів фінан-
сового сектору», яке передбачає забезпечення
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такого розвитку фінансових відносин і процесів 
у ньому, за яких створюються необхідні умови 
для ефективного використання консолідованих 
фінансових ресурсів згідно зі стратегією роз-
витку національної економіки [17, с. 94]. Забез-
печуючи при цьому консолідацію цілей його ін-
ституційних одиниць у реалізації національних 
інтересів; спрямовність фінансових ресурсів в 
інвестиційно привабливі активи; зниження зло-
вживань у фінансовій сфері. 

Тому основним критерієм розвиненості фі-
нансового сектору є стабільність інституційно-
го регулювання, тобто спроможність виконання 
функцій регулювання впродовж тривалого часу 
[17; 18]. 

Оскільки структуризація інституційного се-
редовища фінансового сектору здійснюється за 
просторовою і функціональною ознаками, стає 
можливим виділити такі інституційні середови-
ща, в яких розгортається діяльність фінансових 
інститутів: глобальне інституційне середовище, 
яке визначає процеси у світовому фінансовому 
секторі; макроінституційне середовище, яке ви-
значає процеси на рівні національного фінан-
сового сектору; мікроінституційне середовище, 
яке визначає діяльність фінансових інститутів 
і їх взаємозв’язок; наноінституційне середови-
ще, яке визначає прийняття рішень окремими 
клієнтами фінансових інститутів [17, с. 94–95]. 
Аналізуючи зазначене, приходимо до висновку, 
що ігнорування інституційного середовища фі-
нансового сектору істотно обмежує можливос-
ті науки у формуванні адекватних уявлень про 
економічну реальність при формуванні нових 
ринкових відносин. 

Можна вважати, що реформа фінансового 
сектору України стала однією з пріоритетів для 
держави лише з лютого 2015 р., коли Національ-
на рада реформ визначила пріоритетні напрями 
реформ, серед яких був передбачений і комп-
лекс заходів з реформування фінансового сек-
тору України. Основним документом реалізації 
цієї реформи є Комплексна програма розвитку 
фінансового сектору України до 2020 року, яку 
було ухвалено у червні 2015 р. та оновлено в січ-
ні 2017 р. [19].

У межах стратегічного планування стра-
тегія розвитку фінансового сектору України є 
основ ним ядром його стратегічного управлін-
ня. Будь-яка стратегія ґрунтується на загальних 
принципах, на основі яких ухвалюються рішен-
ня, що призначені забезпечити координоване 
й упорядковане досягнення мети в довгостро-
ковому періоді. Стратегія розвитку фінансово-

го сектору України повинна бути розроблена із 
врахуванням та взаємоузгодженням стратегій 
різних рівнів (макро-, мезо- і мікро-) фінансо-
вого сектору. Стратегії розвитку фінансового 
сектору різних рівнів мають бути узгоджені між 
собою, ґрунтуватись на однакових принципах і 
спрямовуватись на досягнення спільних цілей. 
Вважаємо, що окремо мають формуватись мета і 
визначатись державні пріоритети на національ-
ному рівні, встановлюватись пріоритети для до-
сягнення на регіональному рівні з подальшою
конкретизацією та деталізацією на рівні фінан-
сових інституцій. Лише за умови взаємоузгод-
ження розробки і впровадження стратегічних 
пла нів на всіх ієрархічних рівнях можна забез пе-
чити ефективність функціонування усієї систе -
ми стратегічного планування в контексті управ-
ління націо нальною економікою. Зокрема, в ос-
но ву цієї системи повинен бути закладений ком-
п лекс ний методичний підхід як базис розроблен-
ня та реалізації стратегій і стратегічних планів.

Так, система цілей стратегії розвитку фінан-
сового сектору повинна складатись із таких еле-
ментів: стратегічне бачення, стратегічні цілі та 
оперативні цілі. Стратегічне бачення окреслює 
різносторонній оптимістичний погляд на роз-
виток фінансового сектору в майбутньому і є 
основою тих завдань, виконання яких визначено 
стратегічними цілями. Повною мірою стратегіч-
не бачення окреслює головна мета Комплексної 
програми розвитку фінансового сектору України 
до 2020 року як «створення фінансової системи, 
що здатна забезпечувати сталий економічний 
розвиток за рахунок ефективного перерозподілу 
фінансових ресурсів в економіці на основі роз-
будови повноцінного ринкового конкуренто-
спроможного середовища згідно зі стандартами 
ЄС» [19].

На основі стратегічного бачення розробля-
ються стратегічні цілі стратегії розвитку фінан-
сового сектору України та оперативні завдання. 
Стратегічні цілі встановлюють основні напрями 
для досягнення бачення і ототожнюють кінцеві 
результати, які повинні бути досягнуті до кін-
ця стратегічного періоду. Стратегічні цілі по-
винні бути взаємоузгодженими по горизонталі 
і вертикалі. Узгодження повинне включати два 
аспекти гармонізації: горизонтальний (взаємна, 
міжкомпонентна) і вертикальний (узгодження 
зі стратегіями і планами вищого рівня). А також 
необхідною є перевірка на відповідність просто-
ровим параметрам там, де ці параметри є важ-
ливими для досягнення цілей. Оперативні цілі є 
найбільш конкретними, що дозволяє пов’язати 
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стратегічну діяльність з поточною. Результатом 
визначення системи цілей стратегії розвитку 
фінансового сектору буде сформоване «дерево 
цілей», ґрунтоване на їх чіткому ранжуванні від-
повідно до пріоритетів розвитку. Також необхід-
ним є виділення із загальних часткових цілей, 
що забезпечить взаємозв’язок системи цілей на 
різних рівнях управління за ступенем значущос-
ті та пріоритетності.

Таким чином, результатом стратегічного пла-
нування розвитку фінансового сектору буде 
роз  роблена стратегія, реалізація якої здійснюва-
тиметься у процесі стратегічного управління. 

Детально розглянуті етапи стратегічного пла-
нування розвитку фінансового сектору дозволи-
ли отримати модель стратегічного планування 
розвитку фінансового сектору, яку відображено 
на рис.
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Рис. Модель стратегічного планування розвитку фінансового сектора

Примітка. Побудовано автором.

Процес розроблення стратегії розвитку є 
тривалим та потребує чимало зусиль, стратегія 
розвитку фінансового сектору визначає кон-
цепцію досягнення успішного функціонування, 
однак правильно обрана стратегія розвитку – 

це лише частина потенційного успіху. Не менш 
важливим є і процес реалізації стратегії – ство-
рення організаційних умов для впровадження 
того плану дій, який був розроблений для досяг-
нення встановлених цілей розвитку фінансово-
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го сектору. Cаме це підкреслювали Л. Боссиді та 
Р. Чаран: «Страте гія не має жодної цінності, 
якщо не враховує здат ності організації до її 
впровадження» [20, с. 15].

Ефективна реалізація розробленої стратегії 
розвитку фінансового сектору, якою часто не-
хтують, вважаючи, що успішне функціонування 
вже повинно бути закладене у правильно обра-
ній стратегії, хоча на практиці це не завжди так. 
Реалізація стратегії розвитку знаходить своє 
відображення у тактиці, розробленій на най-
ближчу перспективу.

Механізм реалізації стратегії розвитку фінан-
сового сектору є сукупністю принципів, форм, 
методів та інструментів цілеспрямованого 
управ лінського впливу органів державної (або 
регіо нальної) влади регіону на фінансовий сек-
тор загалом та усіх його сегментів з метою реалі-
зації стра тегічного вибору.

Таким чином, механізм реалізації стратегії
розвитку фінансового сектору включає такі ін-
стру менти реалізації стратегії: нормативно-пра-
вові та інституційні (прийняття відповідних 
норма тивно-правових актів, які сприятимуть 
ефек тивному впровадженню стратегії); орга ні-
за цій ні [затвердження плану заходів та визна-
чення інструментів реалізації стратегії (комп-
лексна програма розвитку фінансового сектору, 
а також можуть бути: план розвитку фінансового 
сектору; угоди щодо регіонального розвит ку фі-
нансового сектору; державні цільові програми; 
регіональні програми тощо); фінансові (ви зна-
чають обсяги фінансування для реалізації пла-
ну заходів); інформаційно-комунікційні (об’єк-
тивне інформування всіх зацікавлених сто рін, 
створення інформаційно-аналітичних цент рів)
і науково-методичні забезпечення (нау кове об-
ґрун тування стратегії, розроблення мето до ло гії 
моделювання та прогнозування розвитку тощо).

Одним з найефективніших інструментів ре-
алізації стратегії розвитку фінансового сектору є 
стратегічна карта, яка дозволяє трансформувати 
стратегію та стратегічні цілі у реальні дії, необхід-
ні для їх виконання, а також забезпечує контроль 
за траєкторією руху у напрямі досягнення стра-
тегічних цілей. Методика побудови стратегічної 
карти розвитку фінансового сектору включає: 
цілепокладання, поєднання стратегічних цілей 
причинно-наслідковими зв’язками, переведення 
стратегічних цілей у площину конкретних показ-
ників, визначення заходів із досягнення цілей.

Саме тому необхідним є і процес оцінюван-
ня ефективності стратегії розвитку фінансово-
го сектору. Важливим моментом є моніторинг 
стратегії розвитку фінансового сектору на відпо-

відність очікуваним результатам, що передбачає 
оцінку досягнення стратегічних та операційних 
цілей стратегії на відповідність очікуваним змі-
нам його стану загалом та усіх його сегментів. 
Оцінка виконується на основі порівняння інди-
каторів за різні періоди часу з їхніми базовими 
значеннями.

Моніторинг стратегії розвитку фінансового 
сектору на відповідність інституційного та фі-
нансового забезпечення передбачає оцінку на-
явності фінансових ресурсів та організаційної 
спроможності для реалізації плану стратегії. 
Численні найкращі стратегії не були успішно 
реалізовані через відсутність механізмів їх вико-
нання. На основі органічного поєднання перших 
трьох етапів стратегічного планування розвитку 
фінансового сектору базується практична реалі-
зація стратегічних концепцій, які, у свою чергу, 
можуть здійснитися через виконання операцій-
ного плану, що складається з компонентних пла-
нів і плану їх реалізації (з програмами, проекта-
ми та заходами, через які реалізується стратегія). 
Відповідно, підготовка компонентних планів яв-
ляє собою перший крок на шляху до реалізації 
стратегії розвитку фінансового сектору. Компо-
нентні плани є центральною частиною процесу 
розробки стратегії розвитку фінансового сек-
тору, яка поєднує перспективи довгострокові і 
короткострокові. Стратегічний план розвитку 
фінансового сектору повинен визначати головну 
мету діяльності, цілі, завдання, плани дій та очі-
кувані результати в довгостроковій і середньо-
строковій перспективі відповідно до визначених 
пріоритетів, які розкриваються у програмних 
документах.

Висновки. Запропонований підхід форму-
вання стратегії розвитку фінансового сектору 
поєднує як основні функції щодо розробки і 
реалізації стратегії, так і найважливіші дії для її 
практичного втілення, завершальний етап якої 
полягає в тому, що після реалізації стратегії оці-
нюється її ефективність, за результатами чого 
може здійснюватися переформулювання місії та 
цілей, тобто розпочнеться процес формування 
оптимальнішої стратегії.

Отже, формування стратегії розглядається 
як один із суттєвих компонентів стратегічного 
управління фінансовим сектором. За допомо-
гою стратегічного управління фінансовий сек-
тор має змогу досягнути cтійкості, відкритості 
та конкурентоспроможності, тобто отримати 
синергетичні ефекти. Ефективно сформована 
стратегія відповідно до умов внутрішнього і зо-
внішнього середовища, цілей, потенційних і ре-
сурсних можливостей, що включає довгостроко-
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ві програми дій за функціональними напрямами 
діяльності та спрямована на дієву реалізацію, 
забезпечить перетворення фінансового сектору 
України у конкурентоспроможне середовище з 
інвестиційно-інноваційним кліматом.

З метою забезпечення управління процесом 
досягнення цілей усіх рівнів і реалізації страте-

гії розвитку фінансового сектору України, ство-
рення можливості своєчасно відслідковувати 
та кори гувати відхилення у поточній діяль-
ності необхідні подальші дослідження щодо 
розроб лення системи оцінювання економічної 
ефективності стратегії розвитку фінансового 
сектору.
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Abstract. In the article, based on the analysis of scientifi c works of domestic and foreign researchers, the approaches 
of various scientists to the essence of the concept of «fi nancial sector» are summarized. The system-wide characteristics 
of the fi nancial sector are analyzed and its main functions are singled out. The stages of strategic planning for the 
development of the fi nancial sector are examined in detail. It is proved that the system of objectives of the fi nancial sector 
development strategy should consist of the following elements: strategic vision; strategic objectives and operational 
objectives. An author’s approach to the formation of a strategy for the development of the fi nancial sector is proposed, 
based on the evaluation of the eff ectiveness of the strategy. A model of strategic planning for the development of the 
fi nancial sector is constructed.
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Th e article deals with the context of meaningful 
and essential fi lling of economic category concepts 
«eff ectiveness», «eff ectiveness» and «strategy eff ec-
tive ness». Th e context of the interpretation of these 
concepts in thematic exposition, use in scientifi c 
research is given.

It is established that the strategy cannot be 
evaluated by one generalized indicator, since it 
creates many aspects of activity, then its evaluation 
is based on a comprehensive analysis of the results 
obtained, refl ected in the performance indicators 
and performance indicators in general.

Th e experience of using the systems of assessing 
the fi nancial stability of the fi nancial sector, which are 
actively introduced in many countries of the world, 
is generalized. Th e principles and technologies for 
assessing the economic effi  ciency of the fi nancial 
sector development strategy are explored. Th e 
conducted comparative analysis of technologies for 
assessing the state of the fi nancial sector showed 
that, despite the considerable development of the 
economic and mathematical tools, most classical 
models are characterized only by the infl uence of 

individual factors on the performance of fi nancial 
institutions, while negating the relationship between 
factors and effi  ciency.

Considering the presence of a signifi cant number 
of assessments of various entities that meet diff erent 
objectives and evaluation criteria, as well as the lack 
of sources of reliable data on the objective state of 
development of the fi nancial sector, the rationale for 
analyzing the domestic fi nancial sector not based 
on indicators of the current activities of fi nancial 
institutions, namely its development strategy, which 
is public information, and the results are pre dictable.

It is established that the priorities for the 
development of the fi nancial sector are a coherent 
system of economic goals for the long term, taking 
into account the national economic interests and 
the socio-economic needs of the economic system, 
on which the economic effi  ciency of the fi nancial 
sector development strategy depends directly. Th e 
need to ensure the consistency of the activities of 
all segments of the fi nancial sector, as well as the 
consistency of long-term goals, activities and phases 
of the strategy implementation is proved.
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Анотація. Досліджено трансформаційні зміни 
національної економіки при проходженні точок бі-
фуркації. Здійснено аналіз поняття «точка біфур -
кації». 

Окреслено різні варіанти (сценарії) проходжен-
ня точки біфуркації у процесі розвитку економіч-
ної системи або окремих її підсистем (секторів). 
Досліджено трансформацію стану розвитку націо-
нальної економіки або окремих її підсистем при про-
ходженні точок біфуркації. 

Проаналізовано можливі інституціональні зміни 
у процесі проходження точки біфуркації та визначе-
но чинники, які впливають на ефективність транс-
формації національної економіки.

Ключові слова: трансформаційні зміни, економічна 
система, точка біфуркації, інституціональні транс-
формації, національна економіка, соціально-економічний 
розвиток.

Аннотация. Исследованы трансфор ма ционные 
изменения национальной экономики при прохож-
дении точек бифуркации. Осуществлен анализ по-
нятия «точка бифуркации». Определены раз лич ные 
варианты (сценарии) прохождения точки бифур-
кации в процессе развития экономической систе-
мы или отдельных ее подсистем (секторов). Иссле -
дована трансформация состояния развития на -
цио нальной экономики или отдельных ее под систем 
при прохождении точки бифуркации. Проана ли зи-
рованы возможные институциональные изменения
в процессе прохождения точки бифур кации и опре-
делены факторы, влияющие на эффек тивность 
транс формации национальной экономики.

Ключевые слова: трансформационные измене ния, 
эко номическая система, точка бифуркации, ин сти ту-
циональные трансформации, национальная эконо мика, 
социально-экономическое развитие.

Постановка проблеми. Трансформаційні змі  -
ни національної економіки характеризуються 
низ кою проблем, пов’язаних із запровадженням 
інсти туту приватної власності, екстенсивним 
роз вит ком сировинних галузей, порушенням 
ко о пе  раційних зв’язків підприємств, відірваніс-
тю фі нан сового сектору від реальної економіки, 
від критості внутрішнього ринку для іноземних 
то ва рів, низьким рівнем інноваційності еконо-
міки, відставанням розвитку інфраструктури 
тощо. 

Останні трансформаційні зміни економіки
України є доволі суперечливими з огляду на ха-
рактер і тенденції постіндустріальних струк-
турних трансформацій національних економік 
розвинених країн. Тому проходження україн-
ською економікою точок біфуркації, як пере-
ломних мо ментів у розвитку системи, перебува-
ючи в якому, вона обирає шляхи свого подаль-
шого роз витку, потребує адаптації вітчизняної 
економіч ної системи до особливостей сучасного 
постінду стріалізму та формування економіки 
інноваційного типу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вирішенню проблем, пов’язаних із трансфор-
мацією вітчизняної економіки при проходженні 
точок біфуркації, значною мірою сприяли на-
укові праці О. І. Амоші, М. Г. Білопольського, 
З. С. Варналія, І. О. Галиця, А. С.  Гальчинсько-
го, В. М. Геєця, Я. А. Жаліла, С. Ю. Колодія, 
Л. Г. Мельника, А. П. Павлюк, Л. В. Шинкарук, 
С. І. Юрія [1–6] та багатьох інших. Проте пи-
тання взаємозв’язку інституціональних зміни у 
процесі проходження точки біфуркації та інсти-
туціональних трансформацій національної еко-
номіки та окремих її підсистем (секторів) зали-
шаються недостатньо дослідженими і потребу-
ють додаткової уваги з боку наукової спільноти. 

Метою статті є виявлення та окреслення різ-
них варіантів подальшої траєкторії розвитку на-
ціональної економіки в результаті проходжен-
ня точок біфуркації, кожен з яких передбачає 
свої осо бливості протікання інституціональних 
транс фор мацій у кожному конкретному випадку.

Виклад основного матеріалу. Поняття точ-
ки біфуркації прийшло в економічну теорію з 

* Роботу виконано в контексті фундаментального дослідження на тему «Теорія та методологія трансформаційних про-
цесів у фінансовому секторі країни».
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фізики, а саме з таких її напрямів, як теорія не-
рівноважної термодинаміки, теорія систем і си-
нергетики. Це поняття відображає критичний 
стан системи, за якого вона стає нестійкою у 
результаті дії постійних змін, і звідси виникає 
невизначеність: чи стане майбутній стан систе-
ми хаотичним, чи вона перейде на новий, більш 
диференційований і високий рівень впорядко-
ваності. У роботі «Порядок з хаосу: новий діалог 
людини з природою» [7, с. 28], точка біфуркації 
являє собою не що інше, як критичний, пере-
ломний момент у розвитку системи, перебува-
ючи в якому, вона обирає шляхи свого подаль-
шого розвитку. При цьому точка біфуркації як 
момент максимальної чутливості системи може 
наступати одночасно, як у результаті зовнішніх, 
так і внутрішніх імпульсів.

Більшість науковців [1; 5; 6; 8; 9] розглядають 
точку біфуркації як момент переходу від одного 
стану функціонування системи до іншого, або як 
зміни усталеного режиму роботи системи. Разом 
з тим точка біфуркації характеризує перехід від 
одного стану рівноваги системи або підсистеми 
до іншого.

Точки біфуркації – критичні моменти у роз-
витку живих і неживих систем, коли сталий роз-
виток, здатність гасити випадкові відхилення від 
основного напрямку змінюються нестійкістю 
[10]. Стійкими, здатними гасити випадкові або 
невипадкові (в розвитку суспільства) відхилен-
ня стають замість одного два або кілька нових 
станів. Вибір між ними визначається випадком, 
у природних умовах – законами розвитку живих 
динамічних систем, у явищах суспільного життя 
– вольовим рішенням уповноважених осіб, на-
ділених владою і функціями прийняття управ-
лінських рішень. Після конкретного здійснення 
вибору механізми саморегулювання підтриму-
ють систему в одному стані (на одній траєкто-
рії), перехід на іншу траєкторію стає складним 
[11].

У безпосередній близькості до точки біфур-
кації система, що перебуває у стані нерівнова-
ги, виявляється у великій залежності від незна-
чних змін будь-якого параметра процесу. У разі 
нерівноважних процесів впливає феномен так 
званого «посилення флуктуації». Цей феномен 
отримав назву «розростання малого». Крім того, 
проходячи точку біфуркації, система стикається 
із ситуацією вибору, за якого може мати місце 
певна випадковість, а також і непрогнозовані 
наслідки невипадкових цілеспрямованих рі-
шень, які можуть привести до слабкої прогно-
зованості подальшого шляху розвитку системи 

і формування нових, часом проміжних станів 
економічної системи.

На думку деяких дослідників, соціально-
економічні системи, як і будь-які інші складні 
системи, є досить нестійкими щодоможливості 
тривалого функціонування за незмінних умов, 
як зовнішніх, так і внутрішніх [12]. При цьому 
нестійкість системи не тільки пов’язана з мож-
ливою у майбутньому ситуацією вибору шляхів 
подальшого розвитку, а також з впливом при-
йняття людьми економічних рішень [13, с. 88]. 
Поведінка людей досить різноманітна і не завжди 
передбачувана, при цьому далеко не постійно 
націлена на досягнення раціональних цілей мак-
симізації корисності і прибутку, характерних для 
теоретичної концепції «homo economicus». Крім 
цього, необхідно відзначити, що множинність 
варіантів розвитку системи зумовлюється також 
випадковими подіями, які з позиції синергетики 
розглядаються як об’єктивні явища, що являють 
собою результат переплетення тимчасових по-
токів різних причинно-наслідкових подій і про-
цесів. Випадковий вплив на систему, особливо 
якщо вона перебуває у стані нестійкості, при-
водить до виникнення «точок біфуркації» [14, с. 
132–133].

У сучасній економічній теорії точка біфурка-
ції визначається як момент розгалуження струк-
тури економічної системи або окремих її підсис-
тем (секторів), формування двох або декількох 
варіантів зміни траєкторії розвитку, характеру 
і параметрів функціонування соціально-еко-
номічної системи. При цьому економічне ви-
значення не відрізняється від синергетичного, 
оскільки обидві науки займаються вивченням 
функціонування систем, причому не тільки у 
статиці, а й у динаміці.

Точка біфуркації – це такий період у розвитку 
системи, коли колишня стійка, можливо довго-
строкова і передбачувана траєкторія розвитку 
системи стає неможливою, і виникає точка кри-
тичної нестійкості розвитку, в якій система пе-
ребудовується, обирає одну з можливих траєк-
торій подальшого розвитку, тобто відбувається 
якийсь фазовий (поетапний) перехід [15, c. 1–2]. 
Процес зміни параметрів системи, пов’язаний з 
проходженням точки біфуркації, є комбінацією 
двох послідовних етапів:

1) етап акумуляції;
2) етап трансформації.
У такому разі спочатку мають місце проце-

си, пов’язані з накопиченням сукупності змін, у 
результаті вони є критичними для подальшого 
функціонування системи у колишньому стані, 
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Рис. 1. Схема різних варіантів (сценаріїв) проходження точки біфуркації 
у процесі розвитку економічної системи або окремих її підсистем (секторів)

Примітка. Складено автором.

а після цього відбуваються зміни, які вже по-
в’я зані з безпосередньою трансформацією най-
важливіших складових (елементів) функціо-
нування системи і формуванням його нового 
стану, що, у свою чергу, може мати статус про-
міжного.

Система, що розвивається децентралізовано 
і хаотично, може привести до виникнення точ-
ки біфуркації, або ж відповідні рішення можуть 
бути прийняті централізовано, у тому числі з по-

силанням або без посилання на поточний стан 
системи та необхідність її трансформації. Крім 
цього, існують внутрішні і зовнішні чинники, 
що впливають на розвиток системи або окремих 
підсистем.

Якщо ж розглядати розвиток національних 
економік у рамках конкретних економічних сис-
тем або її окремих підсистем (секторів), то про-
ходження точки біфуркації може мати місце у 
формі схеми (рис. 1). 

Проходження точки біфуркації у процесі 
функціонування економічної системи може від-
буватися за трьома різними варіантами (сцена-
ріями). 

Це може мати місце як у результаті внутріш-
ньої критичної нестійкості поточного стану роз-
витку національної економіки, так і вольових 
рішень уповноважених органів державної влади 
та управління. При цьому останні можуть як 
ґрунтуватися, так і не ґрунтуватися на внутріш-
ній критичній нестійкості поточного стану роз-
витку національної економіки. 

Наведемо короткий опис таких сценаріїв:
1) під дією зовнішніх і внутрішніх факторів 

формується критичний стан розвитку еконо-
мічної системи або окремих її підсистем (сек-
торів), і це враховується при прийнятті рішень 
уповноваженими органами влади й управління. 
У цьому разі процес проходження точки біфур-
кації стає досить прогнозованим і керованим, 
хоча на практиці ці властивості повною мірою 
реалізуються вкрай рідко. Разом з тим саме в ре-
зультаті реалізації цього сценарію ступінь керо-
ваності і прогнозованості процесу проходження 
економічною системою точки біфуркації може 
бути найбільш високою, тому його назвемо кла-
сичним. Прикладом подібного сценарію прохо-
дження точки біфуркації є соціально-економічні 

перетворення у 1980–1990 рр. в окремих країнах 
Центральної та Східної Європи, таких як Поль-
ща, Угорщина, Чехія, Словаччина та інших;

2) під дією зовнішніх і внутрішніх факторів 
формується критичний стан розвитку еконо-
мічної системи або окремих її підсистем (секто-
рів) і це не враховується при прийнятті рішень 
уповноваженими органами влади й управління. 
У цьому разі процес проходження точки біфур-
кації стає непрогнозованим і некерованим. При-
кладом подібного сценарію проходження точки 
біфуркації є соціально-економічні перетворення 
у 1980–1990 рр. в СРСР, що закінчилися проце-
сами його політичної дезінтеграції та утворен-
ням групи незалежних держав;

3) під дією зовнішніх і внутрішніх факторів 
приймаються вольові рішення уповноваженими 
органами влади і управління, які не враховують 
стану розвитку національної економіки. У цьо-
му разі сам по собі соціально-економічний роз-
виток держави не характеризується наявністю 
сукупності критичних характеристик, які ро-
блять неможливим його подальший розвиток. 
Тобто проходження точки біфуркації не має під 
собою природних причин, що не враховують 
особливості актуального соціально-економічно-
го розвитку держави або регіону. Прикладом по-
дібного сценарію проходження точки біфуркації 
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Рис. 2. Трансформація стану розвитку національної економіки 
або окремих її підсистем (секторів) при проходженні точки біфуркації

Примітка. Складено автором.

є інтеграція держави у регіональне об’єднання 
(ЄС), що супроводжується необхідністю під-
лаштування під наднаціональні інститути соці-
ально-економічного розвитку. 

З огляду на те, що точка біфуркації відповід-
но до свого базового визначення обов’язково 
передбачає наявність більше ніж одного варіан-
та переходу системи до нового стану, то і варі-
антів інституціональних трансформацій може 

бути декілька. Припустимо, є поточний або пер-
вісний стан соціально-економічного розвитку 
держави (національної економіки). У результаті 
проходження точки біфуркації має місце вибір 
певних варіантів подальшої траєкторії розвитку 
національної економіки, кожен з яких передба-
чає свої особливості протікання інституціональ-
них трансформацій у кожному конкретному ва-
ріанті (рис. 2). 

Таким чином, після проходження точки бі-
фуркації новий стан національної економіки 
обов’язково передбачає зроблений раніше спон-
танний або цілеспрямований вибір конкретно-

го варіанта інституціональних трансформацій, 
причому він не завжди може бути передбаченим 
заздалегідь чи протікати за заздалегідь заплано-
ваним сценарієм, а тому може коригу ватися.
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Рис. 3. Інституціональні зміни у процесі проходження точки біфуркації 
та інституціональних трансформацій національної економіки та окремих її підсистем (секторів)

Примітка. Складено автором.
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Авторське розуміння взаємозв’язку інститу-
ціональної трансформації та інституціональних 
змін у процесі соціально-економічного розвитку 
держави та/або окремих її секторів при прохо-
дженні точки біфуркації відображено на рис. 3. 

Як уже зазначалося раніше, інституціональні 
трансформації передбачають зміну сукупності 
правил, норм, процедур, регламентів, стандартів 
і т. п., які зумовлюють функціонування системо-
утворюючих елементів національної моделі еко-
номічної системи у відповідність з новим ста-
ном інституціонального середовища й обраної 
траєкторією соціально-економічного розвитку 
держави (або регіону) при проходженні точки 
біфуркації. При цьому сам напрямок інституціо-
нальних змін, їх сила, характер та інші складові, 
багато в чому визначаються особливостями про-
ходження національною економікою точки бі-
фуркації. Інституціональні зміни без протікан-
ня інституціональних трансформацій, у свою 
чергу, є сукупністю заміни інститутів в окремих 
напрямках або сферах соціально-економічного 
розвитку. При цьому зовсім не обов’язковою 
умовою їх проведення є проходження точки 
біфуркації, у результаті чого інституціональні 
зміни можуть мати місце постійно, тим самим 
постійно модернізуючи сформоване інституці-
ональне середовище з урахуванням нових до-
мовленостей, особливостей прийняття рішень 
та багатьох інших факторів.

