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В умовах сьогодення вітчизняні підприємства функціонують у економічному середовищі якому 

притаманне суттєве посиленням динамічності та невизначеності. За таких умов ефективність діяльності 
підприємства, значною мірою, залежить від стану та рівня його фінансового потенціалу, що обумовлює 
здатність гнучко адаптуватися до змін у середовищі його діяльності, а це, власне, і є проблематикою стратегії 
підприємства. Наразі діагностика та оцінка фінансового потенціалу в системі фінансового менеджменту 
набуває особливої актуальності, оскільки параметри фінансового потенціалу визначають можливості та 
інтенсивність подальшого розвитку виробничої, технологічної, технічної, соціальної та інших сфер сучасних 
підприємств. 

Серед найбільш вагомих сучасних досліджень проблем управління потенціалом підприємства є праці 
таких українських вчених як: А. Воронкова, Є. Лапін, І. Отенко, Н. Краснокутська О. Федонін та ін.. Проблеми 
управління фінансовим потенціалом висвітлені у роботах П. Стецюк, Н. Давиденко, І. Бланка, Г. Бикової, В. 
Ковальова та ін.. Разом з тим, процеси оцінювання потенціалу підприємств багатогранні та складні; їх оцінка 
вимагає постійного удосконалення, оскільки динамічність конкурентного середовища сприяє появі нових, або 
модифікації існуючих чинників впливу на фінансовому спроможність підприємств. В цілому, аналіз публікацій 
свідчить про необхідність продовження наукових досліджень у цій царині, що відповідним чином обумовило 
вибір теми, мети та завдань нашого дослідження.  

Метою дослідження розробка науково-методичного підходу до оцінки фінансового потенціалу 
підприємства в системі управління його фінансовою спроможністю. 

Фінансовий потенціал підприємства – це сукупність власних та залучених фінансових ресурсів, які 
приймають участь у господарській діяльності підприємства. Досягнутий підприємством рівень фінансового 
потенціалу відображає його реальні та потенційні фінансові можливості, тобто свідчить про фінансову 
спроможність підприємства. 

Складність категорії фінансового потенціалу проявляється у багатомірності опису її складових, тобто, 
необхідності урахування та аналізу великої кількості різноманітних показників. У багатьох випадках це 
призводить до неможливості строгої детермінації причин і наслідків, а з сукупності виділених показників 
вибрати єдиний. При цьому показники зазвичай взаємозв'язані і утворюють тим самим систему. Вивчення такої 
системи за допомогою одномірних методів статистики не надає можливості урахування всієї різноманітності та 
складності взаємозв’язків між показниками, приводячи до спрощених, а часто і хибних висновків. Можливим 
вирішенням зазначеної проблеми є агрегація даних, метою якої є приведення даних до компактного і осяжного 
вигляду, зручного для подальших досліджень, отримання висновків і ухвалення рішень. Широко поширеним 
підходом до агрегації емпіричних даних є перехід від початкових показників до невеликої кількості деяких 
узагальнених характеристик, що функціонально пов'язаних з початковими і володіють тими, або іншими 
оптимальними властивостями. Такий інтегральний метод оцінювання є ефективним, оскільки врахувати вплив 
чинників на економічні процеси, допомагає усунути неоднозначність оцінки впливу чинників і отримати 
найбільш точний результат [1, с. 137]. Він доповнює і розширює можливості традиційного аналізу, оскільки 
базується на використанні вже існуючих методів оцінки та системи показників, надає змогу зіставляти 
показники з різною розмірністю та ознаками.  

На практиці агрегування вихідних показників часто розглядають в контексті повної скалярної редукції, 
результатом якої є побудова єдиного, так званого, узагальненого, або інтегрального показника. Популярність 
даного напрямку зумовлена, на наш погляд, досить широким колом завдань, які можуть бути вирішені з його 
допомогою, серед яких можна виділити:  

 ранжування об’єктів;  
 зіставлення об’єктів між собою;  
 визначення структури об’єктів;  
 класифікації об’єктів стосовно рівня досліджуваної якості;  
 визначення загального рівня якості;  
 класифікації нових об’єктів стосовно визначеної структури;  
 виявлення ступеня відповідності досліджуваних об’єктів деякому уявному «ідеалу» та визначення 

напрямків покращення ситуації тощо. 
Під інтегральним показником будемо розуміти деякий умовний числовий вимірювач латентної якості 

досліджуваного явища. Метою побудови інтегрального показника є компактний опис деякої якості 
досліджуваного явища їх збереженням основних властивостей структури досліджуваних об’єктів. 
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Реалізація ідеї побудови інтегрального показника пов’язана з трьома основними складовими, які 
становлять його фундаментальну базу: визначення його концепції; формування інформаційної бази; визначення 
алгоритму його розрахунку. 

Концепція інтегрального показника являє собою систему абстрактних ідей стосовно його цілей, 
завдань, принципів, вимог та підходів до його побудови і інтерпретації результатів його використання. 
Головною гіпотезою, покладеною в основу концепції є те, що з його допомогою можна описати досліджуване 
явище і отримати ті ж висновки, що і за всією сукупністю отриманих ознак.  

Теоретичною базою алгоритмів побудови інтегральних показників виступають кваліметрія, теорія 
функцій корисності, теорія економічних індексів теорія соціальних індикаторів. Процес побудови інтегрального 
показника базується на таких принципах [2] : 

 лінеаризації, який дозволяє здійснити перехід від частково впорядкованої за відношенням переваги 
множини векторів окремих показників об’єктів до лінійно впорядкованої множини зведених оцінок цих 
об’єктів; 

 арифметизації, який дозволяє отримувати числові оцінки для вихідних показників, поданих у 
нечисловому вигляді, що дозволяє враховувати знаки всі показники, незалежно від способу їх вимірювання; 

 рандомізації, який дозволяє моделювати дефіцит інформації, зазвичай присутній на всіх етапах 
синтезу зведених оцінок складних багато параметричних об’єктів.  

Серед основних підходів до побудови інтегрального показника залежно від форми подання вихідних 
даних можна виділити такі [3] : 

 критеріальний – якщо вихідні показники мають оціночний характер, тобто, являють собою критерії, а 
сукупність об’єктів є альтернативами, з яких обирається найкраще рішення стосовно цих критеріїв , при чому 
альтернативи, прийнятні за одними критеріями, є непридатними за іншими;  

 дискримінантний - якщо дані подаються у формі «об’єкт-властивість», і також задана деяка 
структура, що визначає відношення між об’єктами, розподіляючи їх на класи, що не перетинаються;  

 вирішальний – в ролі вихідних даних виступає матриця симетричних бінарних відношень;  
 експертно-статистичний – якщо дані являють собою результати експертного оцінювання 

досліджуваних властивостей. 
Визначення алгоритму розрахунку інтегрального показника є логічним продовження процесу 

операціоналізації і фактично є кінцевим етапом його побудови. Алгоритм побудови інтегрального показника, 
який базується на описаних вище методологічних засадах, матиме наступний вигляд [2] . 

1. Формування сукупності вихідних характеристик досліджуваного явища  nXXXX ,...,, 21 . 
2. Формування вектора  )(),...,(),( 21 XqXqXqq s  окремих показників, які являють собою функції від 

сукупності вихідних показників і призначені для оцінювання окремих аспектів досліджуваних об’єктів з 
використанням s різноманітних критеріїв. 

3. Вибір вигляду синтезуючої функції ),...,,,,...,,( 2121 ss qqqwwwQQ  , яка ставить у відповідність 
вектору q значення зведеного показника Q, який характеризує об’єкт у цілому, з урахуванням вектора деяких 

додатних параметрів  swwww ,...,, 21 , що відображають значущість окремих складових вектора q .  
4. Вибір значень вектора w вагових коефіцієнтів, значення якого задовільняють умові 

1...21  swww . 
В більшості випадків побудова інтегрального показника ґрунтується на вимозі подання всіх ознак як 

стимуляторів. В цьому випадку зберігається позитивний кореляційний зв’язок з тією якістю, яка буде 
досліджуватись. Крім того, як було зазначено вище, значення інтегрального показника не повинні залежати від 
одиниць вимірювання ознак. Для дотримання цих вимог провести уніфікацію шкал, за якими початково 
виміряні вихідні ознаки. Ця процедура являє собою таке перетворення шкали (перенесення початку відліку і 
зміну масштабу), в результаті якого область можливих значень вимірювання завжди обмежується відрізком [0; 
N], де число N, що визначає розмах нової шкали і обирається дослідником із змістовних міркувань. При цьому 
нульове значення перетвореного показника повинне відповідати найнижчій  якості за даною властивістю, а 
значення, рівне N, — найвищій. Зазвичай інтегральний показник будується таким чином, щоб його значення 
знаходились в межах від 0 до 1. Це покращує змістовну інтерпретацію його значення та дозволяє проводити 
зіставлення різних об’єктів. В такому випадку при уніфікації шкали значення N також обирається рівним 
одиниці. Надалі будемо розглядати саме такий випадок. 

Процедуру уніфікації показників будемо проводити за наступними правилами [4]. Якщо ознака є 
стимулятором, то перетворення здійснюється за правилом: 

minmax

min~
jj

jij
ij xx

xx
x






(1) 
де: 
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ijij xx minmin   – найменше значення показника за досліджуваний період часу, 

ijij xx maxmax   – найбільше його значення. 

Якщо ознака є дестимулятором, то перетворення здійснюється за правилом: 

minmax

max~
jj
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xx
x




 (2) 

Зазначимо, що для деяких показників-дестимуляторів може мати місце, коли покращенню якості 
відповідає зниженню показників, але за умови їх додатних значень. Нульове чи від’ємне їх значення свідчить 
про погіршення якості. Відповідні перетворення мають наступний вигляд: 
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У випадку поведінки ознаки як номінатора, перетворення має вигляд: 
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де: jnormx  – граничне (номінаторне) значення ознаки, для якого має місце найвища якість.  
Стосовно наведених формул потрібно зробити декілька зауважень. По-перше, у вказаних 

перетвореннях найбільше та найменше значення за кожною ознакою розраховується за вибіркою. 
Важливим є питання визначення граничного значення xjnom у випадку показників-номінаторів. Воно 

може обиратись, виходячи з додаткових відомостей стосовно оцінювання якості досліджуваного явища за 
такими показниками, або встановлюватись, як нормативне. Якщо така інформація відсутня, для визначення 
цього значення за даними вибірки можна використати наступну залежність:  
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Важливим є питання визначення граничного значення xjnom у випадку показників-номінаторів. Воно 
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такими показниками, або встановлюватись, як нормативне. Якщо така інформація відсутня, для визначення 
цього значення за даними вибірки можна використати наступну залежність: 

2

)1(
max

)1(
min jj

jnom
xx

x


 (5) 

де: 
)1(
minjx  - найменше значення показника, при якому починає спостерігатись погіршення якості; 
)1(
maxjx  - найбільше значення показника, при якому якість покращується. 

 
Зазначимо, що перехід до уніфікованої шкали в термінах представленого вище алгоритму можна 

розглядати як вибір функцій qj :  
)(~

jjj XqX  (6) 
 
Наведені формули (1-5) можуть мати інший вигляд в залежності від специфіки поведінки показника. 

Наприклад, якщо показники відображають відносні характеристики динаміки зміни деяких інших показників, 
або структурні характеристики, вигляд функцій qj буде іншим, хоча кінцевим результатом все одно повинна 
бути уніфікація шкал. Формування синтезуючої функції Q здійснюється шляхом використання лінійної 
адитивної або мультиплікативної згортки: 
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Відзначимо, що в такому випадку значення інтегрального показника також будуть мати діапазон зміни 
значень [0; 1]. 

Адитивна згортка є більш поширеною і використовується, коли є підстави вважати, що кожна складова 
лінійно і аддитивно впливає на досліджувану якість об’єктів. При цьому практично немає обмежень на 
кількість складових залежності. Мультиплікативна згортка використовується тоді, базисні показники 
характеризують відносні величини. Зазвичай кількість складових обирається не більше семи. Крім того, нижнє 
значення уніфікованою шкали для оцінювання показників, рівне нулю, зазвичай не використовується. Слід 
також зауважити, що така згортка є надто чутливою до низьких значень базисних показників: близьке до нуля 
значення одного з них фактично може нівелювати вплив інших показників, що погіршує диференціюючи 
знатність інтегрального показника. 

У тому випадку, якщо при оцінюванні якості використовується деякий еталонний об’єкт, який володіє 
найкращими значеннями (отриманими з вибірки, або гіпотетично) всіх показників (в термінах уніфікованої 
шкали – рівних одиниці), то вираз для адитивної згортки трансформується у вигляд: 
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де: p – деякий показник ступеня. 
Вираз (9) являє собою зважену відстань Мінковського, тому відповідний метод розрахунку отримав 

назву методу відстаней. Зростання значення p спричиняє більшу вагу максимального відхилення від еталону в 
загальній сумі, зменшення – навпаки. При використанні даного методу часто вагові коефіцієнти беруться 
однаковими, рівними 1/n, що дещо спрощує розрахунки. 

Побудову інтегрального показника рівня фінансового потенціалу підприємства будемо здійснювати за 
допомогою методу відстаней [5, 6]. Оскільки при формуванні показників підприємства – еталону вибираються, 
або їх максимальні, або їх мінімальні, або середні значення по кожному показнику серед їх величин на 
досліджуваних підприємствах, не враховується напрям та особливості дії окремих показників. Як свідчать 
результати розрахованих нами показників, що входять до системи показників оцінювання рівня фінансового 
потенціалу підприємства, в динаміці, окремі показники можуть змінювати напрям дії (негативне значення 
показника; показник дорівнює нулю; позитивне значення показника, чи в будь-якому іншому порядку), 
причому така зміна не завжди свідчить про те, що даний показник погіршується.  

Наприклад, напрямком позитивних змін показника «період фінансового циклу» є зменшення, але 
від’ємне значення цього показника свідчить про нестачу коштів у підприємства; напрямком позитивних змін 
показників «коефіцієнт фінансової залежності» та «коефіцієнт заборгованості» є зменшення, але їх від’ємне 
значення свідчить про нестачу власного капіталу підприємства. 

На нашу думку, зазначений недолік можна врахувати провівши нормалізацію показників за формулою 
(3). Процедура інтегрального оцінювання рівня фінансового потенціалу представлена на рис.1. [5]. 
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Рисунок 1 - Послідовність розрахунку інтегрального показника рівня фінансового потенціалу підприємства 

 
Визначення полюсів необхідно для того, щоб обчислити нормовані значення (в межах від 0 до 1) 

координат точок в багатомірному просторі показників. Нормовані значення потрібні для того, щоб виключити 
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вплив одиниць вимірювання показників на результат. Множник 
n

1  потрібен для того, щоб нормувати 

значення відстані. Оскільки, під знаком кореня всі ijb  можуть дорівнювати 0, то максимальне значення jd  

може дорівнювати n . Доповнення до 1 потрібне для того, щоб вище значення показника відповідало його 
кращій якості. 

Досягнутий рівень фінансового потенціалу свідчить про фінансову спроможність підприємства. В свою 
чергу, фінансова спроможність підприємства залежить від впливу сукупність чинників зовнішнього та 
внутрішнього середовищ. Серед яких:  

– економічні (спад обсягу національного доходу; ріст інфляції; нестабільність податкової системи; - 
зниження рівня реальних доходів населення; - ріст безробіття тощо); 

– ринкові (посилення монополізму на ринку; істотне зниження попиту; нестабільність валютного 
ринку; зниження місткості внутрішнього ринку); 

– інвестиційні (перевитрати інвестиційних ресурсів; не досягнення запланованих обсягів прибутку; 
неефективний інвестиційний менеджмент); 

– операційні (неефективний маркетинг; неефективна структура поточних витрат; низький рівень 
використання основних засобів; неефективний виробничий менеджмент);  

– фінансові (неефективна фінансова стратегія; неефективна структура активів; висока вартість 
капіталу; неефективний фінансовий менеджмент); 

– інші (політична нестабільність; стихійні лиха; тощо) [7].. 
Фінансовий потенціал підприємства виступає у ролі важеля, який формує механізм динамічної 

трансформації ресурсів у результати діяльності підприємства.  
Запропонований науково-методичний підхід до визначення рівня фінансового потенціалу 

підприємства, дозволяє отримати об’єктивну оцінку результатів діяльності підприємств і сприяє раціональному 
вибору стратегічних альтернатив їх розвитку, оскільки при побудові інтегрального показника, із використанням 
методу відстаней, застосовано нове визначення полюсів (граничних значень показників maxia та minia , що 
враховує напрям та особливості дії окремих фінансових показників на кінцеві результати діяльності 
підприємств.  

Досягнутий підприємством рівень фінансового потенціалу свідчить про його фінансову спроможність; 
на його основі формується організаційний механізм вибору фінансової стратегії підприємства, що є 
проблематикою майбутніх досліджень.  
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УПРАВЛІННЯ НЕПРАЦЮЮЧИМИ КРЕДИТАМИ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ 
КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ 

 
А.В. Олійник, старший викладач 

Хмельницький національний університет 
(Хмельницьк, Україна) 

 
У ринковій економіці умови здійснення кредитної діяльності банків постійно змінюються. Більш того 

банки вимушені працювати в умовах нестійкої політичної, економічної та соціальної ситуації в країні, недовіри 
населення до банків, знецінення національної валюти, високого рівня тіньової економіки, значного 
розшарування рівня доходів населення, криміналізації банківського сектору, недосконалої нормативно-правової 
бази. Очевидно, що дана ситуація, для кожного з учасників кредитної діяльності, створює різноманітні загрози, 
які супроводжуються значними фінансовими втратами. Тому в таких умовах виникає об’єктивна необхідність 
приділяти підвищену увагу забезпеченню безпеки кредитної діяльності з боку всіх учасників процесу. 

Недосконалий ризик-менеджмент кредитної діяльності банку, результатом якого є збільшення рівня 
недіючих кредитів (з англ. non-performing loans (NPL)), негативно впливає на ліквідність і платоспроможність 
банківських установ. Усе це зумовлює актуальність досліджень спрямованих на з’ясування сутності недіючих 
кредитів, їх впливу на банківську діяльність та розроблення заходів для зменшення їх обсягів. 

Теоретико-практичним питанням кредитної діяльності банків та її безпеки присвячено праці багатьох 
науковців, зокрема значний внесок у дослідження цих проблем зробили вітчизняні вчені О. І. Барановський, О. 
С. Білай, Т. М. Болгар, У. Б. Владичин, О. Д. Вовчак, В. І. Волохов, М. І. Диба, М. І. Зубок, І. І. Котовенко, В. І. 
Міщенко, А. М. Мороз, Л. В. Паламар, Л. О. Примостка, В. А. Сидоренко, Л. М. Стрельбицька, К. Ф. 
Черкашина, С. С. Чернявський, П. М. Чуб, С. М. Яременко та інші.  

Віддаючи належне доробку науковців у сфері кредитної діяльності банків, слід зауважити, що у 
вітчизняній економічній літературі бракує комплексних досліджень, які стосуються саме проблем забезпечення 
безпеки кредитної діяльності банків. Зокрема залишаються недостатньо дослідженими питання управління 
непрацюючими кредитами банку, створення системи безпеки кредитної діяльності банків та механізму її 
забезпечення. Саме ці питання є наразі актуальними та обумовили вибір теми дослідження.  

Метою статті є дослідження теоретичних та методичних засад формування системи управління 
непрацюючими кредитами в системі забезпечення безпеки кредитної діяльності банків. 

Виклад основного матеріалу. Банківські кризи в Україні 2008-2009 та 2014-2016 років 
продемонстрували суттєву вразливість фінансової стабільності до швидкого збільшення NPL. При цьому, за 
тривалий період часу НБУ декілька разів змінював методику визначення непрацюючих кредитів, тим самим 
ускладнюючи оцінку даного показника в довгостроковій перспективі. Останні зміни методики регламентуються 
Постановою Правління НБУ № 351 “Про затвердження Положення про визначення банками України розміру 
кредитного ризику за активними банківськими операціями”. Згідно неї в Україні запроваджується 
загальноприйнятий підхід до ідентифікації NPL. Ними визнаються активи (кредити), щодо яких виконується як 
мінімум одна з двох умов: контрагент банку допустив просрочку платежу на понад 90 днів (у випадку банків – 
30 днів); контрагент не спроможний забезпечити виконання своїх зобов’язань в установлений термін без 
процедури стягнення застави [1]. 

У 2017-му році було введено у нормативну базу відповідний термін NPL – раніше це було досить 
заплутане визначення, що базувалося на класифікаційних вимогах регулятора до кредитів. Недіючі кредити 
(nonperforming loans (NPL) – відповідно до діючої класифікації це сумнівні та безнадійні до повернення 
кредити. Згідно з рекомендаціями МВФ, кредити вважають недіючими, якщо сплата основної суми та 
процентів за ними прострочені: 1) на три місяці (90 днів) або більше; 2) менше ніж на 90 днів, проте відповідно 
до національних норм нагляду вважається, що обслуговування такого кредиту є «слабким» або 
«незадовільним» [2].  

