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ВСТУП
Одним із важливих завдань економічної науки є формування

принципів, методів та інструментарію забезпечення стабільної та ефе-
ктивної діяльності економічних суб’єктів. При цьому головна увага на
сьогоднішній день повинна приділятися формуванню цілісного забез-
печення системи фінансової безпеки, оскільки в економічній системі
все більшого значення набувають відносини щодо управління фінан-
совими ресурсами та оптимізація їх використання, а також фінансові
важелі і методи, що забезпечують стабільну та ефективну діяльність
господарських суб’єктів.

Система фінансової безпеки повинна використовувати надбання
сучасної економічної науки і діяти постійно, а не за фактом настання
кризи, тобто економісти мають заздалегідь попереджати розвиток
кризових явищ, забезпечуючи власну ефективну діяльність. З огляду
на це актуальними стають: наукові дослідження, спрямовані на вдос-
коналення методичного забезпечення моніторингу фінансового стану
підприємства та зовнішніх факторів з метою раннього виявлення
ознак його кризового розвитку; визначення масштабів кризи, дослі-
дження основних факторів, що її обумовлюють; створення і реалізація
заходів щодо запобігання кризам і попередження банкрутства; конт-
роль за виконанням заходів з формування фінансової безпеки і оцінка
отриманих результатів шляхом використання фінансового інструмен-
тарію. Здійснення зазначених заходів створить дієвий інструмент за-
побігання кризам, забезпечення стабільної та ефективної фінансової
діяльності.

Питання фінансової безпеки є актуальним для різних груп суб’єк-
тів господарювання. Основною з них, звичайно, є підприємства. Втім,
зважаючи на особливості сучасної економічної системи, необхідним,
на наш погляд, є дослідження питань забезпечення фінансової безпеки
банків. Оскільки основною причиною поточної глобальної економічної
кризи і епіцентром подій є світова фінансова система, саме її неста-
більність, прорахунки і масштаби операцій на світових фінансових рин-
ках призвели до того, що економічна криза охопила всі країни. Банків-
ська ж система є основною складовою фінансової системи, тому
питання фінансової безпеки банків виходять сьогодні на перший план.
Особливо актуальним це питання є для банківської системи України,
оскільки етапи зростання неминуче ведуть до спадів та пов’язаних з
цим кризових явищ.
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Теоретичними дослідженнями у сфері фінансової безпеки держави
та суб’єктів підприємництва, а також окремими теоретичними аспекта-
ми, необхідними для формування системи фінансової безпеки, займа-
лись такі вчені, як: Е. Альтман, Дж. Аргенті, О.І. Барановський, В. Бівер,
М.Д. Білик, І.А. Бланк, О.Д. Василик, К.С. Горячева, А.О. Єпіфанов,
М.М. Єрмошенко, Г.П. Іванова, С.М. Ілляшенко, В.Г. Крижанівська,
В.В. Ковальов, Е.М. Коротков, Л.О. Лігоненко, Р. Ліс, Т.М. Мельник,
В.П. Москаленко, Є.В. Новосядло, Б.А. Райзберг, Р. Таффлер, О.О. Тере-
щенко, С.Я. Салига, Г.М. Скудар, Е.А. Уткін, О.І. Хитрін та багато ін-
ших. Проблеми забезпечення фінансової безпеки банків досліджували
такі вчені, як: С.І. Адаменко, Д.А. Артеменко, О.І. Барановський,
І.А. Бланк, П.А. Герасимов, М.М. Єрмошенко, М.І. Зубок, Г.О. Крама-
ренко, І.В. Сало, О.Й. Шевцова та багато інших.

Високо оцінюючи їх вклад у вирішення теоретичних і практич-
них аспектів щодо забезпечення фінансової безпеки, мусимо вказати
на необхідність подальшого розвитку теоретичної бази з даної тема-
тики. На сьогодні є цілий ряд невирішених проблем у цій сфері, зок-
рема, це проблеми фінансової діагностики та прогнозування кризо-
вих явищ, вибору фінансових важелів і методів для забезпечення
фінансової стабільності та ефективної діяльності, а також оцінки їх
реалізації. Також це стосується досліджень цілого ряду специфічних
ризиків у діяльності банків, процесу проведення діагностики та оцін-
ки рівня фінансової безпеки банків, а також застосування фінансово-
го інструментарію для подолання кризових явищ з врахуванням осо-
бливостей як економіки України в цілому, так і банківської системи
країни зокрема.

Цим та іншим проблемам присвячена дана монографія, що скла-
дається з двох структурних частин, перша з яких присвячена питан-
ням забезпечення фінансової безпеки на рівні суб’єктів підприємни-
цтва, а друга зосереджує увагу на особливостях фінансової безпеки
банків. Авторами досліджено сутність поняття фінансової безпеки на
різних рівнях (фінансова безпека держави, фінансова безпека банків-
ської системи, фінансова безпека суб’єктів підприємництва та фінан-
сова безпека банків), розглянуто причини виникнення кризових ситу-
ацій та методи їх попередження. Досліджено роль і місце фінансової
безпеки підприємств і банків у комплексі фінансової безпеки держави.
Основна увага приділяється проблемним аспектам забезпечення фі-
нансової безпеки в Україні, аналізу сучасного стану банківської сис-
теми України в контексті рівня її фінансової безпеки та теоретичним
розробкам щодо формування і впровадження системи фінансової
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безпеки в діяльність суб’єктів підприємництва і банків. У роботі роз-
глянуто сутність, принципи побудови, структуру і алгоритм дії як сис-
теми фінансової безпеки в цілому, так і особливості окремих її елеме-
нтів. Також у роботі пропонується ряд новацій та удосконалень щодо
існуючої теоретичної бази в сфері фінансової безпеки як підприємств,
так і банків.

Видання рекомендоване для фахівців у галузі фінансів, а також
студентів і аспірантів економічних спеціальностей, викладачів і нау-
ковців.
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Розділ 1
ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

1.1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ
СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

1.1.1. Сутність і місце фінансової безпеки
суб’єктів підприємництва
в системі фінансової безпеки держави

Однією з основних проблем будь-якої економічної системи є за-
безпечення її ефективної та стабільної діяльності. У сучасних мінли-
вих та висококонкурентних умовах дуже актуальними є питання саме
стабільного безкризового розвитку. З переходом до ринкових відно-
син Україна змогла повною мірою оцінити вплив різного роду криз на
розвиток економіки.

Тенденції розвитку сучасного суспільства такі, що питання без-
пеки набувають особливої ваги. Пояснюється це глобальними проце-
сами, що відбуваються у світі.

Насамперед ми вступили в період, коли будь-яка з розвинутих кра-
їн може стати об’єктом удару терористів, що в умовах глобалізації фі-
нансових ринків може спричинити дестабілізацію світової економіки,
а також вплинути на стан національних економік. Прикладом можуть
бути події 11 вересня 2001 року. За оцінками спеціалістів Всесвітнього
банку, загальний збиток, понесений світовою економікою, становив
близько 80 млрд. дол. У ВТО прийшли до висновку, що контртерорис-
тичні заходи призвели до зростання цін на товари і послуги. Підвищені
заходи безпеки збільшують терміни транспортування, насамперед до-
рожчають товари, які перевозять повітряним і морським транспортом.
Крім того, збитків економіці країни може нанести репутація держави –
об’єкта терористичних атак. У цілому на те, щоб світова економіка по-
долала наслідки крупних терактів, згідно з дослідженням Міжнародно-
го валютного фонду, потрібно від трьох до шести місяців [309].

Наступним дестабілізуючим чинником є важкопрогнозовані змі-
ни цін на нафту та інші енергоносії. Безумовно, загальна довгостроко-
ва тенденція до їх зростання не викликає сумніву у фахівців, але ситу-
ацію ускладнює те, що ціни на енергоносії в короткостроковому
періоді змінюються в достатньо великому діапазоні. Будь-яка нестабі-
льність у країнах – експортерах нафти – вмить викликає зростання
світових цін.
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Головним же дестабілізуючим чинником є сама світова фінансова
система. Саме стан світової фінансової системи та фінансові відноси-
ни між економічними суб’єктами на сьогоднішній день є визначаль-
ними умовами настання глобальної економічної кризи. На підтвер-
дження цієї думки проаналізуємо найбільші світові економічні кризи
ХХ сторіччя (табл. 1.1).

Таблиця 1.1
Еволюція світових економічних криз

Період
кризи

Характер
кризи Наслідки для світової економіки

19
29

-1
93

3

Кр
из

а п
ер

ев
ир

об
ни

цт
ва

- високий рівень безробіття (у 1931-1932 роках у розвинутих
країнах налічувалося більше 26 млн. безробітних);

- падіння рівня життя середнього класу – службовців, інтелігенції,
дрібних підприємців; розорення багатьох фермерів;

- падіння цін, якого ще не знала економіка США, Німеччини, Франції
та Англії, супроводжувалося різким скороченням виробництва,
відбувалася глибока криза всієї банківської системи,
знецінювалися валюти;

- припинили платежі за зовнішніми позиками Великобританія,
Франція, Німеччина, Італія. У 1931 р. США на рік відстрочили
всі платежі по зовнішніх боргах;

- у фінансовій сфері впродовж 1929-1933 рр. спостерігалися
падіння вартості акцій, дестабілізація ситуації на валютних біржах;

- згідно з даними статистики найбільших збитків від кризи зазнали
США, Канада, Німеччина і Польща (падіння обсягів виробництва
в нижній “точці” в порівнянні з 1928 р. більш ніж на 50 %); досить
відчутних – Австрія, Нідерланди та Чехословаччина (відповідно
на 30-40 %); порівняно невеликих – Великобританія, Японія,
Данія, Румунія (близько 20 %)

19
73

-1
97

4, 
19

81
-1

98
2

Ст
ру

кт
ур

ні 
кр

из
и

(си
ро

ви
нн

а й
 ен

ер
ге

ти
чн

а)

- різко скоротилося виробництво в енергоємних галузях
і автопромисловості;

- відбулося значне знецінення основного капіталу (у США під час
кризи 1980-1982 рр. в цілому у промисловості використовувалося
близько 65 % виробничих потужностей, а в сталеливарній
промисловості – менше 30 %. У таких же межах у 1974-1975 рр.
у країнах Заходу використовувалися виробничі потужності чорної
металургії, що було обумовлено значним скороченням попиту
на метал з боку цілого ряду галузей, заміною його пластмасами
та іншими, більш ресурсозберігаючими матеріалами);

- структурне безробіття, посилення міграції робочої сили, знецінення її
попередньої кваліфікації, порушення відповідності між основними
елементами продуктивних сил (засобами та предметами праці,
засобами виробництва і працівниками та ін.), а також
між складовими частинами технологічного способу виробництва
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Продовж. табл. 1.1
Період
кризи

Характер
кризи Наслідки для світової економіки
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- відбулося обвальне падіння індонезійської рупії, малайзійського
рінгіта, філіппінського песо і тайського бата (курси цих валют
знецінилися на 30-40 %), російський рубль був девальвований
майже в три рази;

- втрати російської економіки, яка була офіційно проголошена
неплатоспроможною, оцінювалися в 100-120 млрд. дол.;

- у три рази знецінилися фінансові і виробничі активи української
економіки (фізичних і юридичних осіб) в доларовому еквіваленті
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За оцінками фахівців Всесвітнього банку, загальний збиток,
понесений світовою економікою, становив близько 80 млрд. дол.
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и Масові неплатежі за кредитами призвели до великих втрат
банківських установ, що працювали на даному ринку, і,
як наслідок, до світової кризи ліквідності.
Міжнародний валютний фонд (МВФ) оцінив втрати світової
економіки від іпотечної кризи в США – в 170-200 млрд. дол.

У подібних умовах країни, безумовно, потребують перегляду іс-
нуючих та розробки нових підходів щодо забезпечення національної
безпеки.

Національна безпека – це “здатність держави ефективно проти-
стояти впливу наявних або потенційних загроз його існуванню і неза-
лежному розвитку” [87, с. 13]. У складі національної безпеки окремо
виділяють такі її складові, як:
· військова безпека;
· політична безпека;
· соціокультурна безпека;
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· екологічна безпека;
· економічна безпека.