Ефективність трансформацій національної 
еко номіки та окремих її секторів при прохо-
дженні точки біфуркації багато в чому залежить 
від таких чинників:

1) основні характеристики початкового ста-
ну соціально-економічного розвитку дер-
жави; 

2) здатність національної економіки до змін;
3) задані траєкторії інституціональних тран-

с формацій;

4) взаємодія реального і фінансового секто-
рів економіки при проходженні інституці-
ональних трансформацій. 

Фінансовий сектор економіки країни нероз-
ривно пов’язаний з функціонуванням національ-
ної моделі соціально-економічного розвит ку та 
наявними зв’язками між ним і реальним секто-
ром економіки [16]. З макроекономічної (мейн-
стрім) точки зору функціонування фінан сового 
сектору залежить від того, наскільки силь ним та 
дієвим є взаємозв’язок між розвитком, з одного 
боку, ринку благ і ринку праці, а з ін шого боку, 
ринку грошей та ринку капіталів [17]. 

Звичайно, що результат трансформації окре-
мих секторів національної економіки країни за-
лежить і від того, наскільки вони взаємодіють 
між собою та як ця взаємодія впливає на розви-
ток кожного з них.

Теоретично результат взаємодії реального та 
фінансового секторів економіки у рамках транс-
формації національної економіки має свою спе-
цифіку при змінах інституціонального середо-
вища, але й впливає як на розвиток національної 
економіки у цілому, так і на розвиток безпосе-
редньо реального та фінансового секторів еко-
номіки. 

Висновки. Таким чином, трансформація на-
ціональної економіки та її секторів нерозривно 
пов’язана із проходженням точки біфуркації, яка 
є базовим сигналом змін, що встановлює певний 
проміжок часу, в рамках якого може мати місце 
синергетичний ефект (позитивна синергія). У 
результаті проходження точки біфуркації ма-
ють місце інституціональні трансформації, коли 
змінюються принципи та механізми функціону-
вання національної економіки та/або окремих її 
секторів і протягом певного часу змінюються й 
економічні результати, що дозволяє дослідити 
характер та результативність трансформацій, 
що відбулися. 
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Abstract. The transformational changes of the national economy in the course of passing bifurcation points are 
researched in the article. An analysis of the concept of «points of bifurcation» is carried out. Diff erent variants (scenarios) 
of passing of a point of bifurcation in the process of development of the economic system or its separate subsystems 
(sectors) are outlined. The transformation of the state of development of the national economy or its separate subsystems 
at the passage of bifurcation points is researched. Possible institutional changes in the process of passing the bifurcation 
point are analyzed, and factors infl uencing the effi  ciency of the transformation of the national economy are determined.

Keywords: transformational changes, economic system, bifurcation point, institutional transformations, national economy, 
socio-economic development.

Th e transformational changes of the national 
economy in the course of passing bifurcation points 
are researched in the article. Th e analysis of the 
concept of the «point of bifurcation» is determined 
and the majority of scientists consider the point 
of bifurcation as the moment of branching out the 
structure of the economic system or its individual 
subsystems (sectors), the formation of two or more 
variants of changing the development trajectory, 
the nature and parameters of the functioning of the 
socio-economic system.

Diff erent variants (scenarios) of passing bifur-
cation points in the process of development of the 
economic system or its separate subsystems (sectors) 
are outlined: 1) the critical state of development of 
the economic system or its individual subsystems 
(sectors) is formed under the infl uence of external 
and internal factors, and this is taken into account 
when making decisions by the authorized authorities 
and management. In this case, the process of passing 
the bifurcation point becomes predictable and 
manageable, although in practice these properties 
are fully realized very rarely; 2) the critical state 
of development of the economic system or its 
separate subsystems (sectors) is formed under the 
infl uence of external and internal factors, and this 

is not taken into account when making decisions 
by the authorized authorities and management. 
In this case, the process of passing the bifurcation 
point becomes unpredictable and unmanaged; 
3) volitional decisions are made by the authorized 
authorities and management, which do not take into 
account the state of development of the national 
economy, under the infl uence of external and 
internal factors. In this case, the socio-economic 
development of the state is not characterized by 
the presence of a set of critical characteristics that 
make its further development impossible. Th at’s 
why, the passing of the point of bifurcation is not 
due to natural causes that do not take into account 
the peculiarities of the actual socio-economic 
development of the state. 

Possible institutional changes in the passage 
of the bifurcation point are analyzed, and factors 
infl uencing the effi  ciency of the transformation of 
the national economy are determined, such as: the 
main characteristics of the initial state of socio-
economic development of the state; the ability of 
the national economy to change; trajectories of 
institutional transformations; the interaction of the 
real and fi nancial sectors of the economy with the 
passage of institutional transformations.
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Анотація. Обґрунтовано теоретичні аспекти 
визначення складових боргової безпеки банківського 
сектору національної економіки. Розглянуто необ-
хідність виокремлення при характеристиці сутнос-
ті боргової безпеки банківського сектору безпеки: 
боргових зобов’язань банківського сектору; прямих 
запозичень комерційних банків на внутрішньому і зо-
внішніх ринках; випущених банками боргових цінних 
паперів на внутрішньому і зовнішньому ринках; бор-
гових зобов’язань економічних агентів банкам; обслу-
говування і погашення придбаних банківським секто-
ром державних цінних паперів; повернення наданих 
банківським сектором кредитів клієнтам і контр-
агентам та факторингу; банківських гарантій. 

Визначено взаємозв’язок між борговою безпекою 
та іншими складовими фінансової безпеки банків-
ського сектору. 

З’ясовано місце боргової безпеки банківського сек-
тору національної економіки в безпеці боргового про-
стору країни. 

Ключові слова: борг, борговий простір, боргова безпе-
ка, боргова безпека банківського сектору, фінансова безпе-
ка банківського сектору. 

Аннотация. Обоснованы теоретические аспекты 
определения составляющих долговой безопаснос-
ти банковского сектора национальной экономики. 
Рассмотрена необходимость выделения при харак-
теристике сущности долговой безопасности бан-
ковского сектора безопасности: долговых обяза-
тельств банковского сектора; прямых заимствова-
ний коммерческих банков на внутреннем и внешнем 
рынках; выпущенных банками долговых ценных бумаг 
на внутреннем и внешнем рынках; долговых обяза-
тельств экономических агентов банкам; обслужи-
вания и погашения приобретенных банковским сек-
тором государственных ценных бумаг; возврата 
предоставленных банковским сектором кредитов 
клиентам и контрагентам и факторинга; банков-
ских гарантий. Выявлена взаимосвязь между долго-
вой безопасностью и другими составляющими фи-
нансовой безопасности банковского сектора. Опред-
елено место долговой безопасности банковского 
сектора национальной экономики в безопасности 
долгового пространства страны. 

Ключевые слова: долг, долговое пространство, дол-
говая безопасность, долговая безопасность банковского 
сектора, финансовая безопасность банковского сектора.

Постановка проблеми. Ефективне функціо-
нування й розвиток банківського сектору націо-
нальної економіки неможливі без дотримання 
належного рівня його боргової безпеки. Втім, на 
сьогодні в Україні рівень боргової безпеки бан-
ківського сектору не сприяє такому його функ-
ціонуванню й розвитку. Багато в чому це зумов-
лено не лише недосконалою практикою функціо-
нування вітчизняних банків, зумовлених їх ве-
личезною залежністю від залучення і запозичен-
ня на внутрішньому і зовнішніх ринках фінан-
сових ресурсів, вадами державного регулювання 
діяль ності комерційних банків, а й теоретичною 
невизначеністю сутності й різновидів боргової 
безпеки цього сектору національної економіки. 

У розробці теоретичних засад боргової без-
пеки банківського сектору національної еконо-
міки важливе місце належить чіткому визначен-
ню всіх її складових, з’ясуванню їх взаємозв’язку 
і взаємозумовленості з іншими складовими фі-
нансової безпеки банківського сектору, а також 

місця боргової безпеки банківського сектору в 
безпеці боргового простору країни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Про  бле матикою боргу банківського сектору на-
ціо наль ної економіки, його боргової безпеки за-
йма лись такі вітчизняні і зарубіжні дослідники, 
як О. Ба рановський, З. Боді (Z. Bodie), Р. Вовченко,
О. Данилова, В. Дмитрієв, М. Єрмошенко, Х. Жу 
(H. Zhu), С. Іванов, О. Кириченко, Ф. Мишкін (F. 
Mish kin), Дж. Сінки (J. Sinkey), Ф. Фабоцці (F. Fa -
 boz zi), Дж. Ван Хорн (J. Van Horn), У. Шарп 
(W. Sharpe). Утім, в їхніх працях лише констату-
ється необхідність звернення уваги на цей дуже 
важливий аспект функціонування банківського 
сектору, даються лише загальні оцінки його бор-
гових залежності й навантаження, наводяться 
чинники, що впливають на боргові зобов’язання 
комерційних банків, і розгортання боргових і 
банківських криз. Водночас поза увагою дослід-
ників залишаються визначення сутності борго-
вої безпеки банківського сектору, виявлення її 
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Взаємозв’язок і взаємозумовленість боргової і 
депозитної безпеки банківського сектору визна-
чається тим, що депозити, по суті, є борговими 
зобов’язаннями комерційних банків, а загальний 
рівень їх боргу впливає на довіру до банківських 
установ, а відтак і розвиток депозитної діяльнос-
ті. Що вищий рівень депозитної безпеки банківсь-
кого сектору, то вищий рівень його боргової без-
пеки. 

Взаємозв’язок і взаємозумовленість боргової і 
кредитної безпеки банківського сектору полягає 
в тому, що кредити значною мірою зумовлюють 
рівень його боргової безпеки, а остання, у свою 
чергу, – обсяг і структуру наданих банками кре-
дитів. Що вищий рівень відсоткових ставок і 
проб лемної кредитної заборгованості, то нижчий 
– рівень боргової безпеки.

Взаємозв’язок і взаємозумовленість боргової 
і валютної безпеки банківського сектору поля-
гає в тому, що від масштабу і структури валютної 
складової його заборгованості значною мірою за-
лежить можливість вчасних і повних розрахунків 
за її обслуговування і погашення. Водночас що 
більш волатильним є курс національної грошової 
одиниці і рівень доларизації національної еконо-
міки загалом і банківського сектору зокрема, то 
нижчим є рівень боргової безпеки останнього. 

Взаємозв’язок і взаємозумовленість боргової і 
інвестиційної безпеки банківського сектору про-

являється в тому, що в умовах гострої нестачі ін-
вестиційних ресурсів банківський сектор вдаєть-
ся до внутрішніх і зовнішніх запозичень. Що ви-
щий рівень боргової безпеки банківського секто-
ру, то вищий рівень його інвестиційної безпеки. 

Взаємозв’язок і взаємозумовленість боргової 
і ресурсоутворювальної безпеки банківського 
сектору проявляється в тому, що в умовах нестачі 
власних ресурсів банківський сектор вдається до 
запозичень. Що вищий рівень боргової безпеки 
банківського сектору, то вищий рівень його ре-
сурсоутворювальної безпеки. 

Взаємозв’язок і взаємозумовленість боргової 
й інфляційної безпеки банківського сектору про-
являється в тому, що в умовах зростання інфля-
ції відбувається девальвація національної гро-
шової одиниці, а відтак і необхідність витрачан-
ня більшого обсягу коштів на обслуговування і 
погашення боргу. Що вищий рівень інфляційної 
безпеки банківського сектору, то вищий рівень 
його боргової безпеки.

Пов’язана боргова безпека банківського сек-
то ру національної економіки і з бюджетною, бор-
говою та валютною безпекою держави, оскіль ки
його надмірні борги можуть спричинити зрос-
тан ня бюджетного дефіциту і валового боргу, 
а його повернення в умовах міцніючої вільно 
 кон вер тованої валюти нега тивно позначаєть-
ся на валют них резервах. Крім того, проблеми з 

різновидів, з’ясування взаємозв’язку й взаємо-
зумовленості боргової безпеки з іншими складо-
вими фінансової безпеки банківського сектору 
та фінансової безпеки держави.

Постановка завдання. Метою статті є визна-
чення складових боргової безпеки банківського 
сектору, її взаємозв’язку і взаємозумовленості з 
іншими складовими фінансової безпеки банків-

ського сектору, а також місця боргової безпеки 
банківського сектору в безпеці боргового прос-
тору країни. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Бор го ва безпека банківського сектору націо-
наль ної еко номіки – неодмінна складова його 
фінансової без пеки і посідає в її забезпеченні 
чільне місце (рис. 1). 

      

   
  

  

  
  

 
   

  
 

  
  

  
  

 
  

  
  

  
  

Рис. 1. Взаємозв’язок і взаємозумовленість складових фінансової безпеки 
банківського сектору національної економіки та фінансової безпеки держави

Примітка. Розроблено автором. 
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поверненням валютних кредитів підривають 
валютну безпеку домогосподарств і суб’єктів 
господарювання, котрі не мають постійних 
валютних надходжень. 

Позначається боргова безпека банківського 
сектору і на безпеці грошового обігу та інфляцій-
ній безпеці держави, оскільки надмірні зовнішні 
(а часом і внутрішні) запозичення провокують 
зростання грошової маси, зумовлюють надлиш-
кову ліквідність банківського сектору, а також 
розкручують інфляційні процеси, підвищуючи 
інфляційний тиск на національну економіку. 

Існує чіткий зв’язок і між борговою безпекою 
банківського сектору і фінансовою безпекою 
нефінансових корпорацій, оскільки зростання 
залучення вітчизняними позичальниками іно-
земних кредитів і позик свідчить про слабкість 
фінансового сектору національної економіки, 
непривабливість відсоткових ставок і строків 
кредитування комерційних банків країни. 

Проблематика зовнішньої заборгованості 
бан ків активно досліджується і в моделях валют-
ної кризи, насамперед, у моделях «валютної кри-
зи третього покоління», що є синтезом моделей 
трьох видів криз: банківської, валютної і борго-
вої. «Третє покоління» моделей валютної кризи 
розглядає зовнішній борг банків як детермінан-
ту, що зумовлює зниження стійкості банківсько-
го сектору, швидше настання кризи. Згідно з 
мо деллю Хайбіна Жу [1], джерелом виникнення 
подвійної банківської і валютної кризи є інозем-
ні запозичення банківського сектору, внаслідок 
яких невеликий внутрішній шок (зниження до-
хідності в країні) спричиняє негативні наслідки 
(відплив капіталу, валютну кризу). Натомість, за 
моделлю Кругмана, головним джерелом неста-
більності є надмірна зовнішня заборгованість 
корпоративного сектору загалом, а не лише бан-

ків. Водночас ця модель може описувати і кризу, 
зумовлену зовнішнім боргом банків, особливо в 
разі, якщо зарубіжні ресурси в економіку країни 
залучаються значною мірою шляхом зовнішніх 
запозичень банків і наступного кредитування 
нефінансових компаній. Таким чином, моделі 
«третього покоління» підтверджують, що над-
мірний зовнішній борг банківського сектору є 
чинником виникнення банківської і валютної 
кризи, оскільки зовнішній борг номінований в 
іноземній валюті, тоді як банківські активи – у 
місцевій валюті, а в разі різких шоків на міжна-
родному фінансовому ринку чи всередині країни 
іноземні кредитори можуть вимагати пога шення 
своїх зобов’язань і вивести кошти з країни. Це 
тиснутиме на резерви банків і може викли кати 
набіг вкладників. У цьому разі проблема зовніш-
нього боргу банків є складовою більш загальної 
проблеми відпливу капіталу з країни [2].

А серед типових характеристик кризи, зумов-
леної надмірним зовнішнім боргом банківсько-
го сектору, О. Данилова виокремлює: кредитний 
бум у роки, що передують кризі; переважання 
короткострокового боргу в структурі іноземних 
запозичень банків; відмову кредиторів при зрос-
танні ризиків рефінансувати заборгованість; на-
магання банків перекласти свої валютні ризики 
на клієнтів; державне обмеження прямих інозем-
них інвестицій; наявність переоцінених валют-
них курсів, що сприяють надлишковому залучен-
ню зовнішнього боргу банками, в умовах режиму 
фіксованого валютного курсу; великий обсяг дер-
жавних гарантій банкам, що сприяє поширенню 
кризи за межі банківського сектору країни. 

Важливе місце у розробці теоретичних засад 
боргової безпеки банківського сектору націо-
нальної економіки належить з’ясуванню її місця і 
ролі в безпеці боргового простору країни (рис. 2). 
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Рис. 2. Місце боргової безпеки банківського сектору національної економіки
в безпеці боргового простору країни

Примітка. Розроблено автором. 
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Боргова безпека банківського сектору націо-
нальної економіки – поняття комплексне, оскіль-
ки в такому разі її слід розглядати, по-перше, як 
безпечний рівень боргових зобов’язань банків-
ського сектору іншим економічним агентам (дер-
жаві, урядам інших країн, міжнародним фінансо-
вим організаціям, ТНК, іноземним банкам, клієн-

там банківських установ); по-друге, як безпечний 
рівень боргових зобов’язань держави, клієнтів і 
контрагентів банкам, що утворюють банківський 
сектор національної економіки; по-третє, як без-
печний рівень боргових зобов’язань банківського 
сектору для боргової безпеки держави зокрема і 
боргової безпеки країни загалом (рис. 3).
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Рис. 3. Складові боргової безпеки банківського сектору національної економіки 
та її взаємозв’язок з борговою безпекою держави і країни

Примітка. Ррозроблено автором.

Крім того, боргова безпека банківського сек-
тору визначає й безпеку фінансування націо-
нальної економіки, оскільки його борг можна 
розглядати і як одну з форм залучення грошових 
ресурсів, так і такого фінансування. 

Перший аспект передбачає прямі запози-
чення комерційних банків на внутрішньому 
і зовнішніх ринках, випуск боргових цінних 
паперів, які є інструментом боргового ринку 
(ринку боргових інструментів/ринку боргових 
зобов’язань), а відтак ринкову вартість їх кре-
дитного ризику, а також надання банками га-

рантій (обов’язкових/договірних, відкличних/
безвідкличних, умовних/безумовних, митних/
тендерних, на користь держави/приватних осіб, 
передаваних/непередаваних) кредитору сплати-
ти необхідну суму в разі неналежного виконання 
боржником своїх договірних зобов’язань, про-
кредитувати, здійснити платіж. При цьому бан-
ківська гарантія виконує споріднені зі страху-
ванням функції убезпечення боргових відносин 
і розподілу ризиків, що виникають у цій сфері, з 
кредитними системами – способу фінансування, 
з платіжними системами – засобу платежу.
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Таблиця 1
Порівняльний аналіз джерел фінансування банківських активів

Чинники Синдиковані кредити Єврооблігації Сек’юритизація 

Опис
Кредити, 

що надаються спільно 
кількома фінансовими 

інститутами

Облігації, номіновані 
у валюті, відмінній від 
валюти країни випуску

Облігації, забезпечені 
грошовим потоком 

за активами

Строк 1–3 роки (5 років – для ліде-
рів ринку) До 5 років До 5 років 

(до 10 в разі іпотеки) 
Складність 

структурування угоди Низька Середня Висока

Звернення до дефолту Так Так Ні
Вивільнення капіталу Ні Ні Так

Поліпшення WACC Ні Ні Так
Рейтинг Не вимагається Так Так

Дохідність активів Не змінюється Не змінюється Підвищується
Вартість залучення Висока Середня Низька

Джерело: [4].

Безпеку випущених банками боргових цін них 
паперів, на наш погляд, слід розглядати в розрізі 
безпеки цінних паперів для покриття поточних/
інвестиційних витрат, використовуваних/неви-
користовуваних у формуванні інвестиційного 
капіталу. 

При цьому слід брати до уваги, що випуск 
банками боргових цінних паперів уможливлює 
залучення більш «довгих» (ніж за прямого кре-
дитування) коштів, дозволяє позбутись залеж-
ності від певного кредитора і ризику достроко-
вого повернення коштів. 

А якщо ж комерційні банки вдаються до амор-
тизаційних позик, що передбачають погашення 
частинами протягом строку їх обігу, а не однора-
зово, вони отримують можливість встановлення 
зручних графіків погашення таких зобов’язань, 
а відтак регулювання витрат на обслуговування 
боргу.

У контексті боргової безпеки банківського 
сектору доцільно говорити і про безпеку гібрид-
них фінансових інструментів, що мають мішані 
характеристики боргу і капіталу. Ноти, пов’язані 
з кредитом (CLN), є проміжним етапом між кре-
дитами і єврооблігаціями, що поєднує переваги 
обох інструментів.

Аналіз тенденцій розвитку міжнародного 
бан ків ського кредитування дозволяє виявити в 
його складі важливу роль ринку єврокредитів, 
який за останні кілька десятиліть зазнав знач ної 
еволюції і на початок XXI ст. вступив у фазу зрі-
лості, про що свідчить стійко високий рівень по-
казників кредитування банками в іноземній ва-
люті, яке й утворює зміст ринку єврокредитів [3]. 

При характеристиці складових боргової без-
пеки банківського сектору слід провести порів-
няльний аналіз окремих джерел фінансування 
банківських активів (табл. 1). 

При визначенні рівня боргової безпеки слід 
ураховувати структуру заборгованості банків-
ського сектору, виокремлювати не лише внут-
рішній і зовнішній, коротко- і довгостроковий, а 
й основний борг, відсотки й штрафи. Крім того, 
слід мати на увазі, що отримання внутрішніх 
кредитів (за інших рівних умов) є безпечнішим, 
ніж зовнішніх. Доречно, на наш погляд, врахову-
вати також і різну безпечність ануїтетних (спла-
чуваних рівними частками, в яких розмір боргу, 
що щомісячно погашається, зростає, а сплачу-
ваних відсотків – знижується) і диференційова-
них/зменшуваних (величина боргу, що погаша-
ється, незмінна, а відсоткові виплати з кожним 
випадком зменшуються) платежів.

Боргова безпека зумовлюється станом кор-
поративного управління загалом і ризик-ме-

неджменту зокрема. Так, М. Салтиков-Щердрін 
писав: «На світі бувають всякі кредитори: і ро-
зумні, і нерозумні. Розумний кредитор допо-
магає боржнику вийти із скрутного становища 
і у винагороду за свою розумність отримує свій 
борг. Нерозумний кредитор саджає боржника до 
острогу чи безперервно січе його і у винагороду 
не отримує нічого» [5].

Забезпечення боргової безпеки банківського 
сектору буде повноцінним за умови безпечності 
використовуваних за роздрібного і корпоратив-
ного кредитування нерухомості, автомобілів, 
інших транспортних засобів як застави з ре-
альною ринковою вартістю, а рефінансування 
центробанком комерційних банків – векселів, 
поручництв комерційних банків, прав вимоги за 
кредитними угодами (кредитних вимог) та спів-
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відношення між ними. Остання вимога поясню-
ється великою ризикованістю такого боргового 
зобов’язання, як вексель, обмеженнями, що су-
проводжують кредитні угоди (дотримання чин-
ного законодавства, чіткий термін погашення 
суми основного боргу, відсутність обмежень для 
переходу прав вимог кредитора до іншої особи 
без згоди позичальника). 

Складовою боргової безпеки банківського 
сектору, на наш погляд, слід вважати і безпеку 
здійснюваного банками-факторами факторин-
гу – комплексу фінансових послуг, що надається 
клієнту в обмін на уступку дебіторської заборго-
ваності і включає фінансування поставок това-
рів, страхування кредитних ризиків, визначен-
ня стану дебіторської заборгованості і роботу 
з дебіторами зі своєчасної оплати, уможливлює 
покупцю відстрочити платежі, а постачальнику 
отримати основну частину оплати за товар від-
разу після його поставки [6, c. 108]. 

Другий аспект боргової безпеки банківсько-
го сектору передбачає забезпечення безпечного 
рівня боргових зобов’язань держави, клієнтів 
(у т. ч. власників кредитних карток) і контраген-
тів банкам, що утворюють банківський сектор, 
уникнення проблемних боргів. При цьому слід 
зазначити, що існують різні підходи до відне-
сення боргів до проблемних. Це і ситуація, коли 
позичальник неспроможний сплачувати зо бо-
в’язання без синхронного скорочення інших ви-
трат, і неспроможність їх сплачувати протягом 
певного періоду. Причому західні дослідники 
у цьому разі використовують термін «боргова 
спіраль» як узагальнення таких стадій, як утво-
рення проблемних платежів, штрафні санкції, 
«жонглювання» фінансами (сплата кредиторам, 
які найбільше тиснуть), тиск кредиторів, фінан-
совий крах (банкрутство), вжиття нереалістич-
них заходів, судові процеси і визначення загаль-
ної суми втрат [7; 8]. 

Крім того, окремо слід зазначити, що ви-
користання банками державних облігацій сво-
їх країн може сформувати не зовсім адекватне 
сприйняття ризиків, притаманних таким акти-
вам, що може створити ілюзію стійкості. Рин-
ковим вимірником ризиків державних боргів 
можуть виступати інструменти кредитного за-
хисту (credit default swaps), зокрема, відхилення 
поточних котирувань інструментів кредитного 
захисту за аналізованим емітентом від базово-
го показника. Зазвичай, базовим параметром 
виступає умовний «еталон надійності», тобто 
інструмент, що має найменші ризики. Правда, 
часті і різкі коливальні рухи на ринках кредит-

ного захисту знижують практичну доцільність 
використання цього інструменту як індикатора 
ризиків державних облігацій. У будь-якому разі 
наглядовим органам слід регулярно відстежува-
ти і переглядати ризикові коефіцієнти за кон-
кретними активами. Збільшення вкладень у дер-
жавні облігації істотно підвищить залежність 
банківського сектору від стану бюджетної сфери 
конкретних груп емітентів. Як наслідок, сфор-
мується канал поширення фіскальних ризиків у 
банківську сферу внаслідок погіршення макро-
економічної кон’юнктури [9, c. 27–28].

Крім вищезазначених складових боргової 
без пеки банківського сектору національної 
еко но міки, необхідно виокремлювати безпеку 
фор му вання його сукупного/внутрішнього/зов-
нішнього/гарантованого боргу, безпеку обслуго-
вування і безпеку схем погашення названих різ-
новидів боргу (ануїтетна, диференційованого і 
наростаючого платежів). 

Правомірно ставити питання і про боргову 
безпеку модернізації, як стану захищеності бан-
ківського сектору, що здійснює модернізацію 
свого функціонування, від загроз неможливості 
розрахуватись з кредиторами цих процесів. 

Водночас, на наше переконання, правомірно 
говорити про безпеку поточного та потенційно 
можливого рівня боргу банківського сектору на-
ціональної економіки, його зовнішньої та вну-
трішньої складової, а також безпеку всіх учасни-
ків боргових відносин. 

Поряд з цим, ураховуючи зростання значу-
щості синдикованих зовнішніх кредитів і єв-
рооблігаційних позик комерційних банків, при 
оцінці боргової безпеки банківського сектору 
національної економіки слід оцінювати безпеку 
всіх учасників таких угод: позичальників; орга-
нізаторів/лід-менеджерів (зазвичай першоклас-
них міжнародних банків); банків – учасників 
синдикату; юридичних і податкових консультан-
тів, а також спеціально створюваних при випус-
ку єврооблігацій юридичних осіб (bankruptcy-
remote special purpose vehicle, SPV).

Утім, вимоги до безпечності боргових зо-
бов’язань банків зазнають еволюційних змін. 
Так, при купівлі облігацій комерційних банків 
інвесторам мають бути надані додаткові гаран-
тії, а саме: не лише детальніше розкриття ін-
формації, а й інструменти, які гарантують, що 
зміна номінальної вартості провадитиметься 
фінансовим регулятором лише після ретельно-
го аналізу кожного окремого випадку. Правило 
«всі кредитори рівні» відіграє тут ключову роль. 
Його мета – гарантувати, що жоден кредитор не 
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зазнає більше збитків внаслідок надання фінан-
сової допомоги банку, ніж він зазнав би в разі 
звичайного банкрутства фінансового інституту. 
До прийняття BRRD (bank recovery and resolution 
directive – Директива про фінансове оздоровлен-
ня і санацію банків) власники облігацій глобаль-
них системно значущих банків (Globally Systemic 
Important Banks) були впевнені, що ця системна 
значущість і необхідність збереження стабіль-
ності фінансової системи змусить регуляторів 
надати фінансову допомогу банкам і не дозво-
лить їм стати банкрутамим. Такий підхід був без-
печним для кредиторів, оскільки збитки покри-
вались лише акціонерами і платниками подат-
ків. Проте від подібної парадигми too big to fail 
відмовились, оскільки той факт, що кредитори 
не несуть жодних збитків, виглядає несправед-
ливим для суспільства і фінансових регуляторів. 
Відтак навіть принцип «усі кредитори рівні» не 
змінив наміри BRRD застосовувати механізми 
bail-in (на використання облігацій bail-in має 
бути дозвіл фінансового регулятора) при ря-

туванні банків, перш ніж запускати механізм 
bailout (викуп) за рахунок платників податків[10, 
c. 153–154]. 