Якщо кредит був кваліфікований як недіючий, то він повинен залишатись у цій категорії до списання 
або отримання виплат. Будь-який кредит, який заміщує кредит, що був кваліфікований як недіючий 
(реструктуризація, переоформлення, рефінансування кредиту) повинен залишатись у цій категорії до отримання 
виплат процентів та повернення суми кредиту. До обсягу кредитів, кваліфікованих як недіючий, включається 
загальний обсяг заборгованості за ними, а не тільки прострочена сума. Сьогодні у вітчизняній практиці до 
недіючих кредитів відносять сумнівні та безнадійні кредити та кредити, які їх заміщують. Поряд з недіючими 
кредитами виділяють поняття «проблемні кредити», до складу яких включають прострочені та сумнівні 
кредити. Проте, фактично до проблемних кредитів відносять виключно суму прострочених платежів за 
кредитом згідно даних бухгалтерської звітності, а не загальний обсяг кредитів, за якими допущено 
прострочення. Прострочені кредити – це заборгованість, яка не погашена в термін (строк), встановлений 
договором [3]. 

Для формування системи управління непрацюючими кредитами (NPL) в процесі забезпечення безпеки 
кредитної діяльності банку потрібно визначити основні складові системи управління непрацюючими кредитами 
та особливості їх застосування в банківській діяльності. Зауважимо, що в загальному випадку система 
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управління непрацюючими кредитами є поєднанням організації управління, механізму управління, об’єктів та 
суб’єктів управління. 

На рисунку 1 показана загальна система управління непрацюючими кредитами банку, що відображає 
основні елементи цієї системи, за допомогою яких здійснюється регулювання роботи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Система управління непрацюючими кредитами банку 
 
Очевидно, що суб’єктами управління процесом повернення непрацюючих кредитів є підрозділи банку 

та відповідальні працівники на стратегічному, тактичному та оперативному рівнях управління. Це означає, що 
управляти непрацюючими кредитами повинні окремі підрозділи банку, які в межах своєї компетенції повинні 
забезпечувати прийняття управлінських рішень і нести повну відповідальність за результатами їх діяльності. До 
них відносяться: підрозділ по роботі з непрацюючими кредитами, підрозділ стратегічного аналізу банку, 
юридична служба, відділ безпеки банку, кредитний комітет банку, Правління банку, Спостережна рада, служба 
внутрішнього аудиту банку, тощо [4].  

Загальні збори акціонерів банку вирішують стратегічні питання щодо управління непрацюючими 
кредитами а Спостережна рада банку як орган, який представляє інтереси його власників, несе відповідальність 
за визначення стратегії роботи банку в цілому. Водночас, правління банку несе відповідальність за організацію 
та впровадження загальної ефективної системи управління непрацюючими кредитами. На тактичному рівні 
управління непрацюючими кредитами займаються кредитний комітет, тарифний комітет і служба внутрішнього 
аудиту.  

Таким чином, існує три рівні субʼєктів управління непрацюючими кредитами: стратегічний, тактичний 
та оперативний. Нами запропонована схема структури субʼєктів управління непрацюючими кредитами в 
системі забезпечення безпеки кредитної діяльності банку (рисунок 2).  

                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 2 – Структура суб’єктів управління непрацюючими кредитами банку 
 

1.Кредитний аналіз 
2.Превентивні заходи раннього реагування 
3.Аналіз роботи з непрацюючими кредитами 
4.Регулювання і реалізація роботи з 
непрацюючими кредитами 
5.Стягнення непрацюючого кредиту (ліквідація) 

Суб’єкт управління непрацюючими кредитами (УНК) 
(відповідальні підрозділи банку) 

Мета 
УНК банку 

Завдання 
УНК банку 

Забезпечення УНК 
банку: 
 
інформаційне 
нормативне 
методичне 

Об’єкт управління непрацюючими кредитами банку 
Внутрішні керовані чинники УНК 

Суб’єкти управління непрацюючими кредитами банку 

Стратегічний  
рівень 

Тактичний  
рівень 

Оперативний  
рівень 

Спеціалізований підрозділ по роботі з непрацюючими кредитами (Комітет по роботі з NPL) 

Загальні збори 
акціонерів 

Правління 
банку 

Спостережна  
рада 

Кредитний  
комітет 

Тарифний 
комітет 

Внутрішній аудит 
банку 

Підрозділ по роботі з 
непрацюючими 

кредитами 

Підрозділ 
стратегічного 

аналізу 

Служба безпеки 
банку 

Юридична служба 

Фронт-офіс Бек-офіс 



Секція 7. Упраління фінансами підприємницьких структур 

211 

Як відомо, оперативний рівень управління непрацюючими кредитами вітчизняних банків здійснюється 
підрозділом по роботі з проблемними кредитами, підрозділом стратегічного аналізу, підрозділом безпеки, 
юридичною службою та співробітниками фронт та бек-офісів. Але для більш ефективної роботи банку доцільно 
створити ще і більш спеціалізований підрозділ по роботі з непрацюючими кредитами (NPL), який 
здійснюватиме комплекс заходів щодо повернення непрацюючих кредитів, супроводжуватиме кредити від 
стадії переходу до групи непрацюючих до одержання конкретного результату, здійснюватиме організацію, 
облік і контроль діяльності дочірніх структур банку, котрі залучаються до роботи з проблемними кредитами в 
межах своєї компетенції, а також здійснюватиме розрахунки, нарахування та контроль за рухом сформованих 
резервів на можливі втрати за непрацюючими кредитами. 

Відповідальність за управління непрацюючими кредитами та робота з повернення кредитної 
заборгованості здійснюється підрозділом по роботі з непрацюючими кредитами, який повинен підтримувати 
безперервний оперативний контакт із юридичним підрозділом та службою безпеки банку. Саме служба безпеки 
банку має забезпечити безпеку кредитної діяльності банку, як її складової. Проте, лише завдяки спільним 
зусиллям усіх служб банку, можливе досягнення очікуваного ефекту в роботі з непрацюючими кредитами [4]. 

Внутрішні органи управління банківської установи складають спеціально створені органи або ж 
підрозділи, які надали кредит, який став непрацюючим. Зовнішні органи управління непрацюючими кредитами 
представлені небанківськими структурами: колекторськими та аутсорсинговими компаніями. 

Об’єктом управління непрацюючими кредитами банку є внутрішні чинники виникнення проблемної 
кредитної заборгованості, до яких належать:  

– неправильна оцінка кредитного ризику та інших ризиків, пов’язаних із позичальником; 
– відсутність належного контролю за процесом кредитування; 
– надання кредитів без забезпечення; 
– порушення принципів кредитування. 
Управління непрацюючими кредитами банку здійснюється з поставленою метою, а саме: 
– обґрунтування найбільш ефективних методів та інструментів управління непрацюючими кредитами; 
– здійснення функцій аналізу, планування, регулювання та контролю в процесі управління 

нерацюючими кредитами, які сприятимуть зменшенню ризику неповернення основної суми боргу та відсотків. 
Для досягнення поставленої мети, завданням управління непрацюючими кредитами банку є зменшення 

рівня ризику неповернення кредитів та, відповідно, мінімізація ймовірності неповернення кредитів.  
У систему управління непрацюючими кредитами входять також всі рівні забезпечення (нормативне, 

інформаційне, методичне), які, в свою чергу, можуть бути за своїм походженням внутрішніми та зовнішніми.  
Розгляд нормативно-інформаційного забезпечення управління непрацюючими кредитами банку 

потребує більшої уваги, тому що його кредитна діяльність, зокрема її ефективність, залежить від чітко 
визначеного та сформованого нормативно-інформаційного забезпечення. Недостатньо добре сформоване 
забезпечення системи управління непрацюючими кредитами призводить до росту проблемної заборгованості, а 
відтак падіння рівня безпеки кредитної діяльності банків. Тому сьогодні досить важливе значення має 
ефективність організації управління непрацюючими кредитами в системі забезпечення безпеки кредитної 
діяльності банку.  

Наступною складовою управління непрацюючими кредитами в механізмі забезпечення безпеки 
кредитної діяльності банку є сукупність проведення конкретних заходів з управління ними. На кожному з цих 
етапів використовують конкретні методи та інструменти з управління непрацюючими кредитами в системі 
забезпечення безпеки кредитної діяльності банку.  

Виділимо та охарактеризуємо кожен із етапів управління непрацюючими кредитами в банку більш 
детально. Схема управління непрацюючими кредитами в системі забезпечення безпеки кредитної діяльності 
показана на рисунку 3.  

 Власне під процесом управління непрацюючими кредитами слід розуміти комплекс заходів, які 
проводяться банком, результатом яких повинно стати покращення показників непрацюючих кредитів, тобто їх 
повернення. Взагалі існує два сценарії розвитку ходу виконання кредитної угоди: «стандартний» та 
«нестандартний». 

При «стандартному» сценарії у ході кредитної угоди її завершальною стадією є повернення боржником 
наданого кредиту та сплати відсотків. Факт погашення заборгованості кредиту свідчить про повне виконання 
умов кредитної угоди та завершенні відносин банку з позичальником за кредитним договором. 

У ситуації «нестандартного» сценарію, хід кредитної угоди спричиняється появою цілого ряду 
додаткових етапів, стадій, процедур, які повʼязані з необхідністю врегулювання проблем, які виникають. 
Відхилення в ході виконання кредитного договору виникають у результаті невиконання зобовʼязань 
позичальником, наслідком чого є виникнення непрацюючих кредитів. Зауважимо, чим раніше будуть виявлені 
первинні ознаки «непрацюючих» кредитів, тим успішніші будуть дії банку щодо врегулюванню наявних 
проблем. 

Дієвим інструментом забезпечення безпеки кредитної діяльності банків є кредитний моніторинг. Слід 
зауважити, що моніторинг у банківській діяльності та моніторинг банківської діяльності, як складові взагалі 
банківського моніторингу, відрізняються тим, що перший проводять саме банки для того, щоб ефективно 
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управляти своєю діяльністю та зменшити вплив ризиків на стабільне та прибуткове функціонування банку, а 
останній – здійснюється наглядовими органами, зокрема НБУ.  

Моніторинг кредитного ризику здійснюють власне самі банки в системі забезпечення безпеки їх 
кредитної діяльності. Це передбачено стратегією ризик-менеджменту вітчизняних банків, причому його 
необхідно здійснювати паралельно з кредитним моніторингом. 

Як показують проведені дослідження, сьогодні в банківській науці та практиці немає чіткого 
структурованого визначення поняття кредитного моніторингу. На наш погляд, цей вид моніторингу є поняттям 
комплексним, тому більшість науковців ототожнюють кредитний моніторинг із моніторингом індивідуального 
позичальника [5], а інша частина - із моніторингом кредитного портфелю банку [6]. 

Як видно з рисунку 3, процес моніторингу та контролю кредиту є первинним заходом з управління 
непрацюючими кредитами, адже в процесі моніторингу кредиту виявляються порушення стандартних норм 
поведінки позичальника та розробляються певні заходи впливу на нього. Банк контролює своєчасність виплати 
відсотків за кредитом, а також своєчасність погашення основного боргу (тіла кредиту). Якщо в процесі 
контролю виявиться затримка платежів за погашенням відсотків і тіла кредиту, то банк надішле клієнту 
попередження про несвоєчасну сплату процентів за кредитом, а суму основного боргу перенесе на рахунок 
прострочених кредитів. Таким чином кредит із категорії стандартних перейде до категорії непрацюючих, що 
призведе до збільшення відрахувань до резерву на покриття можливих збитків за активними операціями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3 – Управління непрацюючими кредитами в системі забезпечення безпеки кредитної діяльності банку 
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кредитоспроможності позичальника, аналіз його фінансової звітності, перевірка стану застави, перевірка 
своєчасності виконання зобовʼязань перед банком. До укладання кредитної угоди фахівець банку повинен 
ретельно проаналізувати кредитоспроможність потенційного позичальника, тобто його здатність своєчасно 
повернути позичку, вивчити чинники, які можуть спровокувати її неповернення, тощо [7]. 

Погодження кредитної угоди та надання кредиту позичальнику 

Непрацюючий кредит: невиконання зобов’язань 
позичальником 

Кредитний  
аналіз 

Кредитний моніторинг банку 

Виявлення непрацюючого кредиту 

Так Ні 

Стандартний кредит: своєчасне і повне 
погашення кредиту 

Превентивні заходи раннього 
реагування 

Аналіз роботи з 
непрацюючими 

кредитами 

Регулювання і реалізація 
роботи з непрацюючими 

кредитами 

Стягнення 
непрацюючого 

кредиту 

Аналіз кредитоспроможності позичальника; аналіз фінансової звітності 
позичальника; перевірка стану застави; перевірка своєчасності виконання 

зобов’язань 

Аналіз кредитного ризику; реструктуризація кредитної 
заборгованості позичальника; рішення щодо продажу активу 

Отримання бізнес-плану позичальника;  
перевірка стану застави 

Аналіз наслідків використання стратегій дій щодо позичальника; аналіз 
перспектив бізнесу позичальника; оцінка бізнесу і менеджменту 

позичальника; аналіз впливу форс-мажорних обставин при стягненні 
заборгованості 

Реалізація застави позичальника; продаж кредиту третій стороні 
(колектори); судові процедури, процедура банкрутства; погашення; 

списання заборгованості за кредитом 



Секція 7. Упраління фінансами підприємницьких структур 

213 

Збереження основної суми боргу є одним із головних принципів, який завжди має дотримуватися при 
здійсненні банком кредитних операцій. Тому оцінка якості потенційного боржника є одним із найважливіших 
етапів процесу кредитування. У даному випадку особливе значення має встановлення обґрунтованості кредиту. 
Водночас відомо, що ніякі додаткові заходи захисту та забезпечення безпеки кредитної діяльності банку не 
зможуть запобігти кризовій ситуації, якщо кредит не є обґрунтованим. 

Одним із елементів оцінки кредитоспроможності є з’ясування персональних якостей потенційного 
позичальника де увага банківської установи має зосереджуватися на таких моментах, як репутація, порядність, 
чесність, професійна здатність, матеріальна забезпеченість, ставлення до своїх зобов’язань перед іншими 
кредиторами в минулому. 

Необхідно ретельно вивчити фінансовий стан потенційного позичальника, ліквідність його балансу, 
ефективність виробництва та використання основного й оборотного капіталу. Для цього використовується 
бухгалтерська, статистична та фінансова звітність позичальника, матеріали попередніх перевірок на місці, 
прогнози фінансового стану клієнта протягом усього періоду користування кредитом, тощо. 

Зважаючи на те, що банк як кредитор може мати різних клієнтів (юридичні особи, фізичні особи та 
банки) – оцінка їх кредитоспроможності здійснюється за різними методиками, що також сприяють 
забезпеченню безпеки кредитної діяльності банку. Критерії оцінки фінансового стану боржника 
встановлюються кожним банком самостійно, його внутрішніми положеннями щодо проведення кредитних 
операцій та методикою оцінювання фінансового стану позичальника з урахуванням результатів аналізу 
балансів, звітів про фінансові результати. 

Фінансовий стан позичальника банк оцінює в кожному випадку укладання договору про здійснення 
кредитної операції, а надалі – не рідше одного разу на три місяці, а якщо позичальником є банк – не рідше ніж 
один раз на місяць [8]. 

Згідно з чинним законодавством, кожен банк зобов’язаний розробити та затвердити за рішенням 
Правління банку внутрішньобанківське положення про порядок проведення кредитних операцій та методику 
проведення оцінки фінансового стану позичальника, яке повинне подаватися на вимогу уповноважених 
працівників НБУ для перевірки достовірності оцінки фінансового стану позичальників, правильності їх 
класифікації та достатності резервів під активні операції банку. Відсутність чи неподання даних документів для 
ознайомлення уповноваженим працівникам НБУ вважається підставою для негативних висновків щодо якості 
активів та менеджменту банківської установи. 

Отже, для надання кредиту фахівець банку повинен визначити кредитоспроможність позичальника на 
підставі затвердженої методики оцінки його фінансового стану, яка передбачає аналіз його фінансово-
господарської діяльності за даними його обсягу реалізації, прибутків та збитків, рентабельності, коефіцієнтів 
ліквідності, грошових, складу та динаміки дебіторської і кредиторської заборгованості, собівартості продукції, 
тощо. 

При здійсненні оцінки фінансового стану, крім фінансових показників позичальника, враховуються 
також додаткові суб’єктивні показники з метою з’ясування іміджу потенційного позичальника, його ринкової 
позиції, перспектив розвитку, професіоналізму та порядності керівництва, якості кредитної історії, інших 
характеристик ефективності управління та якості керівного складу. Тому, високий рівень кредитоспроможності 
потенційного позичальника є визначальним чинником для прийняття рішення банком про надання кредиту. 

Наступним етапом роботи банківської установи є застосування у роботі з непрацюючими кредитами 
заходів раннього реагування щодо їх виникнення в подальшому, до яких можна віднести: отримання бізнес-
плану позичальника, перевірка стану застави, заходи щодо захисту інтересів банку. 

Далі банківські фахівці переходять до етапу аналізу непрацюючих кредитів і визначення стратегії 
роботи з ними, якщо зазначені вище методи роботи не принесли ніяких успіхів. На даному етапі передбачається 
тісна співпраця з позичальником, а саме: банк аналізує наслідки використання дій щодо позичальника, аналіз 
перспектив бізнесу позичальника, оцінка бізнесу і менеджменту позичальника (бажання співробітничати з 
банком), аналіз впливу форс-мажорних обставин при стягненні заборгованості позичальника. 

Етап регулювання та реалізації запланованої роботи з непрацюючими кредитами передбачає: аналіз 
кредитного ризику та реструктуризацію кредитної заборгованості.  

Також банки, у своїй роботі з непрацюючими кредитами, можуть користуватися послугами сторонніх 
організацій. Сьогодні більш популярними стають агенції колекторів, які надають свої послуги в сфері саме 
непрацюючих кредитів, до основних обовʼязків яких належать телефонні дзвінки до боржника, введення 
інформації про погашення заборгованості в програмне забезпечення, ведення переговорів, проведення 
зустрічей з боржниками в офісі, підготовка та вручення боржникам повідомлення про заборгованість, 
підготовка матеріалу про самого боржника, введення щотижневої звітності, тощо [7, с.231]. 

Завершальним етапом роботи з непрацюючими кредитами є стягнення заборгованості за кредитом або 
його ліквідація. У першому випадку банком застосовуються такі заходи як, реалізація застави позичальника або 
продаж кредиту третій стороні в результаті чого кредит для банку є погашеним. 

Методи управління кредитами направлені на розробку загального з позичальником плану дій по 
погашенню заборгованості за кредитом передбачають: договірне списання засобів з рахунку, реструктуризацію 
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заборгованості по кредиту, переуступку права вимоги, згоду на переведення боргу або рефінансування 
заборгованості по кредиту. 

При ситуації, коли банк йде на вирішення спору в судовому порядку або в позичальника відбувається 
процедура банкрутства - відбувається процедура списання кредиту банком. Методи, які направлені на 
погашення заборгованості в результаті проведення претензійно-позовної роботи передбачають: 

– завершення стягнення заставного майна; 
– стягнення заборгованості з гарантів і поручителів; 
– стягнення заборгованості з позичальника в судовому порядку;  
– порушення справи про банкрутство.  
Ці методи відбуваються із залученням юридичного підрозділу банку, сторонньої юридичної фірми, 

колекторів, адвокатів. 
Висновки. Проведене дослідження засвідчило, що вітчизняні банки не мають достатніх засобів захисту 

від існуючих небезпек і загроз, а заходи безпеки є несистемними. Забезпечення безпеки кредитної діяльності 
здійснюється з позицій домінування інтересів кредиторів, без врахування інтересів інших учасників, які 
зазвичай сприймаються банками як суб’єкти загроз. Це провокує виникнення додаткових протиріч та 
конфліктів у взаємовідносинах, а отже потребує пошуку нових підходів до побудови систем безпеки та заходів 
захисту від загроз.  

Обґрунтовано, що необхідною умовою підвищення ефективності систем безпеки кредитної діяльності 
банків є удосконалення правового поля. 

Встановлено, що однією із найбільш серйозних проблем у кредитній діяльності банків є великі обсяги 
непрацюючих кредитів. 

Отже, управління непрацюючими кредитами у системі забезпечення безпеки кредитної діяльності 
банку являє собою поєднання організації управління, механізму управління, об’єкта та суб’єкта управління. 
Суб’єктами управління процесом повернення непрацюючих кредитів у банківській установі є підрозділи банку 
та відповідальні працівники, тобто управляти непрацюючими кредитами повинні окремі підрозділи банку, які в 
межах своєї компетенції повинні забезпечувати прийняття управлінських рішень і нести повну відповідальність 
за результати їх діяльності. Об’єктом управління непрацюючими кредитами банку є внутрішні чинники 
виникнення непрацюючих кредитів. Управління непрацюючими кредитами здійснюється з поставленою метою 
та має відповідні завдання. 