На думку більшості авторів, економічна безпека є головною
складовою національної безпеки. Так, Г. Пастернак-Таранушенко пи-
ше, що економічна безпека “є базою для будь-яких інших напрямів,
відгалужень і проявів безпеки держави, оскільки все у світі, державі і
житті окремої людини має під собою економічну основу” [214, с. 29].

У широкому сенсі під економічною безпекою мають на увазі які-
сну характеристику економічної системи, яка визначає її здатність пі-
дтримувати нормальні умови працездатності системи, розвиток у рам-
ках цілей, поставлених перед нею, а у випадках виникнення різних
загроз (зовнішніх і внутрішніх) система має бути спроможна проти-
стояти їм і відновлювати власну працездатність.

Виділяють декілька рівнів економічної безпеки:
· міжнародна безпека (глобальна, регіональна);
· національна безпека (державна, галузі, регіону, суспільства);
· приватна безпека: підприємства, домашнього господарства або

окремої особи [85, с. 8].
Проте необхідно відзначити, що в цілому автори по-різному тра-

ктують поняття економічної безпеки, акцентуючи увагу на різних іс-
тотних, на їх думку, характеристиках даного поняття.

Б. Губський вказує на те, що економічна безпека “визначає здат-
ність держави забезпечувати захист національних економічних інте-
ресів від зовнішніх і внутрішніх загроз, проводити поступальний
розвиток економіки з метою підтримки стабільності суспільства і
достатнього оборонного потенціалу за будь-яких умов і варіантів роз-
витку подій” [87, с. 13].

В. Сергєєв визначає економічну безпеку як стан економіки, при
якому забезпечується вирішення трьох взаємопов’язаних завдань: ви-
сокий і стійкий розвиток, ефективне задоволення суспільних потреб,
захист економічних інтересів держави на національному і міжнарод-
ному рівнях [251, с. 5].

На думку Є. Олейникова, “національна економічна безпека – це
такий стан економіки та інститутів влади, при якому забезпечується
гарантований захист національних інтересів, гармонійний, соціально
спрямований розвиток держави в цілому, достатній економічний і
оборонний потенціал при найбільш несприятливих варіантах розвитку
внутрішніх і зовнішніх процесів” [203, с. 29].

Проаналізувавши визначення Г. Пастернака-Таранушенка, Б. Губсь-
кого, В. Сергєєва, Є. Олейникова, а також інших дослідників з даної
проблеми, ми можемо прийти до висновку, що ключовим моментом
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є здатність держави зберігати досягнутий рівень економічного розвит-
ку незалежно від зовнішніх і внутрішніх погроз.

На початковому етапі увага учених була в основному сконцент-
рована на розгляді лише питань економічної безпеки держави. Проте
за останні роки ситуація змінилася і зараз з’являється все більше ро-
біт, присвячених аналізу значення і місця фінансової безпеки в безпеці
держави.

Насамперед необхідно відзначити, що фінансова безпека є підси-
стемою економічної безпеки держави. Схематично співвідношення
понять “національна безпека”, “економічна безпека” і “фінансова без-
пека” зображено на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Фінансова складова національної безпеки

На думку І.Ф. Шлемка, фінансова безпека держави – це такий
стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, бюджет-
ної і податкової систем, який характеризується збалансованістю, стій-
кістю до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, здатністю забез-
печити ефективне функціонування національної економічної системи
та її зростання [294].

С. Кульпінський пропонує під фінансовою безпекою розуміти
здійснення цілеспрямованого комплексу заходів щодо фіскальної і
монетарної політик з метою досягнення стабільності фінансової сис-
теми і створення сприятливого інвестиційного клімату [155].

О.І. Барановський комплексно підійшов до визначення сутнісних
характеристик фінансової безпеки держави. На його думку, фінансову
безпеку слід розуміти як:
· важливу складову економічної безпеки держави, що базується на

незалежності, ефективності і конкурентоспроможності фінансово-
кредитної сфери України. Вона відображається через систему
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критеріїв і показників її стану, що характеризують збалансованість
фінансів, достатню ліквідність активів і наявність необхідних гро-
шових і золотовалютних резервів;

· ступінь захищеності фінансових інтересів на всіх рівнях фінансо-
вих відносин;

· рівень забезпеченості громадянина, домашнього господарства, груп
громадян, підприємства, організації, регіону, галузі, сектора еконо-
міки, ринку, держави, суспільства, міждержавних утворень, міжна-
родного співтовариства фінансових ресурсів, достатніх для задово-
лення їх потреб і виконання існуючих зобов’язань;

· стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, бюдже-
тної, податкової, розрахункової, інвестиційної, митно-тарифної і
фондової систем, а також системи ціноутворення, який характе-
ризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх
негативних впливів, здатністю запобігти зовнішній фінансовій
експансії, забезпечити фінансову стійкість (стабільність), ефекти-
вне функціонування національної економічної системи та еконо-
мічне зростання;

· стан фінансових потоків в економіці, що характеризується збалан-
сованістю і наявністю апробованих механізмів регулювання та са-
морегулювання;

· така якість фінансових інструментів і послуг, яка запобігає впливу
можливих прорахунків і прямих зловживань на фінансовий стан іс-
нуючих і потенційних клієнтів банків, а також гарантує (у разі по-
треби) повернення вкладених коштів [29].

Безумовно, позитивним чинником є те, що питання фінансової
безпеки в нашій країні не залишаються без належної уваги з боку
державних органів влади. Так, за дорученням Ради національної без-
пеки України була розроблена Концепція фінансової безпеки. Коор-
динатором даного проекту було ЗАТ “Українське агентство фінансо-
вого розвитку”. Згідно з даною концепцією фінансова безпека – це
“складова економічної безпеки, що характеризує стан захищеності жит-
тєво важливих інтересів держави, регіонів, підприємницьких структур і
громадян у фінансовій сфері від впливу широкого переліку негатив-
них факторів (загроз)”. Серед основних критеріїв фінансової безпеки,
на думку розробників концепції, є достатність фінансових ресурсів, їх
збалансованість і ліквідність, що забезпечує нормальне існування і ро-
звиток суб’єктів економічного життя.

Проаналізувавши дані визначення, ми можемо сформулювати
власне визначення фінансової безпеки. На наш погляд, фінансова без-
пека – це стан фінансово-кредитної сфери країни, що характеризується
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стійкістю до зовнішніх і внутрішніх загроз, а також здатністю забез-
печувати стійкий економічний розвиток держави.

На даний момент не існує єдиної точки зору щодо структури фінан-
сової безпеки. Основними сферами впливу фінансової безпеки держави
відповідно до проекту концепції є:
· бюджетна сфера і державне регулювання фінансових ринків;
· грошово-кредитна сфера;
· страхування;
· небанківські фінансові послуги;
· фондовий ринок [137].

До ключових загроз фінансової безпеки України відносять:
1. Низьку ефективність бюджетної та грошово-кредитної політи-

ки, слабкий контроль за використанням бюджетних коштів, кредитних
та інвестиційних ресурсів держави, відсутність стратегії та належного
правового забезпечення діяльності уряду щодо боргових запозичень.

2. Недостатню капіталізацію та ненадійність банківської системи
України, нерозвиненість сегмента небанківських фінансових установ,
низьку прозорість та ліквідність фінансового ринку, відсутність дієвих
механізмів акумуляції та розподілу інвестиційних ресурсів, низьку до-
віру населення до вітчизняної фінансової системи [137].

Аналіз основних положень концепції, а також досліджень сфери
фінансової безпеки, що проводились науковцями, показали, що на
сьогоднішній день приділяється недостатньо уваги фінансовій безпеці
суб’єктів підприємництва як одній з основних складових фінансової
безпеки держави. На сьогодні питання методології формування фінан-
сової безпеки суб’єктів підприємництва сфери матеріального вироб-
ництва на відміну, скажімо, від фінансової безпеки банків, страхових
компаній та інших (суто фінансових інституцій) є недостатньо розро-
бленими. Водночас очевидним є факт, що саме реальний сектор еко-
номіки був і залишається основою економіки України, а отже, і її фі-
нансової безпеки, рівень якої є прямим наслідком стану економіки
країни.

О.І. Барановський вважає за необхідне виділити в структурі
фінансової безпеки такі складові: валютну, бюджетну, інвестиційну
діяльність, фінансову безпеку банків, страхового ринку, довірчого
управління майном, фондового ринку [29]. На думку В.Т. Шлемка та
І.Ф. Бінька, в структуру фінансової безпеки потрібно включати такі
складові: фінансову, грошово-кредитну, валютну, банківську, бюдже-
тну і податкову [294]. М.М. Єрмошенко пише, що оскільки “фінансо-
во-кредитна система країни включає такі сектори (складові), як гро-
шово-кредитний, бюджетний, валютний, банківський, інвестиційний,
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фондовий, страховий”, то “такій структурі повинна відповідати і фі-
нансова безпека” [106, с. 31].

Отже, питання забезпечення безпеки держави та окремих її скла-
дових на сьогоднішній день є надзвичайно актуальним. І якщо раніше
наукова думка зосереджувала свою увагу лише на економічній безпеці,
то сьогодні все більше науковців наголошують на необхідності ство-
рення фінансової безпеки як окремого елемента системи економічної
безпеки, що має відповідати за безпеку сфери фінансових відносин.

Фінансові відносини з часом набувають все більшого значення в
економічній системі, тому виділення фінансової безпеки є цілком об-
ґрунтованим кроком. На думку О.І. Барановського, у плановій еконо-
міці фінансові відносини і взаємозв’язки традиційно відігравали під-
порядковану роль щодо завдання формування натурально-речових
пропорцій (що відбивалося і на пріоритетах економічної науки), але
економічні реформи висунули фінансові питання функціонування на-
родногосподарського комплексу на перший план. А відтак почали ви-
магати нового осмислення залежності між економічною політикою і со-
ціально-економічними процесами, зокрема, вплив грошово-кредитної,
валютної, податкової, бюджетної, інвестиційної, боргової політики на
макроекономічну ситуацію, з’ясування основ фінансової безпеки дер-
жави [27, с. 16].

Питання фінансової безпеки є системними, оскільки стосуються і
пов’язують окремі країни, регіони, господарюючі суб’єкти, політику,
економіку, фінанси тощо.

Фінансова безпека охоплює фінансову безпеку окремого громадя-
нина, домашніх господарств, населення в цілому, підприємців, підпри-
ємств, організацій, установ та їх асоціацій, галузей господарського ком-
плексу, регіонів, окремих секторів економіки, держави та різноманітних
міждержавних утворень, світового співтовариства в цілому [29, с. 20].

Ступінь наукової розробленості кожної з перелічених сфер засто-
сування фінансової безпеки є різним. Тому, на наш погляд, необхідно
дати визначення та трактування її сутності різними науковцями.

Cхематично структуру фінансової безпеки держави та місце фі-
нансової безпеки суб’єктів підприємництва в ній можна подати таким
чином (рис. 1.2).

На нашу думку, необхідно більше уваги приділяти питанням
впровадження механізмів забезпечення фінансової безпеки саме на рі-
вні суб’єктів підприємництва сфери матеріального виробництва, що
пов’язано зі значною кількістю ризиків і нестабільністю як внутріш-
нього, так і зовнішнього їх середовищ, а також загрозами поглинань,
зокрема, через процедури банкрутства.
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Рис. 1.2. Система фінансової безпеки держави

Забезпечення стійкого зростання суб’єктів підприємництва, ста-
більності результатів їх діяльності, досягнення цілей, що відповідають
інтересам власників і суспільства в цілому, неможливі без розробки й
проведення самостійної стратегії, що в сучасній економіці визначаєть-
ся наявністю ефективної системи їх фінансової безпеки. Саме стан фі-
нансів господарюючих суб’єктів багато в чому обумовлює ефективність
їх діяльності в ринковій економіці, що і призводить до необхідності роз-
гляду проблем забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємниц-
тва [88, с. 98].

Перш ніж визначати сутність фінансової безпеки суб’єктів під-
приємництва, визначимось з поняттям “суб’єкт підприємництва сфери
матеріального виробництва”, тобто з’ясуємо, що під цим словосполу-
ченням мають на увазі провідні вчені, а головне – сучасне українське
законодавство.

Згідно з Законом України “Про підприємництво” підприємництво –
це безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик діяль-
ність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з
метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридич-
ними особами, зареєстрованими як суб’єкти підприємницької діяль-
ності у порядку, встановленому законодавством.