Разом з тим, як показав перебіг кризи 2007–
2008 рр., суттєво на боргоутворення в державі 
може вплинути і банківський сектор, оскільки 
для стабілізації фінансової системи багатьом 
банкам, що опинилися на межі банкрутства, для 
уникнення їх дефолту з огляду на їх неналежну 
боргову безпеку надавалась суттєва фінансова 
допомога за рахунок державних запозичень [11].

Висновки. Таким чином, для забезпечення 
боргової безпеки банківського сектору необхід-
но комплексно підходити до розробки її теоре-
тико-методологічних засад. Крім визначення 
сутності боргової безпеки банківського сек-
тору національної економіки, її взаємозв’язку 
і взаємозумовленості з іншими складовими 
його фінансової безпеки та фінансової безпе-
ки держави, дуже важливо чітко визначитись 
з її усіма складовими і виявити їхні характерні 
особливості. 
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Abstract. The article substantiates the theoretical aspects of determining the components of the banking sector debt 
security of the national economy. The necessity of separation in characterizing the essence of debt security of the banking 
sector is considered: the debt obligations of the banking sector; direct borrowing of commercial banks in domestic and 
foreign markets; issued by banks of debt securities on the domestic and foreign markets; debt obligations of economic 
agents to banks; servicing and repayment of government securities acquired by the banking sector; return of loans 
provided by the banking sector to clients and counterparties and factoring; bank guarantees. The relationship between 
debt security and other components of fi nancial security of the banking sector is determined. The place of debt security 
of the banking sector of the national economy in the security of the country’s debt area is determined.

Keywords: debt, debt area, debt security, debt security of the banking sector, fi nancial security of the banking sector.

Eff ective functioning and development of the 
banking sector of the national economy is impossible 
without observing the proper level of its debt 
security. However, today in Ukraine the level of debt 
security of the banking sector does not contribute to 
such functioning and development. In many ways, 
this is due not only to the imperfect practice of 
functioning domestic banks due to their enormous 
dependence on attracting and borrowing in the 
domestic and foreign markets of fi nancial resources, 
the disadvantages of state regulation of commercial 
banks, but also the theoretical uncertainty of the 
essence and varieties of debt security in this sector 
of the national economy.

Debt security of the banking sector of the national 
economy – an integral part of its fi nancial security 
and occupies a prominent place in its provision. 
It is linked and interdependent with deposit, 
credit, currency, investment, resource-generating, 
infl ationary security of the banking sector, budget, 
currency and debt security of the state, as well as 
fi nancial security of non-fi nancial corporations.

An important place in determining the theoretical 
foundations of debt security of the banking sector of 
the national economy belongs to the clarifi cation of 
its place and role in the security of the debt area of 
any countries.

Debt security of the banking sector of the national 
economy is a complex concept, in this case it should 
be considered, fi rst, as a safe level of debt obligations 
of the banking sector to other economic agents (the 
state, governments of other countries, international 
fi nancial organizations, TNCs, foreign banks, clients 
of banking institutions); and secondly, as a safe 

level of debt obligations of the state, clients and 
counterparties to banks that make up the banking 
sector; Th irdly, as a safe level of debt obligations of 
the banking sector for the debt security of the state 
in particular and debt security of the country as a 
whole. In addition, the debt security of the banking 
sector also determines the security of fi nancing the 
national economy, since its debt can be considered 
as one of the forms of both attraction of money 
resources and such funding.

In determining the level of debt security should 
take into account the structure of the debt of the 
banking sector, distinguish not only internal and 
external, short-and long-term, but also the main 
debt, interest and fi nes.

Debt security is conditioned by the state 
of corporate governance in general and risk 
management in particular.

Securing the debt security of the banking sector 
will be complete, provided the safety of retail, 
corporate lending of real estate, cars, other vehicles 
as collateral with real market value, and refi nancing 
by the central bank of commercial banks – 
promissory notes, guarantees of commercial banks, 
claims on credit agreements (credit claims) and the 
relationship between them.

In addition to the aforementioned components 
of debt security of the banking sector of the 
national economy, it is necessary to isolate the 
security of the formation of its aggregate/internal/
external/guaranteed debt, security of service and 
security of repayment schemes of these varieties 
of debt (annuity, diff erentiated and incremental 
payments).
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Анотація. Досліджено сутність і форми прояву 
операційних ризиків у банку й охарактеризовано їх 
як можливість виникнення збитків у результаті 
помилок співробітників, недосконалої організації 
бізнес-процесів та інформаційно-технологічних сис-
тем, неналежного внутрішнього контролю і впливу 
зовнішніх факторів. Проведено аналіз принципів на-
лежного управління операційним ризиком, охаракте-
ризовано їхній основний зміст і умови реалізації.

Ключові слова: банк, операційний ризик, принципи 
управління, ідентифікація, вимірювання, вимоги до капі-
талу.

Аннотация. Исследованы сущность и формы про-
явления операционных рисков, которые охаракте-
ризованы как возможность возникновения убытков 
в результате ошибок сотрудников, несовершенной 
организации бизнес-процессов и информационно-
технологических систем, ненадлежащего внутрен-
него контроля и влияния внешних факторов. Про-
веден анализ принципов надлежащего управления 
операционным риском, охарактеризованы их содер-
жание и условия реализации.

Ключевые слова: банк, операционный риск, принципы 
управления, идентификация, измерение, требования к ка-
питалу.

Постановка проблеми. У своїй практичній 
роботі банки постійно стикаються з неперед-
бачуваними ризиками, пов’язаними з операцій-
ною діяльністю, які класифікують як операційні 
ризики. Такі ризики властиві всім банківським 
продуктам, напрямам діяльності, процесам і сис-
темам, а тому належне управління ними є одним 
із важливих завдань забезпечення стабільної ро-
боти банку [1, с. 5; 2, с. 425]. Однак через склад-
ність і непередбачуваність операційних ризиків 
у вітчизняній практиці управлінню ними ще не 
приділяється належна увага. Тому дослідження 
проблем управління операційними ризиками, 
зокрема їх оцінки, уникнення та покриття збит-
ків, що виникають унаслідок їх реалізації, має 
важливе практичне значення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 
науковій літературі питанням управління опе-
раційними ризиками до останнього часу приді-
лялось мало уваги. Можна назвати лише окремі 
роботи С. Буковинського [25], В. Крилової [21], 
В. Кротюка [1], І. Лютого [20], В. Міщенка [5; 23], 
С. Міщенко [19], С. Науменкової [4; 16], О. Ша-
повала [8] та інших. Однак банківська практика 
наполегливо ставить завдання щодо пошуку но-
вих методів та інструментів ідентифікації опера-
ційних ризиків і розроблення дієвих механізмів 
управління ними.

Метою статті є дослідження сутності і форм 
прояву операційного ризику в банку і розроб-
лення механізмів ефективного управління ним 
на основі реалізації та вдосконалення принципів 
належного управління.

Виклад основного матеріалу. У світовій бан-
ківській практиці увага до проблем управління 
операційними ризиками почала зростати на-
прикінці 1990-х рр. і суттєво посилилась після 
світової фінансової та банківської кризи 2008–
2009 рр. [3, с. 78; 4, с. 7; 5, с. 29]. На нинішній день 
операційні ризики визнаються важливими чин-
никами стабільності функціонування банків. У 
науковій літературі та нормативних документах 
сутність цього поняття визначають по-різному. 
Найбільш точним, на наш погляд, є визначення 
Базельського комітету з банківського нагляду 
(БКБН), згідно з яким операційний ризик роз-
глядається як ризик збитків у результаті неадек-
ватних чи помилкових внутрішніх процесів, дій 
співробітників і систем або зовнішніх подій. За 
підходами БКБН, до операційних ризиків також 
належить і юридичний ризик, тоді як стратегіч-
ний і репутаційний ризики до їх складу не вклю-
чаються [6, с. 144; 7, с. 155].

Такого ж підходу дотримується й більшість 
вітчизняних науковців. Так, О. А. Шаповал вва-
жає, що «операційний ризик необхідно розгля-
дати як ризик прямих або непрямих збитків у 
результаті неправильної побудови бізнес-про-
цесів, неефективності процедур внутрішнього 
контролю, технологічних збоїв, несанкціонова-
них дій чи зовнішнього впливу» [8, с. 70] та 
виокремлює шість його видів: ризик персоналу, 
інформаційно-технологічний ризик, ризик про-
цесів, модельний ризик і ризик форс-мажорних 
обставин [8, с. 63], які достатньо повно характе-
ризують сутність операційного ризику.
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Ураховуючи викладене вище, на наш погляд, 
операційні ризики, що виникають у банку, мож-
на розглядати як потенційну можливість ви-
никнення збитків у результаті помилок у діях 
співробітників, недосконалої організації бізнес-
процесів і функціонування інформаційно-тех-
нологічних систем, неналежного внутрішнього 
контролю та впливу зовнішніх факторів. При 
цьому головними завданнями управління опе-
раційними ризиками в банку повинно бути про-
гнозування ризикових ситуацій, розроблення 
заходів щодо зменшення ймовірності їх настан-
ня, зниження обсягів збитків у разі реалізації 
ризику та пошук джерел покриття таких збитків, 
а також розроблення системи заходів щодо не-
допущення повторення ризиків у майбутньому 
[8, c. 35–36; 9, с. 47].

Відповідно до Принципів належного управ-
ління операційним ризиком і роль нагляду, 
банківська практика управління операційни-
ми ризиками ґрунтується на трьох складових: 
1) управління напрямами діяльності; 2) неза-
лежне корпоративне управління ризиком; 3) не-
залежний аналіз [10]. Рівень формалізації вико-
ристання цих складових у кожному випадку за-
лежить від особливостей, розмірів і складності 
організаційної структури банку, а також від рів-
ня і видів ризиків, притаманних його діяльності.

У зазначеному документі наведено 11 прин-
ципів належного управління операційними ри-
зиками, які характеризують систему, умови та 
роль розкриття інформації у процесі управління 
операційними ризиками [10]. Проведений ана-
ліз дозволив охарактеризувати основний зміст 
цих принципів та умови їх реалізації.

Принцип 1. Обов’язки щодо організації управ-
ління операційними ризиками покладають ся на 
раду директорів і виконавчий орган банку, які 
зобов’язані формувати відповідну корпо ративну 
культуру, створювати та підтримувати належні 
стандарти і стимули відповідальної професійної 
поведінки. Рада директорів має забезпечити на-
явність розвинутої культури управління опера-
ційними ризиками на всіх рівнях банку.

Принцип 2. Система управління операцій-
ними ризиками повинна бути повністю інтегро-
вана у загальний процес управління ризиками 
банку. Під внутрішньою культурою управління 
операційним ризиком розуміють поєднання ін-
дивідуальних і загальних корпоративних цін-
ностей, установок, компетенцій і поведінкових 
моделей, які визначають ставлення компанії до 
управління операційним ризиком стиль цього 
управління [11, с. 54].

Принцип 3. Рада директорів повинна визна-
чити, погодити і здійснювати періодичний ана-
ліз системи управління, а також здійснювати 
контроль за виконавчим органом банку з метою 
забезпечення ефективного використання прин-
ципів, процесів і систем на всіх рівнях прийнят-
тя рішень.

Для цього кожен банк повинен чітко визна-
чити сфери управлінської компетенції та під-
звітності з метою створення надійної системи 
внутрішнього контролю, завдяки якій можна 
забезпечити розподіл обов’язків і сфер відпо-
відальності між підрозділами щодо управління 
операційними ризиками, напрямами бізнес-ді-
яльності та адміністративними підрозділами 
банку.

Принцип 4. Рада директорів повинна вста-
новити і здійснювати аналіз ризик-апетиту і 
прийнятний рівень операційного ризику, а та-
кож визначати особливості, природу та рівні 
операційного ризику, який може прийняти на 
себе банк з урахуванням стратегії свого розвит-
ку, бізнес-моделі, поточного фінансового стану 
тощо [12, с. 97; 13, с. 43].

Принцип 5. Виконавчий орган банку повинен 
розробити і подати на погодження раді дирек-
торів точну, ефективну і надійну управлінську 
структуру з чітко визначеними, прозорими та 
несуперечливими сферами компетенції. Відпо-
відальність за впровадження та використання 
принципів, процесів і систем управління опе-
раційним ризиком, відповідно до прийнятного 
рівня ризику, покладається на виконавчий ор-
ган.

З цією метою при формуванні управлінської 
структури банку в складі загального комітету з 
управління ризиками повинен бути створений 
незалежний підрозділ, відокремлений від бізнес-
підрозділів, – комітет з управління операційни-
ми ризиками, на який покладається відповідаль-
ність за розробку та впровадження механізму 
управління операційними ризиками. Його го-
ловними завданнями повинні бути: корпоратив-
на кодифікація політики і процедур управління 
та контролю за операційними ризиками, розроб-
ка і впровадження методології оцінки ризиків, 
розробка системи звітності, стратегії виявлення, 
оцінки, моніторингу та контролю за операцій-
ними ризиками [7, с. 162; 14, с. 64]. При цьому 
фахівці підрозділів з управління операційними 
ризиками повинні координувати свою роботу
з фахівцями, які відповідають за управління ін-
шими ризиками, а також зі співробітниками, 
відповідальними за укладення контрактів.
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Принцип 6. Виконавчий орган банку повинен 
забезпечити виявлення і оцінку операційного 
ризику, який властивий усім основним продук-
там, напрямам діяльності, процесам і системам, 
з метою чіткого розуміння природи цих ризиків 
і умов їх виникнення.

До методів та інструментів, які можуть бути 
використані банком для виявлення та оцінки 
операційного ризику, БКБН відносить: збір і 
аналіз даних про операційні збитки; аудиторські 
висновки; оцінку ризику на основі аналізу про-
цесів, що лежать в основі операцій банку; класи-
фікацію та визначення основних бізнес-проце-
сів, видів діяльності, організаційних функцій та 
ключових чинників виникнення ризиків; інди-
катори рівня ризиків і показники ефективності 
управління ними; сценарний аналіз, який до-
зволяє одержати експертні висновки керівників 
і ризик-менеджерів для виявлення потенційних 
ризиків і оцінки їхніх наслідків [7; 18, с. 124; 15, 
с. 36; 16, с. 21].

Принцип 7. У процесі управління операцій-
ними ризиками банк повинен розробити дієвий 
механізм погодження всіх нових продуктів, на-
прямів діяльності, процедур і систем, який би 
враховував їх схильність до операційних ризи-
ків, оскільки на практиці у разі запровадження 
нових продуктів, видів діяльності, технологій 
тощо операційний ризик збільшується.

З цією метою банк повинен ураховувати внут-
рішні ризики нових продуктів чи видів діяль-
ності; зміну виду операційного ризику та його 
допустимого рівня; засоби контролю, процеси 
управління і стратегії зниження ризику; зміни 
меж або лімітів ризику; процедури, що викорис-
товуються для виміру, контролю та управління 
ризиком, який властивий новим продуктам чи 
видам діяльності [17, с. 314; 18, с. 534].

Принцип 8. У банку повинен бути організо-
ваний якісний процес регулярного моніторингу 
рівня і природи операційного ризику та ймо-
вірності виникнення суттєвих збитків, а також 
повинні використовуватися механізми надання 
звітності, які дозволяють здійснювати превен-
тивне управління операційним ризиком. Для 
цього банківські звіти повинні бути своєчасни-
ми, точними, повними, періодичними та послі-
довними. Крім того, звіти про операційні ризики 
обов’язково повинні включати інформацію про 
порушення встановлених банком лімітів ризику 
та останні найбільш суттєві випадки виникнен-
ня ризику через внутрішні та зовнішні фактори, 
а також про обсяг збитків у результаті їх виник-
нення та наслідки для банку і для капіталу, що 

призначений для покриття операційних ризиків 
[19, с. 92].

Принцип 9. Банки повинні мати надійні сис-
теми контролю за використанням принципів, 
процесів і систем своєї діяльності, а також за-
безпечувати належний внутрішній контроль за 
зниженням або передачею ризику. Засоби внут -
рішнього контролю банку повинні забезпечу-
вати ефективне здійснення операцій, захист ак-
тивів, надання достовірної фінансової звітності 
та дотримання вимог законодавства. Програма 
контролю має містити такі складові процесу 
управління операційним ризиком: умови для 
здійснення контролю, оцінка ризику, заходи 
контролю, обмін інформацією та моніторинг.

Для забезпечення ефективного контролю 
необхідним є запровадження належного роз-
поділу обов’язків і чітке виявлення сфер потен-
ційного виникнення конфлікту інтересів. Крім 
того, з метою посилення внутрішнього контро-
лю необхідним є чітке визначення повноважень 
і процедур узгодження; моніторинг дотримання 
встановлених лімітів ризику; захист доступу до 
банківських активів і документації; виявлення 
напрямів діяльності та продуктів, дохідність 
яких перевищує очікувану; регулярне проведен-
ня перевірок операцій і рахунків [10].

Принцип 10. З метою обмеження збитків від 
впливу несприятливих ситуацій банкам слід 
розробляти плани забезпечення безперервності 
та відновлення діяльності, враховуючи критичні 
бізнес-операції, ключові внутрішні й зовнішні 
залежності та відповідні рівні стійкості. Управ-
ління безперервністю діяльності банку повинно 
включати розроблення стратегії її відновлення, 
програм тестування, професійної підготовки, 
інформованості співробітників тощо.

Принцип 11. Інформація, яку публікує банк, 
повинна надавати зацікавленим сторонам мож-
ливість оцінити його підходи до управління опе-
раційними ризиками.

На практиці процес управління операційни-
ми ризиками відбувається у такій послідовності:
1) ідентифікація ризиків, на які наражається 
банк; 2) оцінка ризиків; 3) розроблення про гра-
ми планування і моніторингу капіталу; 4) по-
стій ний мо ні торинг ризиків; 5) визначення по-
треби у ка піталі для покриття збитків; 6) ужиття 
заходів для контролю або зменшення ризиків; 
7) надання звітності про ризики і стан капіталу 
банку [10].

Відповідно до рекомендацій БКБН до основ-
них методів управління операційними ризи-
ками належать: 1) превентивні методи, які 
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вико ристовують з метою своєчасної ідентифіка-
ції ризику, обмеження втрат і реалізації профі-
лактичних заходів щодо зниження їх рівня, у т. ч. 
обмеження і/або неприйняття ризику, актуаліза-
ції нормативної бази, контролю, інформування 
керівництва, розвитку технологій, методів кад-
рової політики та безпеки; 2) методи відшкоду-
вання, які використовуються з метою покриття 
втрат унаслідок дії ризику; 3) покриття збитків 
за рахунок капіталу; 4) страхування ризиків [6].

У зв’язку з тим, що операційні ризики нале-
жать до непередбачуваних, покриття збитків, які 
виникають унаслідок їх реалізації, відбувається 
за рахунок капіталу, а тому банки повинні фор-
мувати свій капітал таким чином, щоб він, крім 
іншого, був достатній для покриття операційних 
ризиків [19, с. 91; 20, с. 26].

БКБН запропонував три методи розрахунку 
вимог до капіталу банку під операційний ризик: 
базовий індикативний підхід, стандартизований 
підхід і «просунуті» підходи (АМА), які викорис-
товуються послідовно в міру підвищення склад-
ності та чутливості до ризику, зі застосуванням 
більш досконалих систем управління ризиками. 
Основним методом розрахунку вимог до капіта-
лу під операційний ризик є базовий індикатив-
ний підхід. Банкам, що наражаються на значні 
операційні ризики, слід використовувати більш 
«просунуті» підходи, які відповідають їхньому 
профілю ризиків [7, c. 265–266; 21, с. 8; 22, с. 42].

Відповідно до базового індикативного підхо-
ду банки повинні підтримувати капітал під опе-
раційний ризик в обсягах, що дорівнюють се-
редньому його значенню за попередні три роки, 
вираженому у процентах (α) щодо позитивного 
щорічного валового доходу [7, с. 156]. Таким чи-
ном, вимоги до капіталу банку для покриття опе-
раційних ризиків можна виразити рівнянням:

  KBIA = [(∑GI1 … n · α)] / n,  (1)

де KBIA – вимога до капіталу в рамках базового 
індикативного підходу; GI1– позитивний що-
річний валовий дохід (сума чистого процент-
ного і непроцентного доходу) за попередні 
три роки; n – кількість років, упродовж яких 
валовий дохід був позитивним; α – відношен-
ня капіталу банку за попередні три роки до 
позитивного щорічного валового доходу, 
виражене в процентах. БКБН установив, що 
при використанні базового індикативного 
підходу α = 15%.
При використанні стандартизованого підхо-

ду банк повинен підтвердити, що керівництво 
банку бере активну участь у нагляді за механіз-

мом управління операційними ризиками, має 
концептуально надійну та адекватно реалізова-
ну систему управління операційними ризиками, 
а також достатні ресурси для використання під-
ходу в основних бізнес-лініях [7, с. 160; 23, с. 12; 
24, с. 7].

У разі використання стандартизованого під-
ходу розрахунок вимог до капіталу здійсню-
ється окремо для кожної із восьми бізнес-ліній 
банківської діяльності: корпоративне фінансу-
вання, торгівля і продажі, роздрібні банківські 
операції, комерційні банківські операції, плате-
жі та розрахунки, агентські послуги, управлін-
ня активами і роздрібні брокерські послуги [25, 
с. 118; 26, с. 44].

Розрахунок суми вимог до капіталу для по-
криття операційних ризиків здійснюється шля-
хом множення валових доходів на фактор β, 
який характеризує співвідношення між опера-
ційними збитками і загальним рівнем валового 
доходу для відповідної бізнес-лінії. При цьому 
валовий дохід вимірюється для кожної бізнес-
лінії окремо, а не для всього банку [7, с. 158]. 
Загальна сума вимог до капіталу банку для по-
криття операційних ризиків розраховується як 
трирічна середня від суми вимог до регулятив-
ного капіталу для кожної бізнес-лінії:

  KTSA = {∑роки 1–3 max)[∑(Gl1–8 · β1–8), 0]} / 3, (2)

де KTSA – вимога до капіталу для покриття опе-
раційних ризиків при використанні стандар-
тизованого підходу; Gl1-8 – щорічний валовий 
дохід за відповідний рік для кожної бізнес-
лінії; β1-8 – фіксований процент, що визначає 
взаємозв’язок між рівнем вимог до капіталу 
та рівнем валового доходу для кожної бізнес-
лінії. Значення коефіцієнтів β для окремих 
бізнес-ліній, установлене БКБН, наведено в 
табл. 

Таблиця
Значення коефіцієнтів β 

для окремих бізнес-ліній банку

Бізнес-лінія
Значення 

коефіцієнтів 
бета-фактора, %

Корпоративне фінансування, β1 18
Торгівля і продажі, β2 18
Роздрібні банківські операції, β3 12
Комерційні банківські операції, β4 15
Платежі та розрахунки, β5 18
Агентські услуги, β6 15
Управління активами, β7 12
Роздрібні брокерські послуги, β8 12

Джерело: [7, с. 158]
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У разі використання «просунутих» підхо-
дів розрахунку вимог до капіталу для покриття 
операційних ризиків банк повинен виконати ті  
самі вимоги, що й для стандартизованого підхо-
ду, однак система управління операційними ри-
зиками повинна бути повністю впровадженою. 
При використанні цього підходу сума вимог до 
капіталу дорівнює показнику ризику, який ге-
нерують внутрішньобанківські системи виміру 
операційного ризику [7, с. 159; 27, с. 68].

При використанні «просунутих» підходів 
розрахунку вимог до капіталу для покриття 
операційних ризиків банки можуть визнавати 
зниження ризику за рахунок його страхування 
шляхом зниження мінімальних вимог до регуля-
тивного капіталу. Таке визнання дозволяє банку 
зменшити розрахункові відрахування капіта-
лу під операційний ризик до 20% [7, с. 167; 28, 
с. 124; 29, с. 30].

Таким чином, ефективність управління опе-
раційними ризиками залежить від розміру бан-
ку та його структури, якості корпоративного 
управління, характеру використовуваної бізнес-

моделі, а також від того, якою мірою враховуєть-
ся думка фахівців, які відповідають за управлін-
ня ними та від готовності керівництва вживати 
заходи на основі їхньої думки.

Висновки і пропозиції. Проведене дослі-
дження дозволяє зробити висновок, що управ-
ління операційними ризиками є складним і 
бага то гранним процесом, який вимагає запро-
вадження в банку ефективної системи ризик-
менеджменту. 

Практична реалізація заходів щодо управлін-
ня операційними ризиками повинна ґрунтува-
тися на визначені їхніх факторів, чіткій класи-
фікації та ідентифікації ризиків, використанні 
системи методів та інструментів для мінімізації 
наслідків і збитків шляхом розроблення системи 
індикаторів оцінки їх рівня, а також на створен-
ні комітетів з управління операційними ризика-
ми відповідно до вимог БКБН. Механізм управ-
ління операційними ризиками також повинен 
ураховувати потенційне підвищення ризику в 
результаті ускладнення операцій, збільшення 
їхніх обсягів і запровадження нових продуктів.
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Abstract. The article researches the essence and forms of manifestation of operational risks, which are described as 
the possibility as a result of employee errors, inadequate organization of business processes and information technology 
systems, inadequate internal control and external factors. The analysis of the principles of good operational risk 
management was carried out, their content and terms of implementation were characterized.
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Th e article analyzes modern approaches of 
determining the nature and forms of operational 
risk at the bank and characterizes them as potential 
losses as a result of errors in the actions of employees, 
imperfect organization of business processes and 
operation of information technology systems, 
inadequate internal controls and external factors. It 
is determined that operational risks are inherent in 
all banking products, business areas, processes and 
systems.

A comprehensive analysis of the principles of 
proper management of operational risk is conducted, 
which allowed to characterize their main content 
and conditions of implementation. It is defi ned the 
main directions of development and improvement of 
these principles is the need to ensure the integration 
of operational risk management in the overall 
process of risk management; distribution of areas of 
managerial competence and accountability; creation 
of an independent operational risk management 
subdivision.

It is determined that subdivision of operational 
risk management should be separated from the 
business subdivisions, and its main tasks should 
be: establish policies and procedures dashes 

management, development and implementation 
methodology of evaluation reporting system, 
monitoring and control of operational risks. 

Th e main stages of operational risk management 
process include: identifi cation and risk assessment, 
program development and monitoring of capital 
planning, continuous risk monitoring, determination 
of capital requirements to cover losses, measures to 
control or reduce the risks of reporting on risks.

Th e main methods of managing operational 
risks include: 1) preventive methods; 2) methods 
of compensation for losses; 3) covering losses at the 
expense of capital; 4) risk insurance.

Th e issue of calculating bank capital requirements 
for operational risks based on the use of approaches 
recommended by the Basel Committee on Banking 
Supervision is investigated. It is determined that the 
basic method for such calculations may be the basic 
indicative approach. Th e features of insurance of 
operational risks are determined.

It is proved that the mechanism of operational 
risk management should take into account the 
potential increased risk of complications as a result of 
operations, increase their volumes and introduction 
of new products.
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Анотація. Досліджено теоретичні аспекти сут-
ності синергетики. Акцентовано увагу на економіч-
ній синергетиці як на інструменті пізнання розвитку 
економічних систем. Розглянуто основні принципи 
синергетичної методології, а також виокремлено 
вимоги, яким повинна відповідати економічна систе-
ма як об’єкт вивчення синергетичної економіки.

Ключові слова: економічна система, синергетика, 
синергія, економічна синергетика, синергетична мето-
дологія, стохастичність, самоорганізація, нелінійність, 
відкритість, нестійкість, точки біфуркації, динамічна 
ієрархічність.

Аннотация. Исследованы теоретические аспекты 
сущность синергетики. Акцентировано внимание на 
экономической синергетике как инструменте позна-
ния развития экономических систем. Рассмотрены 
основные принципы синергетической методологии, 
а также выделены требования, которым должна 
отвечать экономическая система, будучи объектом 
исследования экономической синергетики.

Ключевые слова: экономическая система, синерге-
тика, синергия, экономическая синергетика, синергети-
ческая методология, стохастичность, самоорганизация, 
нелинейность, открытость, неустойчивость, точки би-
фуркации, динамическая иерархичность.

Постановка проблеми. Складність, супереч-
ливість і водночас непередбачуваність розвит-
ку сучасного світу зумовлює об’єктивну необ-
хідність нового рівня наукового осмислення 
еконо мічних процесів у державі. Поступальний 
роз виток будь-якої країни сьогодні значною 
мірою залежить від системних реформацій, які 
мають бути більш відкритими та динамічними. 
Глобалізаційні процеси господарського життя 
призводять до глибоких системних змін еконо-
міки, посилюючи її нестійкість і нерівновагу. 
Головною ознакою сучасних трансформаційних 
перетворень економічної системи є невизначе-
ність та постійні зміни ринкового середовища, 
що вкрай ускладнюють перспективи її сталого 
розвитку та актуалізують застосування нових 
методологій довгострокового розвитку. 