У загальному випадку етапи управління непрацюючими кредитами можна поділити на два підетапи: 
аналіз кредитного портфеля та виявлення кредитів, які в майбутньому можуть стати непрацюючими 
(превентивні методи) та розробка комплексу заходів щодо погашення непрацюючих кредитів (реактивні 
методи). 

Внутрішньобанківські методи управління непрацюючими кредитами є превентивними, тоді як 
реактивними є всі зовнішні методи. Відповідно завдання менеджменту, при управлінні непрацюючими 
кредитами банку, полягає в мінімізації збитків за кредитними операціями з допомогою відповідних методів 
управління. 
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Relevance of research. In a competitive market environment, insurance companies are exposed to a large 

number of risks, which can lead to a deterioration of competitive positions and loss of financial stability. Therefore, in 
improving the management system of an insurance company it is necessary to pay attention to aspects of risk 
management, taking into account both the general risks of the business entities and taking into account the specific ones 
for the insurance industry, which can form differences in the functional structure of the risk management process and 
should provide a quick and reasonable responding to changes in the external and internal environment with a clear 
division of responsibilities and defining the responsibilities of management. 

Analysis of recent research and publications. Issues of improvement of financial management of domestic 
insurance companies are addressed by leading scientists: V. Bazilevich, N. Vnukova, O. Gamankova, L. Orlanyuk-
Malytska, S. Osadets, N. Tkachenko, L. Shirinyan and others. 

However, the generalization and analysis of the scientific results made it possible to identify the lack of 
systematic comprehensive studies on organizational and methodological aspects of risk management of an insurance 
company in today's business environment with a view to ensuring a high level of its financial stability. 

The purpose of the article. The purpose of the article is to research and improve the organizational and 
methodological basis of risk management of a domestic insurance company. 

Presenting main material. "Insurer Risk Management is the purposeful activity of a company to identify, 
evaluate, control and monitor risks that may endanger the resources of an insurance company or its ability to meet its 
insurance obligations and generate profits" [1, p. 25]. This approach provides a broader definition of the risk 
management process of an insurance company in terms of the consistency of its stages: identification, assessment, 
management, monitoring and control. 

According to the organizational approach to the risk management system [2; 3] the insurer's executive body is 
responsible for the practical implementation of the key elements of the risk management system identified by the 
strategy. With respect to certain elements of the system, the manager responsible for managing a particular financial 
risk or risk factor should be responsible for the risk. 

A risk manager is an employee of an insurance company who is empowered to access information for risk 
assessment, is responsible for identifying and defining risk, modeling risk management and border control, reporting to 
management and owners, on activities and required financial costs, develops suggestions for improving the 
effectiveness of the risk management system. 

The risk management committee must determine the strategy and standards of the financial risk management 
company, participate in the review of the main risk parameters and monitor the effectiveness of the risk management 
process of the insurer on an ongoing basis. 

Under the description of risk we mean a document that contains basic information about risk: the nature, 
causes and probable consequences, the magnitude of the expected losses, the frequency of occurrence, offers and 
necessary resources and responsible persons to prevent or minimize the identified risks. 

The key conditions for effective practical application of the insurer's risk management system are: 
interdependence and coherence of processes both within the system and in general in the field of management of the 
insurer; focus on improving quantitative and qualitative performance; use of modern innovative information 
technologies in the process of finding and developing risk management solutions; carrying out work on risk 
management on the basis of timeliness, consistency, systematicity and clear structuring. 

The current risk management of insurers should be implemented using the following common management 
methods: risk control, risk transfer, risk acceptance or risk avoidance, depending on which list and timing of response 
measures are determined. 

In the risk management system of an insurance company, models and methods of modeling and formation of 
scenarios of risk situations should be taken into account. One such method is SWOT analysis, as it enables the insurer's 
weaknesses and threats to be explored and counteracted through opportunities and strengths. 

SWOT analysis, as a management tool, has its own features:  
 is the initial stage of strategic planning;  
 is an integral step in the process of developing an insurer strategy to ensure financial sustainability;  
 is an information basis for the formation of strategic problems and alternative strategic decisions; 
 involves joint study of the insurer's external and internal environments;  
 involves pairwise combinations between threats, opportunities in the external environment,  
 on the one hand, and the strengths and weaknesses of the insurer, on the other;  
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 the focus is on the factors that most influence the competitive position and competitive advantages in shaping 
the financial soundness of an insurance company. 

A practical study of the features of risk management of the insurer in the domestic market was carried out 
according to the data of the insurance company of risk insurance of JSC “Euroins Ukraine” JSC, which has been 
operating on the insurance market of Ukraine since 1992 (under the name of IC “Alcona”) [4] and according to rating 
data ( for 9 months of 2018) ranks 25th in terms of assets (UAH 307 569 thousand) among Ukraine's 50 largest insurers 
[5]. The selected insurance company in terms of the subject matter of this research is noted by a number of facts: 
changes in ownership (transition to a foreign owner in 2008 - the German holding Talanx International AG and in 2016 
to the Bulgarian company EUROINS INSURANCE GROUP AD), changes of type of the company (from Euroins 
Ukraine IC to JSC Euroins Ukraine), the effectiveness of financial and economic activities (the amount of net loss for 
2018 amounted to (-34093) thousand UAH against the net profit of 183 thousand UAH in 2016 ). 

The results of the SWOT-analysis of JSC Euroins Ukraine JSC are shown in Table 1 and Table 2. 
 

Table 1 - Strengths and weaknesses of the development of JSC Euroins Ukraine (compiled by author) 
Strengths Weaknesses 

1. Marketing 
- availability of a large client base; 
- availability of qualified personnel and specialists in the field of 
marketing with new perspectives on the current market conditions; 
- favorable price-quality ratio of insurance products 

- insufficient advertising of insurance 
products; 
- lack of measures aimed at improving 
the company's market situation; 
- the marketing department exists only in 
the main office 

2. Insurance activity 
- steady growth of receipts from insurance premiums and provision of 
insurance services; 
- availability of sufficient labor resources; 
- an extensive insurance network; 
- the presence of a large number of licenses, providing opportunities to 
expand the range and free maneuvering in the market 

- imperfection of the system of 
interaction with intermediaries; 
- lack of clear goals and strategies; 
- partial “collapse” of certain types of 
insurance due to financial and political 
instability 

3. Technology 
- high level of innovative activity in relation to information and client 
base; 
- convenience, speed and simplicity of electronic system of price 
calculation of insurance products; 
- provision of the latest technologies for the study of the market and its 
functioning 

- technologies focused on the insurance 
market of the countries of Central and 
Eastern Europe; 
- insufficient technological equipment in 
small representative offices of the 
company 

 
Based on the conducted SWOT-analysis of JSC Euroins Ukraine JSC, the strengths and weaknesses of the 

insurer's activity, the existing potential opportunities and threats of successful development in the domestic insurance 
market are identified, which may serve as a basis for improving the risk management system and the concept of 
financial management of the insurance company. tactical and strategic level. 

Thus, a number of reasons for external and internal influence on the efficiency of functioning of JSC “Euroins 
Ukraine” JSC have been identified, the solution of which requires a complex combination of efforts from both the 
management of the company and state legislatures. 

Therefore, the proper process of building a risk management system and its active application in the 
management of an insurance company will lead to efficient use of financial resources, investment attractiveness and 
financial stability of the insurer 

Conclusions. Research and improvement of the organizational and methodological basis of risk management 
can provide domestic insurers with a foundation for developing strategies and tactics for further management, taking 
into account changes, challenges and dangers of the external and internal environment. 

The article describes the structural vision and substantive content of the organizational and process model of 
risk management of the domestic insurance company, taking into account the system of intercompany communications, 
distribution of responsibilities, motives and methods of making management decisions about them. The focus is on the 
expediency of using SWOT-analysis as an instrument of risk management system of the insurance company, identified 
strengths and weaknesses of development, identified opportunities and threats to the activities of JSC Euroins Ukraine. 
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Table 2 - Opportunities and Threats of Activity of JSC Euroins Ukraine IC (compiled by author) 
Opportunities Threats 

1. Political 
- improving the legal framework - low efficiency of implementation of regulatory measures 

by the state 
2. Social 

- the existence of a significant list of obligatory types of 
insurance in Ukraine, which ensures the relevance of 
these types of services 

- insufficient level of welfare of the population; 
- low level of insurance culture in the country; 
- high frequency of fraudulent and unlawful actions on the 
part of clients 

3. Financial and economic 
- the opportunity to occupy a niche in the world 
insurance market through the sale of quality insurance 
products; 
- the presence of significant insurance reserves and 
reserve fund, which gives an advantage among other 
insurers in the functioning of the insurance market; 
- development of the insurance company in different 
directions of insurance activity; 
- increase in the amount of insurance premiums; 
- development and application of advanced scientific 
developments to increase solvency and financial 
sustainability; 
- development of theoretical, methodological and 
practical principles of risk management 

- negative financial result of activity in 2017 
- reduction of competitiveness of key domestic segments 
of insurance as a whole with impact on the company's 
activity; 
- loss of advantages compared to powerful Western 
European companies; 
- weak development of market infrastructure of realization 
of insurance services; 
- lack of a strategy for the development of the company's 
tariff policy; 
- increase of financial risks of insurance activity 

 
According to the results of the conducted researches, it was found out that in the market conditions the need for 

complex risk management of an insurance company is especially acute at a certain stage of activity, when the insurer is 
exhausted with a resource of quantitative methods of ensuring competitiveness (extensive way of development of the 
company) and raises the question of further improvement of activity by improvement of the quality of services it 
provides (transition to the intensive method of company development), that is, when changing the concept of 
management from extensive to intensive n, which is quite relevant for Euroins Ukraine IC PJSC. 
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Модернізація національної фінансової системи, всі ланки і сфери якої мають функціонувати на 

ринкових засадах та гармонізація фінансового законодавства з міжнародними нормами і вимогами є 
обов’язковою умовою успішної інтеграції України в європейське співтовариство. При цьому, однією з 
важливих передумов входження України у європейський простір є реформування бюджетного процесу. Мова 
йде про перехід на середньострокове бюджетне планування та бюджетування, орієнтоване на результат, 
головним інструментом якого виступає програмно-цільовий метод (ПЦМ) управління, який усуває недоліки 
затратної моделі формування бюджетів та слугує ефективним механізмом організації бюджетних витрат, тобто 
забезпечується досягнення максимального результату із меншими затратами. Слід відмітити, що даний метод 
широко застосовується в країнах Єврозони, а для таких країн як Литва, Естонія, Словенія, Словаччина 
використання цього метода було визначено як одна з умов вступу до ЄС. Саме цим питанням присвячена глава 
3 ст. 347 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-
членами, з іншої сторони. Вищезазначене підтверджує актуальність вивчення програмного-цільового методу – 
як ефективного механізму та базового компоненту видаткової частини бюджетної реформи України. 

Основна ідея ПЦМ бюджетування – це перехід до більш прозорого методу розподілу обмежених 
бюджетних коштів. Програмне бюджетування є кроком вперед в управлінні державними фінансами порівняно з 
традиційним (лінійним чи постатейним) методом бюджетування. За такого «традиційного» підходу видатки 
формуються за принципом «фінансування видатків минулого року індексоване на інфляцію/очікувану динаміку 
ВВП». Як внаслідок, з року в рік держава здійснює навіть ті видатки, реальної потреби в яких уже немає або ж 
ефективність яких взагалі не доведена. Традиційний бюджет дає смогу відстежити, куди витрачаються гроші, 
але не дає можливості побачити об’єктивну картину, які при цьому досягаються результати. Як правило, він 
оформлений за певними позиціями – за типами витрат (наприклад, заробітна плата, відрахування, а також 
придбані товари і послуги). Він також, як правило,формується враховуючи асигнування попереднього року, але 
з відповідною поправкою. Традиційний бюджет зазвичай демонструє ефективність у ситуаціях, коли взагалі 
немає змін, або незначні зміни в області витрат. Його легко підготувати, з ним легко працювати, за винятком 
необхідності щось змінювати (наприклад, коли потрібно вирішити, витрати на які програми скоротити і на які 
збільшити) [1]. Як відповідь на згадані вище недоліки, ПЦМ-бюджет дає чітке уявлення, чого саме ви 
намагаєтеся досягти. Він пов’язує витрати і доходи з чітко сформульованими суспільними цілями. 

Вперше програмне бюджетування було застосовано на початку 1960-х років у США, коли міністр 
оборони США Роберт МакНамара запровадив систему «Планування, Програмування та Бюджетування» у 
Пентагоні. Метою МакНамари було підвищити контроль за видатками на численні дорогі програми розвитку 
озброєння, виконання яких стикалося з постійним зростанням фінансування. Втім, масово програмне 
бюджетування почало використовуватися з початку 1990-х, коли низка розвинених країн постала перед 
проблемою значного дефіциту державних фінансів. 

В Україні об’єктивна потреба вдосконалення системи державних фінансів спричинила прийняття в 
червні 2001 року Бюджетного кодексу, що сприяло забезпечення обґрунтованості механізму розробки та 
функціонування фінансової політики держави, встановленню належного рівня якості надання бюджетних 
послуг та можливості встановлення індикаторів ефективності витрачання бюджетних ресурсів. 

Відповідно до статті 2 Бюджетного кодексу України: «програмно-цільовий метод у бюджетному 
процесі – метод управління бюджетними коштами для досягнення конкретних результатів за рахунок коштів 
бюджету із застосуванням оцінки ефективності використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного 
процесу» [2]. Програмно-цільовий метод бюджетування є важливим інструментом управління бюджетними 
коштами у середньостроковій перспективі для поліпшення якості надання державних послуг, особливо в 
умовах обмеженості бюджетних ресурсів та необхідності ефективного й результативного використання коштів 
держаного бюджету [3, с. 120]. Зокрема, закон про державний бюджет на 2019 рік передбачає фінансування 
понад 550 бюджетних програм. Та незважаючи на тривалу історію застосування, ефективність цього методу в 
Україні є невисокою. Про це йдеться у Стратегії управління державними фінансами на 2017-2020 роки [4]: 
«програмно-цільовий метод використовується лише формально; результати програмно-цільового методу не 
використовуються під час прийняття управлінських рішень. Дієвий контроль за результативністю виконання 
бюджетних програм відсутній». Ця Стратегія планує перетворити програмно-цільовий метод «на інструмент 
для прийняття ефективних управлінських рішень та ефективного використання державних коштів».  

Отже, програмне бюджетування має: забезпечити зв’язок між наданням бюджетного фінансування та 
досягненням цілі політики, підвищити ефективність використання бюджетних коштів, забезпечити у 
середньостроковій перспективі пріоритетні політики достатнім і передбачуваним фінансуванням, допомогти 
урядові пріоритизувати напрями видатків виходячи зі стратегічних завдань уряду, допомогти урядові визначити 
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доцільність фінансування окремих програм виходячи із порівняння вигоди від впровадження програми із 
іншими бюджетними програмами. Іншими - але скоріше другорядними завданнями програмного бюджетування 
є підвищення підзвітності міністерств; просування серед державних службовців культури орієнтації на 
результат; підвищення прозорості діяльності уряду. Базова ідея програмного бюджетування дуже проста: 
інформування та рішення про бюджет мають бути структуровані відповідно до цілей уряду [5]. 

Хоча існують окремі незначні розбіжності, переважна більшість дослідників погоджуються, що існує 
низка принципів, дотримання яких дозволяє забезпечити якісний процес програмного бюджетування, що, в 
свою чергу, дозволяє досягти завдань, які ставляться перед цим методом. Ці принципи або вимоги можна 
поділити на три умовні групи. 

Перша група - принципи побудови макросередовища, в якому використовується програмне 
бюджетування. Програмне бюджетування має виступати частиною загальної архітектури управління 
державними фінансами. Важливими елементами цієї архітектури є: 

1. Стратегічне планування як на загальнонаціональному, так і на секторальному рівнях. Стратегічне 
планування має містити загальні стратегічні цілі та пріоритетні політики уряду відповідно до сфер політик, що 
забезпечують внесок у досягнення загальних стратегічних цілей уряду. 

2. Середньострокове бюджетне планування, що є структурованим підходом, який дозволяє інтегрувати 
фіскальну політику та бюджетування на горизонт у кілька років, а також узгодити фіскальний прогноз, 
фіскальні цілі та планування видатків на кілька років. Важливою рисою середньострокового бюджетного 
планування має бути запровадження бюджетування «згори донизу». Прогнозування, стратегічне та бюджетне 
планування мають здійснюватись в рамках єдиного та інтегрованого процесу.  

3. Формування політик з урахуванням стратегії уряду.  
4. Класифікація видатків бюджету за програмами. Хоча інші типи класифікації видатків (за 

організаційним, функціональним, економічним принципом) можуть існувати паралельно, саме програмна 
класифікація видатків бюджету має бути основною класифікацією, яка є базисом для ухвалення конкретних 
політичних рішень та розподілу ресурсів. 

5. Програмне бюджетування, яке є інструментом зв’язку між стратегічними цілями уряду, 
середньостроковим бюджетним плануванням та досягненням цілей політик, які є пріоритетними для уряду.  

Друга група – вимоги до процедур застосування програмного бюджетування. 
1. Всі видатки, що стосуються однієї політики мають міститися в рамках однієї бюджетної програми. 

Тобто має дотримуватись принцип «Одна політика - одна бюджетна програма». За потреби, бюджетні програми 
можуть мати підпрограми, які разом спрямовано на досягнення основної цілі політики. Оскільки певні 
міністерства в будь-якій країні мають схожий перелік політик у своєму управлінні (зокрема, міністерства освіти 
чи охорони здоров’я), це означає, що міністерства в різних країнах, які опікуються однією сферою політики, 
матимуть більш-менш схожий перелік бюджетних програм.  

2. З метою забезпечення принципу концентрації всіх видатків на одну політику в рамках єдиної 
бюджетної програми бюджетна програма має об’єднувати всі типи продуктів/послуг, та/чи трансфертних 
платежів, які разом мають на меті досягнення однієї цілі. Зокрема, бюджетні програми можуть включати як 
поточні видатки, так і видатки на реалізацію інвестиційних проектів/ інші капітальні видатки, що здійснюються 
в рамках реалізації даної політики.  

3. Програмне бюджетування має давати можливість уряду та законодавчому органу визначати 
пріоритетні політики та ефективно контролювати їх реалізацію. З цією метою, під час підготовки бюджету 
рішення щодо видатків та фінансування програм має ухвалюватись з урахуванням пріоритетності політик та 
результатів попереднього виконання програм. Мають існувати чіткі процедури перегляду видатків та 
пріоритизації програм. 

4. Кількість бюджетних програм має бути керованою. Уряд має контролювати лише найбільш 
пріоритетні видатки. Вибір програм має відображати те, які саме бюджетні програми («продукти роботи») уряд 
та парламентарі пропонують контролювати.  

5. Цілі бюджетних програм та індикатори їхнього досягнення має бути включено до документів, що 
подаються до парламенту при розгляді закону про державний бюджет. Більш слабка форма регулювання 
передбачає, що інформація щодо програм та їхніх результативних показників надається парламенту як 
додаткова інформація до закону про державний бюджет. Найкраща практика - інтегрувати інформацію щодо 
цільових показників та результатів виконання попередніх програм до ключових документів з бюджету.  

6. Міністр має відповідати як за досягнення цілі, так і за перевикористання бюджетних коштів. За 
результатами виконання бюджету міністри мають особисто звітувати про досягнення цільових показників та 
індикаторів та пояснювати причини недо- чи перевиконання цих показників. Водночас під час реалізації закону 
про державний бюджет менеджери програм повинні мати автономію в управлінні фінансовими ресурсами в 
межах їхніх програм. Це є втіленням підходу «згори донизу», про який детальніше йшлося вище. 

Третя група - вимоги до змісту бюджетних програм.  
1. Програми мають забезпечувати чіткий зв’язок державних видатків із конкретними політиками і 

мають простою мовою пояснювати, яким чином використання бюджетних коштів призведе до досягнення цілі 
політики, на яку спрямована певна програма.  
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2. Кожна програма повинна мати чітку кінцеву ціль, від якої буде залежати і структура програми.  
3. Програми мають містити показники, які дозволяють виміряти як саму ціль (віддалене майбутнє), так 

і індикатори її поступового досягнення (найближче майбутнє). Показники мають дозволяти відслідковувати 
досягнення цілі як в динаміці, так і порівняно з показниками інших країн. Таким чином, індикатори досягнення 
цілі мають містити кінцевий цільовий показник, проміжні індикатори, базовий індикатор - тобто стан 
індикатору на момент розроблення програми. 