Суб’єктами підприємницької діяльності (підприємцями) можуть
бути:
· громадяни України, інших держав, особи без громадянства, не об-

межені законом у правоздатності або дієздатності;
· юридичні особи всіх форм власності, встановлених Законом Украї-

ни “Про власність”;
· об’єднання юридичних осіб, що здійснюють діяльність в Україні на

умовах угоди про розподіл продукції [239].
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Чітке розмежування підприємницької та будь-якої іншої діяльно-
сті дає Господарський кодекс України, згідно з яким господарська ді-
яльність поділяється на два види: комерційна (підприємництво) і не-
комерційна. Таким чином, господарська діяльність, що здійснюється з
метою одержання прибутку та досягнення економічних і соціальних
результатів, є підприємництвом, а суб’єкти підприємництва – підпри-
ємцями.

Господарський кодекс України розглядає поняття “підприємст-
во”, під яким мається на увазі самостійний суб’єкт господарювання,
створений компетентним органом державної влади або органом міс-
цевого самоврядування, або іншими суб’єктами для задоволення сус-
пільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення вироб-
ничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в
порядку, передбаченому кодексом та іншими законами.

Також цей нормативно-правовий акт акцентує увагу на цілях
створення підприємства: підприємства можуть створюватись як для
здійснення підприємництва, так і для некомерційної господарської ді-
яльності [79].

Підприємства здійснюють підприємницьку діяльність, а отже, є
суб’єктами підприємництва. На нашу думку, підприємства є, скоріше
за все, формами, у вигляді яких суб’єкт підприємництва ідентифікує
себе у правовому полі України.

З цього приводу корисними є думки В.Я. Горфінкеля, який у сво-
їй книзі “Курс підприємництва” зауважує, що підприємництво розріз-
няється за видами і формами.

За видами підприємницьку діяльність можна поділити на вироб-
ничу, торгову, посередницьку, консультаційну та фінансову.

За організаційно-правовими формами підприємництво може здій-
снюватись у вигляді господарських товариств (наприклад, товариство
з обмеженою відповідальністю, акціонерне товариство (відкрите чи
закрите), виробничі кооперативи, державні і муніципальні підприємс-
тва [157].

Отже, суб’єкти підприємництва можуть створюватись у формі
підприємств різних видів, що передбачені чинним законодавством.

Цю думку підтверджує і Указ Президента України “Про держав-
ну підтримку малого підприємництва” від 12.05.98 № 456/98, згідно з
яким суб’єктами малого підприємництва є такі підприємства, де сере-
дньорічна чисельність працюючих не перевищує 50 осіб, а обсяг ви-
ручки від реалізації продукції за рік не перевищує 1 млн. грн. [231].

Отже, цей нормативно-правовий акт свідчить про те, що суб’єктами
підприємництва є підприємства.
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У нашому дослідженні ми зосередили увагу на суб’єктах підпри-
ємництва матеріальної сфери, оскільки саме виробництво було і за-
лишається основною ланкою економічної системи держави. Під ма-
теріальним виробництвом в економічній літературі мають на увазі
виробництво, безпосередньо пов’язане з виготовленням матеріальних
цінностей або з наданням матеріальних послуг, а саме: перевезення ва-
нтажів, виконання будівельних, монтажних, ремонтних, земельних ро-
біт. Відповідно, сфера матеріального виробництва – це сукупність га-
лузей народного господарства, в яких створюються матеріальні блага.

Фінансова безпека суб’єктів підприємництва є складовою части-
ною їх економічної безпеки, тому спочатку визначимо сутність еко-
номічної безпеки та проаналізуємо місце, значення і необхідність ви-
ділення в її складі фінансової безпеки.

У загальному випадку економічна безпека – це якісна характери-
стика економічної системи, що визначає її здатність підтримувати но-
рмальні умови працездатності системи, розвиток у рамках цілей, по-
ставлених перед системою, а у випадках виникнення різних загроз
(зовнішніх і внутрішніх) система, яка здатна протистояти їм і віднов-
лювати свою працездатність.

Економічна безпека має кілька рівнів:
1) міжнародна безпека (глобальна, регіональна);
2) національна безпека (державна, галузі, регіону, суспільства);
3) приватна: підприємства, господарства або особистості [85, с. 8].

Важливе місце в системі економічної безпеки країни займає еко-
номічна безпека суб’єктів підприємництва, тому що вони є первинним
елементом, який забезпечує життєві потреби населення й ресурси для
його розвитку. На думку А.В. Гукової та І.Д. Анікіної, економічна
безпека підприємства – це здатність підприємства здійснювати свою
стратегію й домагатися власних цілей в умовах невизначеності (під
впливом загроз і ризику) [88, с. 99].

Отже, сучасний суб’єкт підприємництва, діючи у висококонкуре-
нтному середовищі, в умовах невизначеності постійно перебуває під
впливом загроз як зовнішніх, так і внутрішніх. Він мусить приймати
певні фінансово-господарські рішення, що мають забезпечити вико-
нання його основної функції – одержання та максимізації прибутку.
Тому питання забезпечення безпеки суб’єктів підприємництва є клю-
човим в їх діяльності.

Розглядаючи структуру економічної безпеки підприємства, нау-
ковці виділяють такі ключові елементи:
· виробнича;
· кадрова;
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· інформаційна (у тому числі інтелектуальна);
· правова;
· фінансова;
· екологічна;
· ринкова.

Таким чином, фінансова безпека є однією з найважливіших скла-
дових системи економічної безпеки суб’єктів підприємництва, оскі-
льки саме фінансова складова є основною в сучасній економіці як на
макро-, так і на мікрорівні. Сучасна економіка реалізує свої функції
шляхом використання фінансових механізмів, за допомогою фінансо-
вих методів, важелів, стимулів, переслідуючи при цьому фінансові ці-
лі [88, с. 100].

Фінансова безпека суб’єкта підприємництва є однією з найваж-
ливіших складових економічної безпеки ще й тому, що саме через
грошові потоки організації та їх управління здійснюється вплив на бі-
льшість економічної системи підприємства. В економічній літературі
до сьогоднішнього дня приділялось недостатньо уваги питанням фі-
нансової безпеки ще й тому, що деякі з її аспектів розглядаються при
розробці фінансової політики підприємства, управлінні фінансами,
організації системи економічної безпеки, управлінні ризиками але, на
нашу думку, необхідний цілісний і комплексний підхід до даної про-
блеми, що поєднав би всі ці, часом відірвані один від одного елементи
в єдину систему, яка діяла б постійно. Але перш ніж переходити до
побудови такої системи, слід визначитись у необхідності забезпечення
фінансової безпеки на суб’єктах підприємництва, її сутності, цілях і
завданнях, інструментарії і необхідних складових.

Обґрунтуємо доцільність виділення фінансової безпеки як окре-
мої категорії. Фінансові відносини та методи управління фінансовими
потоками підприємства набувають все більшого значення. І якщо ра-
ніше їх фактично не виділяли окремо, а розглядали як складову еко-
номічної діяльності підприємства, то на сьогодні навіть з’являються
окремі наукові дисципліни суто фінансового характеру.

Тому ми вважаємо за необхідне, з одного боку, підкреслити логі-
чний взаємозв’язок між економічною та фінансовою складовою діяль-
ності господарських суб’єктів, а з іншого – акцентувати увагу на роз-
гляді саме фінансової безпеки як самостійної та необхідної складової
їх діяльності.

Ця взаємозалежність полягає зокрема в тому, що частина катего-
рій є, з одного боку, економічними за своєю суттю, а з іншого – фі-
нансовими. Одним з прикладів цього є така категорія, як прибуток.
Прибуток є прямим результатом економічної діяльності підприємства,
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спрямований на задоволення його поточних та перспективних еконо-
мічних потреб, зокрема інвестиції, соціальні та інші потреби. У той же
час прибуток є фінансовим результатом, власним фінансовим ресур-
сом підприємства.

Також досить переконливо взаємозв’язок економічних і фінансо-
вих категорій виявляється у взаємодії фінансів із цінами та заробітною
платою. Спочатку проаналізуємо взаємозв’язок фінансів і цін.

Ціна за своєю суттю – це економічна категорія. Вона є кількісною
мірою створюваної у процесі виробництва вартості. Втім, вона є осно-
вою появи фінансових відносин на підприємстві. Саме ціна виступає
базисом для формування чистого доходу, що є первинним фінансовим
результатом діяльності підприємства. Також можна визначити такі
напрямки взаємодії цін і фінансів: ціни та грошовий обіг, ціни і креди-
ти, ціни та податки.

Щодо взаємозв’язку фінансів і заробітної плати, то він полягає в
тому, що для виплати заробітної плати на підприємстві формують від-
повідний цільовий фонд, відособлення якого здійснюється за допомо-
гою фінансів. Водночас заробітна плата є одним із джерел формування
фінансових ресурсів підприємства, оскільки саме завдяки заробітній
платі забезпечується реалізація основної діяльності підприємства шля-
хом використання трудових ресурсів.

У сучасних умовах суто фінансові відносини набувають все бі-
льшого значення, посилюється роль і вплив фінансової системи, зрос-
тає значення фінансових важелів і методів – саме ці фактори багато в
чому визначають ефективність діяльності господарського суб’єкта
сьогодні.

Розглянемо основні підходи до розуміння сутності фінансової
безпеки суб’єктів підприємництва. Більшість учених дотримуються
думки, яка базується на визначенні фінансової безпеки держави, екст-
раполюючи її на мікрорівень. І в загальному випадку фінансову без-
пеку суб’єкта підприємництва представляють як певний механізм, що,
з одного боку, забезпечує стабільність фінансової системи господар-
ського суб’єкта шляхом використання захисних фінансових інструме-
нтів, а з іншого – забезпечує її ефективність шляхом організації раціо-
нального використання фінансових ресурсів.

У книзі І.А. Бланка “Управління фінансовою безпекою підприємс-
тва” фінансова безпека підприємства розглядається як кількісно і якісно
детермінований рівень фінансового стану підприємства, що забезпечує
стабільну захищеність його пріоритетних збалансованих фінансових
інтересів від ідентифікованих реальних і потенційних загроз зовнішньо-
го й внутрішнього характерів, параметри якого визначаються на основі
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його фінансової філософії й створюють необхідні передумови фінан-
сової підтримки його стійкого зростання в поточному й перспектив-
ному періодах [38].

К.С. Горячева, базуючись на аналізі сутності категорії “фінансова
безпека підприємства”, наведеного в науковій літературі, пропонує
таке визначення: “Фінансова безпека підприємства – це фінансовий
стан, який характеризується, по-перше, збалансованістю і якістю су-
купності фінансових інструментів, технологій і послуг, котрі викорис-
товуються підприємством, по-друге, стійкістю до внутрішніх і зовні-
шніх загроз, по-третє, здатністю фінансової системи підприємства
забезпечувати реалізацію власних фінансових інтересів, місії і завдань
достатніми обсягами фінансових ресурсів, по-четверте, забезпечувати
ефективний і сталий розвиток цієї фінансової системи [77, с. 66].

Ці два визначення досить повно відображають функціональні ха-
рактеристики фінансової безпеки, а втім, на нашу думку, ототожнюва-
ти фінансову безпеку суб’єкта підприємництва з його фінансовим ста-
ном не зовсім коректно, оскільки безпека фінансова чи економічна –
це насамперед певні потенційні можливості організації протистояти
негативному впливу як внутрішнього, так і зовнішнього середовища.
До того ж у цих визначеннях ані слова не сказано про те, яким чином
взагалі забезпечується фінансова безпека, що, на наш погляд, є дуже
важливим.

Специфічне за об’єктом визначення дає О.І. Барановський у своїй
роботі, присвяченій фінансовій безпеці страхових компаній: “Під фі-
нансовою безпекою ринку страхових послуг загалом і конкретного
страховика зокрема слід розуміти такий рівень забезпеченості страхових
компаній фінансовими ресурсами, який дозволив би їм забезпечувати
своє ефективне функціонування й у разі потреби відшкодовувати обу-
мовлені в договорах страхування збитки своїх клієнтів” [28, с. 272-273].