Вищезазначене актуалізує проблематику уве-
дення синергетики в розробку методоло гічних 
засад пізнання трансформаційних процесів су-
часних економічних систем, які функціо нують 
на засадах самоорганізації в умовах нестій-
кості, мінливості, непрогнозованості та неста-
більності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Науковому пошуку нових методологічних під-
ходів у дослідженні трансформаційних змін су-
часної економіки з використанням синергети-
ки присвячені праці таких зарубіжних учених:
І. Ансоффа, А. Дамодарана, П. Друкера, В.-Б. Зан-
га, Х. Ітамі, Е. Кемпбелла, Т. Колера, Т. Коуплен-
да, К. Майнцера, Дж. Муріна, Е. Петера та ін. 
Серед вітчизняних дослідників варто виділити 
праці О. Васильєва, В. Базилевича, А. Гальчин-
ського, В. Гей ця, І. Грабара, А. Грищенка, С. Мо-
черного та низки інших. 

Віддаючи належне зробленому внеску вище-
згаданих науковців, у дослідженні цієї пробле-
матики відзначимо, що, на нашу думку, більш 
глибшого вивчення сьогодні потребує економіч-
на синергетика як інструмент і спосіб пізнан ня 
соціально-економічних змін «відкритих» еконо-
мічних систем. Саме цей аспект і став визна-
чальним у виборі теми наукового досліджен-
ня в рамках статті, окреслив її мету та основні 
завдання.

Метою статті є розкриття сутності економіч-
ної синергетики та особливостей її використан-
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ня як інструменту пізнання трансформаційних 
процесів економічних систем.

Виклад основного матеріалу. Синергетичне 
світосприйняття лежить сьогодні в основі ради-
кальних перетворень парадигми сучасного еко-
номічного знання, яке все частіше піддає кри-
тиці лінійно-статичні моделі економічного роз-
витку на основі оптимального розподілу обме-
жених ресурсів, зумовленого соціальними ціля-
ми суспільства. Сучасна економічна методологія 
по чи нає пропонувати дослідникам теоретичні 
здобутки і надбання «нелінійної науки» – теорії 
криз і катастроф, еволюційної економіки, еконо-
мічної синергетики. Незважаючи на те, що спро-
би використання синергетики для економічних 
досліджень є ще поодинокими, вони – цілком 
виправдані, адже еволюція економічної думки 
завжди відбувалася саме в напрямі розвитку на-
уки, наукового осмислення функціонування еко-
номічних систем зокрема та світового простору 
загалом. Слушною з цього приводу є позиція 
В. Д. Базилевича, який вважає, що синергетика 
змінює універсальні підходи до світосприйняття 
і відкриває широкі можливості багатоаспектно-
го висвітлення економічних процесів і явищ на 
основі поєднання «системно-функціонального» 
та «імовірнісного» підходів, визнання спонтан-
ності та визначальності випадкового чинника 
у самоорганізації соціально-економічної систе -
ми [1].

Варто відзначити, що першим, хто узагаль-
нив знання про синергетику з різних галузей 
наукового знання, був німецький дослідник 
Г. Ха кен, якого справедливо вважають основопо-
ложником теорії синергії. Сам термін «синергія» 
походить від грецького «συνεργία – synergos», 
що дослівно означає: узгоджена дія, співучасть, 
співробітництво. За твердженням Г. Хакена, си-
нергетика займається вивченням систем, які 
складаються з дуже великої кількості компо-
нент, частин і підсистем, які складно між собою 
взаємодіють, тому слово «синергетика» означає 
«спільна дія», а як наука – це вчення про взаємо-
дію різних елементів, налагодження їхньої коо-
перації, співпраці, нелінійного синтезу простого 
у складне, виникнення синергії [9]. При цьому 
вченого цікавило питання «існування загальних 
принципів, які керують самоорганізацією неза-
лежно від природи окремих частин системи» [9]. 

Відтак синергетика здатна поєднати резуль-
тати досліджень, які характеризують можли-
вість і необхідність самоорганізації системи. 
При цьому під поняттям «самоорганізація» слід 

розуміти здатність системи набувати просторо-
вої чи функціональної структури без будь-якого 
зовнішнього впливу (навіть іншої складної сис-
теми) [3]. Водночас здатність до самоорганізації 
можуть мати лише ті системи, які взаємодіють 
із зовнішнім середовищем, тобто є «відкритими 
системами». 

Об’єктом дослідження синергетики є коо-
перативний ефект, що виникає у відкритих са-
моорганізованих системах і супроводжується 
утворенням якісно нових часових, просторових 
та функціональних структур. Зокрема, вчені 
Е. Князєва і С. Курдюмов ефекти виникнення 
кооперативної, когерентної (узгодженої в часі та 
просторі) поведінки елементів у системі назива-
ють синергетичним ефектом [4, с. 200]. 

Сьогодні сутність синергетики як науки трак-
тується в напрямі математичного моделювання 
переходу складних систем з одного стійкого ста-
ну в інший. Уся сукупність знань про порядок і 
хаос, перехідні процеси, фрактали і нелінійність, 
що вміщує в собі синергетика розуміють і як те-
орію, і як вчення, і як науку, і як світогляд. Від-
так синергетику як парадигму формують такі її 
характеристики: нелінійність, самоорганізація, 
відкритість системи та інші. Теоретичну сут-
ність синергетики доцільно розглядати за таки-
ми підходами:

 – синергетика як парадигма – це система 
ідей, принципів, уявлень, з яких може 
сформуватися фундаментальна наукова 
теорія або навіть світогляд;

 – синергетика як часткова наукова теорія –
це наукова теорія, що об’єднує ідеї нелі ній-
ності, відкритості, нерівноважності про-
 це сів, що відбуваються у складних систе-
мах;

 – як загальнонаукова теорія, яка ще форму-
ється як теорія дисипативних структур, 
або теорія систем, що здатні до самоорга-
нізації, або як теорія перехідних процесів,
взаємоперетворення хаосу і порядку тощо;

 – синергетика як нове світоглядне бачення, 
що долає існуюче в науці уявлення зі ста-
лими, незмінними поняттями і формує 
інше мислення, що базується на перехід-
них, нестабільних, нестійких формах і об-
разах [10].

Завданням синергетики є знаходження і де-
тальне дослідження тих базових моделей, які 
базуються на типових властивостях окремих 
елементів, що формують складну систему, а та-
кож законах взаємодії між ними. Тому, на нашу 
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думку, синергетику можна розглядати як загаль-
ну теорію самоорганізації в різних складних (не-
лінійних) системах. Обґрунтуванням доцільнос-
ті синергетичних досліджень слід вважати той 
факт, що взаємодія багатьох підсистем складної 
системи відбувається за одними і тими сами-
ми принципами, незалежно від самої природи 
складної системи. Відтак пізнання цих прин-
ципів дає можливість знайти нові підходи до 
управління складною системою. 

Слід зазначити, що складним системам (до 
яких належить економічна система) не можна 
нав’язувати шляхи розвитку, навпаки, необхід-
но лише сприяти їхнім власним тенденціям роз-
витку та векторам їхньої коеволюції. Водночас 
для економічної системи може існувати декіль-
ка альтернативних шляхів розвитку, вибір яких 
і потребує наукового обґрунтування на основі 
принципів синергетичної методології [5]:

 – нелінійність передбачає незбереження 
ади тив ності в процесі розвитку економіч-
ної системи: будь-який момент слід вва-
жати моментом чи етапом еволюції систе-
ми, що забезпечує процес її розвитку;

 – нестійкість означає незбереження близь-
кості стану економічної системи в проце сі 
її еволюції та суттєва залежність від змі ни 
значень системоутворюючих чинни ків;

 – відкритість передбачає визнання процесу 
обміну в економічній системі інформаці-
єю (енергією) із зовнішнім середовищем 
і, відповідно, визнання його будови з цих 
елементів, що зв’язані структурою, і од-
ночасно включення як підсистеми чи еле-
менту системи в інше ціле;

 – підпорядкування означає, що функціону-
вання та розвиток економічної системи 
визначається усіма процесами, що відбу-
ваються в її підсистемах при виникнен-
ні ієрархії масштабів часу; це дає мож-
ливість запровадити у складну систему 
ущільнення інформації. По суті, це «само 
-спрощення» системи, що дає можливість 
звести її динамічний опис до незначної 
кількості параметрів.

Змістовне наповнення синергетики форму-
ють такі принципи [6]: 

 – принцип становлення знаходить своє ви-
ра ження у двох протилежних характе ри-
с тиках: порядок і хаос. При цьому хаос 
фор мує основу випадковості, складності, 
де струкції складних систем, а порядок є 
основою простоти, необхідності та гар-
монії;

 – принцип відкритості передбачає здат-
ність системи сприймати сигнали до ста-
новлення та зміни її параметрів;

 – принцип згоди (комунікативності) озна-
чає, що складні системи можуть формува-
тися лише в процесі комунікативного діа-
логу, доброзичливої взаємодії суб’єктів і 
гармонії під час такого діалогу;

 – принцип відповідності означає можли-
вість переходу від класичної науки до си-
нергетичної;

 – принцип доповненості передбачає неза-
леж ність і принципову частковість, не пов-
ноту як опису реальності за умов і посту-
латів класичної науки, так і відображен ня 
реальних явищ за синергетичних підходів.

Як видно з вищевикладеного, синергія – це 
універсальний ефект для відкритих систем, тому 
й висновки, яких дійшли вчені при дослідженні 
систем в одних науках, можна впевнено пере-
нести в інші наукові галузі, зокрема, з біофізики 
у соціологію чи економіку. Отже, однією з найці-
кавіших сфер застосування знань про синергію 
є економіка. Ми вважаємо, що економічна сис-
тема належить саме до такого виду систем, які є 
складними, відкритими і здатними до самоорга-
нізації. А синергетика, як інструмент пізнання, 
може успішно використовуватись для розробки 
та прийняття ефективних рішень в умовах не-
стабільності, відкритості та нелінійності роз-
витку економічної системи. Водночас наявність 
нелінійної взаємодії складових економіки під-
штовхує до наукового пошуку шляхів застосу-
вання синергетичної методології в дослідженні 
трансформаційних процесів.

Ураховуючи тематичне спрямування нашого 
наукового дослідження, вважаємо, що більш до-
цільним буде надалі використовувати поняття 
«економічна синергетика». Об’єктом вивчення 
економічної синергетики є економіка як склад-
на, здатна до самоорганізації, відкрита система 
в контексті поступального розвитку інтеграцій-
них систем. Предметом дослідження економіч-
ної синергетики виступають закони, закономір-
ності, механізми та форми економічної самоор-
ганізації та взаємодії. Тому можемо зазначити, 
що економічна синергетика вивчає конструкцій-
ну будову економіки, яка б давала можливість 
накопичувати енергію, з одночасною здатністю 
такої системи до самоорганізації. З іншого боку, 
економічна синергетика являє собою інструмент 
пізнання можливостей ринкової трансформації 
економічних систем; зорієнтована на виявлен-
ня усіх зв’язків та взаємодій між елементами 
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економічної системи, а також на вивченні про-
цесів самоорганізації під впливом цієї взаємодії. 
У цьому контексті Л. П. Євстигнєєва наголошує 
на необхідності опанування економічною си-
нергетикою, адже в її логіці цілісність має інший 
зміст, ніж утворення системи народногосподар-
ських галузевих комплексів у державних межах 
ринку [2]. 

Ураховуючи вищевикладене, схиляємося до 
думки окремих авторів, що економічна система 
як предмет досліджень економічної синергетики 
повинна задовольняти такі вимоги:

 – стохастичність системи, тобто наявність 
випадкових процесів, що відбуваються 
в економічній системі, в результаті чого 
система обирає з різних варіантів само-
організації один – оптимальний варіант;

 – складність системи, що передбачає на-
явність значної кількості складових, які 
взаємодіють між собою, маючи критичні 
параметри зв’язків і високі значення ймо-
вірностей флуктуацій. За умови відсут-
ності таких ознак ефект від синергетичної 
взаємодії буде недостатнім для системно-
го ефекту синергії та виникнення проявів 
самоорганізації;

 – відкритість системи, що передбачає мож-
ливість обміну інформацією зі зовнішнім 
середовищем чи іншими складними сис-
темами; внаслідок цього будь-які зміни 
в системі не зникають, а накопичуються 
та посилюються, що й призводить до ви-
никнення нових структур у системі за-
мість зруйнованих попередніх елементів; 
відтак феномен самоорганізації формує 
нову систему більш вищого рівня, а се-
редовищем для його реалізації є транс-
формаційні процеси;

 – нелінійність системи передбачає наяв-
ність об’ємних нелінійних позитивних 
зворотних зв’язків, які здатні прискорю-
вати процеси самоорганізації та само-
розвитку системи за рахунок вибору най-
більш актуального й ефективного шляху 
її розвитку з усіх можливих варіантів; 
такий режим самоприскореного зростан-
ня системи, по суті, є результатом пере-
творення лінійних обернених зв’язків в 
об’ємні, нелінійні, позитивні, обернені 
зв’язки, що й зумовлює перехід системи в 
стан надшвидкого розвитку;

 – нестійкість системи (відсутність рівно-
ваги) є логічним продовженням таких 
характеристик системи, як нелінійність 

і відкритість. Адже при переході від од-
ного стану системи до іншого в місцях 
сильної нелінійності система обов’язково 
стає відкритою саме у точках нестійкості. 
Відтак у точках нестійкості навіть за-
мкнуті системи стають дійсно відкрити-
ми та чутливими до сприйняття впливів 
інших рівнів чи систем. Такі стани не-
стійкості називаються точками біфур-
кації («подвійних розгалужень»), а їхня 
наявність є обов’язковою умовою для 
переходу системи від попереднього свого 
стану до нового. Відзначимо, що важли-
вою особливістю біфукарційних точок є 
те, що саме в них можна досить слабким 
інформаційним впливом змінити вибір 
поведінки системи;

 – динамічна ієрархічність (емерджентність) 
є основним принципом проходжен ня си-
сте мою біфукарційних точок та її станов-
лення; саме в точках біфуркації здійсню-
ється еволюційний вибір системою аль-
тернатив розвитку. Динамічність системи 
передбачає виключення можливості зво-
ротного зв’язку, а лише постійний рух і по-
ступальний розвиток; розвиток системи 
та перехід її на новий рівень відбувається 
завдяки флуктуаціям (випадковим від-
хиленням) стану її елементів у результаті 
появи нової інформації. Саме це й зумов-
лює ефект колективної поведінки системи, 
який призводить до розхитування стану 
системи та появи її нового порядку [7].

Таким чином, можемо зробити висновок, 
що економічна синергетика, як інструмент піз-
нання, здатна описувати процеси розвитку еко-
номічної системи як процеси самоорганізації, 
що виникають в нелінійному, відкритому, не-
рівноважному середовищі чи в її підсистемах. 
Отже, усі якісні (структурні) зміни економічної 
системи є закономірними, і цим пояснюються 
усі кризові стани системи. Понятійний апарат 
економічної синергетики здатний цілком адек-
ватно відображати усі процеси, що відбувають-
ся в трансформаційних економічних системах 
різних країн. Отож, економічна синергетика як 
спосіб пізнання трансформаційних процесів 
економічних систем дає можливість:

 – акцентувати увагу в дослідженні еконо-
мічної системи на процесах її зростання, 
розвитку та занепаду; 

 – вважати, що хаос відіграє важливу роль 
у процесі руху економічної системи і не 
лише деструктивну;
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 – досліджувати процеси самоорганізації 
економічної системи;

 – підкреслювати кооперативність еконо-
мічних процесів, що є основою самоорга-
нізації та розвитку економічної системи;

 – вивчати сукупність внутрішніх і зовніш-
ніх взаємозв’язків економічної системи;

 – визнавати суттєву роль середовища в 
процесі трансформаційних змін еконо-
мічної системи.

Синергетичний підхід у дослідженні еко-
номічних систем дає можливість виявити усі 
ймовірні шляхи розвитку системи, дослідити 
реальні її коливання в зонах (точках) біфуркації, 
в яких вона набуває такого стану, за якого почи-
нається процес самооновлення, саморозвитку, 

самоструктурування з неодмінним переходом 
на новий рівень упорядкованості. 

Отже, саме економічну синергетику доціль-
но застосовувати як інструмент наукового піз-
нання розвитку сучасних економічних систем і 
особ ливо трансформаційних процесів, що від-
буваються в них. 

Включення економічної синергетики в систе-
му теоретичного базису дозволить реалізувати 
потенціал пізнання багатьох проблем розвитку 
сучасних економічних систем. 

Подальші наукові пошуки будуть проводи-
тись у напрямі висвітлення особливостей за-
стосування синергетичної методології в дослі-
дженні консолідаційних процесів у банківській 
системі.
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Summary. The theoretical essence of synergetics is investigated in the article. Attention on economic synergy as an 
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Th e purpose of the work is to study the essence 
of economic synergetics and the peculiarities 
of its use as an instrument for knowledge of the 
transformational processes of economic systems.

Synergetic worldview at the heart of radical 
transformations of the paradigm of modern econo-
mic knowledge is lies at today. Synergy as a paradigm 
is shaped by its characteristics: non-linearity, self-
organization, openness of the system. Th e task of 
synergy is fi nding and detailed study of those basic 
models that are based on the typical properties of 
individual elements.

Principles of synergetic methodology are: non-
linearity, instability, openness and subordination. 
Th e economic system is complex, open and capable 
of self-organization. Nonlinearity in the interaction 
of components of the economic system requires 

the use of synergistic methodology in the study of 
transformation processes.

Economic synergetics is an instrument of 
knowledge of the possibilities of a market transfor-
mation of economic systems. Economic synergetics 
allows us to identify all possible ways of developing 
the system, to investigate its real fl uctuations in 
bifurcation zones (points). 

Th erefore, it is the economic synergy itself to 
be used as an instrument of scientifi c knowledge 
of the development of modern economic systems, 
and especially the trans formational processes taking 
place in them.

Inclusion of economic synergetics in the system 
of theoretical basis will realize the potential of 
knowledge of many problems of the development of 
modern economic systems.
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Анотація. Проаналізовано тенденції розвитку 
методичних підходів до оцінки ефективності інвес-
тиційних проектів у сфері житлового будівництва. 
Запропоновано метод оцінки ефективності інвес-
тиційних проектів у житловій сфері на підставі зі-
ставлення соціальних проблем, які існують у регіоні, 
та пріоритетів в інвестиційній діяльності будівель-
них організацій. 

Ключові слова: регіон, житлове будівництво, інвести-
ційний проект, методи оцінювання, соціальна ефектив-
ність.

Аннотация. Проанализированы тенденции раз-
вития методических подходов к оценке эффек тив-
ности инвестиционных проектов в сфере жилищно-
го строительства. Предложен метод оценки эф фек-
тивности инвестиционных проектов в жилищной 
сфере на основе сопоставления социальных проблем, 
существующих в регионе, и приоритетов в инвести-
ционной деятельности строительных организаций.

Ключевые слова: регион, жилищное строительство, 
инвестиционный проект, методы оценивания, социаль-
ная эффективность.

Постановка проблеми. Низький рівень за-
безпечення житлом є однією з найгостріших со-
ціальних проблем держави та її регіонів. В Укра-
їні він становить 22,2 кв. м загальної площі на 
особу, водночас у більшості країн Європи цей 
показник дорівнює 35–45 кв. м. Крім того, май-
же 13% громадян країни взагалі не має окремого 
житла. При цьому термін очікування житла по-
стійно зростає та загрожує перевищити показ-
ник середньої тривалості життя людини, адже за 
наявної динаміки зведення житлових будинків 
громадяни зможуть отримати квартири протя-
гом 70–75 років [1]. Очевидно, що забезпечення 
житлом громадян, рівень доходів яких не дає 
права на соціальне житло, але є недостатнім для 
самостійного вирішення житлової проблеми, 
можливе лише за державної підтримки шля-
хом реалізації відповідних цільових програм. У 
зв’язку з цим формується проблема достатньої 
обґрунтованості рішень з боку державних орга-
нів влади щодо підтримки та фінансування ін-
вестиційних проектів житлового будівництва, 
які здійснюватимуться на території регіону. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням удосконалення методів оцінювання 
ефективності інвестиційних проектів, зокрема 
у сфері житлового будівництва, присвячено чи-
мало вітчизняних і зарубіжних публікацій [8–13 
та ін.]. Проте наявна сьогодні методична база 

оцінки ефективності інвестиційних проектів 
дозволяє, перш за все, визначити комерційну та 
фінансову ефективність проекту, що більше за-
довольняє інтереси приватних інвесторів, аніж 
інтереси державних і регіональних органів вла-
ди та управління. Тому виникає необхідність по-
дальшого розвитку інструментарію оцінки ефек-
тивності інвестиційних проектів і врахування 
його тенденцій при розробці програм житлово-
го будівництва як однієї з основних складових 
перспективних планів соціально-економічного 
розвитку регіону.

Отже, метою статті є аналіз тенденцій роз-
витку методичних підходів до оцінки ефектив-
ності інвестиційних проектів у сфері житлового 
будівництва та формулювання пропозицій щодо 
подальшого їх удосконалення для дотримання 
балансу інтересів економічних агентів території 
регіону. 

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Поступова трансформація системи 
організації національної економіки та необхід-
ність адаптації до нових умов господарювання 
обумовили поетапний розвиток методичних 
основ та удосконалення методів оцінки ефек-
тивності інвестиційних проектів у сфері житло-
вого будівництва. Так, в умовах планової еконо-
міки основними методами оцінки ефективності 
інвестиційних проектів у житловій сфері були 
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статичні методи [індекс прибутковості інвести-
цій, термін окупності інвестицій, проста (бух-
галтерська) рентабельність інвестицій, мак-
симальний грошовий відтік] [2]. З розвитком 
ринкових відносин виникла необхідність ура-
хування фактору часу та інших сучасних прин-
ципів і технологій оцінки, які становлять осно-
ву динамічних методів [чиста поточна вартість, 
індекс прибутковості дисконтованих інвестицій, 
термін окупності інвестицій з урахуванням дис-
контування, внутрішня норма прибутковості 
(дохідності), максимальний грошовий відплив 
з урахуванням дисконтування] [3–7]. 

Основним напрямом інвестиційної діяльнос-
ті у сфері будівництва, притаманним ринковій 
економіці, є фінансування будівельних проек-
тів, які мають мінімальні терміни здійснення і 
які здатні принести максимальний прибуток. 
Підґрунтям для реалізації зазначеного напряму 
інвестування є нормативно-інструктивні доку-
менти, чинні сьогодні  [3–7]. Розглянемо особ-
ливості наведеного в цих методиках інструмен-
тарію оцінки ефективності інвестиційних про-
ектів, зокрема рекомендованих до застосування 
при економічному обґрунтуванні проектів у 
сфері житлового будівництва.

Так, у Методичних рекомендаціях з розробки 
бізнес-планів інвестиційних проектів [3] вказа-
но, що оцінка ефективності інвестиційних про-
ектів має проводитись на основі аналізу показ-
ників платоспроможності і ліквідності, а також 
прогнозованих показників економічної ефек-
тивності проектів. У цьому документі також пе-
редбачається проведення аналізу чутливості ді-
яльності суб’єкта господарювання до зовнішніх 
чинників без характеристики підходів до його 
проведення. Щодо аналізу можливих ризиків ін-
вестиційних проектів, то за наведеним прикла-
дом результати мають подаватись за схемою «тип 
ризику – очікувані негативні наслідки» з описом 
заходів щодо зменшення впливу ризиків на ре-
алізацію інвестиційного проекту. Обов’язковим 
згідно із зазначеними рекомендаціями [3] є роз-
рахунок показників бюджетної ефективності, а 
також окреслення соціально-економічних на-
слідків реалізації бізнес-плану.

У Методичних рекомендаціях для проведення 
оцінки економічної та соціальної ефективності 
виконання державних цільових програм [4], се-
ред іншого, наведено алгоритм розрахунку чо-
тирьох основних показників економічної ефек-
тивності та перелік специфічних індикаторів для 
державних цільових програм, які реалізовувати-
муться в будівельному секторі (динаміка інвес-

тицій в основний капітал, строки будівництва, 
обсяги введених в експлуатацію житла, вироб-
ничих і соціально-культурних об’єктів). Окреме 
місце у Методичних рекомендаціях [4] відведено 
показникам соціальної ефективності, які повин-
ні підпорядковуватись критерію найвищого рів-
ня «поліпшення якості життя населення країни/
регіону», який, у свою чергу, дезагрегується в 
критерії нижчого рівня – «підвищення добробу-
ту», «поліпшення стану здоров’я», «підвищення 
соціального благополуччя», «відтворення насе-
лення», «духовно-етичний розвиток». 

Відповідно до Методики проведення держав-
ної експертизи інвестиційних проектів [5] оцін-
ка економічної ефективності інвестиційного 
проекту проводиться відповідно до Порядку та 
критеріїв оцінки економічної ефективності про-
ектних (інвестиційних) пропозицій та інвести-
ційних проектів [6]. Останній документ, у свою 
чергу, не містить конкретних підходів для об-
числення показників економічної ефективності, 
а посилається на Методичні рекомендації із роз-
роблення інвестиційного проекту, для реаліза-
ції якого може надаватись державна підтримка 
[7]. Крім того, у Методичих рекомендаціях [7] 
запропоновано окремим розділом зазначати 
ризики проекту, запобіжні заходи і страхуван-
ня ризиків у випадках, передбачених законом 
(п.  2.10). Позитивним моментом Методики [5] 
є необхідність визначення не тільки показників 
економічної, соціальної та бюджетної ефектив-
ності, як це було вже зазначено в попередньому 
документі [4], а й можливих екологічних наслід-
ків проекту та витрат, пов’язаних із виконанням 
природоохоронних заходів.

У даний час усе більшого розвитку отриму-
ють авторські методики, які містять детальний 
виклад способів аналізу соціальної, екологічної 
та енергетичної складових оцінки ефективності 
інвестиційних проектів у будівництві. Так, ціка-
вими щодо застосовуваних методичних підходів 
є методики оцінки ефективності інвестиційних 
проектів забезпечення житлом певної категорії 
громадян. Зокрема, методику оцінки ефектив-
ності інвестицій у житлове будівництво репатрі-
антів розроблено українським ученим [8]. Вона 
передбачає використання методу інтегральної 
оцінки інвестицій на основі розрахунку річного 
коефіцієнта ефективності інвестиційного про-
екту, показника ефективності інвестиційного 
проекту як інтегральної величини та періоду 
окупності. У результаті автором методики ви-
значено ефективність інвестиційних проектів 
житлового будівництва у 2000–2006 рр. за Про-
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грамою розселення і облаштування депортова-
них народів в Автономній Республіці Крим.

У зарубіжній методиці оцінки соціально-еко-
номічної ефективності будівництва молодіжних 
житлових комплексів (МЖК) особливу увагу 
приділено студентській молоді, як найбільш ак-
тивній верстві населення, яка формує інтелекту-
альний потенціал нації [9]. Тому для досягнення 
соціального ефекту інвестиційний проект має 
сприяти вирішенню завдань щодо поліпшення 
здоров’я молодого населення та демографічної 
ситуації (в результаті скорочення передчасної та 
запобіжної смерті, підвищення народжуваності, 
збільшення тривалості життя), а також знижен-
ня соціальної напруги та забезпечення підтрим-
ки інституційних перетворень. Отож, автором 
адаптовано методи оцінки ефективності інвес-
тицій у будівництво МЖК з позиції власника, 
який передбачає їх наступну експлуатацію, та з 
позиції інвестора, який розраховує на доходи від 
продажу приміщень або здавання їх в оренду. 
Крім того, підвищенню комерційної привабли-
вості інвестиційних проектів створення МЖК 
сприятиме й розроблена у дослідженні система 
показників оцінки соціально-економічної ефек-
тивності, яка включає показники інвестиційної 
ситуації; відомі показники економічної ефектив-
ності та показники соціальної ефективності.

Методичний підхід до оцінки ефективності 
інвестиційних проектів розвитку сільських те-
риторії обґрунтовано в іншій зарубіжній мето-
диці  [10,  с.  1461]. Так, при оцінці ефективності 
проектів зведення будинків з невеликою кількіс-
тю поверхів для комплексної забудови сільських 
територій використано показники фінансово-
економічної, соціально-демографічної та бю-
джетної ефективності з урахування специфіки 
проекту. Крім того, оскільки ефект фінансових 
вкладень у житлове будівництво і пов’язане з 
ним будівництво соціальної й інженерної інфра-
структури мають відкладений характер і можуть 
бути реалізовані через роки, то в методиці також 
рекомендовано розраховувати відносну ефек-
тивність – відношення вартості 1  м2 загальної 
площі житла, 1 п. м інженерної комунікації, 1 м2 
загальної площі громадської будівлі до відповід-
них середніх регіональних показників.

Виділення соціальної та екологічної ефек-
тивності в окремий елемент зроблено у наступ-
ній методичній схемі оцінки соціально-еконо-
мічної ефективності інвестиційно-будівельних 
проектів [11]. Автор методики справедливо 
стверджує, що ефективність інвестиційно-бу-
дівельного проекту буде оптимальною за умов, 

що стан економіки забезпечуватиме суспільству 
максимально можливий рівень корисності з на-
явних на даний момент ресурсів і технологій, 
та при цьому ні один учасник інвестиційно-бу-
дівельного проекту не в змозі збільшити свою 
частку, не погіршуючи тим самим становище 
інших. Таким чином він обґрунтовано викорис-
товує для розрахунку показників економічної та 
соціально-екологічної ефективності методику 
якості життя на основі удосконаленої системи 
соціально-екологічних індикаторів. 