4. Через систему цілей та індикаторів їх досягнення бюджетні програми мають бути чітко пов’язані зі 
стратегічними документами уряду, документами середньострокового бюджетного планування та окремими 
політиками. Запровадження стратегічних цілей за сферами політики має бути відображено у паспортах 
програм. В ідеальному варіанті, бюджетні програми мають випливати зі стратегічних цілей в рамках окремих 
сфер політик, завдань та показників досягнення результату для інституцій, які визначено для вимірювання 
прогресу у досягненні завдань. Заходи, щодо яких не можна визначити, на досягнення яких (стратегічних) цілей 
та завдань вони здійснюються, в принципі, не мають фінансуватися.  

5. Оскільки важливим завданням бюджетної програми є забезпечення пріоритетної державної політики 
передбачуваним фінансуванням на середньостроковий бюджетний період, вона має передбачати також ліміти 
для фінансування програми на наступні за плановим бюджетні періоди.  

7. Індикатори мають бути простими для розуміння та їх кількість має бути обмежена. Рекомендована 
кількість показників – 3-4. В іншому випадку відслідковування кількості показників потребує надмірної 
кількості часу відповідального виконавця бюджетної програми, а також значно ускладнює процес контролю за 
нею з боку політичного керівництва. Країни з найбільшим досвідом застосування програмного бюджетування 
мають тенденцію до скорочення кількості програм та показників. Це сприяє зменшенню адміністративного 
навантаження на виконавців через скорочення обсягу звітності та скороченню часу, який менеджери 
витрачають на моніторинг ефективності конкретних програм.  

8. У фокусі програми мають бути не заходи, а конкретні результати. Це особливо важливо також з 
урахуванням того, що бюджетування часто є недоцільним та в деяких випадках неможливим для реалізації, 
оскільки далеко не завжди міністерство може визначити стабільну ціну затрат на одиницю продукції. 
Наприклад, неможливо реалістично оцінити вартість виїзду швидкої допомоги на виклик, адже затрати на виїзд 
швидкої - передусім тривалість виклику та вартість ліків - залежатимуть перш за все від конкретного випадку, з 
яким лікарям швидкої доведеться мати справу.  

9. Політики, які відображаються у програмах, мають бути якісно прораховані з фінансової точки зору. 
Відсутність такої якісної оцінки призводить до надмірного використання обмежених бюджетних ресурсів [6]. 

Отже, одними з ключових елементів архітектури управління державними видатками є стратегічне 
планування, яке визначає пріоритетні для фінансування політики уряду. Хоча окремого законодавства про 
стратегічне планування в Україні немає, у 2017 році Кабінет Міністрів розробив Середньостроковий план 
пріоритетних дій уряду на 2017-2020 роки (СППДУ), який містить загальні стратегічні цілі та передбачає 
близько 90 політик на виконання цих цілей (в середньому по 4-7 для кожного з міністерств). На виконання 
СППДУ було ухвалено три річних Плани дій Уряду (на 2017, 2018 та 2019 роки). Підстави для формування 
політик було запроваджено Регламентом Кабінету Міністрів ще раніше – у 2007 році. Тим не менш, практика 
формування політик в уряді ще й досі не є поширеною.  

Підстави для появи іншого важливого елемента архітектури системи бюджетного планування – 
середньострокової рамки видатків (medium-term expenditure framework – MTEF) – з’явились в Україні лише 
після внесення до Бюджетного кодексу України у грудні 2018 року. Тоді ж було чітко визначено, що паспорти 
бюджетних програм мають містити цілі політики головного розпорядника бюджетних коштів, на виконання 
якої спрямовано бюджетну програму. Раніше зв’язок із цілями політики (та політиками як продуктом роботи 
уряду) в регулюванні, яке стосувалося бюджетних програм, був розмитий. 

Зауважимо, що зміни до Бюджетного кодексу, внесені наприкінці 2018 року, підвищили прозорість 
складання та виконання бюджету. Так, починаючи з 2019 року уряд має подавати на розгляд Верховної Ради 
проект Закону про державний бюджет разом з інформацією про цілі державної політики та показники їх 
досягнення для кожного розпорядника бюджетних коштів. Уряд має подавати до парламенту звіт про рівень 
досягнення міністерствами та іншими органами влади запланованої мети, завдань та результативних показників 
бюджетних програм, а також інформацію про рівень досягнення цілей державної політики за результатами 
звітного періоду. Головні розпорядники коштів відтепер мають проводити публічну презентацію інформації 
про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей державної політики у відповідній сфері 
діяльності. Щоправда, персонального звітування міністрів у парламенті про результати діяльності та 
досягнення цілей бюджетних програм поки надалі не передбачається, хоча відповідні норми пропонувались 
Міністерством фінансів у проекті змін до Бюджетного кодексу, які були подані до Верховної Ради у грудні 
2018.  

Відсутність автономії та гнучкості у використанні ресурсів на досягнення цілі програми значно 
обмежує можливості керівників тих підрозділів, які фактично відповідають за її впровадження оперативно 
реагувати на виклики та ефективно управляти ресурсами задля досягнення цілей політики, на досягнення яких 
розроблено конкретну бюджетну програму. Нещодавніми змінами до Бюджетного кодексу виконавцям 
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бюджетних програм надано трохи більшу свободу дій. З 2019 року вони мають затверджувати паспорти 
бюджетних програм «за погодженням з Міністерством фінансів», а не «спільним наказом», як це було раніше. 
Це означає дещо простішу процедуру схвалення та меншу кількість «віз», яку потрібно зібрати в рамках 
узгодження документу. Втім, кожна дія менеджера програми щодо бюджетних коштів і далі є суворо 
регламентованою, з мінімальним простором для ухвалення певних операційних рішень.  

Отже, зміни до Бюджетного кодексу, ухвалені в грудні 2018 р., підвищили прозорість та 
відповідальність бюджетування. Однак, його керованість та удосконалення залишають бажати кращого. Один з 
ключових для програмного бюджетування принцип «одна політика – одна бюджетна програма» майже не 
дотримується. Зазвичай в рамках одного міністерства на впровадження однієї політики спрямовано одразу 
декілька програм. 

Наприклад, на реалізацію пріоритетної згідно із Середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду 
політики МінАПК «удосконалення механізмів стимулювання агропромислового комплексу» спрямовано одразу 
сім бюджетних програм. Водночас у Міністерстві освіти та науки України одна з пріоритетних політик – 
програма «Нова українська школа» (НУШ) – взагалі не має «власної» бюджетної програми (окрім субвенційної 
програми розподілу коштів між регіонами). Кошти на НУШ розпорошені за кількома різними програмами [7]. 

Кількість паспортів бюджетних програм є завеликою і має тенденцію до зростання – що також значно 
знижує можливість міністрів як політично відповідальних за реформи ефективно керувати ними. Так, у МОН за 
останні 5 років кількість бюджетних програм зросла з 20 до 33, у МОЗ – з 18 до 22. В МінАПК було 12 програм 
у 2019 році порівняно з 11 у 2015 році. 14 бюджетних програм (7 – у МОН, 4 – у МОЗ, 3 – у МінАПК) 
стосуються діяльності однієї окремої установи/суб’єкта господарювання [6]. Таку велику кількість бюджетних 
програм дуже важко тримати на контролі.  

Знижує ефективність бюджетних програм і те, що законодавство не вимагає чіткого визначення 
структурного підрозділу всередині міністерства, який є відповідальним («власником», owner) за впровадження 
цієї програми [7]. А значить, суспільство не знає, хто конкретно є відповідальним за досягнення або 
недосягнення цілей певної державної політики. 

Отже, Україна поступово впроваджує програмне бюджетування починаючи з 1998 року, коли окремі 
його принципи було вперше відображено в бюджетному законодавстві. У 2002 році урядом було ухвалено 
концепцію запровадження програмно-цільового методу бюджетування. Запровадження ПМЦ стало важливим 
кроком в напрямку підвищення прозорості та ефективності управління видатками державного бюджету.  

З метою підвищення ефективності використання ПМЦ-методу управління державними видатками 
вважаємо, що доцільним є: активізувати дії в напрямку застосування ПМЦ як галузевими міністерствами, так і 
Міністерством фінансів, актуальним є проведення інтенсивного навчання представників лінійних міністерств, а 
також розширення команди Міністерства фінансів, яка супроводжує процес складання паспортів бюджетних 
програм; вдосконалити нормативне - правове регулювання процедур застосування ПЦМ; зменшити кількість 
бюджетних програм та дотримуватися принципу «одна політика – одна програма». У разі потреби видатки в 
рамках однієї програми можуть бути розділені на окремі підпрограми, але всі вони мають бути спрямовані на 
досягнення єдиної політики з чітко визначеною ціллю; розширити обсяг інформації, що надається паспортом 
бюджетної програми. 
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За час Незалежності України органічне аграрне виробництво помітно розвинулось. За цей період 

можна було б досягти більшого, але і фактичні результати учасники ринку вважають обнадійливими. 
Україна має великий потенціал для виробництва органічної сільськогосподарської продукції та її 

реалізації шляхом експорту, а також в середньостроковій перспективі для її поставки на внутрішній ринок. 
Разом з тим органічне сільське господарство сприятиме вирішенню ряду актуальних проблем, які існують в 
аграрному виробництві України та її сільських районах. 

Тенденції розвитку органічного виробництва актуальні більш ніж в 170 країнах світу і ця цифра 
збільшується щорічно в зв'язку з тим, що органічна продукція стає затребуваною у багатьох верств населення з 
різних об'єктивних причин. 

На сьогоднішній день в Україні налічується майже 300 сертифікованих виробників органічної 
продукції, 290 тис. га сільськогосподарських угідь сертифіковані як органічні. За загальною площею 
сертифікованих органічних сільгоспугідь країна займає 11-е місце в Європі. 

Експорт органічної продукції з України зростає з кожним роком. За останніми даними моніторингу 
ринку, експорт органічної продукції з України перевищил 60 млн доларів в 2017 році. Україна має всі 
можливості і умови стати справжнім світовим «органічним хабом».  

Метою даної статті є аналіз передумов виробництва органічної сільськогосподарської продукції в 
Україні, фінансовий аспект її експорту, споживання на внутрішньому ринку, вивчення всіх елементів 
мотиваціонного механізму, якій складається із конкретних збуджувальних мотивів. 

Дана стаття базується на працях вітчизняних і зарубіжних вчених, а також на матеріалах періодічних 
видань, статистичних збірниках. У роботі були використани методи порівняння, аналізу і синтезу. 

Актуальність теми полягає в тому, що попит на органічну продукцію в світі зростає, а Україна має всі 
необхідні ресурси для задоволення цієї потреби, тому має велику перспективу для виробництва і експорту 
органіки.  

Дослідження стану, перспектив та проблем виробництва та попиту на органічну продукцію займаються 
такі українські та іноземні вчені: Славгородська Ю.В., Чичкало-Кондрацька І.Б., Воскобійник Ю.П., Willer. H, 
Lernould J..  

Ще століття – два назад вся сільськогосподарська продукція була органічною, тепер же через 
необхідність у високих врожаях при низькій собівартості продукції виробники використовують шкідливі 
пестициди, синтетичні добрива, ГМО і інші штучні добавки. Тому слід визначити, що таке органічне сільське 
господарство та чим органічна продукція відрізняється від звичайної. 

Органічне сільське господарство – це виробнича система, яка підтримує здоровий стан ґрунтів, 
екосистем і людей. Воно залежить від екологічних процесів, біологічної різноманітності та природних циклів, 
характерних для місцевих умов, при цьому уникається використання шкідливих ресурсів, які викликають 
несприятливі наслідки [1]. 

Органічні продукти – це такі продукти, при виробництві яких: у рослинництві заборонено 
використовувати ядохімікати для боротьби з бур'янами, шкідниками й хворобами рослин, а також мінеральні 
добрива синтетичного походження; категорично заборонене використання генетично модифікованих 
організмів; у тваринництві не дозволяється застосовувати стимулятори росту, гормони й антибіотики, а для 
лікування тварин використовуються профілактичні засоби й гомеопатичні препарати. 

Органічними можна вважати лише сертифікованих в відповідних центрах виробників чия продукція  
виготовлена згідно з правилами встановленими законодавчими нормативними актами [2].  

Отже, перевагою органічної продукції над неорганічною є натуральність, вища якість, відсутність 
ризиків для здоров’я. До недоліків можна віднести вищу ціну на органічну продукцію.  

Саме через високу ціну органічної продукції, її доля на ринку України залишається досить низькою. 
Внутрішній попит на органічну продукцію в Україні залишається досить слабким через низьку 
платоспроможність населення, хоча спостерігається його ріст.  

За даними Федерації органічного руху України внутрішній ринок органіки в Україні в 2005 році був 
200 тис. євро, в 2010 році - 2,4 млн. євро, в 2015 році - 17,5 млн. євро, в 2017 році - 29,4 млн. євро. Очевидно, що 
існує збільшення попиту на органічну продукцію на внутрішньому ринку в Україні, але наша країна лише 25 в 
Європі за об’ємом внутрішнього ринку органічної продукції [3]. 

Хоча український внутрішній ринок органічної продукції ще досить невеликий, попит на органіку у 
розвинених країнах зростає і спонукає їх до імпорту з інших країн, в тому числі з України.  
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Загальна сума експорту органічної продукції з України в 2017 році перевищила 65 млн.євро. Українські 
органічні продукти експортуються в країни Євросоюзу, США, Канаду, Швейцарію, ОАЕ, Нову Зеландію, 
Японію [4]. 

Незважаючи на те, що Україна займає левову частку сільськогосподарських земель в Європі, частка 
земель, що відповідають вимогам органічного виробництва є відносно невисокою. Так, за даними дослідження 
FiBL-AMI 2018 року Україна займала 11 місце серед країн Європи за об’ємом зареєстрованих органічних 
сільськогосподарських земель (майже 400 га) на 2016 рік. Попереду відповідно йдуть Іспанія, Італія, Франція, 
Німеччина, Австрія, Швеція, Польща, Туреччина, Велика Британія та Чехія.  

Разом з тим, в останні 2 десятиріччя спостерігається значне збільшення кількості органічних 
сільськогосподарських земель в Європі: 0,1 млн.га в 1985 році, 1 млн.га в 1995 році, 7 млн.га в 2005 році, 13,5 
млн.га в 2015 році.  

Загалом з 1999 року відбувся ріст світової кількості органічних сільськогосподарських земель на 420% 
з 11 млн.га в 1999 році до 57,8 млн.га в 2016 році. 

Найбільший об’єм сільськогосподарських земель має Океанія (27,3 млн.га), слідом йде Європа (13,5 
млн.га) та Латинська Америка (7,1 млн.га) [5]. 

Значний ріст кількості органічних сільськогосподарських земель відбувається завдяки потужному 
розвитку світового ринку органічної продукції.  

Так, за даними дослідження FiBL-AMI 2018 року в 2001 році світові продажі органічної продукції 
складали 21 млрд. доларів, в 2006 році - 38,6 млрд. доларів, в 2001 - 64,9 млрд. доларів, а в 2016 - 89,7 млрд. 
доларів. 

Таким чином, за 15 років об’єм продаж на світовому ринку збільшився в 4 рази і тенденція до росту 
зберігається [6], що можна спостерігати на рис.1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Ріст світових продаж органічної продукції 
 
Найбільші ринки споживання органічної продукції - Північна Америка і Європейський Союз, де 

відбувається 90% всіх продаж. Такий показник легко пояснюється високим рівнем доходів громадян, а разом з 
тим і їх спроможністю купувати дорожчі та більш якісні продукти. 

Ринок органічної продукції США в 2016 році було оцінено в 43 млр. доларів, де до найбільш 
популярних товарів належать фрукти, овочі та молочні вироби. Оскільки попит на органічну продукцію 
перевищує пропозицію, США імпортує товари з кожного континету. Імпорт органіки до США відбувається 
переважно з Швейцарії, Канади, Японії, Південної Кореї, Тайваню та Європейського Союзу. 

Ринок органічної продукції ЄС склав 35 млрд. доларів в 2016 році. Попит на органічну продукцію 
зосереджений переважно в Західній Європі. Найбільший ринок має Німеччина, оцінений в 10,4 млрд.доларів в 
2016 році. Слідом йде ринок Франції - 7,8 млрд. доларів. Також великий попит на органіку спостерігається в 
Італії, Великобританії, Швеції та Швейцарії.  

Центральна та Східна Європа, а насамперед Україна, Польща та Угорщина стають важливими 
виробниками органічної продукції, хоча все ще мають невеликий об'єм ринку органіки. 

Ринки органіки в Азії, Австралії та інших регіонах оцінено в 8 млрд. доларів в 2016 році.  
Саме через те, що країни Північної Америки та ЄС мають великий об’єм ринку органічної продукції, 

постає проблема нестачі власної продукції через ряд причин, серед них можна виділити обмежену кількість 
земель сільськогосподарського призначення та неналежну якість ґрунту.  

Зважаючи на таке положення на ринку органічної продукції в США та ЄС відкриває для України 
широкі можливості для розширення діяльності в сфері органічного сільського господарства та експорту власної 
продукції на стрімко зростаючі ринки.  

Особливостями, що сприяють зростанню експорту органічної продукції є: 
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 курс на євроінтеграцію; 
 угода про асоціацію (була підписана у червні 2014 року між Європейським Союзом та Україною та 

зменшила торгівельні бар’єри для експортерів з України); 
 поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі (з січня 2016 року між ЄС та Україною); 
 перевищення виробленої органічної продукції над попитом на внутрішньому ринку України (на 

експорт йде близько 80% вирощеної в країні органіки, інші 18% продають за звичайними ринковими цінами, 
лише 2% продають з позначкою «органічний продукт» [7]).  

Рушійною силою розвитку органічного сільського господарства є саме експорт, оскільки на 
внутрішньому ринку споживання органіки на душу населення складає 3 Євро, в той час як в Європейському 
Союзі - 53,7 Євро на одну людину (в Швейцарії найбільше – 274 Евро) З одного гектара сількогосподарських 
угідь на ринок України потрапляє продукції на 50 Евро, тоді як в ЄС – 2345 Евро [8].  

Отже, формування механізму розвитку органічного виробництва в Україні і як наслідок збільшення 
фінансової вигоди від експорту має здійснюватися за допомогою низки заходів через застосування видповідних 
інструментів. В перву чергу це має бути:  

 відповідна законодавчо-нормативна база для органічного виробництва; 
 урядова стратегія та програми підтримки розвитку органічного виробництва; 
 функціонування державної системи контролю, яка була б акредитована на національному та 

міжнародному рівнях та охоплювала контроль як операторів органічного сектора, так і продукцію; 
 забезпечення зростання попиту на органічну продукцію внаслідок формування довіри споживачів до 

сертифікованої органічної продукції; 
 широке використання регіональних особливостей (місцевих традицій, інновацій, створення нових 

продуктів, вирощування місцевих видів рослин та розведення тварин); 
 забезпечення громадської підтримки (зацікавленість неурядових, громадських та галузевих 

організацій та асоціацій); 
 забезпечення органічного виробництва прямою фінансовою підтримкою та створення системи 

непрямої підтримки шляхом надання пільг та преференцій, 
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Сучасні ринкові перетворення економічних процесів, що відбуваються в нашій країні висвітлюють всі 

проблемні сфери народного господарства, накопичені за роки незалежності нашої держави, та обумовлюють 
активізацію створення механізмів вирішення даних проблем. На фоні активізації кризових явищ різного 
походження в сучасній системі управління виникає цілий підрозділ, завданням якого є формування 
управлінських дій для забезпечення економічної безпеки підприємств. 

Теорія економічної безпеки підприємства отримала широке висвітлення в українській економічній науці 
лише на початку 2000-х років та набрала значних обертів, що дозволило сформувати теоретичні підвалини, 
накопичити певний практичний досвід, але цього недостатньо внаслідок швидко мінливих умов, у яких 
здійснюють господарську діяльність вітчизняні підприємства: складні трансформаційні процеси, 
недосконалість законодавства, зміна форм і методів державного регулювання, зростання конкурентної 
боротьби та зовнішнього тиску, нестабільність фінансових ринків та слабкість національної валюти, наявність 
невирішених соціальних проблем, посилення впливу кримінальних структур тощо. Усі ці обставини 
спричиняють низьку ефективність господарської діяльності, зростання рівня збитковості та загрози 
банкрутства, а відтак існує потреба у приділенні більшої уваги проблемі забезпечення безпеки [1-2].  

Проблемам забезпечення економічної безпеки підприємства присвятили свої роботи відомі дослідники, 
зокрема: О. Ареф’єва, В. Геєць, З. Герасимчук, В. Духов, Я. Жаліло, С. Злупко, О. Кузьмін, Л. Мельник, І. 
Михасюк, С. Мочерний, В. Мунтіян, Н. Нижник, С. Покропивний, Г. Ситник, А. Ревенко, О. Терещенко, С. 
Шкарлет, С. Філиппова, В. Ярочкін та ін. Вивченням проблеми управління фінансово-економічною безпекою 
комерційного банку займалися ряд вчених, серед яких: Барановський О. І., Зубок М. І., Хитрін О. І., Ярочкин В. 
І., Герасимов П. А. тощо.  