Дане трактування сутності, незважаючи на досить чітку об’єктну
орієнтацію, дає уявлення про суть та цілі фінансової безпеки, але, на на-
шу думку, фінансова безпека – поняття більш ширше, ніж рівень забез-
печеності фінансовими ресурсами, оскільки має містити в собі управлін-
ня ними і ряд інших характеристик, а саме: механізми реагування на
можливі кризові явища не тільки шляхом використання фінансових ре-
сурсів, а й інших складових фінансово-економічної діяльності.

Перехід до ринкової економіки обумовив посилення ролі фінан-
сів і визначив їхнє нове місце в системі господарювання. Більшість
ринкових інструментів належать до елементів фінансового механізму,
тобто входять до складу фінансової системи. Роль і значення фінансо-
вої сфери в економіці за останнє десятиліття кардинально змінилися.
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З механізму обслуговування сучасних економічних процесів вона пе-
ретворилася в джерело сучасного розвитку економіки й суспільства, а
в умовах зростаючої глобалізації роль фінансових відносин у світовій
економіці все більше збільшується. Фінанси стають самостійним сег-
ментом економіки, що володіє значним потенціалом.

Ми вважаємо, що необхідно розглядати фінансову безпеку
суб’єктів підприємництва ширше, ніж просто рівень забезпеченості
фінансовими ресурсами.

На думку А.В.  Гукової та І.Д.  Анікіної,  сутність фінансової
безпеки підприємства полягає в здатності підприємства самостійно
розробляти й проводити фінансову стратегію, відповідно до цілей
корпоративної стратегії, в умовах невизначеного й конкурентного
середовища. Отже, фінансова безпека являє собою такий стан підпри-
ємства, що:
1) дозволяє забезпечити фінансову рівновагу, стабільність, плато-

спроможність і ліквідність підприємства в довгостроковому пе-
ріоді;

2) задовольняє потреби підприємства у фінансових ресурсах для стій-
кого розширеного відтворення підприємства;

3) забезпечує достатню фінансову незалежність підприємства;
4) здатна протистояти існуючим і виникаючим небезпекам, що праг-

нуть завдати фінансової шкоди підприємству або змінити всупереч
бажанню структуру капіталу, або примусово ліквідувати підприєм-
ство;

5) забезпечує достатню гнучкість при прийнятті фінансових рішень;
6) захищає фінансові інтереси власників підприємства [88, с. 101].

Ми вважаємо, що в даному визначенні досить вдало вибрано термін
для означення сутності фінансової безпеки – “здатність”, оскільки воно
дійсно відповідає її внутрішній логіці. Крім того, автори, очевидно, роз-
робляючи власне визначення, активно спирались на визначення сут-
ності економічної безпеки підприємства, що цілком логічно, оскільки
дана тематика є значно більш проробленою, ніж, скажімо, фінансова
безпека суб’єктів підприємництва. Зважаючи на те, що фінансова безпе-
ка є складовою економічної, певна уніфікація в трактуванні цих понять
має бути присутня. Тому дане визначення, на нашу думку, найбільш ві-
дповідає сутності фінансової безпеки суб’єктів підприємництва.

Отже, спираючись на визначення фінансової безпеки, що пропо-
нуються науковцями, можемо виділити ключові риси фінансової без-
пеки суб’єктів підприємництва:
1) забезпечує рівноважний та стійкий фінансовий стан;
2) сприяє ефективній діяльності суб’єкта підприємництва;
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3) дозволяє на ранніх стадіях визначити проблемні місця в діяльності
організації;

4) нейтралізує кризи та запобігає банкрутству.
Наступним нашим кроком буде визначення цілей, завдань і функ-

цій, що стоять перед фінансовою безпекою суб’єктів підприємництва.
Аналіз наукових праць, присвячених фінансовій безпеці суб’єктів

підприємництва [28; 75-78; 88; 101-106; 155; 201 та інші], показав, що
вона визначається такими факторами:
· рівнем забезпеченості фінансовими ресурсами;
· стабільністю і стійкістю фінансового стану підприємства;
· збалансованістю фінансових потоків і розрахункових відносин;
· ступенем ефективності фінансово-економічної діяльності;
· рівнем контролю за внутрішніми і зовнішніми ризиками.

Перед фінансовою безпекою суб’єктів підприємництва поставле-
ні такі завдання:
1. Ідентифікація ризиків і пов’язаних з ними потенційних загроз.
2. Визначення індикаторів фінансової безпеки суб’єктів підприємниц-

тва.
3. Впровадження системи діагностики та моніторингу стану фінансо-

вої безпеки.
4. Контроль та оцінка ефективності дії системи фінансової безпеки.
5. Створення необхідних фінансових умов, що забезпечують стабіль-

не зростання фірми.
6. Створення умов для формування оптимального обсягу фінансових

ресурсів із внутрішніх і зовнішніх джерел.
7. Підтримка фінансової стійкості й платоспроможності фірми протя-

гом усього періоду функціонування.
8. Створення умов, необхідних для забезпечення оптимального обсягу

й рівня ефективності інвестицій.
9. Мінімізація фінансових ризиків фірми.

10. Своєчасне впровадження у фінансову діяльність фірми сучасних
технологій управління та інструментарію їх забезпечення.

11. Ефективний і швидкий вихід фірми з фінансової кризи й нейтралі-
зація її наслідків.

Об’єктами впливу для реалізації цих завдань можуть бути:
· прибуток;
· капітал;
· інвестиції;
· інші джерела формування і використання фінансових ресурсів;
· фінансові та економічні ризики;
· кризи;
· інші.
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На думку Є.В. Новосядла, реалізація завдань, поставлених перед
фінансовою безпекою суб’єктів підприємництва, можлива при вико-
нанні певних функцій управління, які можна об’єднати у дві основні
групи:
1. Функції, характерні для кожної системи управління будь-якого рів-

ня менеджменту.
2. Функції системи управління як спеціалізованого напрямку фінан-

сового менеджменту.
У першій групі основними функціями управління фінансовою без-

пекою суб’єкта підприємництва є такі:
· формування повної й достовірної інформації, необхідної суб’єкту

підприємництва для прийняття адекватних, ефективних і законних
рішень у сфері забезпечення власної фінансової безпеки;

· створення системи аналізу стану фінансової безпеки суб’єкта під-
приємництва, визначаючи найважливіші її параметри шляхом ви-
явлення ступеня деструктивного впливу економічного середовища
на фінансові пріоритети фірми;

· створення системи стимулів і заохочень для менеджерів за прийн-
яття ефективних управлінських рішень і системи санкцій за не-
спроможність їх дій;

· організація системи контролю з метою виявлення порушень при
прийнятті управлінських рішень, а також невідповідності останніх
пропонованим їм вимогам.

У другій групі функцій управління можна виділити такі:
· розробка стратегії забезпечення фінансової безпеки фірми на осно-

ві системи довгострокового й поточного планування;
· управління фінансовою рентабельністю фірми, оптимізуючи про-

цес використання власного капіталу для збільшення суми чистого
прибутку, що припадає на його одиницю;

· управління фінансовими ресурсами фірми в процесі їх формування;
· управління фінансовою стабільністю фірми, забезпечення фінансо-

вої стійкості останньої й сталості її платоспроможності;
· управління інвестиційною діяльністю фірми з метою підвищення її

ефективності й забезпечення її активності;
· управління фінансовими ризиками фірми з метою мінімізації їх на-

слідків;
· управління фінансовими інноваціями в сфері забезпечення фінан-

сової безпеки фірми.
Для забезпечення фінансової безпеки суб’єкта підприємництва, на

думку Є.В. Новосядла, необхідно визначитись із фінансовими інтереса-
ми, сформулювати цільову програму її функціонування і, скоригувавши
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систему загроз, виділити із системи менеджменту фірми спеціалізова-
ний напрямок – управління фінансовою безпекою, що буде являти со-
бою систему принципів і методів розробки й реалізації управлінських
рішень, пов’язаних із забезпеченням захисту пріоритетних фінансових
інтересів фірми від зовнішніх і внутрішніх загроз [201].

Базуючись на ключових характеристиках фінансової безпеки,
враховуючи визначення, розроблені різними науковцями, пропонуємо
власне трактування сутності фінансової безпеки суб’єктів підприєм-
ництва як здатності суб’єкта підприємництва здійснювати свою го-
сподарську, зокрема й фінансову діяльність, ефективно і стабільно
шляхом використання сукупності взаємопов’язаних діагностичних,
інструментальних та контрольних заходів фінансового характеру, що
мають оптимізувати використання фінансових ресурсів, забезпечити
належний їх рівень та нівелювати вплив ризиків внутрішнього та зов-
нішнього середовищ.

Щодо конкретних пропозицій з формування системи фінансової
безпеки суб’єктів підприємництва та її складових, то вони будуть роз-
глянуті в наступних розділах роботи, оскільки для забезпечення фінан-
сової безпеки суб’єктів підприємництва в сфері матеріального виробни-
цтва необхідне проведення детального аналізу причин фінансової
нестабільності як окремо взятого підприємства, так і галузі в цілому.
Важливими елементами є також пошук оптимальних важелів і механі-
змів забезпечення фінансової безпеки, здійснення постійного моніто-
рингу й контролю за станом і рівнем фінансової безпеки суб’єктів пі-
дприємництва.

Проте перш ніж говорити про конкретні рекомендації щодо реа-
лізації цих умов забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприєм-
ництва на практиці, необхідно детально проаналізувати теоретичні ас-
пекти щодо причин і наслідків фінансової нестабільності підприємств,
сучасні наукові підходи до формування системи фінансової безпеки
на рівні суб’єктів підприємництва.

Таким чином, фінансова безпека суб’єктів підприємництва є важ-
ливою складовою фінансової безпеки і являє собою здатність суб’єкта
підприємництва здійснювати свою господарську, в тому числі й
фінансову діяльність, ефективно і стабільно протягом невизначеного
періоду часу, шляхом використання сукупності взаємопов’язаних
діагностичних, інструментальних та контрольних заходів фінансового
характеру, що мають оптимізувати використання фінансових ресурсів,
забезпечити належний їх рівень та нівелювати вплив ризиків внутріш-
нього та зовнішнього середовищ.
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1.1.2. Фінансова нестабільність суб’єктів підприємництва
як головна загроза їх фінансовій безпеці

Недостатня увага до проблем забезпечення безпеки діяльності
може навіть при високій прибутковості бізнесу призвести до того, що
суб’єкт підприємництва стане вкрай уразливим до різного виду ризи-
ків, а в майбутньому може спричинити його банкрутство. Крім того,
підприємство може стати об’єктом ворожого поглинання. З іншого
боку, зростання бізнесу викликає значну залежність від зовнішніх
джерел фінансування, що може призвести до поступової втрати само-
стійності при прийнятті управлінських рішень та негативно відобра-
зитись на його фінансовій стабільності.

Саме тому важливо провести всебічний науковий аналіз для роз-
робки системи фінансової безпеки суб’єктів підприємництва, вияв-
лення ризиків і небезпек, що призводять до втрати фінансової без-
пеки, з метою вибору й обґрунтування заходів, що протидіють цій
тенденції, а також для визначення оптимальної фінансової стратегії
суб’єкта підприємництва, спрямованої на досягнення його рівноваж-
ного стану в короткостроковому й довгостроковому періодах.

Кризові ситуації в діяльності суб’єктів підприємництва – це ти-
пове явище для ринкової економіки. Неконкурентноздатні суб’єкти
мають зникати. Але, на наш погляд, все ж таки мають зникати ті з них,
що допустили глобальні помилки, а саме: неправильно обрали сферу
діяльності, помилково визначили ринкову кон’юнктуру, розробили
хибну стратегію розвитку – тобто ті суб’єкти, що були приречені, не-
залежно від їх внутрішніх факторів, якості менеджменту тощо.

Як засвідчує практика, значна частина суб’єктів підприємництва
опиняться у кризовому стані в результаті прорахунків у фінансовому
управлінні, розподілі ресурсів та зусиль з їх використання, прорахун-
ків у планах. Тобто, потенційно прибуткові підприємства можуть ста-
ти банкрутами лише тому, що не спроможні вчасно визначити настан-
ня кризи, а також не мають чіткого плану дій у випадку кризових
ситуацій.

Кризові явища є наслідком як зовнішніх, так і внутрішніх факто-
рів, що впливають на організацію. Ми вважаємо, що необхідно боро-
тись насамперед з причинами майбутніх проблем, а не з кризами та
банкрутством як їх наслідками. Необхідно створити для суб’єктів
підприємництва такі умови, що зводили б ризик настання глобальних
криз до мінімуму.