Енергетична компонента оцінки ефективнос-
ті інвестиційних проектів житлового будівни-
цтва набуває останнім часом все більшого зна-
чення. Зміни технологій у будівництві створили 
не тільки можливість для енергоощадного бу-
дівництва відповідно до екологічних норм, але й 
обумовили принципово інші вимоги до загаль-
ного рівня комфорту житла. Рекомендації згід-
но з чинними методиками оцінки ефективності 
інноваційно-інвестиційних проектів енергозбе-
реження, якими є сучасні проекти житлового 
будівництва, зводяться, переважно, до викорис-
тання витратного методу, що є недостатнім та 
обмеженим підходом. 

Тому у статті [12] на основі аналізу чинних 
нормативних методик, розроблених вітчизня-
ними і зарубіжними вченими альтернативних 
методик, а також методик міжнародних фінан-
сових організацій, узагальнено та представлено 
широкий спектр показників економічної, бю-
джетної, енергетичної (технологічної), екологіч-
ної та соціальної ефективності проектів, засно-
ваних на різних способах розрахунку.

Отже, якість житлових умов прямо впливає
на соціальні фактори суспільства. Критерій оцін-
ки соціального фону вважається одним з най-
більш важливих показників ефективності реа-
лізації програми житлового будівництва  [13]. 
Тому можна запропонувати розширити пере лік 
показників, які характеризують соці альну ефек-
тивність інвестиційних проектів у житло вій 
сфері, доповнюючи їх показниками, що відобра-
жають тривалість життя, рівень народжуванос-
ті, рівень безпритульності, міцність сімейних 
відносин, рівень побутових порушень та рівень 
шкідливих звичок (алкоголізму, наркоманії, ток-
сикоманії). 

Висновки. Таким чином, наукова новизна 
отриманих результатів полягає в удосконаленні 
методів оцінки ефективності інвестиційних про-
ектів у житловій сфері на підставі зіставлення 
соціальних проблем, які існують у суспільстві, 
зокрема в регіоні, та пріоритетів в інвестиційній 
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діяльності будівельних організацій, що дозво-
лить узгодити інтереси основних зацікавлених 
у реалізації проектів сторін (державних, регіо-

нальних та місцевих органів влади, інвесторів, 
населення), а також знизити фінансовий ризик і 
ризик учасників проекту.



 111

ISSN 2304-1692 ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР 2017 № 4 (28) 

JEL Classіfіcatіon - О 18, О 22.

METHODICAL APPROACHES TO EVALUATION OF THE EFFICIENCY 

OF INVESTMENT PROJECTS OF REGIONAL PROGRAMS 

OF HOUSING CONSTRUCTION

TYAZHKOROB Iryna, 

Ph. D. in Economics, Associate Professor, 
Associated Professor of the Department of Finances, Banking and Insurance
of the Lviv Educational-scientifi c Institute of SHEI «Banking University»

Abstract. The article analyzes the trends of development of methodical approaches to effi  ciency estimation of 
investment projects in the sphere of housing construction. Is proposed method for evaluating of effi  ciency of investment 
projects in housing sphere on the basis of comparison of social problems, which exist in the region, and the priorities of 
construction companies regarding the investing.
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Providing housing for low-income citizens is one 
of the most acute social problems of the state and its 
regions. 

Th e solution of this problem is possible only 
with state support through the implementation of 
appropriate targeted programs. In this regard, there 
is a need for comprehensive justifi cation of decisions 
by the government authorities to support and fi nance 
investment projects for housing construction, which 
will be implemented in the region.

Th e purpose of the article is to analyze the trends 
in the development of methodological approaches 
to assessing the eff ectiveness of investment projects 
in the fi eld of housing construction, formulate 
proposals for their further improvement in terms 
of balancing the interests of economic agents in the 
territory of the region.

So, the monographic analysis showed that in the 
conditions of a planned economy, the main methods 
for assessing the eff ectiveness of investment projects 
in the housing sector were static methods. With the 

development of market relations, it became necessary 
to take into account the time factor and other 
modern principles and assessment technologies that 
form the basis of dynamic methods. At present, more 
and more development is being given to methods 
that contain a detailed exposition of methods for 
analyzing the social, environmental and energy 
components of the evaluation of the effi  ciency of 
investment projects in construction.

Th e article proves that the quality of housing 
conditions directly aff ects the social factors of society. 
Th erefore, it is suggested to assess the eff ectiveness 
of investment projects in the housing sector by 
comparing social problems that exist in society, 
in particular in the region, and priorities in the 
investment activity of construction organizations. 
Th is will allow coordinating the interests of the 
main parties interested in implementing the projects 
(state, regional and local authorities, investors, the 
public), reduce the fi nancial risk and risk of the 
project participants.
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Анотація. Розглянуто особливості комуніка ційної 
діяльності місцевих державних адміністрацій та 
ефективності прийняття ними публічних рішень в 
умовах Криворізької міської ради. На цій основі сфор-
мовано уявлення про можли вість ефективної реалі-
зації управлінських публічних рі шень місцевими адмі-
ністраціями. 

Визначено ефективність діяльності місцевої ад-
міністрації на основі основних економічних показни-
ків розвитку міста. 

Сформовано основні шляхи вдосконалення систе-
ми комунікації органів місцевої публічної адміністра-
ції. 

Ключові слова: публічне адміністрування, міська 
адміністрація, прийняття рішень, публічні рішення, ко-
мунікації, комунікаційні зв’язки, ефективність публічних 
рішень.

Аннотация. Рассмотрены особенности коммуни-
кационной деятельности местных госу дар ст вен-
ных администраций и эффективности при ня тия 
ими публичных решений в условиях Кри во рож ского 
городского совета. На этой основе сформиро вано 
представление о возможности эффек тивной реали-
зации управленческих публичных решений мест ными 
администрациями. Определена эффек тив ность 
дея тель ности местной администрации на основе
основных экономических показателей развития 
города. Сформированы основные пути улучшения 
системы коммуникации органов местной публичной 
администрации. 

Ключевые слова: публичное администрирование, го-
родская администрация, принятие решений, публичные 
решения, коммуникации, коммуникационные cвязи, эффек-
тивность публичных решений.

Постановка проблеми. Ефективність при-
йняття рішень місцевими адміністраціями сьо-
годні багато в чому залежить від налагодженості 
механізму взаємодії між собою всіх ланок систе-
ми публічного адміністрування. Комунікаційні 
процеси, що відбуваються у системі публічного 
адміністрування, є складними та розгалуже-
ними. Багато в чому вони залежать від вимог 
чинного законодавства, але є і такі комунікації, 
що формуються у межах конкретного суб’єкта 
публічного адміністрування на основі сталих 
принципів і методів взаємодії. Загалом досвід 
функціонування місцевих адміністрацій показує 
наявність цілої низки проблем комунікативного 
характеру, що чинять негативний вплив на ефек-
тивність прийняття рішень місцевими адміні-
страціями. У межах нашого дослідження пропо-
нується визначити особливості комунікаційних 
процесів у системі публічного адміністрування 
на прикладі Криворізької міської ради, виявити 

основні проблеми та запропонувати шляхи їх 
вирішення. Тому пошук дієвих механізмів пуб-
лічних комунікацій триває.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні аспекти комунікаційних процесів та 
прийняття рішень у системі публічного адміні-
стрування висвітлено в працях таких провідних 
фахівців у цій галузі, як: В. Бакуменко, М. Браун, 
П. Друкер, Д. Дункан, Н. Карданська, Б. Литвак, 
Н. Нижник, Г. Саймон, В. Цвєтков і багатьох 
інших [1–10]. 

Водночас недостатньо уваги приділяється 
ви вченню практичних аспектів досліджуваної 
проб леми, зокрема, дослідженню поведінки на 
практиці суб’єктів публічного адміністрування 
у процесі комунікацій щодо прийняття публіч-
них рішень.

Метою статті є дослідження практичної по-
ведінки суб’єктів публічного адміністрування 
у процесі комунікацій у напрямі прийняття 
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публічних рішень та розробка рекомен дацій з 
удосконалення комунікаційних зв’язків.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Чинна нормативно-законодавча база у галузі пуб-
лічного адміністрування обумовлює наявність 
широкої суміжної компетенції, яка перетинаєть-
ся між собою (місцеві фінанси і бюджет; органі-
зація медичної допомоги населенню; управління 
майном; питання забудови і благоустрою насе-
лених пунктів; керівництво установами охорони 
здоров’я, освіти, науки, культури, фізкультури і 
спорту; питання землекористування і охорони 
навколишнього природного середовища тощо).

Розглядаючи місцеву публічну адміністра-
цію як певну систему, розуміємо, що вона може 

мати не тільки загальноадміністративний поділ 
організаційного характеру (на департаменти, 
від діли, служби тощо), але й інші структуриза-
ції. Дослідження практичних аспектів реалізації 
комунікаційних зв’язків у системі публічного 
адміністрування проведено нами в умовах Кри-
ворізької міської ради м. Кривого Рогу, зокрема у 
відділі з питань внутрішньої політики виконко-
му Криворізької міської ради.

Відділ з питань внутрішньої політики ви-
конкому Криворізької міської ради функціо-
нує не ізольовано від інших відділів і служб, а є 
його організаційною частиною з відповідними 
кому нікаційними та організаційними зв’язками 
(рис.). 
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Рис. Організаційно-комунікативна взаємодія підрозділів 
Криворізької міської ради

Крім того, Криворізька міська рада взаємо-
діє з радами різних рівнів: обласною, міськими, 
сільсь кими, селищними, а також центральними 
органами влади.

Здійснення публічного адміністрування на 
місцевому рівні в умовах регіоналізації, демо-
кратизації і децентралізації державної влади 
супро воджується вагомими суперечностями. 
Функ ції публічного адміністрування і місцево-
го самоврядування у Криворізькій міській раді 
спря мовуються на одні й ті самі об’єкти, вони 
перехрещуються, а деякі перетинаються, повно-
важення і відповідальність за їх здійснення чітко 
не виокремлюються. 

Методи управління, якими користуються 
державні службовці Криворізької міської ради, 
задіяні в процесах публічного адміністрування 

і самоврядування, мають певні відмінності і не 
можуть одночасно сприяти реалізації держав-
них і місцевих інтересів. 

Ми проаналізували функції ключових вико-
навчих органів Криворізької міської ради (Управ -
ління економіки, Фінансове управ ління, Управ-
ління капітального будівництва, Управлін ня 
місто будування, архітектури та земельних від-
но син, Управління охорони здоров’я, Управлін-
ня праці та соціального захисту населення, 
Управління з питань надання адміністративних 
послуг виконкому Криворізької міської ради), 
було зроблено висновок, що вони неналежним 
чином виконують свої обов’язки.

Таких висновків можна дійти, проаналізував-
ши основні функції виконавчих органів Криво-
різької міської ради (табл. 1).
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Таблиця 1
Виконавчі органи міської ради і функції, які вони виконують

Виконавчі органи 
Криворізької 
міської ради

Функції, які вони виконують

Управління 
економіки

1. Аналізує стан та тенденції основних показників соціально-економічного розвитку 
міста. 

2. Організовує та координує роботу щодо стратегічного планування та прогнозуван-
ня економічного і соціального розвитку міста. 

3. Координує роботу щодо складання фінансових планів та надання фінансової звіт-
ності комунальними підприємствами міста відповідно до порядку, затвердженого 
відповідним рішенням виконавчого комітету міської ради. 

Фінансове 
управління

1. Забезпечує реалізацію державної бюджетної політики на території міста. 
2. Складає проекти міського бюджету, здійснює загальну організацію та управління 

виконанням міського бюджету, координує діяльність учасників бюджетного проце-
су з питань виконання бюджету. 

3. Подає квартальні та річні звіти про виконання міського бюджету постійній комісії 
міської ради з питань бюджету.

Управління 
капітального 
будівництва

1. Забезпечує реалізацію державної політики щодо комплексного розвитку житлово-
комунального господарства міста. 

2. Забезпечує на території міста державну політику комплексного розвитку комуналь-
ного господарства міста. 

3. Забезпечує реалізацію державної політики в галузі будівництва. 
4. Готує пропозиції до проектів програм розвитку міста та проектів міського бюджету.

Управління 
містобудування, 
архітектури 
та земельних 
відносин

1. Виконує за дорученням міської ради повноваження власника комунального майна. 
2. Забезпечує реалізацію міської політики у сфері приватизації, оренди, використан-

ня, відчуження майна комунальної власності територіальної громади міста. 
3. Забезпечує реалізацію повноважень міської ради, територіальної громади в галузі 

земельних відносин, регулювання земельних відносин для забезпечення прав на 
землю громадян, юридичних осіб, раціонального використання та охорони земель.

Управління 
охорони здоров’я

1. Забезпечує реалізацію державної політики на території міста в галузі охорони 
здоров’я. 

2. Здійснює контроль за дотриманням законодавства у сфері охорони здоров’я. 
3. Реалізує на території міста повноваження міської ради у сфері охорони здоров’я. 
4. Створює умови для розвитку державних та місцевих програм з питань охорони 

здоров’я, реалізації цих заходів.

Управління праці 
та соціального 
захисту населення

1. Забезпечує реалізацію державної політики на території міста в галузі соціального 
захисту населення та охорони праці. 

2. Здійснює контроль за дотриманням законодавства у сфері соціального захисту 
населення та охорони праці. 

3. Реалізує на території міста повноваження міської ради у сфері соціального захисту 
населення та охорони праці. 

4. Створює умови для розвитку державних та місцевих програм з питань соціального 
захисту населення, охорони праці, реалізації цих заходів.

Управління 
з питань надання 
адміністративних 
послуг виконкому 
Криворізької 
міської ради

1. Забезпечує в межах компетенції органів місцевого самоврядування на території 
міста реалізацію державної, регіональної і міської політики щодо:
- видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності;
- реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері 

надання адміністративних послуг;
- реформування та розвитку системи надання муніципальних 

(в т. ч. адміністративних) послуг;
- підтримки і розвитку малого та середнього підприємництва;
- державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;
- захисту прав споживачів. 

2. Організовує видачу документів дозвільного характеру через дозвільний центр, який 
є складовою Центру надання адміністративних послуг. 

3. Забезпечує реалізацію державної регуляторної політики в межах, визначених зако-
нодавством.

Примітка. Складено за даними офіційного сайта Криворізької міської ради (http://kr.gov.ua). 
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Аналізуючи дані табл. 1, можна стверджува-
ти, що якість виконання виконавчими органами 
міської ради своїх функцій і обов’язків оціни-
ти практично неможливо. З їхніх назв уявити 
показники якості кінцевого результату не ви-
дається можливим, тому можна стверджувати, 
що функції виконуються недостатньо творчо, 
а для оцінки якості потрібні конкретні показ-
ники результатів їхньої діяльності. Неможливо 
також побачити виконання планів керованих 
ними систем, оскільки повністю оприлюднені і 
конкретні плани робіт структурних підрозділів 
відсутні на сайті міської ради.

Якщо ж говорити про показники соціально-
економічного розвитку м. Кривого Рогу, то по-
казниками результативності реалізації функцій 
місцевого самоврядування і публічного адміні-
стрування є ефективність діяльності керованої 
системи. 

Аналіз результуючих економічних показни-
ків діяльності м. Кривого Рогу (табл. 2) пока-
зує поліпшення ефективності функціонування 
процесів суспільної діяльності. Проте обсяг іно-
земних інвестицій у фактичних цінах за останні 
роки суттєво зменшується, а рівень працевла-
штування не підвищується.

Таблиця 2
Показники результативності діяльності м. Кривого Рогу в 2014–2016 рр.

Показники
Роки Зміна 

за період 
(+, –)

Зміна 
за період 

(%)2014 2015 2016

Обсяг реалізованої продукції, млрд грн 93,4 102,2 119,9 26,5 28,37

Чисельність населення, тис. осіб 650,5 645,1 639 -11,5 -1,77

Обсяг виробництва на душу населення, грн 143 582 158 425 187 637 44 055 30,68

Середня заробітна плата, грн 4 153 4 965 5 670 1 517 36,53

Середній розмір пенсії, грн 1 861 1979 3 457 1 596 85,76

Капітальні інвестиції, млрд грн 6,7 8,3 8,8 2,1 31,34

Іноземні інвестиції, млн дол. США 4 726,5 4 491,9 1 084,3 -3 642,2 -77,06

Експорт, млн дол. США 4 646,1 3 104,4 2 713,5 -1 932,6 -41,60

Бюджет міста, млн грн 3 083,9 4 570,9 5 239,9 2 156 69,91

Рівень зареєстрованого безробіття, % 1,08 1,25 1,08 0 0
Примітка. Розраховано за даними Бюлетня «Кривий Ріг у цифрах і фактах» за 2014–2016 рр.

Зокрема, варто зазначити, що за останні три 
роки відбулося зростання обсягу реалізованої 
суб’єктами господарювання міста продукції на 
28,37%, що при зменшенні чисельності на 1,77% 
призвело до зростання виробництва на душу 
населення на 30,68%. При цьому позитивним 
фактором можна відмітити зростання середньої 
заробітної плати у місті на 36,53% та пенсії – на 
85,76%. Крім того, позитивним є зростання об-
сягів бюджетних коштів, якими розпоряджаєть-
ся місто, на 69,91%, що позитивно вплинуло на 
можливість участі установ та організацій міста 
у щорічному проекті «Громадський бюджет» та 
відкрило перспективи реалізації соціально важ-
ливих інвестиційних проектів за рахунок бю-
джетних коштів.

Водночас на фоні зростання загальної суми 
капітальних інвестицій на 31,34% відбувся від-
плив іноземних інвестицій на 77% у 2016 році. 
Крім того, значно зменшився експортний потен-
ціал міста (на 41,6%), що призвело до зменшення 
припливу іноземної валюти.

Проведене дослідження дає змогу стверджу-
вати, що результативність діяльності органів 
місцевої влади і реалізація функцій публічно-
го адміністрування має низку невикористаних 
можливостей, реалізація яких сприятиме під-
вищенню ефективності управління керованими 
системами.

Досвід функціонування Криворізької міської 
ради дає змогу виділити такі організаційно-пра-
вові форми координаційної взаємодії органів 
місцевої влади між собою: 

1) утворення спеціальних органів на пари-
тетних началах для реалізації спільних програм, 
здійснення конкретних дій у певних сферах жит-
тєдіяльності території; 

2) проведення координаційних нарад (семі-
нарів) за участі керівників і посадових осіб міс-
цевих органів виконавчої влади та органів місце-
вого самоврядування; 

3) проведення спільних дій з комплексних 
питань і планування з розподілом обов’язків 
між учасниками їх реалізації; 
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4) проведення спільних засідань колегій 
і президій також прийняття спільних розпоря-
джень головою відповідної місцевої державної 
адміністрації та головою обласної (районної) 
ради; 

5) складання аналітичних оглядів спільної 
діяльності органів місцевого управління з ме-
тою виявлення позитивного досвіду і його впро-
вадження; 

6) спільне проведення масово-культурних 
заходів. 

Реалізація вказаних напрямів взаємодії до-
зволить, на нашу думку, підвищити якість при-
йняття рішень місцевими адміністраціями.

Висновки за результатами дослідження і 
перспективи подальшого розвитку в цьому 

напрямі. Таким чином, тісна комунікативна 
співпраця окремих структурних підрозділів ор-
ганів місцевого самоврядування, заснована на 
поглибленні управлінських зв’язків, організації 
та проведенні спільних нарад, засідань та інших 
комунікацій, зазвичай, приносить позитивні на-
слідки, у результаті яких органи державної влади 
забезпечують умови, необхідні для нормальної 
діяльності органів місцевого самоврядування, а 
самоврядні структури формують ефективну по-
літику на місцях.

Перспективою подальших досліджень визна-
чено аналіз впливу публічних рішень на показ-
ники ефективності діяльності місцевої адміні-
страції з використанням методів кореляційно-
регресійного аналізу.
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Effi  ciency of making decision by local 
administrations today in a great deal depends on 
the set up mechanism of co-operation inter se of 
all lanocs for the system of public administration. 
Of communication processes that take place in 
the system of public administration are diffi  cult 
and ramifi ed. In a great deal they depend on the 
requirements of current legislation, but there are 
such communications which are formed within the 
limits of concrete subject for public administration 
on the basis of permanent principles and methods 
of co-operation. On the whole experience of 
functioning for local administrations shows the 
presence of a number of communicative character 
problems, which render negative infl uence on 
effi  ciency of making decision local administrations. 
Th erefore, the search for eff ective mechanisms of 
public communications continues.

Th e purpose of the article is research of practical 
conduct of public administration subjects in the 
process of communications at direction of public 
decisions acceptance and development of recom-
mendations from the improvement of communi-
cation connections.

In the article the features of communication 
activity by local state administrations and effi  ciency 
of acceptance are considered by them public decisions 
in the conditions of Kryvyi Rih town advice. On this 
basis a picture is formed of possibility of eff ective 
realization for administrative public decisions by local 

administrations. Effi  ciency of local administration 
activity is certain on the basis of basic economic 
indicators of city development. Th e basic ways of 
improvement of the system of organs communication 
for local public administration are formed.

Th e scientifi c novelty of the study is the formation 
of organizational and legal forms of coordination of 
local authorities with each other:

1) the formation of special bodies on a parity 
basis for the implementation of joint programs, the 
implementation of concrete actions in certain areas 
of life of the territory;

2) holding coordination meetings (seminars) 
with the participation of heads and offi  cials of local 
executive bodies and local self-government bodies;

3) carrying out joint actions on complex issues 
and planning with the division of responsibilities 
among the participants in their implementation;

4) holding joint meetings of boards and 
presidencies and the adoption of joint orders by the 
chairman of the relevant local state administration 
and the chairman of the regional (district) council; 

5) preparation of analytical reviews of the joint 
activities of local government bodies in order to 
identify positive experiences and implement them; 

6) joint holding of mass-cultural events. 
A decisive role in ensuring eff ective commu-

nication in the system of public administration 
bodies at the local level is given to us by the eff ective 
use of economic management methods. 
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Анотація. Розглянуто фактори впливу на конку-

рентоспроможність підприємства, форми і методи 
стратегічної дії на розвиток конкурентоспромож-
ності підприємства, форми взаємодії держави і не-
державних суб’єктів економіки та запропоновано 
альтернативні шляхи реалізації стратегічної дії на 
економіку підприємства.

Ключові слова: конкурентоспроможність, підприєм-
ство, економічна стратегія, регіональна економіка, кон-
курентне середовище, регіональний маркетинг, методи 
економічного характеру.

Аннотация. Рассмотрены факторы вли яния на 
конкурентоспособность предприятия, формы и ме-
тоды стратегического воздействия на развитие 
конкурентоспособности предпри я тия, формы вза-
имодействия государства и негосу дар  ственных 
субъек тов экономики и предло жены альтер натив-
ные пути реализации стратегического воздействия 
на экономику предприятия.

Ключевые слова: конкурентоспособность, предприя-
тие, экономическая стратегия, региональная экономика, 
конкурентная среда, региональный маркетинг, методы 
экономического характера.

Постановка проблеми. Методологія дослі-
дження можливостей і шляхів становлення та 
реалізації економічної стратегії підприємства, а 
також суперечностей цього процесу ставить пи-
тання про необхідність розгляду форм управлін-
ня економічними процесами на рівні підприєм-
ства. Вибір форм, їх поєднання і використання 
– об’єктивний процес, який пов’язаний з цілями 
стратегії та пріоритетними напрямами розвитку 
економіки підприємства.

Актуальність обраної теми зумовлена необ-
хідністю розгляду форм і методів стратегічної дії 
на розвиток конкурентоспроможності підпри-
ємства, управління економічними процесами 
на підприємстві, які визначають застосовність 
того чи іншого інструменту, ефективність його 
використання і необхідну ресурсну базу. За-
гострення проблеми конкурентоспроможності 
підприємств спричинено обмеженістю ресурсів 
та конкуренцією за них між підприємствами, 
яка вимагає підвищення рівня конкурентоспро-
можності з метою залучення необхідних ресур-
сів для економічного розвитку підприємства. 
На сьогодні відсутня обґрунтована і загально-
визнана класифікація факторів впливу на конку-
рентоспроможність підприємства, тому набуває 
актуальності проблема класифікації й обґрунту-
вання факторів впливу на конкурентоспромож-
ність підприємства.

Мета статті полягає в дослідженні форм і ме-
тодів стратегічної дії на розвиток конкуренто-

спроможності підприємств в умовах конкурент-
ного середовища України.

Аналіз публікацій з цієї проблеми. Дослі-
дженню форм та методів стратегічної дії на роз-
виток конкурентоспроможності підприємства 
присвячені праці зарубіжних і вітчизняних уче-
них-економістів, зокрема таких як: Б. Іван чен-
ко, Ю. Купріянов, В. Жуковська, І. Трофімова, 
Н. Зиков, В. Гусаров. Проте питання економічної 
стратегії розвитку підприємств України в умо-
вах конкуренції потребує більш детального до-
слідження.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Зазначимо, що набір форм реалізації економіч-
ної політики може бути однаковим для різних 
типів підприємств, але їх поєднання, пріоритет-
ність, спрямованість використання залежать від 
економічної специфіки кожного підприємства. 
Серед основних форм реалізації економічної 
стратегії розвитку підприємства виділимо такі:

 – розробка і реалізація загальнодержавних 
цільових програм;

 – розміщення державного замовлення на 
постачання продукції для суспільних по-
треб;

 – підтримка наукомістких виробництв і 
розвиток високих технологій;

 – участь держави в інвестиційних та інно-
ваційних проектах;

 – сприяння розвиткові зовнішньоеконо-
мічних зв’язків підприємств;
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 – створення умов для формування особли-
вих економічних зон і технопарків.

Залежно від способу дії на агентів ринку ме-
тоди стратегії та політики мають адміністратив-
ний і економічний характер.

Методи адміністративного характеру зво-
дяться до ухвалення законодавчих і норматив-
них актів, управління державною власністю і 
підприємствами, надання державних кредитів і 
субсидій, до ліцензування, квотування і накла-
дення різних санкцій.

Методи економічного характеру поділяють 
на прямі й непрямі. До непрямих економічних 
методів державного регулювання належать про-
гнозування, програмування, індикативне плану-
вання соціально-економічного розвитку підпри-
ємств, використання податкових, бюджетно-фі-
нансових, кредитно-грошових засобів, антиін-
фляційних заходів. Серед прямих економічних 
методів слід зазначити приватизацію державних 
підприємств, а також різні форми зміни спів-
відношення частки державного і приватного 
секторів, розміщення державних підприємств у 
депресивних районах тощо [1].

На розвиток конкурентоспроможності під-
приємств в умовах конкурентного середовища 
впливають певні фактори. На нашу думку, фак-
тор впливу на конкурентоспроможність під-
приємства – це процес, явище, подія або стан 
певного об’єкта, що впливають на рівень кон-
курентоспроможності підприємства. Фактори 
поділяються на стимулятори і дестимулятори. 
Стимулятори – це фактори, які позитивно впли-
вають на конкурентоспроможність підприєм-
ства, дестимулятори – негативно.

За рівнем деталізації розрізняють загальні та 
одиничні фактори. Загальні фактори можна де-
талізувати до факторів нижчого рівня. Фактори 
найнижчого рівня, які не піддаються подальшій 
деталізації, називають одиничними.

Крім форм і методів державної дії на соціаль-
но-економічний розвиток підприємств, значу-
щими, на наш погляд, є форми взаємодії держа-
ви і недержавних суб’єктів економічних відно-
син, оскільки від характеру і особливостей цих 
взаємовідносин багато в чому залежить ефек-
тивність вирішення проблем соціально-еконо-
мічного розвитку.

Однією з форм взаємодії держави і недер-
жавних елементів соціально-економічної сфе-
ри є міжгалузева і міжвідомча інтеграція. Таке 
об’єднання сил, що впливають на економіку 
підприємств, об’єктивно передбачає раціоналі-
зацію міжфірмових і міжвідомчих зв’язків, під-

вищення їхньої ефективності. Аналіз підходів 
до розвитку економіки і системи взаємодії дер-
жави та недержавних суб’єктів економіки дав 
змогу виділити такі форми: територіальне між-
господарське об’єднання, корпорація розвитку 
підприємств, фінансово-промислова група, ін-
вестиційне та фінансово-кредитне регулювання, 
система маркетингової стратегії [4].

Фактори впливу на товарну конкурентоспро-
можність підприємств України пропонується 
поділити на дві групи: цінові (вартість сировини 
і матеріалів, робочої сили, державне регулюван-
ня цін та ін.) і нецінові (якість сировини і мате-
ріалів, кваліфікація трудових ресурсів, державні 
вимоги до якості продукції та ін.).

Необхідно також зазначити проблеми, що 
пов’язані з розвитком українських корпоратив-
них структур і ускладнюють стратегічну дію на 
економічну стратегію конкурентоспроможності 
підприємства. Аналіз рушійних сил і проблем 
розвитку підприємств дозволяє зробити висно-
вок про те, що, незважаючи на тісне перепле-
тення цілей їх функціонування і розвитку, без 
належної уваги залишався розвиток соціальної 
сфери, оскільки її фінансування здійснювалося 
за залишковим принципом. Для протидії цьому 
процесу регіональна адміністрація утворювала з 
підприємствами провідних галузей олігархічні 
структури, маючи на меті об’єднання ресурсів. 
Проте це суперечило меті створення корпора-
ції міжгалузевого розвитку і, перш за все, ін-
вестиційного фонду, пов’язаної з консолідацією 
ресурсів і управління в рамках холдингу для 
досягнення максимальної економічної ефектив-
ності, вдосконалення міжгосподарських зв’язків 
і фінансових механізмів у рамках економічного 
відтворення.