Кожен з вчених має власне трактування терміну «фінансово-економічна безпека». Згідно з 
Барановським О. І., фінансово-економічна безпека – це «сукупність охорони комерційної та банківської 
таємниці; забезпечення стану найкращого використання ресурсів щодо запобігання загрозам комерційних 
банків і створення умов стабільного, ефективного функціонування й максимізації прибутку» [2-3].  

У сучасних умовах розвитку вітчизняної та світової економік з метою захисту банків від загроз та ризиків 
зовнішнього середовища впроваджуються нові методи та технології захисту від реальних та потенційних 
небезпек та ризиків. Механізм управління фінансово-економічною безпекою комерційного банку 
представлений сукупністю взаємопов’язаних елементів: 

– суб’єкти управління фінансово-економічною безпекою банку (керівники банківських установ, служби 
безпеки банку); 

– об’єкти управління фінансово-економічною безпекою комерційного банку (фінансові ресурси, які 
включають капітал, залучені та позичені кошти, та сфери діяльності, які обслуговує банк); 

– фінансові інтереси (інтереси кредиторів, позичальників, банків, Національного Банку України, 
суб’єктів економіки). 

Для нормального та ефективного функціонування механізму управління фінансовою безпекою банку 
необхідною умовою є дотримання комплексу принципів: принцип єдності дій і засобів досягнення мети 
суб’єктами управління; принцип комплексності процесу управління фінансовою безпекою; принцип 
альтернативності підходів і організаційних рішень при досягненні поставленої мети; принцип взаємозв’язку та 
взаємообумовленості елементів механізму управління фінансово-економічною безпекою комерційного банку; 
принцип гнучкості механізму та процесу управління фінансово-економічною безпекою банку; принцип 
наукоємності. 

На рисунку 1 відобразимо механізм управління фінансово-економічною безпекою банку. 
До функцій у системі управління фінансово-економічною безпекою комерційного банку відносять: 
– визначення потенційних проблем та загроз (ідентифікація проблеми або загрози, оцінка її розмірів, 

визначення факторів, що спричинили її появу та можуть погіршити ситуацію); 
– усунення проблем (визначення та вибір методів вирішення проблеми); 
– контроль результативності (аналіз ефективності вжитих заходів та повторна перевірка наявності даної 

проблеми); 
– забезпечення ефективного фінансового управління (за допомогою фінансового інструментарію та 

специфічних методів фінансового управління) [3]. 
Стабільність фінансово-економічного розвитку банку є головним критерієм ефективності та якості його 

безпеки. До обов’язків аналітичного центру ризик-менеджменту банку, який має за ціль об’єднати зусилля 
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підрозділів, що займаються дослідженням, аналізом ризиків, відносять діагностику його фінансово-економічної 
безпеки.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Механізм управління фінансово-економічною безпекою комерційного банку 
 

У процесі забезпечення фінансово-економічної безпеки передбачається планування і здійснення 
сукупності заходів, поєднаних за функціональною ознакою в комплексну систему забезпечення безпеки банку. 
Нестійкість системи фінансово-економічної системи банку є причиною її неефективності та браку 
конструктивних методів захисту банківської діяльності. Окрім проблем захисту банківської діяльності від 
зовнішніх та внутрішніх загроз також постає необхідність забезпечення охорони фінансових ресурсів, захист 
інформації, майна та персоналу комерційного банку створення механізмів фінансово-економічного захисту 
банківської системи тощо. 

На сьогодні ключовими елементами усієї системи сучасного управління банками є управління його 
фінансовими ресурсами та грошовими потоками, що має особливе та пріоритетне значення для сучасних умов 
розвитку банківської діяльності. Для цього необхідно, щоб менеджери різних рівнів мали знання з теорії 
фінансово-економічної безпеки, її структури, об‘єктів безпеки, основні небезпеки і загрози, кількісні і якісні 
показники оцінки рівня фінансово-економічної безпеки, методи аналізу чинників і, що особливо важливо, 
основні напрями забезпечення безпеки, а також уміли втілювати на практиці теоретичні положення. Також для 
забезпечення ефективної діяльності банківської установи необхідно ретельно перевіряти потенційних клієнтів 
банку та слідкувати за сплатою дебіторських заборгованостей банку. 

Отже, для забезпечення ефективного функціонування системи управління фінансово-економічною 
безпекою банку, необхідно розробити її механізм, який включає чітко встановлених суб’єктів та об’єктів 
управління, фінансові інтереси, мету та завдання, визначені його функції та принципи існування та основні 
етапи управління фінансово-економічною безпекою. Не менш важливим аспектом є поінформованість про 
важливість безпеки банківської установи персоналом, особливо управлінського. Надійна система управління 
фінансово-економічною безпекою банку можлива лише за комплексного і системного підходу до її організації, 
що надасть можливість оцінити перспективи зростання, розробити тактику і стратегію його розвитку, зменшити 
наслідки фінансових криз і негативного впливу нових загроз та небезпек в складних умовах господарювання. 
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Економічний розвиток як окремих інституційних одиниць, так і держави загалом, базується на 

здійсненні інвестиційної діяльності, головною метою якої є забезпечення оптимальної ліквідності 
інвестиційних ресурсів із отриманням прибутку чи соціального ефекту, а отже, ефективного використання 
інвестиційного потенціалу інвесторів. Саме тому, у складній та заплутаній системі економічних зв’язків усе 
частіше необхідно приймати зважені рішення щодо накопичення та інвестування. Рух інвестицій у вигляді 
інвестиційних потоків став невід’ємною частиною фінансово-господарського механізму національної 
економіки. Адже, чим масштабніші обсяги та вища ефективність і мобільність інвестиційних потоків, тим 
швидше відбувається відтворювальний процес та здійснюються позитивні ринкові перетворення [1, с.100]. 

Зазначимо, що кожне підприємство є і окремим носієм інвестиційного потенціалу. Звичайно, 
функціональні особливості підприємств спричиняють специфіку формування особливого складу інвестиційних 
ресурсів, засобів та здатностей. Тому, власне, інвестиційний потенціал підприємства необхідно розглядати як 
сукупність можливостей та засобів останнього до мобілізації інвестиційних ресурсів та їх трансформації в 
інвестиції через наявні та потенційні здатності персоналу підприємства до здійснення інвестиційної діяльності.  

Важливою складовою при оцінюванні інвестиційного потенціалу інститутів фінансового ринку та 
ефективності його формування та використання є дослідження сукупності факторів, вплив яких може 
підвищувати або зменшувати рівень самого інвестиційного потенціалу. 

 Саме поняття «фактор» - це умова, рушійна сила будь-якого процесу, явища [2, с.1526]. Іншими 
словами, фактор розглядається, як істотна обставина в явищі, процесі, що досліджується, вихідна складова 
чого-небудь [3]. Це визначення стосується безпосередньо й факторів формування та використання 
інвестиційного потенціалу інститутів фінансового ринку. Тому, з метою передбачення, прогнозування, 
контролю, згладжування та запобігання негативним факторним проявам, а також стимулювання, створення, 
підтримки, посилення позитивного факторного впливу, необхідним є чітке визначення факторів. Дослідження 
уявлень вчених-економістів про сутність інвестиційного потенціалу підтвердило, що не існує єдиного 
всебічного переліку факторів, які характеризують певний вплив на його формування та використання. Сьогодні 
науковцями висувається кілька основних аспектів ранжування факторів, від яких залежить рівень потенціалу 
загалом: 

1) за джерелами виникнення: 
– зовнішні (екзогенні) та внутрішні (ендогенні) фактори [4]; 
– фактори мікросередовища (внутрішні складові) та макросередовища (зовнішні складові) [5, с.41];  
2) за якісними характеристиками їх впливу: фактори-стимулятори та дестимулятори [5, с.41]. 
Представлене розмежування факторів за джерелами виникнення, за своєю суттю відображає саме їх 

поділ щодо зовнішнього та внутрішнього впливу на інвестиційний потенціал, який означено авторами різними 
назвами – екзогенні та ендогенні, зовнішні та внутрішні складові тощо. Для узагальнення назв груп факторів, 
які поділяються за джерелами виникнення, пропонуємо виокремити саме фактори впливу зовнішнього та 
фактори впливу внутрішнього середовищ. Таке виокремлення груп факторів є логічним, оскільки, для 
визначення рівня якості формування та використання інвестиційного потенціалу потрібно враховувати не лише 
внутрішні процеси, що здійснюються в межах окремого інституту фінансового ринку, а й зміни, які пов’язані із 
зовнішнім середовищем його функціонування. Під зовнішнім середовищем прийнято розуміти сукупність 
суб’єктів господарювання, економічних, суспільних і природних умов, національних і міждержавних 
інституціональних структур та інших зовнішніх умов і чинників, що впливають або можуть вплинути на 
функціонування носія інвестиційного потенціалу. Внутрішнє середовище охоплює фактори, що контролюються 
носієм інвестиційного потенціалу (інститутом фінансового ринку). Загальними характеристиками як 
зовнішнього, так і внутрішнього середовищ є: взаємозв’язок факторів та їх взаємозалежність, тобто рівень 
впливу одного фактору на інші; складність, тобто кількість і різноманітність факторів, що значно впливають на 
інвестиційний потенціал; динамізм, тобто відносна зміна середовища; невизначеність, тобто обмеженість 
інформації про середовище і відносна впевненість у її точності та інші. 

Отже, фактори зовнішнього середовища виникають за межами окремого підприємства та незалежні від 
його функціональних особливостей. Зовнішні фактори залежать від державної політики в тій чи іншій сфері, від 
кон’юнктури фінансового ринку, стану економіки країни, галузі, до якої належить підприємство тощо.  

Дослідження зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на інвестиційний потенціал та ефективність 
його формування та використання демонструє те, що в сучасній економічній літературі розглядаються різні 
підходи до їх групування. Крім того, враховуючи те, що існує групування носіїв потенціалів за ієрархічними 
рівнями економіки, то і множину факторів впливу на інвестиційний потенціал та ефективність його 
формування та використання вважаємо доцільним розмежовувати в той саме спосіб, а саме: 
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1) фактори впливу зовнішнього середовища (зовнішні фактори) на інвестиційний потенціал та 
ефективність його формування та використання, які інститут фінансового ринку не може передбачувати та не 
може на них впливати: 

– фактори мегарівня, що відображають вплив умов функціонування міжнародної (світової) економіки; 
– фактори макрорівня, що відображають вплив умов функціонування національної економіки; 
– фактори мезорівня, які відображають вплив умов розвитку регіону та/або галузі, в яких функціонує 

той чи інший носій інвестиційного потенціалу; 
2) внутрішні фактори впливу на інвестиційний потенціал та ефективність його формування та 

використання – фактори мікрорівня, які підприємство безпосередньо може контролювати, а, отже, може, в той 
чи інший спосіб, впливати на їх дію.  

В наукових працях деяких авторів [4; 6; 7], які досліджують підходи до групування факторів впливу на 
різні об’єкти їх досліджень, дається характеристика певних груп факторів без їх розмежування за ієрархічними 
рівнями, а розглядаються вони узагальнено, як обставини зовнішнього та внутрішнього впливу. Так, О.В. 
Ареф’єва та Т.В. Харчук до групи зовнішніх факторів відносять економічні, соціальні, політичні, юридичні 
умови, що виникають під впливом обмежувальних або стимулюючих заходів з боку державних органів, банків, 
інвестиційних компаній, політичних сил, громадських організацій тощо [7, с.72]. Такий узагальнений розгляд, 
на наш погляд, зменшує можливості конкретизації впливу зовнішнього середовища на міжнародному 
(світовому), загальнодержавному та регіонально-галузевому рівнях.  

Також зазначимо, що зовнішнім факторам мезорівня, що є рівнем галузі або регіону, який є сполучною 
ланкою між державою та окремою інституційною одиницею економіки, не приділено належної уваги в працях 
вчених-економістів, а тому, саме через відсутність взаємодії інститутів-інвесторів з державою на нижчому від 
загальнодержавного рівні економіки, втрачається можливість досягнення більш ефективного формування та 
використання інвестиційного потенціалу. Тому, на основі наявних напрацювань вчених-економістів щодо 
виокремлення факторів впливу на інвестиційний потенціал та ефективність його формування та використання 
та власного бачення їх групування, до основних зовнішніх факторів мегарівня віднесемо: 

1) політичні фактори: стабільність політичної ситуації в світі; сприяння міжнародної спільноти 
стабільності політичної ситуації у певній державі та її підтримка тощо; 

2) правові фактори: міжнародні норми права з регулювання міжнародних економічних відносин, в т.ч. 
світових інвестиційних процесів тощо; 

3) економічні фактори: стан розвитку світової економіки та світового фінансового ринку; рівень 
транснаціоналізації і регіональної інтеграції. 

До зовнішніх факторів, що відображають вплив умов функціонування національної економіки на 
інвестиційний потенціал інститутів вітчизняного фінансового ринку, тобто факторів макрорівня, віднесемо: 

1) політичні фактори: стабільність політичної ситуації в державі; сприяння держави створенню 
сприятливого інвестиційного середовища (клімату) як на загальнодержавному та галузевому рівнях, так і на 
рівні окремих інституційних одиниць тощо; 

2) правові фактори: законодавча база, що регламентує інвестиційні процеси в державі; її стабільність, 
прозорість та відповідність міжнародним нормам права; узгодженість (протиріччя) законодавчо-нормативних 
актів; чіткість механізмів виконання чинних законів; інституційне середовище функціонування інститутів 
фінансового ринку; рівень корупції, бюрократизації тощо;  

3) економічні фактори: тенденції економічного розвитку держави; інвестиційний клімат у державі; 
податкова політика держави; стан розвитку фінансового ринку та окремих його сегментів; рівень інфляції; 
конвертованість національної валюти та стабільність її курсу; регулювання валютного курсу; наявність 
платоспроможного попиту та заощаджень у населення тощо; 

4) соціально-культурні фактори: рівень соціального напруження в державі; диференціація доходів 
населення; середній рівень заробітної плати в державі; рівень безробіття; довіра власників інвестиційних 
ресурсів до різних інститутів фінансового ринку; культурні традиції; національні звичаї; менталітет населення 
держави. 

До зовнішніх факторів, що відображають вплив умов розвитку регіону чи галузі на інвестиційний 
потенціал, тобто факторів мезорівня, доцільно віднести: 

1) економічні фактори: тенденції економічного розвитку регіону та/або галузі; місцеву систему 
оподаткування; розвиток регіональної інфраструктури фінансового ринку; фінансовий стан конкурентів; 
фінансовий стан контрагентів по фінансовому ринку в регіоні; наявність платоспроможного попиту та 
заощаджень у населення регіону тощо; 

2) соціальні фактори: кількість населення регіону; середня заробітна плата в регіоні (галузі); рівень 
безробіття в регіоні, культурні традиції в регіоні тощо.  

Аналіз впливу факторів зовнішнього середовища у процесі формування та використання 
інвестиційного потенціалу інститутів фінансового ринку є неможливим без збору та обробки потрібної 
інформації, а саме про:  

1) мега- та макроекономічну ситуацію; 
2) основні показники розвитку фінансового ринку загалом та його окремих сегментів; 
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3) показники інвестиційної привабливості окремих регіонів та галузей економіки; 
4) динаміку інвестиційних ресурсів підприємств; 
5) діяльність окремих підприємств-інвесторів на фінансовому ринку; 
6) законодавчі та нормативні акти, які визначають режим інвестиційної діяльності того чи іншого 

інституту фінансового ринку. 
Серед факторів мікрорівня, тобто внутрішніх факторів впливу на інвестиційний потенціал інститутів 

фінансового ринку та ефективність його формування та використання, варто виокремити такі, як: сформований 
обсяг інвестиційних ресурсів; обсяг та структура фінансових ресурсів, що потенційно можуть формувати 
інвестиційні ресурси; специфіка організаційної структури інституту фінансового ринку (крім домогосподарств); 
загальна мотивація інвестиційної діяльності інституту фінансового ринку; характер і значимість стратегічних 
цілей, які зумовлюють характер внутрішньої інвестиційної політики; забезпеченість інституту фінансового 
ринку трудовими ресурсами та їх якість, у т.ч. знання, навички, досвід, підприємливість, культура праці, уміння 
використовувати знання, готовність до ризику, хист до передбачення; якість формування та управління 
інвестиційним портфелем інституту фінансового ринку; доступ до фінансового ринку; фінансова (обізнаність) 
грамотність населення щодо інвестиційних перспектив конкретного інституту фінансового ринку; рівень 
організаційного забезпечення управління розміщенням інвестиційних ресурсів; внутрішні пріоритети розвитку 
носія інвестиційного потенціалу.  

Отже, сформована нами система факторів впливу на інвестиційний потенціал та ефективність його 
формування та використання має чітку ієрархічну структуру.  

Аналізуючи фактори, необхідно враховувати, що вони, незалежно від рівня їх виникнення та розвитку, 
можуть впливати на інвестиційний потенціал та ефективність його формування та використання як позитивно, 
так і негативно.  

Тому, усі фактори, які впливають на інвестиційний потенціал, поділяють на фактори-стимулятори 
(фактори позитивного впливу) та фактори-дестимулятори (фактори негативного впливу). До факторів-
стимуляторів належать фактори, дія яких створює сприятливі умови формування та використання 
інвестиційного потенціалу інститутів фінансового ринку. Відповідно, фактори впливу на інвестиційний 
потенціал з протилежним результатом їх дії, є факторами-дестимуляторами. Розподіл факторів на фактори-
стимулятори та фактори-дестимулятори уможливлює здійснення прогнозування тенденцій змін рівня 
інвестиційного потенціалу інституту фінансового ринку та внесення відповідних корегувань до його 
інвестиційної стратегії. Аналізуючи вплив факторів на економічний потенціал, необхідно мати на увазі такі 
особливості. По-перше, ступінь впливу різних факторів на економічний потенціал не однаковий, оскільки самі 
фактори не однозначні. По-друге, усі фактори сильно взаємодіють, і будь-яка зміна одного з факторів 
приводить до того, що відбуваються зміни в усій системі [6]. 

Таким чином, виокремлення основних факторів впливу на інвестиційний потенціал є важливим етапом 
обрання методики оцінки ефективності його формування та використання різними інститутами фінансового 
ринку, оскільки повнота та об’єктивність оцінки, а також сама ефективність обраної методики залежить саме 
від того, наскільки повно враховані ці фактори. Водночас, оцінка сукупності взаємопов’язаних факторів, що 
визначають інвестиційний потенціал, є досить складним завданням, оскільки необхідне одночасне врахування 
їх взаємовпливу та взаємодоповнення, синергетичні ефекти взаємодії. Тому постає вимога комплексності 
оцінки, що давала б уявлення не лише про величину потенціалу, а й про динаміку його зміни. 
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Стрімкий розвиток економіки в сучасних реаліях, нестабільність зовнішнього середовища та 
загострення конкурентної боротьби стають поштовхами до впровадження прогресивних технологій управління 
для підприємців, які прагнуть до ефективного функціонування власного бізнесу. Однією із таких технологій є 
бюджетування. 

Більшістю наукових досліджень проблем бюджетування діяльності підприємств займалися зарубіжні 
вчені з фінансового менеджменту. Серед них варто відмітити таких, як Р.Л. Дафт, Є. Майєр, Д. Міддлтон, Д.К. 
Шим, Дж. Г. Сідел, Ч.Т. Хорнегер, К.В. Щиборщ, В.Є. Хруцький, О.Н. Лихачова, Бланк І.А., Хан Д., Апчерч А. 
та інші [1]. 

За визначенням А. Ю. Харко, бюджетування - це планування діяльності підприємства шляхом розробки 
системи взаємопов’язаних бюджетів, комплексно орієнтованих на ринкові потреби і покликаних забезпечити 
стійкий фінансовий стан і поступальний розвиток підприємства відповідно до його місії та статутних завдань 
[2]. Процес бюджетування дає змогу розподілити ресурси компанії відповідно до її цілей та планів, виявити 
чинники, які сприяють або перешкоджають досягнення цілей, оптимізувати прийняття управлінських рішень, 
оцінити можливі наслідки їх прийняття для компанії. 