Але перш ніж пропонувати певні заходи щодо недопущення та
попередження криз, механізми їх реалізації, необхідно визначитись
з причинами фінансової нестабільності, а також розглянути їх особли-
вості в Україні.
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Ключовою проблемою для кожного суб’єкта підприємництва як у
короткостроковій, так і в середньо- та довгостроковій перспективах є
досягнення певного стійкого стану, який би забезпечував розвиток
суб’єкта, а також збалансованість між основними складовими його ді-
яльності, як-от: вхідні та вихідні грошові потоки, обсяги дебіторської і
кредиторської заборгованості та ін.

Критерієм стійкого фінансового стану є фінансова рівновага, що
в загальному вигляді визначається збалансованістю фінансових акти-
вів та позикового капіталу. Стійким вважається стан суб’єкта підпри-
ємництва, коли всі нефінансові активи є власними, а фінансові – пози-
ковими.

Наведемо визначення поняття “фінансова стійкість” суб’єкта під-
приємництва, що пропонується вченими-економістами, з метою виді-
лення ключових її рис.

Ю.П. Васильєв дає таке визначення фінансової стійкості: “…це
такий стан процесу формування і використання ресурсів господарсь-
кого суб’єкта, який забезпечує його розвиток на основі зростання вар-
тості капіталу при збереженні відповідного рівня платоспроможності і
кредитоспроможності [60, с. 56].

М.К. Старовойтов характеризує стійкість суб’єкта підприємницт-
ва з точки зору впливу факторів внутрішнього та зовнішнього середо-
вища: “стан підприємства, що склався під впливом системи факторів
внутрішнього і зовнішнього середовищ та характеризується економіч-
ними індикаторами стійкості і визначає в динаміці перспективи його
розвитку” [263, с. 71].

Різноманіття факторів, що впливають на стійкість суб’єктів під-
приємництва, поділяють її на внутрішню і зовнішню, а також обумов-
люють різні типи стійкості [72, с. 14-16].

Абсолютна фінансова стійкість неможлива, оскільки залежить від
впливу великої кількості факторів, дія їх не є статичною, тобто вони
постійно модифікуються і змінюються.

Отже, в кожний окремий момент часу суб’єкт підприємництва
має намагатись досягти поточної фінансової рівноваги, що і буде пев-
ною мірою гарантувати його стабільність.

С.Я. Салига вважає, що причини можливої фінансової нерівнова-
ги на підприємствах залежать від виробничого процесу і управління
ним, а також від непрямих факторів. Зокрема, від:
1) абсолютних і відносних збитків, що виникають в умовах ринку чи

втрат виторгу від обороту, які в свою чергу обумовлюються:
· неправильно обраними ринковими сегментами;
· низьким рівнем відновлення товарів і послуг;
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· невідповідним чи застарілим дизайном;
· надто високими чи низькими цінами, що негативно впливають

на поведінку покупця;
2) високого рівня витрат, що обумовлюються:

· дуже дорогими технологіями;
· нераціональною організацією;
· несприятливим місцем розташування;
· високими цінами на фактори виробництва;
· податками чи зобов’язаннями, які необхідно сплачувати;
· впливом навколишнього середовища чи природних явищ;

3) втрат у виробничому й управлінському потенціалі, що варто відно-
сити на рахунок низького рівня:
· компетенції керівництва при прийнятті рішень;
· стимулів підвищення продуктивності й ефективності роботи;
· можливості адаптації організації підприємства;
· відновлення засобів виробництва;

4) диспропорцій у процесі розвитку виробництва (насамперед при роз-
ширенні виробництва), що виникають:
· у матеріальному плані – між факторами і стадіями виробництва;
· фінансово-економічному плані – між потребою в капіталі і його

фінансуванні чи в структурі капіталу;
· під час зовнішніх конфліктів підприємства, пов’язаних з  вироб-

ничим процесом, з державою (а також з іншими державами) чи її
установами, з громадськістю (громадськими організаціями, ко-
мунікативними засобами – радіо, преса тощо), з колективом ро-
бітників та службовців; представництвами працюючих за най-
мом, із третіми підприємствами, що завдали шкоди підприємству
[278, с. 18-19].

Отже, в результаті дії перелічених вище, а також цілого ряду ін-
ших факторів фінансова рівновага порушується, що може призвести
до появи кризи. Таким чином, у подальшому слід проаналізувати сут-
ність поняття “криза” в діяльності суб’єктів підприємництва, а також
виділити основні фактори, що її викликають.

С.Я. Салига, розглядаючи загальне трактування поняття “криза”,
наводить таке визначення: “криза (від гр. krisis – рішення, поворотний
пункт, результат) – різкий, крутий перелом, важкий перехідний стан”
[278, с. 22].

На думку Е.М. Короткова, “криза – це крайнє загострення проти-
річ у соціально-економічній системі (організації), що загрожує її жит-
тєстійкості в навколишньому середовищі” [14, с. 17].
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Схожої думки дотримується у своїй монографії Л.О. Лігоненко:
“Кризові явища в діяльності підприємства є моментом різкого загост-
рення суперечностей, які виникають у процесі взаємодії окремих еле-
ментів мікроекономічної системи між собою та із зовнішнім оточен-
ням” [165, с. 12].

Більш комплексно, а також з дещо іншого боку розглядає кризу
І.А. Бланк. На його думку, “фінансова криза підприємства є однією з
найбільш серйозних форм порушення його фінансової рівноваги, що
відображає протиріччя, які циклічно виникають протягом його життє-
вого циклу під впливом різноманітних факторів між фактичним ста-
ном його фінансового потенціалу і необхідним обсягом фінансових
потреб, що несе найбільш небезпечну потенційну загрозу його функ-
ціонуванню” [39, с. 212].

Виникнення криз обумовлене ризиковою природою діяльності
суб’єктів підприємництва.

Усі суб’єкти підприємництва в усіх країнах світу функціонують у
ризиковому середовищі. Хоча в радянські часи існувала думка, що ри-
зики – риса суто капіталістичного ладу і до розвиненого соціалізму ві-
дношення не мають [57, с. 9], проте реальність показала неспромож-
ність даного твердження. Ризики – об’єктивна реальність. Це розуміли
ще давні греки, зокрема, Гомер характеризував їх як “небезпеку пере-
міщення між скелями” [39, с. 122]. Дійсно, діяльність будь-якого
суб’єкта підприємництва в ринкових умовах можна образно охаракте-
ризувати саме так.

З позиції фінансового менеджменту кризовий стан суб’єкта під-
приємництва полягає в його нездатності здійснювати фінансове забез-
печення поточної виробничої діяльності [272].

Щодо сучасного трактування ризику з економічної точки зору, то
І.А. Бланк визначає категорію ризику як результат вибору альтернати-
вного фінансового рішення, спрямованого на досягнення бажаного ці-
льового результату діяльності при ймовірності понесення збитку вна-
слідок невизначеності умов його реалізації [39, с. 132].

Ми розуміємо ризики більш спрощено, як деяку ймовірність на-
стання незапланованих несприятливих подій.

У процесі своєї діяльності суб’єкт підприємництва зустрічається
з великим різноманіттям ризиків – економічних, фінансових, політич-
них та інших, що загрожують його нормальній діяльності і можуть
спричинити виникнення кризи.

Ризиків багато, і немає необхідності їх всі контролювати, оскіль-
ки це потребує значних зусиль, та й врахувати всі ризики неможливо.
Отже, необхідно виділити групу ризиків, актуальних для конкретного
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суб’єкта підприємництва, і проводити їх посилений моніторинг. Та-
ким чином, кожна організація, виходячи з особливостей своєї діяльно-
сті, має визначати групу “критичних ризиків”. Критичні ризики – ри-
зики, що, як правило, призводять до появи глибокої кризи в діяльності
суб’єкта підприємництва, в результаті чого він стає нездатним здійс-
нювати повноцінну фінансово-економічну діяльність.

Базуючись на тих класифікаціях ризиків, що надаються різними
вченими-економістами [11-16; 39; 57; 148; 161; 273-274 та ін.], наве-
демо такі види критичних ризиків суб’єктів підприємництва (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Найбільш типові критичні ризики
суб’єктів підприємництва

Внутрішні ризики пов’язані безпосередньо з власними прорахун-
ками і недоліками, а також форс-мажорними обставинами. Зовнішні
ризики – ризики зміни зовнішнього середовища, починаючи від
економічної ситуації в країні і законодавстві, закінчуючи проблемами
з контрагентами й органами державної влади.

Ризики у своїй сукупності утворюють кризове середовище суб’єктів
підприємництва двох рівнів. Кризове середовище першого рівня яв-
ляє собою всю сукупність ризиків (як зовнішніх, так і внутрішніх), з
якими суб’єкт підприємництва може зустрітися в процесі своєї дія-
льності. Кризове середовище другого рівня являє собою сукупність
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тільки критичних ризиків даного суб’єкта. Для кожного підприємства
набір критичних ризиків є унікальним.

Таким чином, для аналітиків суб’єкта підприємництва реальну
ціну має не все кризове середовище організації, а саме кризове сере-
довище другого рівня, тобто сукупність її критичних ризиків.

Виділення групи критичних ризиків суб’єкта підприємництва
значно полегшить роботу аналітиків, особливо в плані моніторингу
появи можливих криз у діяльності організації.

Розглянемо приклад ризику, який для одного суб’єкта підприєм-
ництва є критичним, а для іншого – ні. Візьмемо ризик різкої зміни
процентної ставки за кредитами (у бік збільшення). В одного підпри-
ємства є значна кількість позикових коштів у вигляді банківських кре-
дитів з нефіксованою процентною ставкою, в іншого – ні.

Ризик різкого підвищення процентної ставки є для першого
суб’єкта критичним, оскільки призведе до різкого збільшення витрат
на утримання кредиту, і, як наслідок можлива нестача коштів, а в ре-
зультаті – криза неплатежів.

В іншого підприємства частка позикових коштів у вигляді бан-
ківських кредитів незначна. Навіть різке підвищення процентних ста-
вок не зможе заподіяти йому значної шкоди і, як наслідок, не викличе
серйозних проблем та появи кризових ситуацій.

Потрібно відзначити, що саме нездійснення або ж втрата контро-
лю над станом кризового середовища призводить до розвитку кризо-
вих ситуацій на суб’єкті підприємництва, що може спричинити його
банкрутство.

Для того, щоб обґрунтувати можливі причини нерівноваги в дія-
льності суб’єктів підприємництва в Україні, слід проаналізувати при-
чини банкрутства підприємств як кінцевого результату впливу криз.
Щодо трактування сутності та причин банкрутства в українській еко-
номічній теорії, то погляди умовно можна розділити на такі групи:
· результат дії ринкових механізмів;
· наслідок неплатоспроможності;
· метод конкурентної боротьби;
· засіб державного регулювання [7; 37; 66; 82; 143; 177; 182; 185 та ін.].

На сьогоднішній день у науковій літературі існує досить багато
різноманітних поглядів щодо визначення сутності поняття банкрутст-
ва, але не існує єдиного підходу до його трактування. Крім того, від-
сутня певна систематизація даних підходів.

Трактувати сутність поняття банкрутства намагались у своїх ро-
ботах такі вітчизняні вчені, як Є.М. Андрущак, І. Благун, Ю. Копчак,
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Г. Ляшенко, П. Михайліді, В.П. Петренко, М.С. Лосєва, Є.А. Ревтюк,
О. Третяк та інші.

Банкрутство підприємство – поняття комплексне, тому досить
важко дати йому одностайну і повну інтерпретацію.

З одного боку, це механізм повернення боргів кредиторів або ж
результат глибокої фінансової кризи і неплатоспроможності підпри-
ємства, свого роду система природного добору, з іншого – метод не-
чесної конкурентної боротьби. Також банкрутство можна розглядати
як систему протидій кризовим явищам, що забезпечує можливість фі-
нансового оздоровлення підприємств. Крім того, інститут банкрутства
є одним із елементів державної регуляторної політики.

Отже, зараз розглянемо найбільш вживані трактування поняття
“банкрутство підприємства”. Почнемо з його трактування в різних
країнах світу, оскільки існують суттєві різниці у підходах щодо функ-
ціональної та суб’єктної орієнтації.