Сприятливу основу для розвитку фінансової 
складової стратегічної дії на економічну стра-
тегію розвитку підприємств становлять фінан-
сово-промислові групи, адже така інтеграція є 
продовженням розвитку територіального між-
господарського об’єднання [3, с. 49–50]. Спад 
виробництва, розірвання ефективних у минуло-
му господарських зв’язків, зниження виробни-
чої та інвестиційної активності, руйнування со-
ціально-виробничої інфраструктури потребува-
лизсувів акцентів стратегічної дії у бік саме про-
мислового сектору економіки. На практиці це 
обумовлювалось домінуванням промислового 
сектору в територіальній структурі. Продовжен-
ня спаду промислового виробництва викликало 
консервацію негативних тенденцій у соціальній 
сфері: деградацію матеріальної сфери соціальної 
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інфраструктури, інерційність її ринкових пере-
творень, дефіцитність місцевих бюджетів, зву-
ження можливостей інвестування.

Реалізація взаємодії держави і недержавно-
го сектору економіки в рамках фінансово-про-
мислових груп була викликала ще однією об’єк-
тив ною причиною, пов’язаною з тим, що галузева 
корпоратизація не тільки не змогла ство рити пе-
редумови розвитку соціальної інфра струк тури,
а й погіршила становище об’єктів соці альної 
сфери. Раціональним кроком для подолання та-
ких негативних тенденцій розвитку соціально-
економічних взаємовідносин у країні є інтегра-
ція суб’єктів регіональної економіки на принци-
пах, що ґрунтуються на взаємному інтересі адмі-
ністрації, промислових підприємств, банків, фі-
нансових компаній, суб’єктів соціальної сфери.

Незважаючи на загальні завдання, що стоять 
перед такими інтеграційними структурами, фі-
нансово-промислова група отримує прибуток 
від своєї діяльності і розподіляє його згідно з 
потребами учасників. Організаційний механізм 
становлення фінансово-промислової групи, що 
забезпечує реалізацію стратегічних напрямів 
економічного розвитку підприємств, орієнтова-
ний на вирішення низки пріоритетних завдань. 
До них належить і створення нової системи ін-
вестування на основі концентрації фінансових 
ресурсів, коли податкові надходження до місце-
вого та державного бюджетів доповнюються за-
лученням засобів сторонніх інвесторів на основі 
надання місцевою адміністрацією гарантії [2].

Ключову роль у становленні фінансово-про-
мислової групи виконує ініціатива адміністрації, 
яка об’єднує на добровільних засадах промисло-
ві і фінансові організації. Роль держави тут не-
минуче обмежується фінансово-кредитними 
можливостями адміністрації і розмірами влас-
ності, що їй належить, у виробничій, фінансовій 
і соціальній сферах. Оскільки в умовах скоро-
чення присутності держави у фінансовому і ре-
альному секторах економіки, разом з посилен-
ням державної власності в соціальному секторі, 
місце адміністрації у фінансово-промисловій 
групі неминуче визначається націлюванням її 
учасників на реалізацію значущих для підпри-
ємства перетворень у соціальній інфраструкту-
рі, узгодженням їхніх інтересів.

Аналіз механізмів регулювання інвестиційної 
діяльності дозволяє систематизувати елементи і 
рушійні сили цього процесу. У його структурі 
можна виділити три – матеріально-технічний, 
соціально-економічний і організаційний напря-
ми дії на сферу економічного відтворення, спря-

мовані на раціональну мобілізацію ресурсної 
бази.

Така економічна стратегія інвестиційного 
регулювання дозволяє представляти державну 
дію на виробничі взаємозв’язки як регульова-
ну складну сукупність різних процесів у соці-
ально-економічній сфері. У їх склад неминуче 
включають і зворотні зв’язки – від одержувачів 
інвестицій до місцевої адміністрації. Саме таким 
чином можлива гармонізація цілей, інструмен-
тів і результатів впливу процесу інвестування на 
виробничі, фінансові і соціальні взаємозв’язки 
підприємств [8].

На нашу думку, найпоширенішою помилкою 
при визначенні факторів впливу на інвестицій-
ну привабливість є виділення показників, які є 
результатом попередніх подій (валовий регіо-
нальний продукт, продуктивність праці), на які 
впливала інвестиційна привабливість у минуло-
му. Тому ці фактори можуть мати дуже незна-
чний вплив на інвестиційну привабливість під-
приємств у теперішній час або взагалі не впли-
вають на неї.

Фактори впливу на інвестиційну конкурен-
тоспроможність підприємства пропонуємо роз-
глядати за групами: економіко-географічне поло-
ження; природно-екологічні – кількість і якість 
природних ресурсів, кліматичні умови, еколо-
гічна ситуація та ін.; соціально-демографічні – 
освітньо-кваліфікаційний рівень робочої сили, 
вартість робочої сили та ін.; інфраструктурні – 
розвиток транспорту та зв’язку, розвиток фінан-
сового сектора, розвиток торгівлі та ін.; еконо-
мічні – забезпечення енергетичними ресурсами, 
місткість ринку, інноваційний розвиток та ін.; 
політико-правові – якість і стабільність законо-
давства, податкова система, наявність пільг для 
інвесторів та ін.

Іншим альтернативним шляхом реалізації 
стра тегічної дії на економіку підприємства є її 
фінансово-кредитне регулювання, оскільки до 
важливих життєзабезпечувальних елементів 
від творювального комплексу належать комер-
ційні банки й інші фінансові організації [7, с. 78]. 
Ця функціональна ринкова підсистема економі-
ки підприємства опосередковує формування, 
розподіл і споживання капіталу між не тільки 
виробничими і фінансовими, а й соціальними 
елементами економіки підприємств. Дія на еко-
номіку підприємства тут має характер ресурсно-
го управління, що враховує не тільки фінансові, 
а й виробничі можливості підприємств.

При визначенні факторів впливу на соціаль-
ну конкурентоспроможність підприємств важ-
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ливо розглядати не рівень життя населення, яке 
мешкає на певній території в даний момент, а й 
імовірний рівень життя потенційних новопо-
селенців. Такі фактори, як розмір заощаджень, 
приріст населення, не впливають на життєвий 
рівень в об’єктивному розумінні, оскільки є ре-
зультатом минулих подій.

Фактори впливу на соціальну конкуренто-
спроможність підприємства поділяємо на соці-
ально-економічні (доступність житла, середня 
заробітна плата, криміногенна ситуація та ін.) 
іприродно-екологічні (кліматичні умови, рівень 
забруднення навколишнього середовища, наяв-
ність рекреаційних природних ресурсів та ін.).

Соціальна спрямованість фінансово-кредит-
ного регулювання соціально-економічного роз-
витку підприємства полягає в тому, що стан 
фінансового сектору невіддільний від загаль-
ноекономічного стану і розвитку соціальної 
інфраструктури території. Усе це, зрештою, 
спри чиняє привабливість для інвестицій, по-
пит на кредити, регульованість кредитування й 
інвесту вання.

Оптимізація регіонального рівня оподатку-
вання в контексті фінансово-кредитного регу-
лювання може відбуватися в різних напрямах:

 – зсув акцентів у бік пільгового оподатку-
вання власних коштів, що спрямовуються 
підприємствами на реалізацію соціально 
значущих проектів, використання для 
цього банківських кредитів, а також ви-
вільнення з-під оподаткування доходів 
від інвестування в підприємства соціаль-
ної інфраструктури;

 – введення місцевих надбавок (у межах 
встановлених законом розмірів або без 
обмежень) до чинних загальнодержавних 
і регіональних податків [5].

У рамках податкового інструментарію фінан-
сово-кредитного регулювання важливим є гнуч-
ке управління дією фіскальних форм на економі-
ку підприємства.

Вагомим, на наш погляд, є розгляд марке-
тингової концепції підприємства як форми ре-
алізації впливу на соціально-економічні проце-
си підприємства, в рамках якого підприємство 
розглядається як конкурент за ресурси і за спо-

живачів. Відповідно до сучасних підходів мар-
кетинг підприємства можна розглядати як спо-
сіб встановлення зв’язків між суб’єктами ринку, 
що забезпечує вигідну позицію підприємства 
стосовно ресурсів і цільових ринків, дозволяє 
досягти узгодження цілей та інтересів суб’єктів 
ринкових відносин.

Особливістю стратегії маркетингу підпри-
ємства економічної політики є позиціонування 
підприємства, тобто створення відмінностей 
від інших підприємств, що ґрунтуються на пев-
них конкурентних перевагах у соціально-еконо-
мічному просторі як конкурентоспроможного 
суб’єкта ринкових відносин. На основі наявних 
чинників конкурентоспроможності підпри-
ємства, а також виявлених глобальних і націо-
нальних тенденцій розвитку визначається стра-
тегічна конкурентна перевага підприємства, 
яка закладається в основу його маркетингової 
стратегії розвитку. Стратегія регіонального мар-
кетингу підприємства базується на таких прин-
ципах: узгодження інтересів суб’єктів ринкових 
відносин; визначення цілей маркетингу під при-
ємства; вибір цільових ринків і способу пози-
ціо нування підприємства; розробка стратегії 
мар кетингу підприємства з урахуванням конку-
рентних переваг.

Висновки. Отже, конкурентоспроможність 
підприємства виражається у створенні кращих 
порівняно з іншими умов для ведення бізнесу, 
припливу інвестицій, а точніше – забезпечення 
інвестиційної, освітньої, рекреаційної приваб-
ливості, що сприяє припливу різних груп спо-
живачів.

Тому фактори впливу на конкуренто спро-
можність підприємства варто розглядати окре-
мо щодо кожного різновиду конкурентоспро-
можності, формуючи їх у групи за однорідними 
ознаками, що є основою для подальшого прове-
дення оцінювання рівня конкурентоспромож-
ності підприємства.

Комплексний характер системи відносин 
маркетингової стратегії підприємства зумовлює 
згрупування його інструментарію – промислову, 
цінову стратегію підприємства, а також систе-
му ділових зв’язків між суб’єктами господарю-
вання.
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Th e methodology of the study the possibilities 
and ways of formation and realization of economic 
strategy of the enterprise, and contradictions of this 
process raises the question of the need to consider 
forms of management of economic processes 
at the enterprise level. Selection of shapes, their 
combination and use - an objective process that is 
associated with the objectives of the strategy and 
priority directions of development of economy of 
the enterprise.

Th e development of the competitiveness of 
enterprises in a competitive environment is aff ected 
by certain factors. In our opinion, the factor of 
infl uence on the competitiveness of enterprises is a 
process, phenomenon, event, or state of a particular 
object aff ecting the level of competitiveness of the 
enterprise. Th e factors are divided into stimulants 
and destimulation. Stimulants are the factors that 
positively aff ect the company’s competitiveness, 
destimulation – negative.

Factors infl uencing commodity competitiveness 
of the enterprises of Ukraine should be divided 
into two groups: price (the cost of raw materials, 
labour, state regulation of prices, etc.) and non-price 
(quality raw materials, qualifi ed labor resources and 
state requirements for product quality, etc.).

A good basis for the development of the fi nancial 
component of the strategic impact on the economic 

development strategy of the enterprises are fi nancial-
industrial groups, because this integration is a 
continuation of the development of regional inter-
farm Association. 

Factors of infl uence on the social competitiveness 
of a company share on the socio-economic 
(availability of housing, average wages, crime 
situation, etc.) and natural-ecological (climate 
conditions, the level of environmental pollution, the 
presence of a recreation-natural resources, etc.).

the competitiveness of a company means 
creating the best compared to other, conditions for 
doing business, attracting investment, and more 
specifi cally the provision of investment, educational, 
recreational appeal, which contributes to the infl ux 
of diff erent groups of consumers.

Th erefore, the factors infl uencing competitiveness 
of an enterprise should be considered separately for 
each species competitiveness, forming them into 
groups by similar characteristics, which is the basis 
for further assessment of the level of competitiveness 
of the enterprise.

Th e integrated nature of the system of the 
relationship marketing strategy of a company 
determines the grouping of its instrumentation – 
industrial, the pricing strategy of the enterprise, 
as well as the system of business relations between 
economic entities.
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Анотація. Досліджуються проблеми фінансу-
вання малого бізнесу. Оцінюються можливості за-
стосування Моделі спільного розподілу прибутків 
і збитків. Наведено два основні механізми фінан-
сування бізнесу в ісламській економічній концепції 
– контракт мушарака та контракт мудараба. 
Надається їх критична оцінка.

Ключові слова: фінансування малого бізнесу, Моделі 
спільного розподілу прибутків і збитків, ісламська еконо-
мічна доктрина, мушарака, мудараба.

Аннотация. Исследуются проблемы финансирова-
ния малого бизнеса. Оцениваются возможности 
при менения Модели совместного распределения 
при были и убытков. Приводятся два основных меха-
низма финансирования бизнеса в исламской эконо-
мической концепции – контракт мушарака и контр-
акт мудараба. Приводится их критическая оценка.

Ключевые слова: финансирование малого бизнеса, 
Модели совместного распределения прибыли и убытков, 
исламская экономическая доктрина, мушарака, мудараба

Постановка проблеми. Малий бізнес мож-
на назвати основним компонентом у створенні 
сучасної, ефективної та динамічної економіки. 
Він залишається постійним і значним джерелом 
нових робочих місць, що дає можливість долати 
соціальну нерівність та пастку безробіття. Малі 
фірми є природним шляхом для індивідуально-
го саморозвитку та досягнень, виразом духу під-
приємництва.

Малі підприємства, в основному, вважаються 
більш інноваційними, ніж великі фірми з трьох 
причин: мають меншу бюрократію та ієрархію; 
працюють на більш конкурентних ринках; ма-
ють більш сильні стимули (особиста нагорода 
власника). Малі фірми завдяки своїй гнучкості 
краще пристосовуються до мінливих економіч-
них обставин, швидше реагують на виклики та 
впроваджують зміни. Наявність дрібних фірм в 
економіці є ознакою здорової та необхідної кон-
куренції з монопольною владою великого бізне-
су, змушує постійно підтримувати якість і тех-
нологічне оновлення.

Малі підприємства часто стикаються з різно-
манітними проблемами, деякі з яких безпосе-
редньо пов’язані з їх розміром. Гроші, як відомо, 
є однією з основних причин, які можуть при-
звести до неможливості подальшого розвитку 
малого бізнесу. Незважаючи на наявність різних 
джерел збільшення капіталу (самофінансуван-
ня, гранти, пільгові кредити тощо), частою при-
чиною банкрутства невеликих компаній є їх не-
достатня капіталізація, іншими словами – недо-

фінансування. Недостатня капіталізація означає 
будь-яку ситуацію, коли бізнес не може залучити 
необхідні кошти. Недостатньо капіталізований 
бізнес не може здійснювати поточні операційні 
витрати через брак капіталу, що згодом призво-
дить до його банкрутства.

Отже, незважаючи на важливу роль малого 
бізнесу в економіці, він є найбільш уразливим 
її сегментом. Недофінансування і неможливість 
здійснювати господарські операції (навіть за-
наявності конкурентоспроможної продукції з 
оптимальним співвідношенням «споживча цін-
ність/вартість») є найрозповсюдженішою при-
чиною припинення діяльності.

Аналіз останніх досліджень. Незважаючи 
на чітке розуміння важливості сегмента мало-
го бізнесу для будь-якої економіки, наявності 
численних академічних, аналітичних і статис-
тичних досліджень, що здійснюють національні 
регулятивні органи (комітети, комісії підтримки 
підприємництва тощо) та міжнародні організа-
ції (Європейська комісія, Всесвітній банк, ОЕСР 
тощо), попри наявність національних стратегій 
розвитку і підтримки малого бізнесу, податкової 
лібералізації або пільгового кредитування, по-
шук та оцінка додаткових інструментів фінансу-
вання є актуальною проблемою.

Метою статті є аналіз досвіду фінансування 
малого та середнього бізнесу в ісламській еконо-
мічній концепції за допомогою таких інструмен-
тів, як контракт мушарака і контракт мудараба. 
Також оцінка можливостей Моделі спільного 
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розподілу прибутків і збитків («Profi t and Loss 
Sharing Model») для запобігання «розри ву фі-
нансування малого бізнесу» («SME fi nance gap»).

Виклад основного матеріалу. На сьогодні 
немає єдиного узгодженого визначення понят-
тю «малий бізнес». Малими підприємствами, 
зазвичай, вважаються такі, що мають меншу 
кількість працівників та/або меншу річну ви-
ручку (найбільш розповсюджені індикатори), 
ніж звичайний бізнес. Підприємство визнача-
ються як «мале» для використання державної 
підтримки та прав на застосування пільгової по-
даткової системи. Правове визначення «малого 
бізнесу» залежить від країни та галузі (табл.).
Крім кількості працівників для класифікації ма-
лих компаній, використовують такі показники 
(окремо або їх комбінацію): щорічні продажі 
(оборот), вартість активів, прибуток (баланс).

Таблиця 
Визначення малого бізнесу за країнами

Країна/Регіон Наймані 
працівники Оборот Прибуток

Європейський 
Союз

< 50 ≤ €10 млн ≤ €10 млн

Велика 
Британія

< 50 ≤ £6,5 млн ≤ £3,26 млн

США < 10 – 1 000 ≤ $0,75 – 7,5 
млн

Примітка. Складено за даними [1–3].

Існує кілька причин недофінансування мало-
го бізнесу, в тому числі:

• фінансування росту короткостроковим 
капіталом;

• нездатність забезпечити належний бан-
ківський кредит у критичний час;

• нездатність застрахувати бізнес-ризики;
• несприятливі макроекономічні показ-

ники.
Такі причини можуть призвести до «розриву 

фінансування малого бізнесу». Ситуація усклад-
нюється тим, що значна частина невеликих ком-
паній може не відповідати вимогам банківського 
кредитування (заснованих на звичайній заставі) 
і вимогам залучення венчурного капіталу (неви-
сокі доходи у порівнянні з ризиком).

Крім того, більшість малих фірм не мають 
бізнес-планування (оцінка перспектив) і фінан-
сового планування (визначення обсягів та дже-
рел ресурсів для досягнення комерційних ці-
лей). Водночас інвесторам і кредиторам для 
прийняття рішення потрібні дані, які для малих 
підприємств або складно отримати, або складно 
підтвердити їхню достовірність.

Існують щонайменше два підходи, які намага-
ються запобігти «розриву фінансування малого 
бізнесу». Перший – заохочення банківських кре-
диторів фінансувати компанії з недостатнім за-
безпеченням. У цьому разі інша сторона (напри-
клад, державна агенція) надає необхідну за ставу 
або гарантії. На жаль, цей підхід супере чить 
основним принципам вільного ринку, заохо чує 
зловживання, надає неправильні стимули.

Другий підхід полягає у підсиленні життє-
здатності самого бізнесу, надання йому надійної 
експертизи та заходів, що підвищують рента-
бельність, ліквідність, стабільність та інші по-
казники фінансово-господарської діяльності 
підприємства, тобто заходів, що збільшують 
прибуток і зменшують ризик. Це можливо лише 
за умов спільної участі (допомоги) у бізнес-
пла нуванні та прийняття відповідальності за 
результати комерційної діяльності. Такій під-
хід цілком узгоджуються з Моделлю спільного 
роз поділу прибутків і збитків («Profi t and Loss 
Sharing Model» (PLS).

Розподіл прибутку і збитків – це спосіб фі-
нансування, що використовується фінансови-
ми установами, які у своїй діяльності сумісні зі 
шаріатом (ісламським правом) і повністю нале-
жать до системи фінансування. Шаріат вимагає 
дотримання певних релігійних заборон, напри-
клад: на зайвий ризик, на інформаційну асиме-
трію, на банківські відсотки. Ісламські фінансові 
принципи забороняють надання або отриман-
ня будь-якої фіксованої, заздалегідь визначеної 
норми прибутку на фінансові операції, оскільки 
згідно з ними [4]:

• гроші не мають внутрішньої вартості, 
самі по собі не є активом і можуть зроста-
ти лише тоді, коли використовуються ра-
зом з іншими ресурсами у продуктивній 
діяльності. З цієї причини гроші не мож-
на купувати і продавати як товар, а гроші, 
що не забезпечені активами, не можуть 
збільшуватися в часі;

• власники грошових фондів повинні 
спіль но поділяти ризики, тобто вони 
не роз гля даються як кредитори (для 
яких, здебільшого, гарантується заздале-
гідь визна чена норма прибутку), вони є 
інвесто рами (беруть участь у прибутках 
і збитках, поділяють ризики, пов’язані з 
інвестуванням).

Існують також додаткові умови, серед яких 
можна зазначити такі:

• матеріальна форма. Фінансові операції 
повинні бути безпосередньо або опосе-
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редковано пов’язаними з реальною еко-
номічною діяльністю. Іншими словами, 
вони повинні бути забезпечені активами. 
Інвестиції також можуть здійснюватися 
лише в реальних (наявних) активах. Це 
унеможливлює фінансові спекуляції;

• соціальна етичність. У ширшому плані, 
шаріат забороняє фінансування будь-якої 
діяльності, яка вважається шкідливою 
для суспільства в цілому.

• прозорість контрактів. Контракти повин ні 
містити точну інформацію щодо предмету 
купівлі/продажу, умов розрахунків, ціни, 
часу виникнення зобов’язань і прав.

Багато джерел зазначають, що існує два осно-
вні види контрактів у моделі PLS – мушарака 

(Musharakah), стосується участі в акціонерному 
капіталі та мудараба (Mudarabah), договір про 
фінансування або пасивне партнерство. Деякі 
інші джерела включають до цього переліку Су-
кук (Sukuk), якій іноді називають «ісламською 
облігацією», та прямі інвестиції в акції (за ана-
логією придбання звичайних акцій). 

На думку ісламських економістів, моделі PLS 
є найбільш відповідними до вимог ісламського 
права.

Мушарака – це акціонерна участь у підприєм-
ницькій діяльності, в якій сторони спільно роз-
поділяють прибутки або збитки відповідно до 
заздалегідь визначеного співвідношення.

На рис. 1 наведено структуру простого кон-
тракту мушарака.
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Рис. 1. Структура контракту простої мушараки

Мушарака – спільне пайове підприємство, 
коли дві (або більше) сторони вносять капітал 
у бізнес з метою спільної діяльності. Мушарака 
часто використовується в інвестиційних проек-
тах або для придбання нерухомості (у цьому разі 
банк оцінює умовно нараховану ренту – imputed 
rent для визначення грошового потоку). Усі по-
стачальники капіталу мають право брати участь 
в управлінні, але не зобов’язані це робити. При-
буток розподіляється між партнерами згідно з 
попередньою угодою, а збиток пропорційно до 
внесків капіталу.

Мушарака використовується також для фі-
нансування компаній. Ісламський банк надає 
грошові кошти на умовах плаваючої ставки, яка 
прив’язана до індивідуальної норми прибутку 
компанії. Таким чином, прибуток банку дорів-
нює певному відсотку прибутку компанії. Після 
того як основна сума позики погашається, угода 
про розподіл прибутку анулюється.

Мушарака може бути або «консекутивним 
(послідовним) партнерством» (consecutive part-

ner ship) або «партнерством зі зменшувальним 
балансом» (declining balance partnership). Ана-
логами цієї організаційної форми бізнесу в тра-
диційних фінансах є командитне товариство, 
партнерство з необмеженою/обмеженою відпо-
відальністю [5].

Мудараба – «Розподіл прибутку і збитку з 
венчурним капіталом» є партнерством чи трас-
товим фінансуванням, де один партнер (rabb-
ul-mal, або «тихий партнер») дає гроші іншому 
– (mudarib або «робочий партнер») з метою ін-
вестування в комерційне підприємство. Rabb-
ul-mal сплачує 100 відсотків інвестиційного ка-
піталу, а mudarib надає свої знання і навички 
для управління інвестиційним проектом. Очі-
куваний прибуток розподіляється між сторона-
ми відповідно до узгодженого співвідношення. 
Якщо виникне збиток, rabb-ul-mal втратить свій 
капітал, а mudarib втратить час і зусилля, вкла-
дені в проект.

На рис. 2 наведено структуру простого контр-
акту мудараба.
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Мурадаба може бути обмеженою (restricted) 
або необмеженою (unrestricted). За обмеженої-
мудараби rabb-ul-mal може визначити конкрет-
ний бізнес/проект, у який mudarib зобов’язаний 
інвестувати кошти. За необмеженої мудараби 
rabb-ul-mal дозволяє вкладати гроші в будь-
який бізнес. У цьому разі ісламська фінансова 
установа може поєднати кошти інвесторів з їхніх 
персональних рахунків з власними коштами та 
інвестувати в об’єднаний портфель. Аналогами 
цієї організаційної форми бізнесу в традицій-
них фінансах є інститут спільного інвестування, 
венчурний фонд, траст [6].

У цілому Моделі спільного розподілу прибут-
ків і збитків вважаються основним напрямом 
розвитку в ісламській економічній доктрині, або 
навіть «саме метою» і «головною характеристи-
кою ісламського фінансування». 

Деякі економісти вважають що моделі PLS 
сприяють ефективному розвиткові та трансфор-
мації економіки за рахунок [7]:

• нагородження ринком «чесної» поведінки;
• захисту вкладників від можливості краху 

фінансової установи; 
• зникнення кредитних економічних цик-

лів за наявності «сталого потоку грошей 
в інвестиції»;

• забезпечення економіки «стабільними», 
довгостроковими грошима;

• зникнення агресивного, нав’язаного кре-
дитування та боргової залежності.

Критики звертають увагу на те, що в Мудара-
бі існують не правильні стимули для менеджера 
грошових фондів, а саме приватизувати при-
буток і «соціалізувати» збиток. Також виникає 
питання, чи не є цілком несправедливим став-

лення до постачальника фінансів, який, надаю-
чи кошти, повністю виконує своє зобов’язання 
перед партнером, а отримує дохід лише за умов 
прибутковості інвестицій. Обидві наведені орга-
нізаційні форми PLS вимагають постійної звіт-
ності та високого рівня прозорості для «спра-
ведливого» розподілу результату комерційної 
діяльності, що збільшує загальні трансзакційні 
витрати. Моделі PLS також не підходять для реа-
лізації некомерційних проектів, які потребують 
оборотного капіталу (у таких сферах, як освіта 
та охорона здоров’я), оскільки вони не забезпе-
чують прибуток для учасників [8–10].

Отже, незважаючи на наявність очевидних 
позитивних аспектів, таких як зосередження 
уваги на фінансуванні реального сектору еконо-
міки і заохочення прямих взаємозв’язків між фі-
нансовими та виробничими секторами, на наш 
погляд, механізм моделей PLS певним чином 
суперечить низці фундаментальних принципів 
ефективної економічної діяльності.

Основне зауваження стосується ризику неви-
значеності – інформаційної асиметрії (infor-
mation asymmetry). Ісламський банкінг реалізо-
вується в моделях інвестиційного кредитування. 
Банкір вивчає бізнес-план, оцінює ризики, при-
ймає інвестиційне рішення і всі ризики проекту, 
у разі успіху – отримує частину доходу. Очевид-
но, що в такій моделі присутня значна інформа-
ційна асиметрія, оскільки неможливо постійно 
правильно оцінювати різноманітні ризики різ-
номанітних проектів у різноманітних бізнесах.

Окрім того, існують мотиваційні проблеми, 
які визначають моральний ризик (moral hazard) 
– ризик несумлінної поведінки однієї зі сторін. 
Підприємство – клієнт ісламського банку може 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
(SPV) 

 , 
«  » 

  

, «  
» 

Рис. 2. Структура контракту простої мудараби
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звітувати про менші прибутки. У цьому разі 
банк буде змушений компенсувати такі слабкі 
місця взаємовідносин більшим моніторингом, 
аудитом, контролем за прийняттям управлін-
ських рішень, але все це вимагає додаткових 
витрат часу і коштів. Вочевидь, трансакційні 
видатки моделі «інвестор – партнер» є вищими, 
ніж моделі «кредитор – позичальник».

Висновки. Малий бізнес можна назвати 
основ ним компонентом у створенні сучасної, 
ефек тивної та динамічної економіки. Однак малі 
підприємства часто стикаються з різноманіт-
ними проблемами, деякі з яких безпосередньо 
пов’язані з їх розміром. Значна частина невели-
ких компаній може не відповідати вимогам бан-
ківського кредитування (заснованих на звичай-
ній заставі) і вимогам залучення венчурного ка-
піталу (невисокі доходи у порівнянні з ризиком). 
Крім того, більшість малих фірм не мають біз-
нес-планування (оцінка перспектив) та фінан-
сового планування (визначення обсягів і джерел 
ресурсів для досягнення комерційних цілей). 

Підсилення життєздатності малого бізне-
су, надання йому надійної експертизи та біз-
нес-планування – заходів, що підвищують його 
рентабельність, ліквідність, стабільність та інші 
показники фінансово-господарської діяльнос-
ті підприємства, тобто збільшують прибуток 
та зменшують ризик, можливо за умов впрова-
дження Моделі спільного розподілу прибутків і 
збитків. Своєю чергою, ця модель пов ністю спів-
відноситься з ісламським правом і принципами 
ісламської економічної доктрини та реалізову-
ється у контрактах мушарака і мудараба.