Метою бюджетування є: 
 розробка концепції ведення бізнесу; 
 здійснення періодичного планування фінансово-господарської діяльності підприємства; 
 забезпечення координації, кооперації та комунікації, доведення планів до відома керівників різних 

рівнів; 
 змусити менеджерів кількісно обґрунтувати їхні плани, виявлення потреб у грошових ресурсах і 

оптимізацію фінансових потоків; 
 забезпечення усвідомленості витрат на діяльність підприємства; 
 створення основи для оцінки і контролю виконання завдань та ефективності роботи керівників на 

місцях шляхом порівняння фактичних витрат з нормативними; 
 мотивація працівників шляхом орієнтації на досягнення мети організації; 
 виконання вимог законів і контрактів. 
В ідеальних умовах розвитку суб’єкта підприємницької діяльності бюджетування є основою, навколо 

якої зосереджується уся його діяльність. Однак, запровадження даної технології на вітчизняних підприємствах 
зустрічає низку перешкод, серед яких: 

– відсутність у керівників чіткого бачення стратегії підприємства та шляхів її досягнення; 
– психологічна неготовність та некваліфікованість менеджерів середніх та вищих ланок до подібних 

змін в управлінні підприємством; 
– відсутність системи внутрішнього контролю тощо. 
Отже, до впровадження бюджетування на підприємства необхідно підходити як до побудови системи 

внутрішньофірмового бюджетного управління, що у свою чергу орієнтує працівників на досягнення конкретної 
мети у межах стратегії підприємства, забезпечить координацію між підрозділами підприємства, допоможе 
оцінити діяльність окремих керівників та підрозділів підприємства та підвищить ефективність використання 
всіх ресурсів компанії [3]. 

Система бюджетування на підприємстві забезпечує інформаційну підтримку у процесі розроблення та 
реалізації цілеспрямованих управлінських впливів на формування та регулювання витрат і доходів 
господарської діяльності підприємства. В межах системи бюджетування формується інформаційна база для 
реалізації стратегії діяльності організації через систему показників, що відображають стратегічну 
спрямованість підприємства в бюджетному періоді. Ці показники включаються до бюджетів підприємства як 
підсумкові, за якими оцінюється ефективність діяльності підприємства чи окремих його структурних 
підрозділів.  

Система бюджетування складається з трьох взаємопов’язаних елементів: 
– методологія бюджетування (загальна методика оцінювання ефективності господарської діяльності 

організації, види і формати бюджетів і методики збирання, оброблення та аналізу планової та фактичної 
інформації про діяльність підприємства у бюджетному періоді, ієрархія об’єктів бюджетування, що формують 
фінансову структуру організації для цілей бюджетування); 

– організація бюджетного процесу (функціонал системи бюджетування та сукупність внутрішніх 
документів, які регламентують процес бюджетування); 
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– автоматизація бюджетування (рис. 1).  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Схема внутрішньофірмового бюджетування 
 

Через чітку взаємоузгодженість і взаємодію елементів системи бюджетування забезпечується її 
цілісність та ефективність на підприємстві. 

На теперішній час постановка ефективної системи бюджетування – актуальне завдання для кожного 
підприємства, яке до кінця практично не вирішене. При впровадженні системи бюджетування на конкретних 
підприємствах важливо визначити, які завдання вирішуватимуться за допомогою системи бюджетування. Для 
цього необхідно сформулювати головні фінансові цілі підприємства і визначити, за якими об’єктами 
бюджетування та за якими критеріями контролюватиметься досягнення встановлених стратегічних цілей. 

Наприклад, якщо підприємство реалізує стратегію мінімізації витрат, то основними контрольними 
показниками будуть ліміти витрат за основними статтями витрат операційних бюджетів і БДВ. Ці контрольні 
показники встановлюються для підрозділів, що можуть їх контролювати і виступають об’єктами 
бюджетування. Як вже зазначалось, об’єктами бюджетування можуть бути також центри відповідальності, 
процеси, проекти тощо. 

Основними системоутворювальними елементами, від яких залежить конфігурація системи 
бюджетування, виступають система взаємоузгоджених ключових показників діяльності організації та 
сукупність об’єктів бюджетування. Вибір об’єктів бюджетування визначає методологію бюджетування та 
архітектоніку системи бюджетування на конкретному підприємстві. Залежно від цих складових можна виділити 
такі основні варіанти побудови системи бюджетування: 

– система бюджетування з виділенням центрів фінансової відповідальності об’єктами бюджетування; 
– система централізованого бюджетування на підприємствах з лінійно-функціональною організаційною 

структурою; 
– система бюджетування за технологічними переділами; 
– система бюджетування за бізнес-процесами; 
– система бюджетування за проектами [4]. 
Основними етапами системи внутрішньофірмового бюджетного управління є наступні: 
1. Визначення фінансової структури підприємства. 
2. Визначення технології бюджетування. 
3. Визначення форматів основних бюджетів. 
4. Регламент бюджетування. 
5. Організація бюджетного процесу [3]. 
М. О. Тупота сформулював наступні переваги впровадження системи бюджетного управління на 

підприємстві: 
– система бюджетування координує роботу всього підприємства; 
– вона позитивно мотивує трудовий колектив; 
– дає можливість вносити коригуючі зміни до бюджетів різних рівнів та призначення; 
– сприяє усуненню помилок при розробці бюджетів на основі вивчення минулого досвіду; 
– є джерелом інформування прийнятих працівників та сприяє їх більшій інтенсивній адаптації; 
– впливає на удосконалення процесів розподілення наявних ресурсів; 

Внутрішньофірмове бюджетування 

Технологія Організація Автоматизація 

– цілі і задачі (цільові 
показники і 
нормативи); 

– види бюджетів; 
– схеми консолідації; 
– формати бюджетів; 

– принципи 
бюджетування. 

– фінансова структура; 
– регламент бюджетування і 

бюджетного контролю; 
– крок фінансового 

планування; 
– розподіл функцій і 
відповідальності між 

рівнями; 
– графік документообігу; 
– система організаційно-
розпорядчих і внутрішніх 

документів. 

– вимоги до 
комп’ютерних програм; 

– вимоги до вихідної 
інформації. 
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– інтенсифікує та удосконалює процеси комунікації як всередині підприємства, так і з його партнерами; 
– сприяє усвідомленню ролі кожного менеджера в організації; 
– виступає інструментом для порівняння досягнутих і бажаних результатів. 
Незважаючи на позитивний вплив системи бюджетування на результати діяльності підприємства, цей 

процес є матеріаломістким та складним.  
Застосовуючи систему бюджетування, підприємство має можливість формувати реальні прогнози 

фінансового-господарської діяльності, оперативно втручатися у процес діяльності через виявлення на основі 
бюджетування «вузьких» місць, координувати діяльність структурних підрозділів і спрямувати їх на 
досягнення поставленої мети, швидко підраховувати економічні наслідки тих чи інших прийнятих рішень або 
при відхиленні від наміченого плану дій, підвищувати якість управління підприємством на основі оперативного 
відстеження змін та своєчасного прийняття рішень тощо. Також однією із переваг бюджетування є 
надходження інформації в режимі реального часу, що суттєво впливає на можливість оперативного управління. 

У сучасних умовах розвитку економіки, коли на підприємців очікують непередбачувані зміни та 
ризики, необхідність забезпечувати конкурентоздатність та високі показники ефективності, впровадження 
бюджетування на підприємствах є їх конкурентною перевагою. Бюджетування діяльності підприємств дає 
можливість підприємствам обирати пріоритети в своїй діяльності, підвищувати якість управлінської роботи, 
забезпечувати відповідність рівня менеджерів та управлінських рішень сучасним вимогам організації діяльності 
[1]. 

Побудова системи бюджетного управління на вітчизняних підприємствах дозволить: 
– правильно розподіляти ресурси відповідно до стратегічного плану компанії; 
– виявляти роль чинників, що впливають на досягнення цілей підприємства; 
– оптимізувати прийняття управлінських рішень; 
– оцінити можливі наслідки управлінських рішень в компаніях; 
– забезпечити координацію між підрозділами підприємства; 
– оцінити діяльність окремих керівників та підрозділів підприємства; 
– підвищити ефективність використання всіх ресурсів компанії [3]. 
Бюджетування на підприємстві призводить до прогнозування можливих втрат, наявності чи надлишку 

фінансових ресурсів, які можуть лягти в основу оптимізації діяльності підприємства для забезпечення 
запланованої норми прибутку, ефективності використання усіх видів ресурсів, підвищення якості управління та 
конкурентноздатності підприємства. Цей процес зумовлює необхідність комплексного підходу як до 
формування, так і до розподілу та раціонального використання прибутку підприємства. 

Система бюджетного управління є ефективним способом прогнозування можливих втрат, наявності чи 
надлишку фінансових ресурсів, які можуть лягти в основу оптимізації діяльності підприємства для 
забезпечення запланованої норми прибутку, ефективності використання усіх видів ресурсів, підвищення якості 
управління та конкурентоспроможності підприємства. Цей процес зумовлює необхідність комплексного 
підходу як до формування, так і до розподілу та раціонального використання прибутку підприємства. 
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В сучасних умовах збільшення кількості неплатоспроможних та збанкрутілих вітчизняних підприємств, 

що зазнали значного впливу наслідків фінансової кризи минулих років та досі перебувають у важкому 
фінансовому становищі, особливого значення набуває проблематика розробки та практичної реалізації 
комплексу дієвих заходів з попередження кризових станів у діяльності підприємств з метою подолання їхніх 
негативних наслідків. Це обумовлює необхідність отримання актуальної та достовірної інформації про 
фінансовий стан підприємств-боржників з метою оцінки надійності їх фінансового стану, вчасного 
передбачення банкрутства та визначення доцільності й реальності реалізації санаційної концепції в умовах 
фінансової кризи та відчутної недостатності фінансових ресурсів. Все це вимагає підвищення вимог до якості 
обліково-аналітичних інформаційних систем підприємств на засадах оптимізації сучасних моделей надання 
обліково-аналітичної інформації в системах бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю та внутрішнього 
аудиту. Саме ефективна система внутрішнього аудиту кризових підприємств дозволяє вчасно здійснювати 
ідентифікацію кризових явищ, які виникають в їх діяльності та стають переломними етапами в їх подальшому 
функціонуванні.   

У кризовій фазі діяльність підприємства піддається впливу внутрішніх і зовнішніх чинників, що 
потребує якісно нового та вчасного реагування на окремі кризові явища та ризики, які їх викликають. Саме 
тому з метою ідентифікації ризиків банкрутства в процесі проведення внутрішнього аудиту кризових 
підприємств необхідно визначити не тільки фазу кризи, але й досліджувати стадію їх життєвого циклу, що 
дозволить розробляти ефективний інструментарій методичного й інформаційного забезпечення відновлення їх 
фінансової платоспроможності, зокрема завдяки експрес-оцінці показників їх фінансової звітності в системі 
внутрішнього аудиту для прогнозування кризових станів та вчасної ідентифікації ймовірності банкрутства й 
раннього його попередження. При цьому при розробці заходів подолання кризового явища необхідно постійно 
враховувати, що подолавши одну фазу кризи, підприємство може опинитися в іншій, що потребує розробки 
системою внутрішнього аудиту кардинально нової стратегії антикризового управління [1]. 

Різним аспектам діагностики кризових станів та розробці заходів з антикризового управління в системі 
внутрішнього аудиту з метою відновлення фінансової платоспроможності кризових підприємств наукові праці 
присвятили такі вчені, як Ф.Ф. Бутинець, Н.І. Дорош, А.Г. Загородній, О.А. Петрик, Ю.В. Піча, В.Г. Боронос, 
Л.М. Пилипенко, О.О. Терещенко, О.Ю. Редько, В.Я. Савченко, Б.Ф. Усач, Л.С. Шатковська та інші. Разом з 
тим, цілу низку питань дослідження особливостей організації системи внутрішнього аудиту на кризових 
підприємствах і досі не вирішено. Зокрема, це стосується визначення специфіки та функцій окремих видів 
аудиту кризових підприємств, особливостей їх організаційно-методичного й інформаційного забезпечення.  

Мета дослідження полягає у розробленні та обґрунтуванні теоретичних та організаційно-методичних 
аспектів санаційного аудиту, визначені характеристик особливостей його проведення в умовах відновлення 
платоспроможності кризових підприємств.  

Відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості 
та супутніх послуг [2,3] аудиторські послуги можуть надаватися в контексті Міжнародних стандартів аудиту як 
аудит історичної фінансової інформації, в контексті Міжнародних стандартів завдань з огляду як огляд 
історичної фінансової інформації, в контексті Міжнародних стандартів завдань з надання впевненості як 
завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, та в контексті 
Міжнародних стандартів супутніх послуг як завдання з виконання узгоджених процедур стосовно фінансової 
інформації та завдання з компіляції інформації. Кожен з перелічених видів робіт може здійснюватися на 
підприємствах як у звичайних умовах діяльності, так і в умовах фінансової неспроможності під час 
застосування до боржника процедур відновлення платоспроможності та проведення відповідних санаційних 
заходів [4]. При цьому для виходу з кризового фінансового стану та уникнення його подальшого погіршення, 
що може привести до банкрутства кризового підприємства, як правило, застосовують інструменти 
антикризового управління:  

а)   діагностика кризових явищ; 
б)   санація балансу; 
в) санаційні заходи, такі як контролінг (бенчмаркінг, санаційний аудит) та реструктуризація 

(реорганізація, реінжиніринг). 
Відповідно до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом” можна чотири процедури відновлення платоспроможності: розпорядження майном, санація (судова 
та досудова), мирова угода [5]. Власне заходи фінансового оздоровлення застосовуються до боржника у 
процедурах судової та досудової санації. У процедурі розпорядження майном, яка є своєрідним підготовчим 
етапом для переходу до наступної процедури, санаційні заходи не здійснюються, але розроблюється план 
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санації. Процедура укладення мирової угоди передбачає досягнення домовленості між боржником та 
кредитором щодо відстрочки та (або) розстрочки, а також прощення (списання) кредиторами боргів боржника, 
та може укладатися під час будь-якої іншої процедури, в тому числі і в процедурі санації, як один із заходів 
відновлення платоспроможності [].  

Таким чином, особливого значення для управління кризовими підприємствами набуває саме 
санаційний аудит, що є окремим напрямком діяльності аудиторських фірм, та має свої особливості як щодо 
методів, так і щодо об'єктів і цілей проведення. Характерною рисою санаційного аудиту є те, що він 
проводиться на підприємствах, які перебувають у фінансовій кризі, а його метою являється оцінювання 
санаційної спроможності підприємства на підставі аналізу фінансово-господарської діяльності та наявної 
санаційної концепції (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Сучасні види аудиту на кризових підприємствах [6] 

 
Відповідно до представленої схеми санаційний аудит сформувався в результаті поділу спочатку 

зовнішнього (незалежного) і внутрішнього (залежного) аудита. Зовнішній аудит, насамперед, спрямований на 
аналіз фінансової звітності, підтвердження правильності звітності й обліку й повинен вироблятися 
кваліфікованими аудиторами. Внутрішній аудит проводиться працівниками самого підприємства й 
розглядається як елемент системи внутрішнього контролю, створений адміністрацією для перевірки, оцінки й 
подання звітності про бухгалтерський облік й інші складові контролю господарської діяльності. Однак в 
останні роки внутрішній аудит розширяє функціональні обов’язки своїх фахівців, які мають не лише перевіряти 
достовірність бухгалтерської звітності та розробляти заходи для мінімізації видатків за всіма напрямами, а 
повинні охоплювати всі аспекти, процеси, операції, результати, які мають вплив на економічні, соціальні та 
екологічні наслідки бізнес-діяльності [1]. 

Операційний аудит не тільки оцінює внутрішньогосподарський контроль, але й спрямований на 
ефективність і продуктивність господарської системи, перспективу її розвитку.  

У свою чергу, санаційний аудит спрямований на аналіз і перевірку діяльності підприємства яке 
перебуває в кризі, а його результатом повинне служити висновок про підсумки перевірки й перспективах 
виходу підприємства із кризи (ліквідація, реорганізація або фінансова санація підприємства). Санаційний аудит 
проводиться зовнішніми аудиторами в тісному співробітництві із внутрішніми службами підприємства, 
особливо з відділом контролінгу та має дати відповідь на запитання чи ефективний, економічний та досяжний 
план санації, а відповідно й заходи фінансового оздоровлення, які він включає (див. рис. 2).  

Отже, на відміну від звичайного аудиту санаційний аудит спрямований не на перевірку достовірності 
фінансово-господарської діяльності підприємства, а на розробку та реалізацію плану санації, насамперед оцінку 
фінансового аналізу, виявлення причин фінансових проблем, можливостей поліпшення використання 
фінансових ресурсів, прискорення обороту коштів і зміцнення фінансового становища. 

Таким чином, можна визначити, що підприємства, які знаходяться у фінансовій кризі, є особливим 
об’єктом аудиту (внутрішнього й зовнішнього), оскільки вони характеризуються ризиком припинення 
діяльності та специфічними інформаційними потребами користувачів аудиту [4]. 

На основі даних, отриманих у результаті проведення санаційного аудита, розробляються загальні 
висновки й пропозиції доцільності ліквідації або санації підприємства, що знаходиться в кризовому стані. У 
випадку, якщо санаційний аудит показав, що підприємство має реальну можливість відновити 
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платоспроможність, володіє досить кваліфікованим управлінським персоналом, ринками збуту своєї продукції, 
виробництво продукції відповідає пріоритетним напрямкам розвитку економіки країни, а також існують реальні 
можливості залучення фінансових ресурсів зовнішнього санатора, те може бути ухвалено рішення про 
проведення фінансової санації підприємства. 

 
 

Рисунок 2 – Організаційно-методичні аспекти проведення санаційного аудиту кризових підприємств 
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При цьому санаційний аудит не слід ототожнювати з причинно-наслідковим аналізом фінансового 
стану підприємства, який здійснюється під час розробки плану санації і є складовою частиною класичної 
моделі санації. В обох випадках використовуються одні й ті самі методи аналізу, схожі цілі, але між причинно-
наслідковим аналізом та санаційним аудитом існує принципова різниця: у першому випадку йдеться про 
складову процесу розробки плану санації, у другому – про перевірку достовірності та реальності наведених у 
плані санації даних (див. рис. 3).  

 
Рисунок 3 – Особливості організаційно-методичного забезпечення проведення санаційного аудиту кризових 

підприємств 
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Окремо слід зауважити, що до кризових підприємств, які знаходяться у процедурі санації доречно 
застосовувати санаційний аудит, аудит процедури санації та внутрішній аудит, а для підприємств, що 
знаходяться у процедурі ліквідації – аудит ліквідаційної процедури. При цьому організація внутрішнього 
аудиту на підприємстві, що перебуває у фінансовій кризі вимагає скерування його зусиль у першу чергу на 
виявлення причин кризи та розробку пропозицій її подолання.  

Отже, визначені особливості організаційно-методичного забезпечення проведення санаційного аудиту 
кризових підприємств дозволяють деталізувати та систематизувати основні підстави, процедури, етапи та 
результати проведення санаційного аудиту кризових підприємств в умовах відновлення їх платоспроможності, 
які в свою чергу обумовлюють необхідність дослідження основних методів санаційного аудиту, що можна 
визначити в якості перспектив в подальшому розвитку наукових досліджень по даній проблематиці.    
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Сьогодні фінансова стійкість і сприятливе фінансове становище є основоположними показниками, що 

характеризують підприємство як ефективно функціонуюче в умовах ринкової економіки. Як правило, на рівень 
фінансового стану впливає характер і якість майна, яким володіє господарюючий суб'єкт, обсяг доходів, а 
також раціональність використання майнового потенціалу в умовах обмеженості фінансових ресурсів. В умовах 
соціально-економічної нестабільності та мінливості ринкової інфраструктури важливе місце в поточній 
повсякденній роботі фінансового менеджера займає управління активами, тому що саме тут криються основні 
причини успіхів і невдач всіх виробничо-комерційних операцій підприємства. Тому, щоб фінансовий 
менеджмент на підприємстві був ефективний, необхідно чітко розуміти сутність активів підприємства, знати 
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принципові відмінності між основними їх видами та володіти навичками раціонального та ефективного 
управління активами підприємства. 

Питання управління активами підприємства є актуальним в сучасних умовах і розглядається в роботах 
таких економістів, як: В.Г. Андрійчук, О. О. Кононова, А.І. Голубко, Ф.Ф. Бутинець, В.В. Биковський, О.С. 
Бондаренко, О.О. Окорокова, Е.Е. Велиева та ін. 

Метою роботи є дослідження особливостей ефективного управління оборотними активами 
підприємства. 

Процес управління активами є однією з найважливіших складових функціонування підприємства як 
відокремленого господарюючого суб'єкта. Управління активами – діяльність комерційної організації з 
прибуткового (з мінімальним ризиком) розміщення власних і залучених коштів [1]. Головна мета системи 
управління активами – це досягти найвищих кінцевих результатів при раціональному використанні всіх видів 
активів.  

Ефективне управління фінансами організації можливо лише при плануванні всіх фінансових ресурсів. 
Фінансове планування тісно пов'язане з плануванням виробничо-господарської діяльності. Одним з 
найважливіших елементів успішного функціонування підприємства є оборотні активи. Якщо оборотних активів 
недостатньо, то підприємство не має можливості виконувати свої зобов’язання в повному обсязі. Виходячи з 
цього ефективне управління оборотними коштами можливо лише на основі всебічного аналізу і планування 
всіх фінансових ресурсів – потенційних і актуальних джерел фінансування формування і поповнення оборотних 
коштів. 

Під системою управління оборотними активами необхідно розуміти збалансований, цілеспрямований 
процес представлений у вигляді механізмів ефективності формування, використання і регулювання оборотних 
коштів, спрямованих на забезпечення сталого, інноваційного розвитку промислового підприємства. [2]. 