У світовій практиці законодавство про банкрутство споконвічно
розвивалося за двома принципово різними напрямками. Одне з них
ґрунтувалося на принципах британської моделі, що розглядала банк-
рутство як засіб повернення боргів кредитором, що супроводжувалося
ліквідацією боржника-банкрута. Інший принцип був закладений в
американській моделі. Основна мета законодавства тут полягає в то-
му, щоб реабілітувати компанію, відновити її платоспроможність. Од-
нак у сучасних умовах у законодавстві розвинутих ринкових країн
просліджується тенденція до зближення, сполучення приведених по-
чатків.

Зокрема, у Федеральному законодавстві Сполучених Штатів Аме-
рики банкрутство трактується як юридична процедура в рамках феде-
рального права й у веденні федерального суду по справах банкрутств,
покликана допомогти боржникам – тим, хто не в змозі повернути кре-
диторам борги, упорядкувати і почати заново свої фінансові справи.
Крім того, процедура банкрутства може дозволити і кредиторам пове-
рнути собі принаймні частину заборгованостей.

Як бачимо, за основу беруть інтереси боржника та відновлення йо-
го платоспроможності, що, на наш погляд, цілком відповідає ринковій
логіці, оскільки краще привести до ладу справи та бізнес боржника,
щоб потім він самостійно розрахувався за претензіями, що виникли.
Хоча і варто відмітити, що інтереси кредиторів, якщо і не ігнорують-
ся, то, напевне, затримують погашення їх претензій, а отже, певним
чином обмежують їх економічну діяльність та ділову активність.

Інший підхід спостерігається в європейській правовій системі.
Згідно з Європейською конвенцією “Про деякі міжнародні аспекти
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банкрутства”, що була створена з метою регулювання даної проблеми
в рамках країн – учасниць ЄС, – банкрутство трактується як процеду-
ра, що включає ліквідацію підприємства-боржника, призначення кон-
курсного керуючого та розподіл майна (конкурсної маси) між креди-
торами.

Таким чином, у країнах Європи акцентується увага на задоволен-
ня інтересів кредиторів та повернення їх коштів якомога швидше, не-
хай і за рахунок ліквідації підприємства-боржника та розпродажу його
майна. Даний підхід теж має сенс, оскільки таким чином не лише від-
носно вчасно задовольняються вимоги кредиторів, а й відсіюються
слабкі та неконкурентоспроможні підприємства. Хоча відсутність пе-
вного механізму щодо визначення, скажімо так, “ступеня безнадійнос-
ті” боржника, на нашу думку, робить такий підхід занадто нерозбірли-
вим і може призвести до закриття потенційно конкурентоспроможних
підприємств.

Наразі проаналізуємо підхід до визначення сутності банкрутства
у наших найближчих сусідів – Росії та Білорусі, а також безпосеред-
ньо у самій Україні.

Згідно з Законом Республіки Білорусь “Про економічну неспро-
можність і банкрутство”, банкрутство – це засвідчена судом повна не-
платоспроможність суб’єкта господарювання. Гранично лаконічне ви-
значення законодавців Білорусі хоча і не дає уявлення про механізми
банкрутства та завдання даного інституту в країні, тим не менше ви-
світлює основні складові банкрутства, зокрема неплатоспроможність
підприємства, що має бути обов’язково підтверджена рішенням суду.

Російський Федеральний закон “Про неспроможність (банкрутство)”
ототожнює поняття “неспроможність” та “банкрутство” і визначає їх
як визнану арбітражним судом чи оголошену боржником нездатність
боржника в повному обсязі задовольнити вимоги кредиторів за гро-
шовими зобов’язаннями і (чи) виконати обов’язок зі сплати обов’я-
зкових платежів. Суть визначення поняття російськими законодавця-
ми знаходиться в тій же площині, що і в їхніх білоруських колег.

Отже, російське, як і білоруське законодавство через визначення
не дають чіткого уявлення про механізми та суб’єктну орієнтацію
процесів банкрутства на підприємствах, а відповідно, і підходи щодо
вирішення проблеми у цих країнах. Лише констатується факт, що
банкрутство є не чим іншим, як неплатоспроможність підприємства,
яка підтверджена судовими органами.

Оскільки українські підприємства діють в основному у правово-
му полі України, то необхідно проаналізувати розуміння даного по-
няття українськими законодавцями.
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Згідно із Законом України “Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом”, “банкрутство – визнана гос-
подарським судом неспроможність боржника відновити свою плато-
спроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не
інакше як через застосування ліквідаційної процедури” [229].

Як бачимо, українське законодавство базується на європейському
підході і майже ототожнює процедуру банкрутства з ліквідаційними
процесами. Таким чином, виходячи з законодавчо закріпленого визна-
чення даного поняття, робимо висновок, що в Україні між банкрутст-
вом та ліквідацією підприємства можна фактично ставити знак рівно-
сті, оскільки єдиний вихід із кризової ситуації для підприємства наші
законодавці бачать у застосуванні ліквідаційної процедури.

Підсумовуючи результати аналізу правових аспектів банкрутства
підприємства, відмітимо, що їх неоднаково сприймають різні країни.
Головна відмінність, на наш погляд, полягає у суб’єктній орієнтації
процедури банкрутства, тобто чиї інтереси мають бути первинними:
боржника чи кредитора, і, відповідно, розрізняються процедури банк-
рутства – починаючи від заходів, спрямованих на подолання неплато-
спроможності та фінансового оздоровлення позичальника, закінчуючи
його ліквідацією та розпродажем майна.

Щодо правового поля країн СНД, то банкрутство тут насамперед –
результат неплатоспроможності підприємства, причому для офіційно-
го визнання необхідне рішення суду.

Наразі перейдемо до аналізу економічно-функціональних сторін
поняття банкрутства.

А.М. Поддєрьогін у своєму навчальному посібнику та Павло Ми-
хайліді, президент Спілки кризових менеджерів України (СКМУ), у
статті “Банкрутство – “дубина” конкурентної боротьби” трактують
банкрутство як комплексне поняття, що функціонально має задоволь-
няти такі умови:
1. Бути механізмом запобігання непродуктивному використанню ак-

тивів підприємств.
2. Бути інструментом реабілітації підприємств, які опинилися на межі

банкрутства, однак мають значні резерви для успішної фінансово-
господарської діяльності в майбутньому.

3. Сприяти якнайповнішому задоволенню претензій кредиторів.
Згідно з обраною українськими законодавцями європейською мо-

деллю, основною на сьогоднішній день є саме третя функція.
Щодо перших двох функції, то “сама процедура банкрутства в

ідеалі повинна призвести до виведення з економічного простору краї-
ни неефективно діючих суб’єктів. При цьому процес банкрутства
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повинний розставити всі крапки над “і”: якщо підприємство можна
утримати на плаву – реабілітувати його і відновити платоспромож-
ність (санація), або ж “пустити на дно” (ліквідація). В обох випадках
наріжним каменем є захист прав кредиторів, серед яких часто виявля-
ється і держава (бюджетні борги)” [66].

Дані функції є свого роду офіційним трактуванням ролі і значен-
ня банкрутства в країні, але, на жаль, в Україні та країнах СНД на сьо-
годнішній день досить розповсюдженим є використання цього інсти-
туту як інструмента нечесної конкурентної боротьби. Крім того деякі
нечемні підприємці застосовують процедури банкрутства як засіб ви-
ведення активів підприємства, несплати податків, економії на витра-
тах тощо.

За деякими оцінками ринок банкрутства в Україні становить бли-
зько 6 млрд. грн., ряд експертів також вважають, що 99 % банкрутств
заздалегідь організовані [66].

Отже, поняття “банкрутство” є дуже багатогранним. Ми не пре-
тендуємо на пошук останньої істини в даному питанні, тому кожне з
визначень, що розглядались нами вище, має право на життя, оскільки
висвітлює ті чи інші його аспекти. Також ми не ставимо собі за мету
розробити універсальне визначення, яке б охопило всі грані даного
поняття. Враховуючи мету написання даної роботи, нас цікавить кон-
кретна проблема – банкрутство як підсумковий результат серйозної
фінансової кризи на підприємстві, в результаті чого воно зробилося
неплатоспроможним і не в змозі погасити зобов’язання перед креди-
торами.

Виходячи з цього формулюємо таке визначення: банкрутство пі-
дприємства – це підсумковий результат глибокої фінансової кризи, що
унеможливлює нормальну діяльність підприємства та робить його не-
платоспроможним. Надалі, оперуючи поняттям банкрутство підпри-
ємства, маємо на увазі саме такий його зміст.

Проблема банкрутства підприємств характерна для всіх ринкових
економік, тому що це закладено в самій природі ринкових відносин.
Однак в Україні діє ще ряд сил, крім ринкових, котрі приводять до ба-
нкрутства підприємств, часом досить життєздатних.

Тому, перш ніж говорити про механізми недопущення банкрутст-
ва, необхідно проаналізувати весь спектр причин його виникнення.

На сьогоднішній день у сфері банкрутства України фахівці, вчені-
економісти відзначають наявність цілого ряду проблем. Проаналізува-
вши кожну з них, спробуємо виділити ті, вплив яких є критичним, а
рішення – першочерговими.
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Аналіз публікацій у пресі, думок експертів дозволив виділити ряд
проблем у сфері банкрутства в Україні, що вважаються найбільш зна-
чними й у той же час невирішеними. До них можна віднести такі:
1) недосконалість законодавства;
2) перехідний період в економіці України;
3) недостатня підтримка з боку держави;
4) фіктивні банкрутства;
5) тінізація сфери банкрутства в Україні;
6) відсутність інформації про підприємства-банкрутів в Україні;
7) несумлінна діяльність арбітражних керуючих.

1. Недосконалість законодавства. Проблемою, яку вважають
основною вже протягом 10-15 років у сфері банкрутства в Україні, є
недосконалість законодавчої бази. Спробуємо розібратися, чи є вона
такою і зараз, а також наскільки реальною вона є на сьогоднішній день.

Почнемо з історії появи і розвитку законодавчої бази з банкрутс-
тва в Україні.

До 1992 р. в Україні не застосовувалася процедура банкрутства.
Закон України “Про банкрутство” від 14.05.92 встановив спеціальну
процедуру розгляду справ фінансово неспроможних підприємств. За-
кон був простим і практично він не вирішував питань фінансового
оздоровлення підприємств, не містив пільг для боржників: він був
кредиторський. Тому потрібний був новий, сучасний закон, яким і
став Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом” від 30.06.99 [229]. Хоча в цілому цей
закон відповідає сучасним вимогам економіки, в ньому ще багато ре-
дакційних неточностей, протиріч.

Проаналізуємо його позитивні та негативні риси.
Серед позитивних зрушень слід зазначити:

· вдосконалення процедури проведення санації боржника;
· визначення статусу кредиторів шляхом їх розподілу на конкурсних

та поточних, а також забезпечення їх прав;
· виконання зобов’язань боржника третіми особами;
· надання керуючому санацією права звертатися до суду із заявою

про визнання недійсними угод боржника, укладених протягом 6 мі-
сяців, що передували дню винесення ухвали про санацію, і надають
перевагу одному кредитору перед іншими або пов’язані з виплатою
учаснику частки в майні боржника у зв’язку з його виходом зі
складу учасників боржника;

· вжиття заходів, спрямованих на внесення змін редакційного харак-
теру до закону про банкрутство, пов’язаних з уніфікацією понятій-
ного апарата, що полегшує практичне застосування його норм на
практиці.
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Цей закон створює умови для проведення процедури банкрутст-
ва, спрямованої на відродження, а не на ліквідацію підприємства,
шляхом застосування операційної реструктуризації та юридичної тех-
ніки для роботи як з боржником, так і з кредиторами. Застосування ці-
єї процедури дозволить як мінімум:
1. Зафіксувати розмір боргів на даний момент часу і таким чином зу-

пинити їх збільшення.
2. Отримати можливість проведення процедури санації (реструктури-

зації) самим керівництвом підприємства.
3. Змінити керівництво чи власника підприємства (за необхідності).
4. Розробити схему та графіки повернення боргів відповідно до вимог

закону і таким чином розстрочити їх виплату щонайменше на п’ять
років (в тому числі і заборгованостей зі сплати податків), з можли-
вими варіантами списання частини з них.