Незважаючи на наявність очевидних пози-
тивних аспектів організаційних форм фінансу-
вання бізнесу на основі моделей PLS, все ж таки 
необхідно зауважити про наявність суттєвих об-
межень щодо їх впровадження, а саме інформа-
ційної асиметрії та морального ризику. За умов 
відсутності ефективної системи пруденційного 
нагляду це може призвести до загальної неефек-
тивності фінансування бізнесу за допомогою по-
дібних механізмів.
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Th e small business sector is regarded as a 
fundamental ingredient in the establishment of a 
modern, progressive and vibrant economy. Small 
businesses are largely thought to be more innovative 
than larger fi rms for three reasons: a lack of 
entrenched bureaucracy, more competitive markets, 
and stronger incentives (such as personal rewards). 
Small fi rms are better able to adapt to changing and 
sometimes disruptive economic circumstances. Due 
to its fl exibility, the sector is in an advantageous 
position to face challenges and changes.

Small businesses oft en face a variety of problems, 
some of which are related to their size. Money is 
known to be one of the major causes of problems 
that can lead small business to failure. In spite of 
various sources to raise start-up capital, a frequent 
cause of bankruptcy is under capitalization. 
Under-capitalization refers to any situation where 
a business cannot acquire the funds they need. An 
under-capitalized business cannot aff ord current 
operational expenses due to a lack of capital, which 
eventually can trigger bankruptcy.

Сauses of under-capitalization are oft en result 
of improper fi nancial planning: lack of knowledge/
skills and lack of direction and planning. Th is may 
led to «SME fi nance gap» since a substantial part of 
the SME1 sector may not have the security required 
for conventional collateral based bank lending, 
nor high enough returns to attract formal venture 
capitalists and other risk investors.

Th ere have been at least two distinctive 
approaches to try to overcome the SME fi nance gap.

Th e fi rst has been to broaden the collateral based 
approach by encouraging bank lenders to fi nance 
SMEs with insuffi  cient collateral. Th is might be done 
through an external party providing the collateral or 
guarantees required. Unfortunately, such schemes 
are counter to basic free market principles, and they 
tend to be unsustainable.

Th e second approach has been to broaden the 
viability based approach. Since the viability based 
approach is concerned with the business itself, the 
aim has been to provide better general business 
development assistance to reduce risk and increase 
returns. Th is oft en entails a detailed review and 
assistance with the business plan. A common aim 
or feature of the viability based approach is the 
provision of appropriate fi nance that is tailored to 
the cash fl ows of the SME.

Th ese two approaches in overcoming the SME 
fi nance gap are implemented and consistent with 
Profi t and Loss Sharing Model, also called PLS or 
«participatory» banking. Profi t and Loss Sharing 
is a method of fi nance used by Islamic fi nancial or 
Shariah-complaint institutions to comply with the 
religious prohibition on interest on loans that many 
Muslims subscribe to.

Islamic fi nance refers to a system of fi nance based 
on Islamic law (commonly referred to as Sharia). 
Islamic fi nancial principles are premised on the 
gene ral principle of providing for the welfare of the 
population by prohibiting practices considered unfair 
or exploitative. Th e most widely known charac teristic 
of the Islamic fi nancial system is the strict prohibition 
on giving or receiving any fi xed, pre deter mined rate 
of return on fi nancial transactions.

Many sources state there are two main schemes 
for profi t and loss sharing model used by Islamic 
banks – Musharakah (equity participation contract) 
and Mudarabah (trustee fi nance contract or passive 
partnership). Other sources include Sukuk (also 
called «Islamic bonds») and direct equity investment 
(such as purchase of common shares) as types of 
PLS.

Both PLS schemes require particularly vigilant 
reporting and a high level of transparency for profi ts 
and losses to be distributed justly. So these two 
types of contracts within Profi t and Loss Sharing 

1  SME (abbreviation) fi nance is the funding of small and medium-sized enterprises.
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Model are used to overcome the SME fi nance gap 
and to fi nance small businesses in Islamic economic 
doctrine.

Despite of having obvious positive aspects, such 
as focusing on fi nancing the real sector of economy 

and encouraging direct interrelationship between 
fi nancial and productive sectors, in our view, the 
mechanism of PLS in some ways is at variance with 
a number of fundamental principles of eff ective 
economic activity.
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Анотація. Cистематизовано погляди теорети-
ків і практиків на сутність поняття «операційна 
ефективність підприємства». Установлено, що їхня 
еволюція відбувалася в рамках теорії галузевого по-
зиціонування. Аргументовано потребу поглиблення 
змістовного наповнення цієї дефініції відповідно до 
сучасних здобутків управлінських теорій. Обґрунто-
вано авторське визначення операційної ефективнос-
ті підприємства.

Ключові слова: операційна ефективність, ви-
трати, час, якість, ресурси, якісні параметри, кіль-
кісні параметри. 

Аннотация. Cистематизированы взгляды тео-
ретиков и практиков на сущность понятия «опе-
рационная эффективность предприятия». Уста-
новлено, что их эволюция происходила в рамках 
теории отраслевого позиционирования. Аргумен-
тирована необходимость углубления содержа-
тельного наполнения этой дефиниции в соответ-
ствии с современными достижениями управлен-
ческих теорий. Обосновано авторское определение 
операционной эффективности предприятия.

Ключевые слова: операционная эффективность, 
затраты, время, качество, ресурсы, качественные 
параметры, количественные параметры.

Постановка проблеми. Актуалізація до-
слідження операційної ефективності сучасних 
компаній обумовлюється високим рівнем дина-
мізму зовнішнього середовища і трансформа-
цією умов ведення бізнесу. Це позначилося на 
зростанні пропозицій консалтингових компа-
ній, що спеціалізуються в цьому напрямі. При 
цьому варто зазначити, що, на відміну від по-
нять «економічна ефективність», «ефективність 
операційної діяльності», змістове наповнення 
яких висвітлюється в численному спектрі науко-
вих публікацій, поняття «операційна ефектив-
ність» на сьогодні характеризується не тільки 
відсутністю однозначного трактування, а обме-
женістю праць, які пояснювали б її економічну 
сутність. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
З метою критичного аналізу підходів до розу-
міння сутності цієї дефініції ми максимально 
повно систематизували наукові праці з дослі-
джуваної проблематики як вітчизняних, так і 
зарубіжних учених, а також доробки практич-
ного досвіду провідних консалтингових компа-
ній. Так, Міжнародна консалтингова компанія 
SCM CONSULT GLOBAL, консультаційна ком-
панія ПАКК, Міжнародна аудиторська компанія 
Zeller, Н. Федосеєва і Дж. А. Мартін ідентифіку-
ють операційну ефективність як головну перед-
умову конкурентоспроможності компаній, або 

здатність до виконання аналогічних дій краще, 
ніж у конкурентів. 

Портерівський контекст операційної ефек-
тивності також поділяють науковці, які ототож-
нюють операційну ефективність зі зниженням 
витрат та підвищенням якості продукції (Е. 
Семенкова, А. Шмельова, А. Осокіна, Міжна-
родна консалтингова асоціація KPMG, Міжна-
родна аудиторська компанія Zeller, Д. Гараєва, 
С. Лобов та ін.). Еволюція поняття «операційна 
ефективність» відбувалася шляхом розширення 
її змістовного наповнення за рахунок перене-
сення у площину бізнес-процесів (Консульта-
ційна компанія ПАКК, Компанія SBS Consalting, 
С. Лобов), у межах яких створюється цінність 
для споживача (А. Осокіна, Ю. Чичкан-Хліпов-
ка, Дж. Тімоті, М. Бюлоу).

Попри варіативність поглядів дослідників на 
сутність дефініції «операційна ефективність», 
усі вони розкривають її змістове наповнення 
крізь призму теорії галузевого позиціонування 
М. Портера і визначають крізь призму базових 
досягнутих параметрів: якість – витрати – час.

Мета статті. Високо оцінюючи теоретичну 
спадщину, відзначаємо об’єктивну необхідність 
розширення сутності операційної ефективності 
на основі базових постулатів сучасних управ-
лінських концепцій, які відображають реалії 
розвитку бізнесу нової формації та володіють 
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високим пояснювальним потенціалом стосовно 
явищ і процесів, що притаманні умовам постін-
дустріальної економіки.

Виклад основного матеріалу. Поняття «опе-
раційна ефективність» введене в науковий обіг 
М. Портером поряд із поняттям «стратегічне по-
зиціонування», що визначають ключові факто-
ри конкурентоспроможності компанії. Сутність 
останнього полягає в забезпеченні ринкового 
позиціонування підприємства за рахунок ви-
дів діяльності, відмінних від конкурентів. При 
цьому «операційна ефективність» трактується 
М. Портером як виконання аналогічних видів 
діяльності краще, ніж конкуренти. У своєму се-
мантичному діапазоні вона поєднує як оцінку 

ефективності виконання тих чи інших видів ді-
яльності, так і інструментарій інтенсифікації ви-
користання факторів виробництва. Тобто «опе-
раційна ефективність» забезпечує формування 
фінансових результатів у процесі реалізації до-
даної вартості, а «стратегічне позиціонування» 
(створюючи, підтримуючи і розширюючи ринки 
збуту) – саму можливість цього процесу. З огля-
ду на це М. Портер акцентував увагу на тому, що 
кожен зі зазначених факторів є необхідною, але 
недостатньою умовою конкурентоспроможнос-
ті підприємства. 

Доцільно зазначити, що значною мірою роз-
виток змістового наповнення цієї дефініції від-
бувався під впливом ідей М. Портера (рис. 1). 
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Рис. 1. Змістове наповнення поняття «операційна ефективність підприємства»
у сучасних наукових дослідженнях 

Примітка. Систематизовано автором.

Критичний аналіз понятійного апарату до-
сліджуваної проблематики дозволяє зробити 
такі логічні міркування:

– сутність поняття «операційна ефектив-
ність» широко презентоване на корпоративних 
сай тах консалтингових фірм, що підкреслює 
його най важливіше практичне значення за бра-
ку сучас них теоретичних розробок у цьому на-
прямі;

– поняття «операційна ефективність» на сьо-
годні не має чітких демаркаційних ліній, які б 
відрізняли його від таких дефініцій, як «еконо-
мічна ефективність», «ефективність операцій-
ної діяльності», про що свідчить акцентування 
уваги здебільшого на мінімізації витрат за мак-
симізації обсягів виробництва; крім того, у де-
яких публікаціях ці терміни використовують як 
синоніми;

– пропонуючи власні визначення вищеза-
значеної дефініції, науковці акцентують увагу на 
відсутності системного підходу до трактування 
її сутності; при цьому весь спектр варіативних 

визначень еволюціонує в рамках портерівської 
теорії галузевого позиціонування, відповідно до 
якої конкурентні переваги компанії є функцією 
від привабливості галузі, до якої вона належить 
(«Structure – Conduct – Performance – Paradigm»). 

Однак варто акцентувати увагу на тому, що 
теорія галузевого позиціонування не виправ-
довує себе у сучасних умовах функціонування 
підприємств, які характеризуються принципово 
новими ознаками умов ведення бізнесу та кон-
куренції. Її домінування тривалий час у теорії 
та практиці стратегічного управління зумовлене 
не тільки більш статичними умовами господа-
рювання підприємств, які характерні були для 
ХХ століття, а й високим рівнем теоретичної 
обґрунтованості та нескладною операціоналі-
зацією. У рамках теорії галузевого позиціону-
вання була обґрунтована доцільність формуван-
ня і реалізації типових стратегій (лідирування 
на основі зниження витрат, диференціація, фо-
кусування). При цьому обмеженість їх вико-
ристання в сучасній бізнес-практиці зумовлена 
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сфокусованістю, передусім, на характеристиках 
продуктів, а не компаній. Це обмеження М. Пор-
тер усунув у подальших дослідженнях, зокрема в 
концепції «ланцюга створення вартості», в якій 
акцентував увагу на тому, що найуспішнішим 
підприємствам варто обирати не лише доцільні 
на певний проміжок часу конкурентні стратегії, 
а й забезпечити комбінацію взаємопов’язаних і 
взаємодоповнюваних видів діяльності. 

При цьому логіка операційної ефективності 
(за М. Портером) навіть у подальших публікаці-
ях [1, с. 59] обмежується виконанням аналогіч-
них операцій із меншими витратами, ніж в ін-
ших гравців ринку, і більш раціональним вико-
ристанням факторів виробництва. Саме такий 
контекст операційної ефективності в синтетич-
ній єдності зі стратегічним вибором протягом 
певного періоду часу були ключовими фактора-
ми конкурентоспроможності підприємств, а їхні 
конкурентні позиції визначалися досягненням 
певної межі виробничих можливостей або від-
станню від неї, що створювало резерви для ви-
бору найкращого виду діяльності, операцій та 
способів ведення бізнесу.

Це визначило пріоритетність управлінської 
орієнтації на безперервні поліпшення задля до-
сягнення межі виробничих можливостей, яка 
перманентно зростала внаслідок діяльності лі-
дерів в операційній ефективності. З часом мож-
ливості утримання конкурентних позицій на 
основі операційної ефективності вичерпалися 
за рахунок швидкого імітування і копіювання 
передових практик менеджменту, новітніх тех-
нологій, способів задоволення споживачів тощо. 
Як наслідок, конвергенція методів конкуренції 
спровокувала мінімізацію відхилень в операцій-
ній ефективності прямих конкурентів, що до-
сягли або максимально наблизилися до межі 
вироб ничих можливостей. Утримання частки 
рин ку за рахунок зменшення цінових парамет-
рів про дукції призвело до зниження прибутко-
вості діяль ності компаній при зростанні опера-
ційної ефек тив ності [1, с. 61]. Варто відзначити, 
що саме М. Портер для пояснення зміни меха-
нізму формування конкурентоспроможності 
вперше актуалізував проблематику конкурент-
них пере ваг як ключового поняття у стратегіч-
ному управлінні. А відмінності в операційній 
ефектив ності науковець обґрунтовував крізь 
призму індивідуального (унікального) ланцюга 
створення цінностей, який у повномасштабно-
му обсязі складно відтворити конкурентам уна-
слідок його скоординованості та специфічності, 

зумовленої характерними ознаками певної біз-
нес-структури.

Відповідно, розвиток змістового наповнення 
дефініції «операційна ефективність підприєм-
ства» повинен, з одного боку, ґрунтуватися на 
ідейності змісту, закладеного в цю дефініцію її 
автором М. Портером, з другого – на сучасних 
теоріях і концепціях, які мають високий рівень 
пояснювальної спроможності стосовно процесів 
та явищ, що притаманні компаніям у постінду-
стріальних умовах розвитку: теорія стратегічно-
го менеджменту (Th eory of strategic management), 
ресурсна теорія (Resource Based Th eory), теорія 
ре сурсних переваг (Resource Advanced Th eory), 
кон цеп ція динамічних здатностей (Concept of 
dynamic abilities), стейкхолдерська теорія (Stake-
holder Th eory). 

По-перше, варто акцентувати увагу на тому, 
що відповідно до базових постулатів вищезаз-
начених теорій на сьогодні відмінність компаній 
визначається унікальністю та асиметричністю 
їхнього ресурсного набору, які забезпечують 
конкурентні переваги підприємства. Такі озна-
ки ресурсного набору формуються організацій-
ними здатностями (capabilities) і компетенціями 
(competences) підприємства. 

По-друге, розвиток ресурсних теорій позна-
чився на змістовому розширенні сутності ре-
сурсів: від факторів виробництва до усвідом-
лених і оцінених можливостей середовища під-
приємства [2, с. 87; 3, с. 6]. Перетворення мож-
ливостей підприємств на ресурси визначається 
їхніми динамічними здатностями. Для того, щоб 
здатності були динамічними, компанії має бути 
притаманна здатність до змін. 

По-третє, формування організаційних здат-
ностей і компетенцій відбувається в певній 
економічній організації, що унеможливлює не 
тільки їхнє імітування і копіювання, а й купів-
лю-продаж: «те, що є особливим (відмінним), 
неможливо купити чи продати, не придбавши 
саму фірму» [4, с. 518]. Організаційні здатнос-
ті і компетенції, вбудовані в рутину, процеси і 
культуру підприємства, є непереміщуваними 
на ринку і, відповідно, вагомішими для успіху в 
конкуренції, ніж володіння будь-якими матері-
альними і нематеріальними ресурсами [6, с. 134]. 

По-четверте, траєкторія розвитку підприєм-
ства виступає природним механізмом захисту 
унікального набору ресурсів, бо перебуває під 
впливом попереднього досвіду функціонування 
і нелінійності причинно-наслідкових зв’язків, 
що не дозволяє конкурентам із високим рівнем 
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імовірності встановити, яким чином володіння 
певним набором ресурсів призводить до стійких 
конкурентних позицій у ринковому просторі 
[6, с. 35]. 

Продуктивний синтез сучасних управлін-
ських теорій і змістового наповнення опера-
ційної ефективності за М. Портером дав змогу 
визначити позиції, які дозволяють розвинути 
понятійно-категоріальний апарат досліджуваної 
проблематики задля обґрунтування механізму 
підвищення операційної ефективності на основі 
таких логічних аргументацій: 

– мінімізація витрат, регламентація, ра-
ціоналізація та оптимізація операцій і бізнес-
процесів підприємства у сучасних умовах дина-
міч ного середовища господарювання є обо в’яз-
ковою, але недостатньою умовою підвищення 
опера  ційної ефективності, що потребує виходу 
за рамки перманентного вдосконалення проце-
сів та операцій, обмежених операційним рівнем;

– конвергенція методів конкуренції, яка 
ґрунтується на адаптації та імплементуванні 
найкращої (еталонної) практики ведення бізне-
су, унеможливлює підвищення операційної 
ефективності у тривалому проміжку часу і зу-
мовлює трансформацію управлінського фокусу 
на формуванні унікального ресурсного набору 
та ресурсної асиметрії, джерелами якої виступа-
ють навички, процеси або активи, якими конку-
ренти не володіють та які вони не можуть швид-
ко скопіювати, імітувати чи придбати на ринку; 

– вищезазначене зумовлює об’єктивну не-
обхідність розкриття сутності операційної ефек-
тивності на основі синтетичної єдності страте-
гічного та операційного рівнів управління, сим-
біоз яких дозволяє поєднати її статичну форму 
(досягнутий на певний проміжок часу рівень) і 
динамічну (причини та механізми її досягнення 
і підвищення). 

У контексті останнього положення варто ще 
раз нагадати, що і М. Портер, і його послідовни-
ки синергетичний потенціал конкурентоспро-
можності підприємства вбачали в єдності опе-
раційної ефективності та стратегічного вибору, 
однак акцентували увагу саме на правильному 
виборі стратегії. Не заперечуючи важливості ви-
бору тієї чи іншої стратегії розвитку компаній, 
стратегічні передумови досягнення бажаного 
рівня операційної ефективності ми розкрива-
ємо через організаційні здатності формування 
унікального ресурсного набору, його комбінації 
та реконфігурації задля створення умов для ре-
алізації стратегічних напрямів розвитку та до-

сягнення поставлених цілей у процесі основної 
діяльності в динамічних умовах середовища 
функціонування. 

Такий ракурс дослідження не сеперечить іде-
ям М. Портера, а логічно розвиває змістове на-
повнення операційної ефективності як через по-
точні досягнуті значення сукупності параметрів, 
так і через механізми її забезпечення на основі 
сучасних управлінських теорій. Так, компанія 
може дотримуватися типової стратегії лідиру-
вання за витратами, але утримувати лідерські 
позиції на певному ринку тривалий час вона 
може виключно на основі унікального поєднан-
ня ресурсів і здатностей. 

Поглиблюючи змістове наповнення опера-
ційної ефективності стратегічними аспектами, 
доцільно також конкретизувати її інтерпретацію 
крізь призму результуючих конструкт. Узагаль-
нення і систематизація науково-практичного 
доробку дозволили нам виокремити два підхо-
ди, які органічно доповнюють один одного:

– перший підхід розкриває операційну 
ефективність крізь призму якісних параметрів 
сукупності процесів основної діяльності: на-
дійність, гнучкість, оперативність, ритмічність, 
безперервність, оптимальність тощо;

– другий підхід визначає операційну ефек-
тивність через кількісні параметри (дохідності, 
прибутковості, продуктивності та ін.).

Сукупність параметрів відображає рівень 
опе  раційної ефективності в певному проміжку 
часу, відповідно, виступає наслідком. Причиною 
такого наслідку у традиційному розумінні сут-
ності операційної ефективності виступає най-
більш оптимальне і раціональне перетворення 
входів (ресурси) у виходи (продукція). Відпо-
відно до авторської логіки, саме унікальність 
та асиметричність ресурсного набору і пріори-
тетність ресурсів із високим стратегічним ста-
тусом визначають досягнення певного рівня 
операційної ефективності сучасних компаній 
(незалежно від сукупності обраних параметрів 
оціню вання), що цілком закономірно зумовлює 
транс  формацію управлінських пріоритетів: від 
мінімізації витрат традиційних ресурсів до аку-
мулювання ресурсів із високим стратегічним 
статусом. 

Таким чином, інтегрування логіки операцій-
ної ефективності М. Портера зі здобутками су-
часних управлінських концепцій дозволяє по-
глибити змістове наповнення операційної ефек-
тивності та визначити її місце в ієрархії рівнів 
управління сучасним підприємством (рис. 2). 
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У такому семантичному діапазоні операцій-
на ефективність уособлює як динаміку – фор-
мування здатностей економічної системи, так 
і статику – моментний стан сукупності певних 
параметрів і ознак, що характеризують процеси 
трансформації ресурсів у додану вартість. При 
цьому акцентуємо увагу, що саме блок кількіс-
них параметрів основної діяльності тотожний 
поняттю «ефективність операційної діяльності». 
Це дозволяє, по-перше, розкрити змістові роз-
біжності цих понять; по-друге, визначити їхню 
ієрархічність, у якій операційна ефективність є 
з’єднувальною ланкою між стратегічною ефек-
тивністю та ефективністю операційної діяль-
ності.

Однак у запропонованому визначенні дета-
лізації потребують такі аспекти, а саме коло за-
цікавлених осіб в аспекті створення і пропону-
вання цінності. Наявні підходи до сутності опе-
раційної ефективності сфокусовані переважно 
на створенні цінності для споживачів продукції 
(послуг). Уже у ХХІ столітті М. Портер зазначав, 
що сучасний потік створення цінностей відріз-
няється від традиційного: він починається зі спо-
живача і закінчується новим розумінням спожи-
вача, його нових потреб та пріоритетів [7, с. 96]. 
Цю позицію підтримують багато науковців, ак-
центуючи увагу, що частка ринку підприємства 
є індикатором попередніх досягнень компанії, а 

задоволення потреб споживачів пов’язане з май-
бутнім [8, c. 159]. При цьому витрати на залу-
чення нових клієнтів у 5–10 разів перевищують 
витрати на задоволення та утримання наявних 
споживачів. Середнє підприємство втрачає за 
рік від десяти до двадцяти відсотків своїх спо-
живачів, однак тільки за п’ятивідсоткового зни-
ження рівня відпливу споживачів можна досяг-
ти збільшення доходів підприємства на 25–85% 
(залежно від галузі) [7, c. 64]. 

Орієнтація на споживача призвела до домі-
нування маркетингово-інтегрованого підходу, 
відповідно до якого управління як на страте-
гічному, так і на операційному рівнях повинні 
бути підпорядковані потребам споживачів. Без-
перечно, формування як фінансових, так і нефі-
нансових результатів діяльності (частка ринку 
тощо) підприємства переважно забезпечується 
можливостями реалізації продукції (послуг) 
і сам факт його існування також зумовлений 
цими можливостями. 

Натомість сучасні постулати стейкхолдерсь-
кої теорії наголошують на необхідності задово-
лення інтересів усіх зацікавлених сторін, кож-
на з яких тією чи іншою мірою робить певний 
(ресурсний) внесок у результати функціонуван-
ня організації [9, c. 24; 10, с. 85]. Розширення тра-
диційної логіки управління операційною ефек-
тивністю визначає об’єктивну доцільність ство-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  
 

  

   

   

     
,       

       
       

      

  –    
         

     ,   
         

    

  
  

 ( , 
, 
, 

   .) 

   
   

( , , 
, , 

  .) 

Рис. 2. Ієрархічна декомпозиція операційної ефективності підприємства та її сутнісне наповнення

Примітка. Авторська розробка.
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рення цінності для всіх зацікавлених осіб бізне-
су, базуючись на загальновживаному розумінні 
цінності як ключового мотиву до обміну ресур-
сами. Закономірна орієнтація на створення цін-
ності для споживачів виправдовується тому, що 
виступає джерелом отримання підприємниць-
кого доходу. Однак задоволення інтересів заці-
кавлених осіб усе одно підпорядковане, перш за 
все, інтересам власників бізнесу, створення цін-
ності для інших стейкхолдерів створює перед-
умови для цього за рахунок забезпечення без-
перервних ресурсних потоків та їхньої відповід-
ності плановим кількісно-якісним параметрам 
операційної діяльності. Це вимагає створення 
умов для взаємовигідної взаємодії з постачаль-
никами, дистриб’юторами, працівниками тощо. 
В аспекті цього сучасний бізнес доцільно роз-
глядати не тільки як діяльність, спрямовану на 
перетворення ресурсів у продукт для отримання 
прибутку, а як управління унікальним набором 
відносин у процесі створення цінностей.

Висновки. Актуалізація дослідження опе-
раційної ефективності в сучасному науковому 
просторі зумовлена, передусім, зміною умов ве-

дення бізнесу, які унеможливлюють не тільки 
підвищення, а й утримання досягнутих показ-
ників протягом тривалого проміжку часу вна-
слідок динамічності середовища функціонуван-
ня економічних систем, які принципово змінили 
домінанти забезпечення конкурентоспромож-
ності бізнес-структур. Сфокусованість на міні-
мізації ресурсів на сьогодні є обов’язковою, але 
недостатньою умовою підвищення операційної 
ефективності, а орієнтація на кращу практику 
ведення бізнесу (традиційний бенчмаркінговий 
аспект) не виправдовує себе в сучасних умовах 
господарювання, коли необхідними є створення 
унікальної ресурсної комбінації та ресурсна аси-
метрія. 

На основі базових управлінських концепцій 
аргументовано власне визначення досліджува-
ної дефініції: операційна ефективність – здат-
ність підприємства до реалізації стратегічних 
цілей у процесі основної діяльності з урахуван-
ням динамічних змін умов господарювання, яка 
має свій часовий прояв у рівні як поточній мірі 
відповідності досягнутих параметрів очікуван-
ням стейкхолдерів.
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Abstract. The article systematizes the views of theorists and practitioners on the essence of the concept of “operational 
effi  ciency of the enterprise”.  It was established that their evolution took place within the framework of the theory of 
branch positioning. The necessity of deepening the content of this defi nition in accordance with modern achievements 
of managerial theories is argued. The author’s defi nition of operational effi  ciency of the enterprise is substantiated.
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Th e views of scientists and business practitio-
ners on the essence of the concept “operational ef-
fi ciency of the enterprise” are systematized. It was 
established that its development took place within 
the framework of the theory of the fi eld position-
ing of M. Porter. Operational effi  ciency is currently 
considered as minimizing resource costs, improv-
ing product quality, optimizing business processes, 
ensuring consumer requirements, the necessary 
condition for competitiveness, the eff ectiveness of 
core activities, results are higher than competitors. 
Actualized that in today’s post-industrial society, the 
approach to operational activity based on the key 
parameters of “cost – quality – time” does not jus-
tify itself. It is argued that the content of the term 
should be deepened on the basis of modern theo-
ries: managerial Th eory of strategic management, 
resource Based Th eory, Resource Advanced Th eory, 
Concept of dynamic abilities, Stakeholder Th eory. At-
tention is drawn to the fact that today the diff erence 
between companies is determined by the uniqueness 
and asymmetry of their resource set that provide the 
competitive advantages of the enterprise. Such fea-
tures of a resource set are shaped by organizational 

capabilities and competencies of the enterprise. Th e 
synthesis of modern management theories and the 
content of operational effi  ciency by M. Porter al-
lowed the author to determine the following posi-
tions: minimization of costs, regulation, rationaliza-
tion and optimization of operations and business 
processes of an enterprise in the current conditions 
of dynamic economic environment is an obligatory 
but insuffi  cient condition for increasing operational 
effi  ciency; the convergence of competition meth-
ods, which is based on the implementation of the 
best (reference) practice of doing business, makes it 
impossible to increase operational effi  ciency over a 
long period of time and causes the transformation 
of managerial focus on the formation of a unique 
resource set. 

Th e author’s defi nition of the investigated con-
cept is presented: operational effi  ciency – the ability 
of the enterprise to realize strategic goals in the pro-
cess of the main activity, taking into account dynam-
ic changes in the conditions of management, which 
has its time manifestation in the level, as the current 
degree of compliance of the achieved parameters 
with expectations of stakeholders.
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Анотація. Обґрунтований методичний підхід до 
оцінювання кризового стану ІТ-підприємств на осно-
ві встановлених емпіричним шляхом аналітичних 
проекцій (персонал, клієнти, зростання, структура) 
і сукупності специфічних показників, їхніх критичних 
значень та вагомості, що, на відміну від наявних під-
ходів, дозволяє врахувати особливості системної 
форми прояву кризи в ІТ-бізнесі. Представлено алго-
ритм запропонованого методичного інструмента-
рію.