Ефективна робота системи управління оборотними активами займає на підприємства значуще місце з 
наступних причин:  

1. Величина оборотних коштів у багатьох підприємств складає понад половини всіх її активів. 
2. Доцільне управління оборотними коштами призводить до збільшення доходів і знижує ризик 

дефіциту грошових коштів компанії. 
3. Розв'язування питань, пов'язаних з оборотними коштами, є безперервним процесом і вимагає 

порівнянно великої кількості часу. Сума, що інвестується в кожну з позицій оборотних активів, може щодня 
змінюватися і повинна бути під ретельним наглядом менеджера для забезпечення найбільш продуктивного 
використання грошових коштів. 

4. Правильне керівицтво оборотними активами дозволить максимізувати норму прибутку і мінімізувати 
комерційний ризик [3]. 

При організації та при самому процесі управління варто дотримуватися основних принципів, які 
дозволять більш швидко та якісно досягти поставленої мети. 

Як відомо, одним з головних принципів організації та управління оборотними коштами є їх 
нормування. На практиці здійснення даного принципу дозволяє виявити економічно обґрунтований як 
сукупний обсяг оборотних коштів, так і власних, і таким чином забезпечити фінансово необхідні умови для 
підтримки й розвитку виробничого та торговельного процесів.  

Фундаментальним принципом раціональної організації та управління оборотними активами прийнято 
вважати й використання їх виключно за цільовим призначенням. Це стосується, перш за все, найбільш ліквідної 
частини оборотних коштів. Деформація даного принципу різноманітними шляхами – відволіканням з 
господарського обороту авансованих оборотних коштів, непередбаченими втратами і збитками, тривалими 
заморозками грошових коштів в дебіторську заборгованість,– неминуче призводить до критичних втрат обсягів 
оборотних коштів, зривів в загальному ланцюжку фінансових розрахунків. 

Крім цього одним з найважливіших принципів організації оборотних коштів є досягнення високого 
рівня ефективності їх використання, забезпечення елементарного збереження і підвищення швидкості їх 
оборотності. У цьому ж ряді, як наслідок реалізації даного принципу, позиціонується і систематичний, 
безперервний контроль за збереженням і ефективністю використання оборотних коштів 

Для поліпшення організації та обліку оборотних активів на підприємстві розробляють політику 
управління оборотними активами. Вона являє собою частину загальної фінансової стратегії підприємства, що 
полягає у формуванні необхідного обсягу і складу оборотних активів, реалізації та оптимізації структури 
джерел їх фінансування. 

Політика управління оборотним капіталом організації розробляється поетапно [5], що можна побачити 
рис.1. 

Достатньо вагомий вплив на результат політики управління оборотними активами має підхід, яким 
користується фінансовий менеджер при виборі шляхів досягання мети. Вчені виділяють такі підходи до 
політики формування оборотних активів організації: консервативний, помірний, агресивний. Помірний підхід – 
забезпечує середньо допустимий для реальних виробничих умов співвідношення між рівнем ризику і рівнем 
ефективності використання оборотних активів. Консервативний підхід – не тільки надає гарантію комерційних і 
фінансових ризиків, але і чинить негативний вплив на ефективність використання оборотних активів, їх 
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оборотності й рівні рентабельності. Агресивний підхід – дозволяє мінімізувати всі форми страхових резервів за 
окремими видами цих активів [4]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1. – Основні етапи формування політики управління оборотним капіталом 

 
Для ефективного управління менеджеру необхідно знатиВ науково-дослідницькій роботі Окоровської 

О.О. була запропонована структура управління оборотними активами,яку можна представити наступним чином 
(рис.2): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 2. – Струкура управління оборотними активами 
 
Розподіл завдань управління оборотними активами на блоки проводиться для спрощення пошуку 

рішень і для подальшого розподілу відповідальності і заходів стимулювання за підрозділами організації, однак 
управлінською цінністю володіє лише загальне рішення на рівні організації в цілому. Найкраще рішення для 
управління обіговими коштами в цілому, як правило, може бути сукупністю найбільш ефективних варіантів для 
управління окремими блоками наведеної схеми. Разом з тим, з огляду на вкрай негативні наслідки глобальної 
фінансової кризи, вважаємо, що найбільш актуальними і фінансово значущими рішеннями в галузі управління 
оборотними коштами, будуть рішення, локалізовані в рамках фінансових потоків. 

Товарні потоки Фінансові потоки 

Управління дебіторською та 
кредиторською заборгованостями 

Управління складської структурою 
і транспортною логістикою. 

Управління складськими 
залишками, в т.ч .: 

- сировина і матеріали; 
- напівфабрикати; 
- готова продукція 

Управління грошовими коштами, в 
т.ч .: 

- короткострокове фінансування; 
- переміщення грошових коштів; 
- короткострокове інвестування. 

оптимізація структури джерел фінансування оборотних активів 

формування визначальних принципів фінансування окремих видів оборотних 

забезпечення мінімізації втрат оборотних активів в процесі їх використання 

забезпечення підвищення рентабельності оборотних активів 

оптимізація співвідношення постійної і змінної частин оборотних активів 

забезпечення необхідної ліквідності оборотних активів 

оптимізація обсягу оборотних активів 

визначення принципових походів до формування оборотних активів 

аналіз оборотних активів організації в попередньому періоді 

Етапи формування політики управління оборотним капіталом 
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Отже, узагальнення особливостей управління оборотними активами показало, що від якості управління 
буде залежати платоспроможність господарюючого суб’єкта, рівень його рентабельності, формування 
можливостей роботи у непередбачуваних ситуаціях, масштабність та рівень виробництва і кінцевої реалізації 
продукції. Одним з головних завдань управління оборотними коштами стає аналіз і оцінка динаміки їх змін в 
співвідношенні з короткостроковими зобов'язаннями. Крім того, необхідно сказати, що процес управління 
оборотними активами дуже трудомісткий і вимагає серйозного підходу, а для ефективного функціонування 
підприємства необхідно вести грамотну політику і грамотно планувати подальший розвиток підприємства. 
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Сьогодні забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств є одним із першочергових завдань, 

оскільки вітчизняні підприємства працюють в умовах невизначеності та непередбачуваності зовнішнього та 
внутрішнього середовища. Українські підприємства функціонують в кризових умовах, в умовах постійних 
високих фінансових ризиків, має місце постійне зростання загроз, які зумовлює зростання значущості 
управління фінансово-економічною безпекою. Конкретизація об'єкта управління фінансовою безпекою 
визначається сукупністю таких чинників, як: особливість діяльності суб'єкта господарювання, тобто того, до 
якої фінансової сфери національної безпеки він належить; стан фінансової безпеки суб'єкта господарювання; 
загрози фінансовим інтересам суб'єкта господарювання; завдання національної безпеки у фінансовій сфері 
країни тощо. Отже, саме тому проблеми формування механізму управління фінансово-економічною безпекою є 
актуальними, своєчасними та потребує подальшого дослідження. 

Серед найбільш вагомих сучасних досліджень проблем управління фінансово-економічною безпекою 
підприємств, їх інноваційного розвитку в сучасних умовах є праці таких науковців: Б. Андрушків, А. Гречан, Т. 
Гринько, П. Григорук, С. Ілляшенко, Н. Кирич, П. Перерва, О. Погойдак, В. Стадник, Н. Хрущ та інші. Вагомий 
внесок у розвиток науки про фінансову безпеку на мікрорівні зробили учені та практики, серед яких можна 
виділити таких: І.А. Бланк, А.Г. Загородній, Т.Г. Васильків, Марченко, С.Ф. Покропивний, В.С. Пономаренко, 
Н.І. Реверчук та інші. Разом з тим, процеси управління фінансово-економічною безпекою підприємств 
багатогранні та складні, що відповідним чином обумовило вибір теми, мети та завдань цього дослідження.  

Метою дослідження є: розробка складових механізму управління фінансово-економічною безпекою 
підприємства. 

Необхідною умовою функціонування будь-якого підприємства є забезпечення належного рівня його 
економічної, у тому числі й фінансово-економічної, безпеки. Вирішення цього завдання є одним із 
найважливіших пріоритетів діяльності підприємства, оскільки виступає основою ефективного управління 
ресурсами з метою захисту його діяльності від впливу кризових явищ [1-6]. 

Основними умовами забезпечення фінансової безпеки підприємств є наступні: 
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 високий ступінь гармонізації та узгодження фінансових інтересів підприємства із інтересами 
зовнішнього та внутрішнього його оточення; 

 наявність на підприємстві стійкої до загроз фінансової системи, що спроможна забезпечувати реалі-
зацію фінансових інтересів цього суб’єкту господарювання, його місії, головної мети та завдань; 

 збалансованість і комплексність фінансових інструментів і технологій, які використовуються на під-
приємстві; 

 постійний і динамічний розвиток фінансової системи (підсистеми) підприємства. 
Ефективність реалізації механізму управління фінансово-економічною безпекою підприємства 

потребує виокремлення та систематизації принципів управління фінансовою безпекою, рис.1. Це сприятиме 
підвищенню ефективності управлінські рішення, дозволить оптимізувати структуру та удосконалити 
організаційні процеси управління фінансово-економічною безпекою підприємства. 

 

Принципи управління фінансово-
економічною безпекою 
підприємства 

системності 
інтегрованості 
об’єктивності 
комплексності 
безперервності 
оперативності та динамічності управління 
гнучкості управління 
ефективності 
збалансованості 
економічності 
відповідальності 
інформаційності 

 
Рисунок 1 - Принципи управління фінансово-економічною безпекою підприємства 

 
Принцип системності передбачає, що усі елементи системи управління фінансово-економічною 

безпекою підприємства мають бути взаємопов’язані та взаємоузгоджені.  
Принцип інтегрованості полягає у тому, що система управління фінансово-економічною безпекою 

підприємства має бути органічно інтегрована у загальну систему менеджменту підприємства та загальну 
систему управління економічною безпекою підприємства. 

Принцип об’єктивності передбачає, що рішення, на яких ґрунтується управління фінансово-
економічною безпекою підприємства, мають розроблятися з урахуванням об’єктивних економічних законів, на 
основі глибокого аналізу ситуації із застосуванням наукових методів пізнання. 

Принцип комплексності забезпечує створення цілісної системи управління фінансово-економічною 
безпекою, яка забезпечить захист фінансових інтересів підприємства від внутрішніх та зовнішніх загроз та 
фінансових ризиків. 

Принцип безперервності забезпечує постійне, безперервне управління фінансово-економічною 
безпекою підприємства. 

Принцип оперативності та динамічності управління передбачає, що система управління фінансово-
економічною безпекою має забезпечувати швидку реакцію підприємства на появу реальних та потенційних 
небезпек та загроз і своєчасне прийняття відповідних управлінських рішень.  

Принцип гнучкості управління (адаптивність сформованої системи фінансово-економічної безпеки) 
передбачає, що система управління фінансово-економічною безпекою підприємства, її елементи повинні 
адаптуватися до змін чинників зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства.  

Принцип ефективності забезпечує оптимальне поєднання усіх елементів механізму управління 
фінансово-економічною безпекою підприємства. 

Принцип збалансованості передбачає забезпечення збалансованості підходів до управління фінансово-
економічною безпекою підприємства, які не повинні суперечити загальній стратегії фінансово-економічного 
розвитку підприємства. 

Принцип економічності полягає у тому, що витрати на реалізацію системи управління фінансово-
економічною безпекою підприємства повинні бути обґрунтованими і не перевищувати рівня, при якому зникає 
економічна доцільність їх здійснення. 

Принцип відповідальності  забезпечує взаємну матеріальну відповідальність персоналу і 
керівництва за стан фінансово-економічної безпеки підприємства. 

Принцип інформаційності виражається у всебічному використанні усіх видів фінансової та 
управлінської інформації. 

Економічна політика не може існувати без програми антикризових заходів, ядром яких виступає 
механізм управління фінансово-економічною безпекою підприємства. Такий механізм потрібно розглядати як 



І Міжнародна науково-практична конференція  
«Сучасний менеджмент економічних систем в координатах парадигми сталого розвитку» 

242 

систему організаційних, фінансових та правових засобів впливу, які мають на меті своєчасне виявлення, 
попередження, нейтралізацію та ліквідацію загроз фінансовій безпеці підприємства [1]. Він дозволяє: 
забезпечити фінансову стійкість, платоспроможність, ліквідність та достатню фінансову незалежність 
підприємства у довгостроковому періоді; забезпечити оптимальне залучення та ефективне використання 
фінансових ресурсів підприємства; ідентифікувати зовнішні і внутрішні небезпеки та загрози фінансовому 
стану підприємства та розробляти заходи для їх вчасного усунення; самостійно розробляти та впроваджувати 
фінансову стратегію; забезпечувати достатню фінансову незалежність підприємства; забезпечувати достатню 
гнучкість при ухваленні фінансових рішень; забезпечувати захищеність фінансових інтересів власників 
підприємства [2]. 

Побудова механізму управління фінансово-економічною безпекою має здійснюватися поетапно [5,6]. 
Етап 1. Формування базових засад механізму управління фінансово-економічною безпекою 

підприємства. Необхідно сформулювати стратегію, цілі, функції, принципи та методи управлення 
підприємством, а також конкретизувати суб’єкт і об’єкт управління в рамках концепції забезпечення 
економічної безпеки підприємства в цілому. 

Етап 2. Якісний і кількісний аналіз середовища функціонування. Ідентифікація ризиків і загроз 
фінансово-економічній безпеці підприємства. 

Етап 3. Виявлення найбільш значущих ризиків і оцінка їх впливу на фінансово-економічну безпеку 
підприємства. 

Етап 4. Аналіз і оцінка ризиків. На цьому етапі визначається конкретний набір показників фінансово-
економічної безпеки, і на їх основі здійснюється кількісне оцінювання ризику. 

Етап 5. Визначення складових механізму управління фінансово-економічною безпекою: інструментів, 
методів, важелів забезпечення фінансово-економічної безпеки, системи інформаційно-аналітичного 
забезпечення, системи управління.  

Представлений механізм управління фінансово-економічної безпеки підприємства дозволяє поетапно 
розробляти грамотні управлінські рішення в галузі сталого розвитку. 

Система фінансово-економічної безпеки підприємства має виконувати низку функцій, а саме 
прогнозування, виявлення, попередження, послаблення небезпек та загроз; забезпечення захищеності діяльності 
підприємства та його персоналу, формування потрібного конкурентного середовища, збереження його майна, 
ліквідації наслідків завданих збитків тощо. 

Щодо функцій механізму управління фінансово-економічною безпекою підприємств, то вони є 
загальними, але стосовно фінансово-економічної безпеки вони мають містити "інтегровані елементи" 
(підфункції), сутність яких подано в табл. 1. 

 
Таблиця 1. – Функцій механізму управління фінансово-економічною безпекою підприємств 

Функція 
управління Сутність у контексті управління фінансово-економічною безпекою підприємств 

Прогнозування Визначення тенденцій стану фінансово-економічної безпеки за умови різних впливів 
зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування підприємства  

Планування Визначення параметрів руху грошових потоків підприємства в системі фінансових відносин 
за критерієм стану його фінансово-економічної безпеки 

Організація 
Встановлення взаємовідносин між усіма центрами прийняття фінансових управлінських 
рішень з урахуванням "вертикально-ієрархічних та функціонально-горизонтальних зв'язків" 
підприємства 

Регулювання 
Реалізація заходів впливу на стан фінансово-економічної безпеки через усунення 
диспропорцій у запланованих параметрах руху грошових потоків підприємства у системі 
його фінансових відносин  

Мотивування Розроблення системи мотивацій щодо зацікавленості персоналу в сприянні покращенню 
стану фінансово-економічної безпеки як елементу їх персональної безпеки 

 
На шляху до досягнення прийнятного рівня фінансової безпеки підприємствами постає низка проблем, 

серед яких:  
1) переважність використання реактивного підходу, тобто очікування негативного впливу загрози і вже 

подальші заходи щодо ліквідації наслідків замість передчасного аналізу можливих шляхів уникнення цього 
впливу;  

2) необхідність підвищення якості збору інформації не лише про конкурентів, але й про стан власної 
діяльності, що включає першочерговість визначення цілей і стратегії підприємства;  

3) недостатнє застосування аналізу витрат підприємства на економічну безпеку;  
4) нехтування наявними можливостями підприємства та спрямування всієї системи фінансової безпеки 

на роботу із загрозами;  
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5) недосконалість законодавчої бази з даного питання, відсутність чіткого визначення прав і обов'язків 
підприємств і держави у цій сфері, що призводить до використання неправомірних заходів і байдужості 
держави або неможливості її впливу. 

Висновки. Ефективність реалізації механізму управління фінансово-економічною безпекою 
підприємства потребує виокремлення та систематизації принципів управління фінансовою безпекою. Побудова 
механізму управління фінансово-економічною безпекою має здійснюватися поетапно. Система фінансово-
економічної безпеки підприємства має виконувати низку функцій, а саме прогнозування, виявлення, 
попередження, послаблення небезпек та загроз; забезпечення захищеності діяльності підприємства та його 
персоналу, формування потрібного конкурентного середовища, збереження його майна, ліквідації наслідків 
завданих збитків тощо.  

В цілому, концепція забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств має бути складовою 
стратегічного управління підприємством, що дозволяє удосконалити підхід до його визначення як до системи 
економічних відносин, які виникають між органами управління та різними групами стейкхолдерів, з приводу 
реалізації довгострокових інтересів та цілей підприємства, у тому числі шляхом забезпечення фінансово-
економічної безпеки. Формування концепції є проблематикою майбутніх досліджень.  
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The financial sector is one of the most active sectors of the M&A market in the national economy. Today, 

Ukraine is among the three countries with the highest rate of growth in the number of M&A deals. Given that more than 
half of all agreements that are formed in forming business alliances are mergers or acquisitions, the analysis of this form 
of enterprise integration is very relevant. Negative trends in the financial and economic environment, on one hand, 
stimulate mergers and acquisitions and, at the same time, significantly increase the associated risks of these projects due 
to the lack of reliable valuation information. The issue of organizing analytical work is of particular relevance, because 
it is possible to achieve the set goals with a flexible approach to the restructuring process. 

The prerogative of research on mergers and acquisitions belongs to US researchers, since the strongest activity 
of such consolidations is observed in the US markets. P.Gaughan, D. DePamphilis, F. Krueger, R. Nelson and others are 
considered to be the founders of scientific studies of mergers and acquisitions operations. However, overwhelmingly, 
all processes are considered based on the US antitrust law, which focuses not on process control but on process control. 
Among domestic economists, attention is paid to the processes of merger and acquisition in the context of 
internationalization and international economic integration in the works of I. Burakovskyi, A. Galchinskyi, V. Geiets, 
V.Kryuchkov, A. Rudnev, A.Stafeiev and many others.  

The purpose of the article is to identify the main trends in the development of the domestic market of mergers 
and acquisitions and to study the activities of investors in it. 
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Mergers and acquisitions (hereinafter M&A) are operations that, together with the transfer of ownership, 
imply, first and foremost, a change in control of the enterprise. Therefore, the acquisition of small, including 
speculative-oriented speculative income, equity stakes by individuals and institutional investors - portfolio investments 
- does not apply to them. The concept of acquisition covers the acquisition of the entire enterprise, its individual parts, 
as well as strategic participation in the capital. Mergers are a particular form of acquisition in which a company being 
sold is deprived of legal independence. 

Depending on the goals and methods, they distinguish between “friendly” and “aggressive” (“hostile”) 
absorption. In the first case, an agreement is concluded between the investor who openly makes an offer to buy the 
majority stake and the board of directors of the company to be purchased. Its terms are registered with the relevant state 
authorities and approved at the meeting of shareholders of the company. The situation is different when the absorption 
entity tries to resist. In such cases, investors appeal directly to the shareholders by sending them letters or placing 
advertisements in the press. Concurrently, the company is buying shares in the open market. Such a fight raises the 
price of the shares of the acquisition entity several times. However, such a scenario is possible if the company’s shares 
are dispersed, and the controlling group owns a small stake. 

Financier Warren Buffett, among the causes of the merger and acquisition process, given the goals of these 
agreements, highlighted the following [1]: 

 protective - companies are looking for opportunities to grow by acquiring complementary assets, 
strengthening their position in the market, eliminating competitors (by buying them or increasing their own share by 
market); 

 investment - related to the placement of free cash, participation in a profitable business, the purchase of 
undervalued assets, the use of management skills; 

 information - aimed at obtaining information about new technologies, consumers, products or services; 
 competitive advantages - associated with the creation of barriers to eliminate the entry of potential 

competitors; 
 objectives of shareholders - creation of partnership and attraction of strategic investors in their company, 

allocation of part of business into a separate business unit, sale of part of shares. 
Worldwide, a number of measures have been developed to counteract aggressive investors, known as “shark 

deterrents." In particular, contracts that are made when hiring top executives of a company may state that when they are 
fired due to the takeover of a business by another company, the latter is required to pay high bonuses to everyone. This 
fact makes the absorption process economically unprofitable. Such contracts are now called “golden parachutes." 
Another interesting way to protect against unfriendly acquisitions is to restructure your assets. Yes, the acquisition 
entity, when it senses a real threat to its existence, begins to buy assets that are not needed by the aggressor. The 
situation may develop differently - the company quickly sells assets for which, in fact, the aggressors and have 
identified the takeover. Economists call this process the sale of “crown diamonds.” As you know, the best defense is an 
attack. With the necessary resources, the absorption entity buys the aggressor stock in the open market to protect itself. 
This step significantly weakens the power of the latter [2]. 