5. Розрахувати подальші варіанти розвитку ситуації на підприємстві
та умови виникнення стабільного грошового потоку за допомогою
спеціально розробленої комп’ютерної програми.

6. Розробити заходи операційної реструктуризації підприємства і тим
самим зробити можливим виплату боргів коштами боржника,
отриманими від його успішної господарської діяльності, без додат-
кових фінансових вливань з боку власників.

7. Запровадивши описані заходи, вивести підприємство з кризового
стану з найменшими втратами і затратами.

8. Розробити та ефективно застосувати будь-який план реструктури-
зації.

Таким чином, застосування процедури банкрутства підприємств,
відповідно до нового закону, в принципі може бути дієвим інструмен-
том розв’язання боргових проблем підприємств та засобом ефектив-
ного застосування будь-яких проектів реструктуризації [8].

Розглянемо найбільш серйозні, на думку дослідників, недоліки
сучасного законодавства, що регулює питання банкрутства в Україні.

Незважаючи на прогрес, який досягнуто останнім часом у процесі
реформи законодавства про банкрутство, закон про банкрутство все
ще містить певні положення, котрі можуть бути розцінені як дискри-
мінаційні. У ньому передбачені обмеження щодо осіб, які можуть бу-
ти визнані банкрутами. Так, законодавчий акт встановлює, що на
окремі категорії державних підприємств (наприклад, казенні підпри-
ємства) законодавство про банкрутство не розповсюджується. У ре-
зультаті кредитори таких учасників ринку на законодавчому рівні по-
збавляються права використовувати для захисту своїх майнових прав
законодавство про банкрутство [37].
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Згідно із Законом України “Про введення мораторію на примусо-
ву реалізацію майна” від 19 листопада 2001 року № 2864 встановлено
мораторій на застосування примусової реалізації майна державних пі-
дприємств та господарських товариств, у статутних фондах яких част-
ка держави становить не менше 25 %, до вдосконалення визначеного
законами України механізму примусової реалізації майна. Цей мора-
торій розповсюджується також на продаж майна в процесі прова-
дження справи про банкрутство згідно з законом про банкрутство. Та-
ким чином, на сьогодні кредитори підприємств, де державна частка
становить не менше 25 %, обмежені в реалізації свого права на стяг-
нення заборгованості з боржника шляхом продажу його майна в про-
цесі провадження справи про банкрутство.

Зазначені вище дискримінаційні положення законодавства про
банкрутство знайшли своє продовження у змінах, внесених Законом
України “Про внесення змін до Закону України “Про відновлення плато-
спроможності боржника або визнання його банкрутом” від 17 лютого
2004 року № 1499-IV. Відповідно до зазначеного закону, в черговий
раз продовжено мораторій на порушення справ про банкрутство щодо
гірничих підприємств (гірничодобувні підприємства, шахти, копальні,
кар’єри, розрізи, збагачувальні фабрики, шахтовугледобувні підпри-
ємства), у статутних фондах яких частка держави становить не менше
25 %. Таким чином, законодавець не тільки встановив заборону на по-
рушення справ про банкрутство вказаних суб’єктів, але й запровадив у
законі імперативну вказівку про те, що провадження у справах про
банкрутство гірничих підприємств, у статутних фондах яких частка
держави становить не менше 25 %, які були порушені після 1 січня
2000 року, підлягає припиненню.

Закон про банкрутство надає перевагу державним податковим ор-
ганам перед іншими кредиторами щодо черговості задоволення вимог
кредиторів. Законом України “Про внесення змін до деяких законода-
вчих актів України” від 12 травня 2004 року 1713-IV норма закону про
черговість задоволення вимог кредиторів була змінена. Мова йде про
врахування законодавцем вимог центрального органу виконавчої вла-
ди, що здійснює управління державним резервом до вимог третьої
черги поряд з вимогами щодо сплати податків і зборів.

Відтепер вимоги інших кредиторів, не забезпечені заставою, які
задовольняються в четверту чергу, слідують після повного задоволення
вимог попередніх черг, зокрема вимог про сплату податків і зборів та
вимог органу, який здійснює управління державним резервом.
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Згідно зі змінами до закону про банкрутство, що набули чинності
31 травня 2003 року, план санації боржника може містити умови про
обмін вимог кредиторів на активи боржника та (або) його корпорати-
вні права. Однак закон не встановлює практичного механізму обміну
боргів на корпоративні права (акції, частки).

Незрозуміло, наприклад, чи можна збільшувати статутний фонд
боржника для передачі інвесторам емітованих корпоративних прав в
обмін на погашення його боргів (частини їх). Питання про те, хто мо-
же прийняти рішення про збільшення статутного фонду в процесі са-
нації, а також чи може таке рішення бути прийнятим без згоди чи
відповідного рішення акціонерів (учасників) підприємства-банкрута,
також залишається відкритим. Хоча на практиці відомі випадки збі-
льшення статутного фонду на підставі рішення керуючого санацією,
однак відсутність належного правового регулювання цього питання не
додає впевненості інвесторам та не заохочує їх до активної участі в
процесі санації боржника.

Господарський кодекс України, який набув чинності з 1 січня
2004 року, також вніс певні зміни щодо регулювання відносин не-
спроможності. Так, частина 7 статті 126 ГК України передбачає суб-
сидіарну (додаткову) відповідальність контролюючого підприємства
перед кредиторами дочірнього підприємства, якщо останнє з вини ко-
нтролюючого підприємства опиниться у стані неспроможності і буде
визнано банкрутом.

Означена норма в цілому має позитивний характер і спрямована
на підвищення відповідальності контролюючих суб’єктів за діяльність
своїх дочірніх (залежних) підприємств. Разом з цим проблема її реалі-
зації полягає передусім у відсутності критеріїв, за якими поведінка
контролюючих суб’єктів стосовно дочірнього (залежного) підприємс-
тва буде кваліфікуватись як протиправна. Чітко не визначено коло
суб’єктів такої протиправної поведінки, адже вплив на дочірнє під-
приємство може бути як прямим (через органи управління),  так і
опосередкованим.

Крім того, окреме питання обумовлює визначення форми вини ко-
нтролюючого підприємства (його власників чи посадових осіб) в дове-
денні свого дочірнього підприємства до стану неплатоспроможності.
Чітких критеріїв, за якими можливо розмежувати звичайний комер-
ційний ризик господарських операцій та господарських операцій,
спрямованих на виникнення збитків, не існує. Одна і та ж господарсь-
ка операція, що за своїм змістом не суперечить вимогам законодавства,
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за інших рівних умов може бути як збитковою, так і прибутковою, за-
лежно від кон’юнктури ринку.

Вказані питання потребують негайного вирішення для вдоскона-
лення процедури банкрутства в цілому і зокрема для захисту прав
кредиторів дочірнього підприємства від неправомірних дій посадових
осіб контролюючого підприємства.

Заходи, що пропонуються:
· внести зміни до закону про банкрутство, які б задовольняли вимоги

щодо сплати податків і зборів та вимог центрального органу вико-
навчої влади, що здійснює управління державним резервом одно-
часно з іншими кредиторами, вимоги яких не забезпечені заставою.
Це буде відповідати конституційному принципу рівності перед за-
коном всіх суб’єктів права власності та господарювання (стаття 13
Конституції України);

· з метою забезпечення прав кредиторів необхідно скасувати дію мо-
раторію на продаж у процесі провадження справи про банкрутство
майна підприємств, в статутному фонді яких державна частка ста-
новить не менше 25 %;

· доповнити Господарський кодекс України та Закон України “Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банк-
рутом” нормами, які б передбачали порядок реалізації кредиторами
дочірнього підприємства прав, наданих статтею 126 цього кодексу,
стосовно притягнення до субсидіарної відповідальності контролю-
ючого підприємства, з вини якого дочірнє підприємство опинилось
у стані неспроможності та було визнано банкрутом.

Як бачимо, закон у цілому відповідає вимогам економічних реа-
лій, а недоліки, що відзначаються більшістю експертів, навряд чи мо-
жуть вплинути на загальне положення справ.

Як відзначає директор Центру комерційного права Валентина
Данішевська, раніше законодавець мав на меті довести підприємство
до банкрутства, або, якщо воно саме дійшло до такого життя, не дати
йому піднятися, а потім продати його потрібним людям. Про те, щоб
дати підприємству можливість відновитися і знову знайти платоспро-
можність, мова просто не йшла. З прийняттям нового Закону “Про ві-
дновлення платоспроможності боржника чи визнанні його банкрутом”
ситуація змінилася.

Отже, за останні п’ять років законодавство в сфері банкрутства
зазнало значних змін, при цьому з урахуванням минулих недоліків.
Проте принципових змін у сфері банкрутства в Україні не відбулося,
про що свідчать дані статистики (табл. 1.2).



41

Таблиця 1.2
Основні характеристики сфери банкрутства в Україні

за період з 1999 до 2005 року

Рік
Кількість

порушених
справ

Кількість
підприємств,

визнаних
банкрутами

Кількість справ,
що завершились

мировою
угодою

Кількість
ліквідованих
підприємств-

банкрутів

Кількість
справ, що

завершились
санацією

1999 6 392 – – – –
2000 5 634 2 946 160 325 98
2001 7 424 3 077 142 450 186
2002 7 856 4 642 322 674 253
2003 6 891 4 621 357 702 192
2004 6 426 3 583 123 405 106
2005 5 784 – – – –

* Джерело: Красноземська З. Банкрутство з перспективою // Урядовий кур’єр. –
2005. – 9 серпня. – С. 1.

Як бачимо (рис. 1.4), кількість справ ініціювання банкрутства так
і не продемонструвала чіткої тенденції зі скорочення, що наводить на
думку про те, що, мабуть, не зовсім коректно звинувачувати у всіх не-
вдачах законодавчу сферу. Очевидно, причина криється в чомусь ін-
шому. Наступним за поширеністю “обвинувачуваним” є держава, що
неефективно використовує механізми регулювання.

Рис. 1.4. Кількість порушених справ ініціювання банкрутства
протягом 1999-2005 років
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Те, що держава не справлялася та й не справляється з функція-
ми відновлення платоспроможності підприємств, стало очевидним
вже давно. Досить подивитися на відсоток підприємств, визнаних
банкрутами серед загальної кількості порушених справ з банкрутст-
ва (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Частка підприємств, визнаних банкрутами,
серед загальної кількості порушених справ з банкрутства, %

Протягом останніх п’яти років показник демонстрував разючу
стабільність і в середньому перевищував 50 %, що є яскравим доказом
неефективності державного механізму недопущення фактичного бан-
крутства підприємств.

Це в цілому відповідає тій ситуації, що склалася на сьогоднішній
день.

Реально основна маса зусиль докладається не на відновлення пла-
тоспроможності і функціональності роботи підприємства, а на пога-
шення вимог кредиторів, яких цікавить повернення власних грошей, а
доля самого підприємства і його майбутнє їм байдужі. Таким чином,
отримуємо замкнуте коло для підприємств, що зіткнулися із серйозни-
ми проблемами, практично єдиним виходом з якого є їхнє банкрутство.

І справа тут не в поганому законодавстві, більшість експертів від-
значає значний прогрес і позитивні зміни на краще, але ситуація при
цьому не змінюється. Про це свідчать цифри статистики по закінченні
справ про банкрутство: ліквідація чи санація підприємства. Якби дій-
сно вся проблема була в нормативній базі, то з урахуванням змін, що
відбулися в ній, і орієнтації на відновлення платоспроможності під-
приємства відсоток ліквідованих підприємств повинний був знизити-
ся, а частка справ, що закінчилися санацією, навпаки, збільшитися.
Але цифри свідчать, скоріше за все, про зворотну ситуацію (рис. 1.6).
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Рис. 1.6. Закінчення справ про банкрутство підприємств
протягом 2000-2004 років, %

Як бачимо, частка підприємств-банкрутів, що були ліквідовані,
неухильно зросла протягом 2000-2003 років, а частка справ, що заве-
ршилися санацією, за 2002-2004 роки зменшилася.

2. Перехідний період в економіці України. Отже, проблема недо-
сконалості законодавства в сфері банкрутства на Україні не є тим фак-
тором, що обумовлює її граничну проблематичність.