Ключові слова: кризовий стан, діагностика кризо-
вого стану, ІТ-підприємство, персонал, клієнти, зрос-
тання, структура, шкала кризового стану.

Аннотация. Обоснован методический подход к 
оценке кризисного состояния ИТ-предприятий на 
основе установленных эмпирическим путем ана-
литических проекций (персонал, клиенты, рост, 
структура) и совокупности специфических показа-
телей, их критических значений и весомости, что, 
в отличие от существующих подходов, позволяет 
учесть особенности системной формы проявления 
кризиса в ИТ-бизнесе. Представлен алгоритм пред-
лагаемого методического инструментария.

Ключевые слова: кризисное состояние, диагнос-
тика кризисного состояния, ИТ-предприятие, пер-
сонал, клиенты, рост, структура, шкала кризисного 
состояния.

Постановка проблеми. Актуалізація дослід-
ження кризи підприємства у науковому дис курсі 
сприяла появі широкого спектра методич них 
підходів до оцінювання кризового стану проми-
слових підприємств. При цьому поза увагою тео-
 ретиків і бізнес-практиків залишилася пробле-
матика діагностування кризи з урахуванням спе-
цифічних особливостей ІТ-підпри ємств, які по-
лягають у такому: глобальний масштаб діяль нос-
ті, необмежений рамками організацій ної струк-
тури і географічного положення її еле мен тів; 
майже повна відсутність залежності від інфра -
струк тури та імпорту ресурсів за висо кого сту-
пеня залежності від ключового ресурсу – високо-
ква лі фікованих працівників; зарплато міст кий 
ха рактер послуг; надкоротка трива лість існу ван-
ня технологічного циклу; необмежені мож ли-
 вості компенсації дефіциту внутрішнього по пи-
ту на продукцію у світовому масштабі; значна за -
лежність від умов ведення бізнесу в країні та ін.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Діагностування кризового стану підприємства 
розглядається у науковому просторі як: аналіз
проблем функціонування підприємства, що 
зумов люють негативні наслідки (Л.  Лігоненко 
[1], Ю. Терлецька [2; 3], О. Костіна, О. Майборода 
[4]); оцінювання загрози його банкрутства (Т. Го-
 родня [5], О. Андрушко, М.  Горбачевська [6]); 
систему цільового фінансового аналізу для сво-

єчасного розпізнавання симптомів кризи на під-
приємстві (М. Даніч [7]). 

Варто акцентувати увагу на тому, що переваж-
на кількість методичних підходів ґрунтуєть ся на 
фінансових показниках, які, на нашу думку, ма-
лоінформативні щодо діагностування кризового 
стану, оскільки вони лише пост-фактум відобра-
жають наслідки кризового стану, або мають свій 
прояв у фінансовій звітності не одразу внаслідок 
існування певного часового лагу між виникнен-
ням кризової ситуації та негативним трендом 
фінансових показників. Також варто відзначити, 
що специфіка діяльності ІТ-підприємств, яка має 
принципові відмінності від підприємств інших 
видів економічної діяльності, унеможливлює 
продуктивне використання наявного теоретич-
но-методичного доробку і вимагає розроблення 
методичних підходів з урахуванням особливос-
тей функціонування і розвитку ІТ-підприємств, 
яких на сьогодні не існує. 

Мета статті. Обґрунтувати методичний під-
хід до оцінювання кризового стану підприємств 
з урахуванням особливостей ІТ-бізнесу на осно-
ві: формування сукупності параметрів, які ви-
значають кризовий стан ІТ-компаній і сукуп-
ності специфічних показників, їхніх критичних 
значень та вагомості, шкали ідентифікації кризи. 

Виклад основного матеріалу. В авторському 
трактуванні, діагностика кризового стану – це 
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процес оцінювання параметрів, які характеризу-
ють «економічне здоров’я бізнесу», та їх зістав-
лення з інтервальними значеннями, які можуть 
бути сприйняті як критичні, що сигналізують 
про кризовий стан ІТ-підприємств. Для обґрун-
тування параметрів, які характеризують «еко-
номічне здоров’я ІТ-бізнесу», ми використали 
метод анкетування з метою забезпечення макси-
мальної об’єктивності сукупності впливових па-
раметрів, оптимальності їхньої кількості задля 
максимальної зручності та простоти практично-
го використання пропонованої методики. Анке-
ту сформовано на основі власного досвіду, вона 
була використана для вибіркових опитувань ме-
неджерів вищого і середнього рівнів дванадцяти 
компаній ІТ-сфери, що мають значний досвід і 
високий рівень професійних компетенцій. Опи-
тування проводилися протягом 2014–2016 рр. 

Респондентами було відзначено, що основни-
ми параметрами, критичними щодо діагносту-
вання кризового стану ІТ-підприємств, є: «Пер-
сонал», «Клієнти», «Зростання» і «Структура», 
які в подальшому, при розробленні відповідного 
методичного підходу, будуть розглядатись як 
аналітичні проекції. У рамках кожної аналітич-
ної проекції за аналогічною шкалою (1 – кри-
тичний вплив; 2 – високий вплив; 3 – середній 
вплив; 4 – низький вплив на кризовий стан ІТ-
підприємств) були відібрані ключові показники, 
визначено їхні критичні значення та коефіцієн-
ти вагомості на основі середньозваженої оцінки 
експертів. Аргументацію отриманих результатів 
представлено далі за текстом. 

Персонал. Реалізація свого функціонального 
призначення ІТ-підприємством можлива ви-
ключно на основі забезпеченості персоналом – 
ключовим ресурсом. Більш того, ця проблема 
тільки частково може бути розв’язана на макро-
рівні: збільшенням IT-спеціальностей у вищих 
навчальних закладах, оскільки IT-специфіка ви-
магає наявності досвіду. У цьому контексті важ-
ливого значення набуває не стільки кількість 
працівників, скільки кваліфікаційна структура 
персоналу, що представлена такими категоріями 
(за «середньою зрілістю» співробітників): senior 
(старший), middle (середній), junior (молодший). 

Найбільш затребуваними є seniority – пер-
сонал із найвищим рівнем професійних компе-
тенцій, значним досвідом роботи, який здатний 
вирішувати найскладніші завдання у визначені 
терміни. Конкуренція на ринку праці для цих 
працівників найвища, а їхній дефіцит харак-
терний, за висновками аналітиків, не лише для 

України, а й для провідних країн. Витрати на 
оплату праці цієї категорії спеціалістів найви-
щі, але низька їхня частка у структурі персоналу 
провокує такі негативні наслідки: зростання ри-
зику неякісного та/або несвоєчасного надання 
послуг; зниження лояльності клієнтів до компа-
нії; обмежені можливості ІТ-підприємства про-
дукувати унікальні індивідуалізовані рішення, 
що задовольняють різні потреби споживачів. 
За результатами анкетування встановлено, що 
частка «seniority» у структурі персоналу повинна 
становити не менше ніж 20%. 

Експерти відзначили високий рівень значу-
щості такого показника, як коефіцієнт плиннос-
ті кадрів, звільнених за власним бажанням, не-
гативними наслідками зростання якого є: втрати 
часу і коштів на пошук нових співробітників, які 
у багатьох випадках вищі, ніж на підвищення 
заробітної плати наявного працівника; втрати 
часу і зусиль на адаптацію співробітників; не-
задоволеність клієнта через втрату ключової 
експертизи, наявної емоційної прихильності та 
потребу постійного введення нових людей у біз-
нес-контекст.

Керівництво ІТ-компаній намагається забез-
печити лояльність персоналу на основі побудо-
ви дієвої системи матеріальної і нематеріальної 
мотивації персоналу, чіткої і зрозумілої моделі 
розвитку та кар’єрного зростання всередині ор-
ганізації. Однак, незважаючи на ці заходи, для 
більшості ІТ-підприємств ця проблема залиша-
ється нерозв’язаною. За результатами анкету-
вання встановлено, що максимально припус-
тиме значення цього показника становить 15% 
звільнених за власним бажанням до загальної 
чисельності персоналу, перевищення цього зна-
чення провокує кризовий стан ІТ-підприємства. 

Значний вплив на кризовий стан мають та-
кож показники частки персоналу, яку оплачує 
клієнт у загальній його чисельності, і частка ви-
трат на оплату праці, оплачувана клієнтом у за-
гальному обсязі реалізації послуг. Критичними 
межами першого показника є значення, менше 
за 80%. Другий показник диференційований 
експертами з урахуванням масштабів діяльності 
ІТ-підприємств: для великих підприємств кри-
тичним є значення менше ніж 25%, для середніх 
– 30%, для малих – 40%. 

Клієнти. Традиційно важливим показником 
для підприємств будь-яких видів економічної 
діяльності є лояльність клієнтів (споживачів). 
Ураховуючи специфіку ІТ-бізнесу, варто зазна-
чити, що лояльність клієнтів залежить, перш за 
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все, від стабільності та структурної відповіднос-
ті за кваліфікаційним рівнем («середньою зріліс-
тю») персоналу та формується в такому ланцю-
гу: високий рівень професіоналізму персоналу 
– здатність до виконання складних, унікальних 
та індивідуалізованих замовлень якісно і точно в 
термін – репутація відповідального виконавця – 
лояльність наявних і потенційних клієнтів. 

Відповідно, кризовий стан ІТ-підприємств 
повинен розглядатися крізь призму інших по-
казників, до яких, за результатами анкетування, 
віднесено структуру клієнтів за обсягами замов-
лень і видами економічної діяльності (галузевої 
належності). Високий ступінь залежності від 
одного клієнта, що має найбільші частку в за-
гальних обсягах замовлень, провокує ланцюгову 
реакцію: непередбачувані обставини та ситуації 
в його діяльності позначаться на припиненні фі-
нансування чи втраті значної частини доходу від 
надання послуг ІТ-підприємством. За результа-
тами анкетування емпірично встановлено, що 
частка виручки від реалізації одному найбіль-
шому клієнтові в її загальному обсязі не повин-
на перевищувати 25%, а аналогічний показник, 
що припадає на трьох найбільших клієнтів, не 
повинен бути більшим ніж 50%. 

Важливого значення набуває також ураху-
вання специфіки діяльності клієнтів, а саме виду 
їхньої економічної діяльності або галузевої на-
лежності (енергетика, банківська сфера, тран-
спорт тощо). ІТ-бюджет компаній-замовників 
значно диференційований за видами діяльності. 
Так, аналітики IDC зазначають, що відсоток ІТ-
витрат у загальному бюджеті підприємств бан-
ківської і фінансової сфер становить 8–10%, у бу-
дівництві та дистрибуції тільки 1–2% [8, с. 329]. 
Однак у контексті оцінювання кризового стану 
ІТ-підприємств найбільшого значення набуває 
те, що підприємства однієї галузі перебувають 
під впливом однакових факторів середовища 
господарювання. Несприятлива кон’юнктура 
галузевого ринку, скорочення попиту, спади 
виробництва, законодавчі зміни та інші факто-
ри зумовлюють дефіцит фінансових ресурсів і, 
як наслідок, скорочення ІТ-бюджетів та попи-
ту на ІТ-послуги. До речі, варто зазначити, що 
негативний ефект від втрати клієнтів у провід-
них країнах нівелюється значним попитом на 
ІТ-послуги з боку держави. Як зазначають біз-
нес-практики, наявність держзамовлень ство-
рює «подушку безпеки» для ІТ-компаній. Однак 
попит на ІТ-послуги в Україні з боку держави 
мінімальний і, за прогнозами аналітиків, у най-

ближчий перспективі тенденції до його зростан-
ня відсутні. Відповідно, одним із пріоритетних 
завдань антикризової діяльності ІТ-компаній є 
диверсифікація клієнтської бази як за кількістю 
клієнтів, так і за їхньою галузевою належністю. 
За результатами експертних оцінок установлено 
критичну межу частки клієнтів одного виду еко-
номічної діяльності – не більше ніж 50%.

Зростання. Стрімке зростання попиту на 
ІТ-послуги і, відповідно, розвиток ІТ-бізнесу 
зумовлюють об’єктивну необхідність виокрем-
лення параметра «Зростання» на основі клю-
чових показників ділової активності, до яких, 
за результатами експертного оцінювання, нале-
жать такі:

– співвідношення темпів зростання вируч-
ки від реалізації підприємства і темпів зростан-
ня ринку; 

– співвідношення рентабельності реаліза-
ції послуг підприємства і середньоринкового 
зна чення; 

– співвідношення темпів зростання вируч-
ки від реалізації до темпів зростання власного 
капіталу.

Уповільнення ділової активності ІТ-підпри-
ємств на динамічному ринку ІТ-послуг прово-
кує кризовий стан унаслідок втрати конкурент-
них позицій, ринкової частки та потенційних 
можливостей зростання бізнесу. Еталонні спів-
відношення і розрахунок фактичних значень по-
казників наведено в табл. 1. 

Фактичні показники, що мають значення 
менше за одиницю, визначено експертами як 
критичні щодо діагностування кризового стану.

Структура. Цей параметр, як зазначалося 
вище, характеризує рівень концентрації бізнесу 
та економіко-правову безпеку його локацій. До 
переліку показників, поданих в анкеті, входив 
показник кількості офісів ІТ-підприємства, при 
цьому, за результатами експертного оцінюван-
ня, більш значущим показником визнано рівень 
концентрації персоналу в одній країні.

Емпіричним шляхом установлено, що ре-
локація і забезпечення безперервності функ-
ціонування бізнесу внаслідок форс-мажорних 
обставин, загострення політичної ситуації, ви-
никнення воєнних конфліктів чи інших непе-
редбачуваних факторів можливі, якщо рівень 
концентрації персоналу в одній країні не пере-
вищує 25% від загальної чисельності працівни-
ків ІТ-компанії. 

До некерованих причин кризового стану ІТ-
підприємств варто віднести такі: політична не-
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Таблиця 1
Розрахунок показників ІТ-підприємств за параметром «Зростання» 

Показник Еталонні співвідношення
Розрахунок фактичних значень 

показників (Ф) за умови невідповідності 
еталонним співвідношенням

Коефіцієнт співвідношення 
темпів зростання виручки 
від реалізації підприємства 

і темпів зростання ринку

Тзростання виручки від реалізації ІТП ≥ 

≥ Тзростання ринку = 1

Ф = Тзростання виручки від реалізації ІТП /Тзростання ринку

за умови, коли темпи приросту ІТП і ринку мають 
позивні значення

Ф = Тзростання ринку /Тзростання виручки від реалізації ІТП

за умови, коли темпи приросту ІТП і ринку мають 
негативні значення

Коефіцієнт співвідношення рен-
табельності реалізації послуг 

підприємства 
і середньоринкового значення

Рентабельність реалізації по-
слуг ІТП ≥

Середньоринкова рентабель-
ність послуг = 1

Ф = Рентабельність реалізації 
послуг ІТП / Середньоринкова рентабельність 

послуг

Коефіцієнт співвідношення 
темпів зростання виручки 

від реалізації і темпів зростання 
власного капіталу

Тзростання виручки від реалізації ІТП > 

у 2 рази
Тзростання власного капіталу = 1

Ф = 2 · Тзростання виручки від реалізації ІТП / Тзростання власного капіталу

за умови, коли темпи приросту ІТП і ринку мають 
позивні значення

Ф = Тзростання власного капіталу /2 · Тзростання виручки від реалізації ІТП 

за умови, коли темпи приросту ІТП і ринку мають 
від`ємні значення

Примітка. Сформовано автором.

стабільність, складність умов ведення бізнесу у 
країні, недосконалість законодавчого підґрунтя, 
нестабільність податкової системи, неправо-
мірна діяльність силових органів щодо окремих 
підприємств. Відповідно, показники аналітич-
ної проекції «Структура» повинні максимально 
повно враховувати вплив цих причин чи мож-
ливості їх нівелювання. З огляду на це до ан-

кети внесено показник, який, за результатами 
анкетування, належить до найбільш вагомих: 
країнова локація головного офісу ІТ-компанії 
за економіко-правовими параметрами ведення 
бізнесу (юридична реєстрація компанії, безпека 
локації фізичного обладнання, імовірність ви-
никнення корупційних чи податкових ризиків 
тощо).

Розрахунок фактичних значень цього показ-
ника запропоновано здійснювати на основі авто-
ритетних світових рейтингів:

– рейтинг Doing Business – глобальне до-
слідження країн світу за показником створення 
ними відповідних умов ведення бізнесу, що роз-
раховується за методикою Всесвітнього банку 
(World Bank);

– Індекс глобальної конкурентоспромож-
ності (Th e Global Competitiveness Index)  Всесвіт-
нього економічного форуму. Відповідно до ви-
значеного кола проблемних питань виключного 
значення набуває саме позиція країни, в якій 
розташований головний офіс ІТ-компанії, за по-
казником «Макроекономічна стабільність»;

– Індекс верховенства закону (Th e  Rule of 
Law Index) – глобальне дослідження країн світу 
за правовим забезпеченням бізнесу, розрахо-
ваним за методикою Th e  World Justice Project на 
основі показників: відсутність корупції, поря-
док і безпека, захист основних прав, прозорість 
інсти тутів влади, дотримання законів, право-
суддя [9].

Показник розраховується шляхом стандарти-
зації фактичних позицій країни розташування 

головного офісу ІТ-компанії до максимальних 
(еталонних) значень, якими є: за рейтингом лег-
кості ведення бізнесу (Doing Business) – 100 балів; 
за показником «Макроекономічна стабільність» 
Індексу глобальної конкурентоспроможності – 
7 балів; за Індексом верховенства закону – 1 бал.

З урахуванням коефіцієнтів вагомості кож-
ного рейтингу загальна формула для визначення 
показника буде такою:

 0,3 0,3 0,4,100 7 1
 (1)

де РЛго – регіональна локація головного офісу, 
част. од.; ЛВБфакт – фактичне значення країни 
в рейтингу легкості ведення бізнесу в розра-
хунковому році; МСфакт – фактичне значен-
ня країни за показником «Макроекономічна 
стабільність» у рейтингу Глобальної конку-
рентоспроможності в розрахунковому році; 
ІВЗфакт – фактичне значення країни за індек-
сом верховенства закону в розрахунковому 
році.
На думку експертів, критичним значенням 

цього показника є межа – 0,7. Локація голов-
ного офісу у країні, що має, за результатами 
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Таблиця 2
Параметри і показники, які є критичними 

щодо діагностування кризового стану ІТ-підприємств 

А
на

лі
ти

чн
і 

пр
ое

кц
ії 

(А
П

)

Показники (П)

Ум
ов

ні
 

по
зн

ач
ен

ня

Критичні 
значення

Вагомість 
впливу

П АП П АП

П
ЕР

С
О

Н
А

Л
(П

)

частка «seniority» у структурі персоналу Чs < 0,2

< 0,8

0,17

0,4

коефіцієнт плинності кадрів, що звільнилися 
за власним бажанням Кпл > 0,15 0,43

частка персоналу, яку оплачує клієнт 
у загальному обсязі персоналу ЧПоп кл < 0,8 0,2

частка витрат на оплату праці, оплачувана 
клієнтом, у загальних обсягах реалізації ОПкл < 0,25 0.2

КЛ
ІЄ

Н
ТИ

(К
)

частка виручки від реалізації одному найбільшому 
клієнтові у загальному обсязі ЧВ1кл < 0,25

< 0,7

0,55

0,2частка виручки від реалізації трьом 
найважливішим клієнтам у загальному обсязі ЧВ3кл < 0,5 0,2

частка виручки від реалізації клієнтам однієї галузі 
в загальному обсязі ЧВгал < 0,5 0,25

ЗР
О

С
ТА

Н
Н

Я
(З

)

коефіцієнт співвідношення темпів зростання 
виручки від реалізації підприємства і темпів 
зростання ринку

Твир / Тринку < 1,0

< 0,6

0,4

0,2
коефіцієнт співвідношення рентабельності 
реалізації послуг підприємства 
і середньоринкового значення

Рпп / Рсер < 1,0 0,35

коефіцієнт співвідношення темпів зростання 
виручки від реалізації і темпів зростання власного 
капіталу

Твир / Твл кап < 1,0 0,25

С
ТР

УК
ТУ

РА
(С

)

рівень концентрації персоналу в одній країні РКперс > 0,25

< 0,6

0,4

0,2

країнова локація основного офісу ІТ-компанії 
за економіко-правовими параметрами ведення 
бізнесу 

КЛг оф < 0,7 0,6

Примітка. Сформовано автором за результатами анкетування.

розрахунків, менші значення, загрожує ви-
никненню кризового стану на ІТ-підприємстві 
внаслідок невпевненості. До речі, за висновка-
ми аналітиків, у розвинених країнах вплив зов-
нішніх некерованих причин кризи становить 
10–15%, у той час як внутрішніх керованих – 85–
90% [10, с. 99]. Натомість, для пострадянських 

країн і країн, що розвиваються, таке співвідно-
шення становить: 2/3 зовнішні некеровані – 1/3 
внутрішні керовані причини кризи. 

Критичні значення аналітичних проекцій і 
показників, а також коефіцієнти їх вагомості, 
отримані емпіричним шляхом на основі анкету-
вання, систематизовано в табл. 2.

Основними етапами пропонованого мето-
дичного підходу до діагностування кризового 
стану ІТ-підприємств є такі.

1-й етап: формування вихідної інформацій-
ної бази первинних показників за певний період.

2-й етап: стандартизація показників з ураху-
ванням характеру їхнього впливу на кризовий 
стан ІТ-підприємств. З множини наявних спо-
собів стандартизації найбільш придатною для 

діагностування кризового стану ІТ-підприємств 
є стандартизація на основі відношення фактич-
них значень показників до їхніх критичних зна-
чень (визначених емпіричним шляхом на основі 
анкетування). 

Цей спосіб стандартизації дозволяє чітко ви-
значати рівень віддалення від критичних зна-
чень або наближення до них, що є важливим при 
оцінюванні стану ІТ-підприємства за окремими 
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показниками. Також слід ураховувати характер 
впливу різних показників на кризовий стан ком-
панії: 

1) показники, зростання яких і перевищення 
критичних значень провокують кризовий стан 
ІТ-компаній: коефіцієнт плинності кадрів, що 
звільнилися за власним бажанням; частка ви-
ручки від реалізації одному найбільшому клі-
єнтові у загальному обсязі; частка виручки від 
реалізації трьом найвагомішим клієнтам у за-
гальному обсязі реалізованих послуг; частка ви-
ручки від реалізації клієнтам однієї галузі в за-
гальному обсязі; рівень концентрації персоналу 
в одній країні;

2) показники, зниження яких і недосягнен-
ня критичних значень призводить до кризового 
стану ІТ-компаній: частка «seniority» у структурі 
персоналу; частка персоналу, що оплачує клієнт 
у загальному обсязі персоналу; частка витрат на 
оплату праці, оплачувана клієнтом, у загальних 
обсягах реалізації; коефіцієнт співвідношення 
темпів зростання виручки від реалізації під-

приємства і темпів зростання ринку; коефіцієнт 
співвідношення рентабельності реалізації по-
слуг підприємства і середньоринкового значен-
ня; коефіцієнт співвідношення темпів зростання 
виручки від реалізації та темпів зростання влас-
ного капіталу; країнова локація основного офісу 
ІТ-компанії за економіко-правовими параметра-
ми ведення бізнесу. 

Стандартизація показників першої групи 
здійснюється шляхом відношення критичних 
значень показників до фактичних. Для стандар-
тизації показників другої групи використовуєть-
ся зворотна формула: відношення фактичних 
показників до критичних. 

3-й етап: діагностування кризового стану за 
аналітичними проекціями: «Персонал», «Клієн-
ти», «Зростання», «Структура». Здійснюється 
на основі визначення інтегрованого значення за 
кожною проекцією з урахуванням коефіцієнтів 
ваго мості показників (див. табл. 2), які було ви-
значено емпіричним шляхом на основі резуль-
татів анкетування:

  П = Чs* · 0,17 + Кпл* · 0,43 + ЧПоп кл* · 0,2 + ОПкл* · 0,2; (2)

  К = ЧВ1кл* · 0,55 + ЧВ3кл* · 0,2 + ЧВгал* · 0,25; (3)

  З = Твир / Тринку* · 0,4 + Рпп / Рсер* · 0,35 + Твир / Твл кап* · 0,25; (4)

  С = РКперс* · 0,4 + КЛг оф* · 0,6.  (5)

4-й етап: інтерпретація отриманих результа-
тів за шкалою кризового стану ІТ-підприємства, 
відповідно до якої інтегроване значення в діа-
пазоні від 0 до 0,7 ідентифікує стан компанії як 
кризовий. 

Статистичні дані, що становлять основу 
про по нованого методичного підходу, за своєю 
сут ністю є ретроспективними, тобто фактич-
но до сяг нутими на поточну дату. Відповідно, 
отрима ні результати презентують статику – 
стан під приємства у певному періоді та дозво -
ляють іден тифікувати: 1) наявність чи відсут-
ність кри зового стану ІТ-підприємства; 2) сту-
пінь від  далення чи наближення до кризового 
стану. 

Дина мічна оцінка здійснюється на основі по-
рівняння отриманих даних за кілька періодів, 
що дозволяє ідентифікувати позитивну чи нега-
тивну векторність руху підприємства і трива-
лість пере бування в певному стані.

Висновки. Методичний підхід до оцінюван-
ня кризового стану ІТ-підприємств ураховує 
їхні специфічні особливості та ґрунтується на 

результатах, отриманих емпіричним шляхом на 
основі анкетування. 

Установлено фундаментальні проекції, які 
є критичними щодо діагностування стану ІТ-
компаній, а саме: персонал, клієнти, зростан-
ня і структура. В їхніх рамках актуалізовано 
ключові специфічні показники, їхні критичні 
значення та вагомість впливу на стан ІТ-під-
приєм ства. Основу аналітичного оцінювання 
кри зо вого стану становить інструментарій інте-
гру вання показників на основі стандартизації 
їхніх фактичних значень відповідно до критич-
них. 

Установлено критичні значення за кожною 
аналітичною проекцією: персонал < 0,8, клієн-
ти < 0,7, зростання < 0,6, структура < 0,6 і шкала 
кризового стану ІТ-підприємств, відповідно до 
якої інтегроване значення в діапазоні від 0 до 0,7 
ідентифікує стан компанії як кризовий. 

Запропонована методика створює інформа-
ційний базис антикризової діяльності з ураху-
ванням особливостей системної форми прояву 
кризи в ІТ-бізнесі. 
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Abstract. The methodical approach to the estimation of the crisis state of the IT enterprise is grounded in the article. 

The approach is proved on the basis of empirically established analytical projections (personnel, customers, growth, 
structure) and on the set of specifi c indicators, their critical values and importance. In contrast to existing approaches, all 
of the above allows us to take into account the peculiarities of the system form of manifestation of the crisis in IT-business. 
The algorithm of the proposed methodological toolkit is presented.

Keywords: crisis condition, diagnostics of a crisis state, IT enterprise, personnel, clients, growth, structure, scale of the 
crisis state. 

In the article the author updated the problems 
of assessing the crisis situation of IT enterprises 
taking into account the features of this type of 
business. It is emphasized that at the present stage, 
most methodological approaches to assessing the 
crisis situation are based on fi nancial indicators, 
which makes it impossible to apply them to IT 
companies. Th e analytical projections, which are 
critical in terms of diagnosing the crisis state: 
personnel, clients, growth, structure, are argued. 
For each projection, the key indicators, their critical 
values and importance are determined expertly. 
According to the projection of «Personnel» such 
indicators, the part of «seniority» (personnel with 
the highest level of professional competence) in the 
structure of personnel should be (at least 20%), the 
coeffi  cient of personnel turnover, released on their 
own (no more than 15% of the total number of staff ) 
, the proportion of personnel paid by the client in 
its total number (not less than 80%) and the share 
of labor costs paid by the client in the total volume 
of service sales (not less than 25%). According 
to the projection, the key indicators include: the 
share of proceeds from the sale of one of the largest 
clients in its total volume (no more than 25%), a 
similar indicator that is applied to the three largest 
clients (no more than 50%), the critical limit of the 
share of clients of one kind of economic activity – 
no more than 50%. Th e «Growth» projection is 
characterized by the following ratios: the growth 

rate of revenue from sales of the enterprise and the 
growth rate of the market; profi tability of realization 
of services of the enterprise and 1 average market 
value; the growth rate of proceeds from sales to the 
growth rates of equity. Th e projection «Structure» 
is determined by the following indicators: country 
location of the IT offi  ce’s headquarters for the 
economic and legal parameters of doing business 
(legal registration of the company, the security of the 
location of physical equipment, the probability of 
occurrence of corruption or tax risks, etc.) and the 
level of concentration of personnel in one country 
(not more than 25%).

Th e main stages of the proposed methodological 
approach to the diagnosis of the crisis situation of IT 
enterprises are: formation of the initial information 
base of primary indicators for a certain period; 
standardization of indicators taking into account 
the nature of their impact on the crisis situation of 
IT enterprises, diagnosing the crisis situation by 
analytical projections: «Personnel», «Customers», 
«Growth», «Structure» interpretation of the obtained 
results on the scale of the crisis situation of the IT 
enterprise according to which the integrated value 
in the range from 0 to 0,7 identifi es the state of the 
company as a crisis. 

Th e proposed methodology creates an infor-
mation basis for anti-crisis activities taking into 
account the peculiarities of the systemic form of 
crisis manifestation in the IT business.
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