Mergers and acquisitions can take different organizational forms. If companies in one industry merge, this 
form of merger is called horizontal. When a buyer expands its operations by combining all production stages under one 
control center, they speak of a vertical organizational form. When merging companies in different, non-related 
industries, this event is a conglomerate form of mergers. During an economic crisis, consolidated (corporate) business 
has a number of economic and financial benefits – merged companies are more likely to survive these troubled times. In 
addition, national business is both organizationally and financially sufficiently politicized. This fact will continue to 
drive the growth of corporate unions, which can be managed from a single center. 

And a survey conducted by Dealogi, a research company, shows that the M&A volume worldwide renewed in 
2017 its maximum reached in 2007, amounting to $5 trillion [3]. Ukraine has made a very modest contribution to the 
global index. The volume of all mergers and acquisitions in the Ukrainian market was in the range of $ 1 billion, and 
the agreements themselves were in the category of technical ones. Despite the significant increase in M&A transactions 
worldwide, the United States continues to be the leader in the number and cost of M&A operations today. The 
following are the countries of the Anglo-Saxon model of corporate governance: the United Kingdom, Canada, 
Australia, followed by France, Germany, Italy and Russia, with a prominent place in the M&A agreements. 

The current stage of the global M&A market has a number of new features: 
 mergers mainly occur in highly monopolized industries and in much larger volumes; 
 M&A initiator companies are private, collective, sovereign wealth funds or large corporations of raw 

materials suppliers to the world market and owners of cheap labor (companies from the Middle East, Russia, India and 
China); 

 during the global financial crisis, a large number of mergers and acquisitions appear, in the form of 
companies whose market value has fallen sharply, that is, many companies acquire a fair (not inflated) price. 

 alliances are increasingly being formed to implement international M&A agreements. 
In Ukraine, M&A processes are in line with global trends. Many young Ukrainian scholars are exploring 

mergers and acquisitions in the banking sector. N. Kuznetsova, when presenting the main trends in the development of 
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the banking services in Ukraine and the impact of global integration and globalization processes on the development of 
the Ukrainian banking system, notes that at the present stage there is an intensification of the processes of consolidation 
and concentration in the banking sector on the basis of mergers and acquisitions of banks, which is why financial 
institutions are gaining enormous proportions [4]. Keeping a small “pocket” bank becomes more difficult from a 
financial point of view, as due to increased regulatory requirements and increased competition, not all shareholders are 
ready to spend resources on its capitalization and further development, but the way of joining them is also not satisfied. 

Thus, the volume of transactions involving Ukraine as a seller, buyer, or country of origin of assets after a 
three-year decline in 2013 showed an increase of more than twice - up to $4.2 billion. The uncertainty of the economic 
and political situation in Ukraine, the depreciation of UAH against the currencies, the harsh conditions and the reduced 
availability of borrowing - there’s an incomplete list of reasons that prompted foreign companies to sell assets in 
Ukraine in 2014. Some of the agreements were due to take place in 2013, but political and economic factors, not being 
the direct cause, significantly accelerated their completion. 

One of the most active contributors to M&A deals was a Russian business. On the way out of Ukraine, 
companies with Russian capital were encouraged by the intensification of the conflict between the two countries, the 
unfavorable environment in Ukraine, together with the decline in purchasing power of the population, and the crisis in 
the mother market. Some sectors were able to retain their investment attractiveness - investments that did not have a 
strong territorial attachment continued their investment. First and foremost, this fact applies to e-commerce projects. 
Some assets in the financial sector have also remained attractive.  

But the few of Ukrainian companies that had a resource for investing mainly preferred to find it for use outside 
Ukraine. For example, in 2014, Alfa Bank (Ukraine) became the owner of the Bank of Cyprus. For EUR 202.5 million, 
the buyer received 99.8% of shares in the Bank of Cyprus, its financing from the parent bank and the loan portfolio of 
Bank of Cyprus to Ukrainian borrowers for $500 million. Metinvest has completed the acquisition of 49% of the 
company Black Iron Ltd. (Cyprus), BlackIron's (Canada) daughters. The last transaction – $5 million of the $20 million 
total – was paid in the summer of 2014. In the spring of 2014, the Dnipropetrovsk’ company Omega, the operator of the 
Varus retail network, bought the Crossroads network of the Russian company X5 Retail Group. Crossroads was the last 
Russian food network in Ukraine. 

Trends that determined sales in Ukraine - optimization of structures and getting rid of unprofitable / non-core 
areas, concentration, as well as deterioration of relations with Russia, which forced to abandon business development in 
this country. Several sectors will remain of potential interest in the near future. First of all, it is agriculture, IT and 
energy. Not only do M&A agreements promote the redistribution of property from inefficient owners to more efficient 
managers, but they also facilitate the redistribution of capital within different industries, which has a positive impact on 
the country’s economic development. 

The field of further research in this area may be: determining the forecasts of the dynamics of mergers and 
acquisitions in Ukraine and worldwide and building relevant trends, establishing the factors of influence, etc. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИКИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ НА МАКРО- ТА МІКРОРІВНЯХ 
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Практика країн з ринковим розвитком економіки приділяє особливу увагу розвитку та підтримки 

малого та середнього бізнесу. Стимулом розвитку МСБ в Європі - є впровадження інновацій без вкладання 
значних фінансових ресурсів в порівнянні з великими підприємствами, що відбувається за рахунок невеликого 
парку обладнання, значної гнучкості процесу виробництва, швидкого та відносно легкого переходу з одного 
виду продукції на інші. Виявлено, такій підхід до формування підприємств є найбільш ефективнішим, за 
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рахунок: нижчою собівартістю продукції; наближеністю до споживача;  проявлення більш ділової активності в 
тих сферах діяльності де великі підприємства не завжди ефективні. 

Вивченню проблем розвитку МСБ присвячені наукові роботи таких вчених як Варналія З., Вовчака А., 
Гейця В., Чумаченко М., Портера М. та інших. Незважаючи на значну кількість наукових робіт залишається 
достатньо проблем щодо перспективного розвитку МСП в Україні, що потребують дослідження європейського 
досвіду за для його можливого впровадження в цей процес. 

Порівняння визначальних характеристик, які притаманні для мікро-, малих- та середніх підприємств в 
ЄС та Україні надані у табл.1. 

 
Таблиця 1 - Визначальні характеристики для мікро-, малих- та середніх підприємств в ЄС та Україні 

Тип 
підприємства 

Характеристики для мікро-, малих- та середніх підприємств 
ЄС Україна 

Підприємства з 
численністю 

персоналу, осіб 

Річний 
обсяг, млн. 

євро 

Річний ітог 
балансу 

Підприємства з 
численністю 

персоналу, осіб 

Річний 
обсяг, млн. 

євро 

Річний ітог 
балансу 

Мікро 1–9  2  2 до 10  0.700  0.350 
Малі 10–49 10 10 До  50  8.0  4.0 
Середні 50-249 50 43 До 250 40.0 20.0 
Великі Від 250   Від 250   

Складено на основі [1,с.65, 2] 
 
Розподіл підприємств на мікро, малі, середні по визначальній характеристики – численності персоналу 

в країнах ЄС співпадають з розмірами цього показника які діють в Україні. Але розміри таких показників як 
річний обіг та розмір активів в ЄС і Україні різняться, що пов’язано з різними фінансовими та діловими 
можливостями бізнес структур.    

Обсяги підприємницької діяльності Європейського бізнесу надано у табл.2. 
  

Таблиця 2- Структура обсягів підприємницької діяльності в ЄС в залежності від типу підприємств 
Тип підприємства Обсяг, млн. євро Питома вага, % 

Мікро 5253 19.98 
Малі 4891 18.61 

Середні 5108 19.43 
Великі 11033 41.97 

Складено на основі [ 3] 
 
Таким чином, в ЄС мікро, малі та середні підприємства з численністю персоналу до 250 осіб  

виробляють 58 % продукції, що свідчить про позитивний результат від їх діяльності. 
Розглянемо галузеву структуру розвитку МСБ в Європі (див табл.3).  
 

Таблиця 2- Структура обсягів продукції виробляємої МСБ в Європі, в залежності від галузі 
Галузь Обсяг, млн. євро Питома вага, % 

1 2 3 
1. Торгівля 6582.3 45.21 
2. Виробництво 2720.0 18.68 
3. Будівництво 1315.4 9.03 
4. Консалтинг, наука та інжиніринг 1041.6 7.95 
5. Логістика 755.9 5.19 
6. Інформаційні та комунікаційні 
послуги 584.7 4.01 

7. Постачання енергоносіїв та 
кондиціювання повітря 479.3 3.29 

8. Готелі та громадське харчування 447.9 3.07 
9. Нерухомість 413.4 2.84 
10. Водопостачання та каналізація 146.5 1.00 
11. Корисні копалині 72.6 0.50 
12. Інші 692.4 4.75 

Складено на основі [ 3] 
 
На першому місці торгівельна галузь – вона надає найбільший обсяг – 45 %, на другому місці – 

виробництво (18.68%).   
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В останні десятиліття в Україні процес створення МСБ теж набуває зростання, але здійснюється доволі 
повільно, що пов’язано з рядом проблем з якими стикаються підприємці та потребують їх вирішення. 

Динаміка зміни кількості промислових підприємств з розподілом на великі, середні та малі у 2014-2018 
рр. надано у табл.4. 

 
Таблиця 4. Зміна кількості підприємств в Україні з розподілом на великі, середні та малі у 2014-2018 рр. 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 
1 2 3 4 5 6 

Загальна кількість підприємств:  
- темп зміни до 2014 р., % 341001 343440 

0.71 
306369 
-10.15 

338256 
-0.80 

355952 
4.38 

Великих 
- темп зміни до 2014 р. , % 
- частка у загальному обсязі,%  

497 
 

0.14 

423 
-14.9 
0.12 

383 
-22.9 
0.12 

399 
-19.7 
0.12 

446 
-10.3 
0.12 

Середніх 
- темп зміни до 2014 р., % 
- частка у загальному обсязі,%  

15906 
 

4.67 

15203 
-4.4 
4.43 

14832 
-6.7 
4.84 

14937 
-6.1 
4.41 

16124 
1.4 
4.53 

Малих 
- темп зміни до 2014 р. , % 
- частка у загальному обсязі,%  

324598 
 

95.19 

327814 
0.9 

95.45 

291154 
-10.3 
95.03 

322920 
-0.5 

95.47 

339382 
4.5 

95.34 
Мікропідприємств 
- темп зміни до 2014 р. , % 
- частка у загальному обсязі,%  

278922 
 

81.79 

284241 
1.9 

82.76 

247695 
-11.2 
80.85 

278102 
-0.3 

82.22 

292783 
5.0 

82.25 
Складено на основі [ 4] 
  
Таким чином, у 2018р. спостерігається збільшення кількості підприємств. Значну частку в загальній 

кількості підприємств займають малі підприємства - 95%, у тому числі 82 % приходиться на 
мікропідприємства.  

Не дивлячись на збільшення МСБ в Україні необхідно приділяти увагу їх розвитку та фінансовому їх 
забезпеченню:  

– як показує досвід розвинутих країн, для підтримки розвитку МСБ та їх ефективності, необхідна 
державна підтримка. В сучасних умовах одним із напрямків розвитку МСБ  – є державна підтримка, але вона 
недостатня та потребує утворення умов для залучення інвесторів для ефективного розвитку малого бізнесу в 
Україні;  

– в умовах обмеженості внутрішнього попиту на продукцію та послуги необхідна перегляд 
оподаткування та введення пільг для підприємств, що сприяють створенню нових робочих місць;  

– для забезпечення підприємств новітніми технологіями та технологічним обладнанням необхідні 
значні фінансові ресурси, яких в достатньому обсязі бізнес не має. Тому необхідні пільгові умови для 
банківських і небанківських установ при забезпеченні МСБ  довгостроковими кредитами. Так, якщо в 
закордонній практиці надаються кредити під 3-5%, то в Україні відсотки по кредитам тримаються на рівні 24-
28%, що не сприяє ділової активності; 

– немаловажну роль відіграє тіньова економіка – де яки МСБ використовують практику роботи без 
оформлення договорів, намагаються переводити свої операції в готівковий оборот, приховують доходи, 
занижують офіційні розміри заробітної плати, тим самим ухиляються від оподаткування, що потребує нових 
підходів до таких МСБ.  
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О.Л. Малін, к.ю.н., доцент 

Одеський національний політехнічний університет 
(Одеса, Україна) 

 
Зведений SWOT-аналіз середовища інноваційно-орієнтованого інфраструктурного державно-

приватного партнерства (ДПП) доводить, що інфраструктура України (її стан, ефективність та якість послуг) 
значно програє інфраструктурі розвинутих країн внаслідок хронічного недофінансування та неефективного 
державного управління.  

Традиційну форму подання результатів удосконалено в частині виділення додаткових складових у  
кожному блоці (сильних та слабких сторін, можливостей та загроз) [1]. Це такі складові, що обумовленні 
чотирьома чинниками:   

− механізмом і природою економічних відношень ДПП;  
− особливостями інфраструктурної сфери ДПП;  
− інноваційним розвитком; 
− сталим розвитком; 
Кожен з цих чинників накладає власні характеристики, тому їх вплив враховано та продемонстровано 

угрупуванням сильних та слабких сторін, можливостей та загроз за відповідними ознаками окремо. 
Зведений і секторальний SWOT-аналіз середовища інноваційно-орієнтованого інфраструктурного ДПП 

проведено з врахуванням відкритих статистично-аналітичних даних та програмно-концептуальних документів: 
видавництва Bloomberg, Світового Банку, Комісії Європейських співтовариств, Європейської комісії, 
представництва ООН, Міжпарламентської Асамблеї держав, Економічної і соціальної комісії Азії і Тихого 
океану, Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України, Проектного офіс з питань державно-
приватного партнерства в інфраструктурі «SP3ILNO» [2], Верховної Ради України, Офісу Президента, 
Державної служби статистики України, Міністерства інфраструктури України.  

Також критичного ретроспективного аналізу результатів аналогічних та дотичних наукових 
досліджень, які проводили зокрема де-яких зарубіжні вчені: Корженко В., Говоруха В., Амосов О., та 
Варнавский В., а також вітчизняні: Брайловський І., Винницький Б., Гальчинський К., Геєць В., Гусєв Ю., 
Дмитрієва О. [3], Єфименко Т., Ілляшенко Н. [4], Ісаєнко В.М., Кваша Т., Комарницька Г., Мельник А., Наумов 
Д., Никифорук О. [5], Олійник К., Орловський М., Сімсон О., Філиппова С. [1], Філіппов В., Чмирьова Л. та ін. 

Загалом, оброблені наукові дані та праці вчених, а також власні дослідження [1] вказують на низький 
рівень впровадження інновацій та невідповідність тенденцій розвитку транспортної інфраструктури світовим 
ключовим інноваційним трендам зумовлює саме відсутність системного підходу до управління інноваційною 
діяльністю у відповідних секторах транспортної сфери. Таким чином формується необхідність SWOT-аналізу 
середовища, де розгортатиметься інноваційно-орієнтоване інфраструктурне державно-приватне партнерство. 

Результати секторального SWOT-аналізу інноваційно-орієнтованого інфраструктурного ДПП 
демонструє табл. 1, яка за класичним підходом висвітлюють сильні та слабкі сторони, можливості та загрози 
для однієї із чотирьох інфраструктурних галузей України, де здійснюється ДПП, а саме автомобільні дороги. За 
аналогією у повному досліджені проведений SWOT-аналіз і для інших галузей: порти, залізниця, авіаційна 
інфраструктура. 

Вплив особливостей автомобільних доріг на характеристики проєктів інноваційно-орієнтованого ДПП 
у сфері автотранспорту, у першу чергу, проявляється через їх якість та динаміку стану. 

Якщо стан автомобільних доріг дещо, хоча й повільно, покращується, то знос рухомого складу на 
автомобільному транспорті (з яких 80 % належить приватним перевізникам), сягнув найвищого рівня, що 
дозволяє визначити стан основних засобів як незадовільний та невідповідний стандартам ЄС:  

− вантажні перевезення: 81 % вантажівок не відповідають екологічним стандартам ЄС «Євро-4» та 
«Євро-5», в’їзд до ряду країн ЄС їм заборонено;  

− пасажирські перевезення: 90% автобусного парку міжнародних перевезень старше 10 років, а 
автопарк міжміських та міжобласних перевезень зношений більш ніж на 90 %, а  його показники екологічності 
не відповідають навіть стандартам «Євро 3».  
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Таблиця 1. Зведений SWOT-аналіз середовища інноваційно-орієнтованого інфраструктурного ДПП, 
автомобільні дороги 

Сильні сторони (S) Слабкі сторони (W) 
1. Пріоритетність автомобільних доріг як 
об’єкту залучення інвестицій державою. 
2. Розвинена мережа доріг.  
3. Досвід співробітництва с провідними 
світовими компаніями щодо підготовки 
концесійних проектів у галузі 
предпроєктування та аналізу проєктів концесії 
на автошляхах (м. Львів-м. Краковець, кільцева 
дорога м. Київ). 
4. Прийняття Україною 17 Цілей сталого 
розвитку, визначення 169 національних завдань 
для їх досягнення (у т.ч. розвиток 
інфраструктури). 

1. Поганий стан більшості доріг і висока вартість обслуговування. 
2. Відсутність нормативно-правової бази для функціонування 
платних доріг. 
3. Недотримання норм та регламентів утримання, експлуатації та 
поточного ремонту доріг. 
4. Високий рівень корупції у галузі вагового контролю. 
5. Непрозора структура фінансування ремонту, утримання доріг. 
6. Невідповідність структури власності та управління доріг 
місцевого значення базовим принципам стратегії децентралізації. 
7. Застаріла методика категоризації доріг. 
8. Відсутність системи контролю за дотриманням гарантійних 
обов’язків підрядників на якість дорожніх робіт. 

Можливості (О) Загрози (Т) 
1. Потреба ремонту більшості існуючих доріг. 
2. Потреба в нових автобанах і дорогах. 
3. Організація інтермодальних HUBів. 
4. Зростання обсягів транспортних послуг 
внаслідок синергетичного ефекту від інтеграції 
різних видів транспорту. 
5. Інтеграція інформаційних систем 
транзитних перевезень вантажу: єдиний 
транспортний документ для всіх видів 
транспорту за маршрутом. 
6. Інтеграція інформаційних систем  місцевих 
перевезень, єдиний квіток для всіх видів 
транспорту. 
7. Екологічні види палива, електрифікація 
транспорту. 

1. Відсутність Стратегії управління національною дорожною 
мережею у відповідності з категоризацією та класифікацією доріг та її 
наслідок – відсутність важелів впливу на регулювання завантаженості 
доріг. 
2. Загроза втрати статусу  «країни комфортного транзиту». 
3. Відсутність реальної  стратегії розвитку ДПП у дорожньо-
транспортної сфері. 
4. Загроза незбереження стану доріг в межах, встановлених 
нормами із-за відсутності контролю та високого рівня корупції у 
питанні недопущення перевантаження вантажного транспорту. 
5. Недостатній розвиток придорожньої інфраструктури. 
6. Світові тенденції зростання вартості пального. 
7. Підвищення ризику аварій  внаслідок високого рівню зносу 
транспорту і поганого стану доріг. 

Джерело: удосконалене на підставі даних Економічної і соціальної комісії Азії і 
Тихого океану, Верховної Ради України, [2] з врахуванням [3, 4, 5] 

 
Вирішенням цієї проблеми має бути створення аналогу європейської системи організації технічного 

нагляду за станом транспортних засобів як проєкт ДПП між державою, яка виконує нормативно-правові 
регулюючі функції та страховими компаніями, які беруть на себе відповідальність за якість контролю 
технічного стану автомобілів, які є  надважливою складовою сукупних ризиків, що підлягають страхуванню. 
Така нова система відносин відбудовує коректну взаємозалежність інтересів держави в частині екологічної 
безпеки, безпеки автоперевезень та власників транспортних засобів, які стають у цій системі абсолютно 
захищеними від будь-яких корупційних ризиків. Також слід звернути увагу на позитивну практику побудови у 
рамках ДПП багатофункціональної та глибоко інноваційної цифрової системи вагового контролю. 
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