Наступною поширеною думкою, що пояснює незадовільний стан
у сфері банкрутства в Україні, є перебування економіки нашої країни
на стадії перехідного періоду, в результаті остання знаходиться в стані
системної кризи. Таким чином, загальна криза в економіці обумовлює
значну кількість мікрокриз на підприємствах і, як наслідок, їхнє банк-
рутство.

У свій час (90-ті роки ХХ ст.) це було абсолютно справедливим
твердженням. Спробуємо оцінити його за станом на сьогоднішній день.
Для цього проаналізуємо індекси основних соціально-економічних по-
казників України за період з 1995 до 2005 року (додаток А).

Дані статистики свідчать, що останні кілька років відбуваються
позитивні зміни в економіці країни, збільшується наростаючими тем-
пами ВВП, інвестиції в основний капітал, товарообіг держави і реальні
доходи населення – усе це навряд чи могло б відбуватися, якби країна
продовжувала знаходитися в стані глибокої системної кризи. Скоріше
за все, аналіз показав, що перехідний період в економіці закінчився,
почалося її нормальне ринкове функціонування.

Таким чином, на сьогоднішній день аргументи про перехідний пе-
ріод в економіці і макроекономічну кризу не можна назвати серйозними.
Мабуть, причина масових банкрутств підприємств криється не в цьому.

Відсоток справ, що
завершились санацією
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3. Недостатня підтримка з боку держави. Ще однією розповсю-
дженою проблемою вважається недостатній ступінь підтримки, участі
з боку держави.

Проблемами банкрутства в Україні і його регулюванням займа-
ється Міністерство економіки України.

На думку криз-менеджерів, роль міністерства поки що зводиться
лише до видачі й анулювання ліцензій арбітражних керуючих і узго-
дження їхніх кандидатур для роботи на підприємствах, де є державна
частка. Побоювання експертів викликає також робота Агентства з пи-
тань банкрутства, що має монопольне право на продаж майна підпри-
ємств-банкрутів. На думку учасників ринку, державний бізнес створює
реальний ґрунт для зловживань з боку чиновників. Спілка криз-мене-
джерів України вважає, що за п’ять років свого існування агентство ос-
таточно втратило своє значення. Пропонуємо ліквідувати Міністерство
економіки і створити Держкомітет з фінансового оздоровлення та ба-
нкрутства, що комплексно займався б тими проблемами, що вини-
кають. У результаті структура фінансового оздоровлення підприємств
країни стане більш чіткою.

Спеціалісти відзначають необхідність збалансування функцій дер-
жави як боржника, кредитора, акціонера. Це дозволить змінити ставлен-
ня до банкрутства в країні. Крім того, необхідно створити умови для
ефективного захисту права власності і протидії недружнім корпорати-
вним поглинанням. Мають бути уточнені норми, що визначають кар-
ну й адміністративну відповідальність за фіктивне чи навмисне банк-
рутство. Також пропонується змінити порядок виявлення кредиторів і
повідомлення зацікавлених осіб про порушення справи про банкрутс-
тво. Необхідно удосконалити порядок проведення зборів кредиторів,
обрання комітету кредиторів і його компетенції, упорядкувати участь
різних держорганів у процедурі банкрутства. Комплексне викорис-
тання всіх цих способів, на думку експертів, дозволить економіці і
державі одержувати від банкрутства не лише збитки, а й користь.

Державі варто більше уваги приділяти досудовим механізмам по-
новлення платоспроможності, зокрема досудовій санації, реструкту-
ризації. Зараз цей метод фактично не застосовується, тому що вимагає
виділення коштів з бюджету або залучення інвестора.

Для того ж, щоб вчасно застосовувати механізми досудового
оздоровлення, необхідно володіти інформацією про фінансовий стан
підприємств, стан їхньої платоспроможності. Насамперед це стосуєть-
ся державних підприємств чи підприємств із часткою держвласності
в статутному фонді, а також підприємств, що мають стратегічне
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значення. Ще кілька років тому вівся реєстр неплатоспроможних під-
приємств. Міністерства і відомства надавали інформацію агентству
про стан платоспроможності об’єктів. Якщо агентство бачило, що під-
приємство має потребу в оздоровленні, тому чи іншому міністерству на-
давалася пропозиція проводити процедуру санації. Але, на жаль, на
сьогоднішній день такі можливості відсутні, як і ведення реєстру не-
платоспроможних підприємств.

Незважаючи на те, що державою приділяється явно недостатньо
уваги регулюванню сфери банкрутства в Україні, проте навряд чи мо-
жна вважати саме державу головним винуватцем банкрутства підпри-
ємств.

Одним з найбільш серйозних наслідків недостатньої уваги дер-
жави до сфери банкрутства є її тінізація і поява практики фіктивних
банкрутств.

4. Тінізація процесу банкрутства. Тінізація процесу банкрутства
відбулася внаслідок невідрегульованих механізмів впливу держави на
ці процеси. Вона нерозривно пов’язана з тінізацією всієї економіки
країни.

Тіньова схема передбачає такий механізм: є комітет кредиторів,
що домовляються між собою, є “кишеньковий” арбітражний керую-
чий, є покупець, що бажає придбати підприємство. Оскільки це про-
цедура банкрутства, то виникає можливість дешево оцінити майно
(з’являється оцінна фірма, яку теж можна купити). Покупець пропо-
нує явно занижену ціну, але обіцяє певну винагороду кожному з учас-
ників угоди. У результаті підприємство продається значно дешевше
його реальної вартості.

Частково цю проблему вирішує Агентство з питань банкрутства,
працівники якого проводять власний аналіз. Якщо в результаті аналізу
доходять до висновку про явно занижену вартість угоди, замовляється
рецензія на оцінку. Але досить часто дії агентства є недостатньо ефек-
тивними.

Проблема тінізації банкрутства в Україні, а також деякі недоліки
в законодавчій базі привели до появи і широкого поширення так зва-
них фіктивних банкрутств.

5. Фіктивне банкрутство. Незважаючи на те, що в Кримінально-
му кодексі України передбачена стаття за фіктивне банкрутство, жодна
справа за цією статтею порушена не була (за станом на першу полови-
ну 2004 р. у прес-службі податкової міліції послалися на відсутність
оперативних даних, але навряд чи ситуація кардинально змінилася з то-
го часу). Імовірно, схеми організації банкрутства не вступають у конф-
лікт із далеким від досконалості українським законодавством, бо ж факт
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фіктивності банкрутства довести дуже важко. Так чи інакше відпрацьо-
вані та перевірені схеми працюють безвідмовно.

У результаті їхньої реалізації “замовник” одержує контроль над
підприємством ціною ”малої крові” – найчастіше це 5-10 % від реаль-
ної вартості. Причому левова частка цих коштів витрачається на орга-
нізацію банкрутства, забезпечення контролю просування справи, вплив
на прийняття арбітражним керуючим “правильних” рішень і доведення
підприємства до необхідної “кондиції”.

Стосовно конкретних схем при проведенні фіктивних банкрутств,
то вони відрізняються лише в деталях їхнього застосування. Загальний
принцип один: скинути підприємство в боргову яму, ініціювати пору-
шення справи про банкрутство і домогтися призначення як арбітражного
керуючого людини, деякою мірою “лояльної” до ініціатора процесу.
Подальший результат – це справа часу.

Проаналізуємо основні складові процесу доведення підприємства
до банкрутства. Чи легко скинути підприємство в боргову яму? Вияв-
ляється, не так вже і складно, з огляду на законодавчо визначену суму
боргу (300 мінімальних заробітних плат). На цей випадок існують дві
розповсюджені схеми. Перша – скупка боргів. Реальність така, що на-
віть у стабільних великих підприємств завжди можна відшукати декі-
лька прострочених боргів, перевести їх на себе і зажадати через суд
порушення справи про банкрутство. Справа до того ж порушується
суддею одноосібно, не виходячи з кабінету і без повідомлення відпо-
відача, у такий же спосіб здійснюється процедура розпорядження
майном і призначається арбітражний керуючий. Отже, цілком законно
можна втягнути в процедуру банкрутства навіть великі стратегічні пі-
дприємства. А втім, зовсім не обов’язково витрачати час і зусилля на
пошуки боргів. Досить їх “створити”, причому формально на цілком
законних підставах. На цьому ґрунтується друга схема. Зацікавлена
в банкрутстві сторона вступає в змову з топ-менеджером підприєм-
ства, що уповноважений організовувати його господарську діяльність
і підписувати договір. У цьому випадку укладається договір із драко-
нівськими штрафними санкціями у разі невиконання таких же нереа-
льних зобов’язань. Після чого залишається чекати, “поки лічильник
крутить”, і при потрібному “витку” звернутися в той же господарсь-
кий суд.

Зовсім не обов’язково доводити підприємство до стадії “торгів з
молотка” і розподілу майна в рахунок виплати боргів, серед яких, на-
певно, виявляться борги в бюджет, погашенню яких держава, природ-
но, віддала б пріоритет (після компенсацій за саму процедуру, пога-
шення боргів за соціальними виплатами, забезпеченими заставою
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зобов’язань, і заробітній платі). Сторона, що атакує, може отримати йо-
го цілком. Головне – перешкоджати спробам ефективного антикри-
зового керування (що можливо ще перед порушенням справи про ба-
нкрутство чи у випадку форсу-мажору: призначення “неправильного”
арбітражного керуючого). Тут можуть допомогти методи інформацій-
ної атаки – за допомогою інтенсивної PR-кампанії в ЗМІ можна “роз-
мити” образ успішного підприємства, девальвувати у свідомості спожи-
вачів його напрацьовані цілеспрямованою інформаційною політикою
цінності. Масштаб кампанії залежить від масштабу підприємства. Мета
одна – знизити обсяги реалізації продукції (послуг) підприємства і не
дати йому шансів розрахуватися з боргами коштами від їхньої реалізації.

Подальші дії залежать від цілей зацікавленої сторони і позиції
власників підприємства, що банкрутує. Можна викупити акції підпри-
ємства в акціонерів. Налякані й обеззброєні, ті погодяться розстатися з
ними за дуже вигідну ціну. Можна через арбітражного керуючого
провести додаткову емісію акцій (під виглядом залучення засобів для
санації підприємства) і одержати контрольний пакет, підтвердивши
де-юре свій статус хазяїна де-факто. У будь-якому випадку, навіть при
не дуже вдалому розкладі, гра все рівно буде на користь сторони, що
атакує.

Павло Михайліді, президент Спілки криз-менеджерів України
(СКМУ), назвав процедуру регульованого чинним законодавством ба-
нкрутства інструментом для розправи з небажаними на ринку [183].

Одним з наслідків і в той же час причиною фіктивних банкрутств
є діяльність несумлінних арбітражних керуючих.

6. Несумлінні арбітражні керуючі. Порушення справи про бан-
крутство – прерогатива господарського суду. Сама процедура банк-
рутства в ідеалі повинна привести до висновку з економічного простору
країни неефективно діючих суб’єктів. При цьому процес банкрутства
повинний розставити всі крапки над “і”: якщо підприємство можна
удержати на плаву – реабілітувати його і відновити платоспромож-
ність (санація) чи ж “пустити до дна” (ліквідація). В обох випадках
наріжним каменем є захист прав кредиторів, серед яких часто виявля-
ється і держава (бюджетні борги).

Законодавчо затверджена схема банкрутства, на перший погляд,
не складна. Найпростіший випадок (коли підприємство саме оголошує
себе банкрутом). А при наявності боргів, що перевищують 300 міні-
мальних розмірів заробітної плати, термін погашення яких перевищує
три місяці, господарський суд порушує справу про банкрутство відпо-
відно до заяви кредитора (чи кредиторів. У такому випадку береться
до уваги сумарна сума боргу). Суд уводить на підприємстві процедуру
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розпорядження майном, при цьому уся влада передається в руки арбі-
тражного керуючого.

Посада арбітражного керуючого – ключова на підприємстві в
стадії банкрутства, він наділений практично необмеженими повнова-
женнями, одноосібно заміняє і директора, і голову правління, і саме
правління.

Якщо врахувати, що тривалість виробництва справ про банкрутс-
тво в Україні в деяких випадках становить 4-5 років, ця “тимчасова”
посада перетворюється в постійну. За цей час цілком реально і активи
вивести, і власність переділити. Крім того, так звані українські “банк-
рути” найчастіше являють собою цілком життєздатні підприємства, а
арбітражні керуючі, розпоряджаючись величезними активами, за нас-
лідки своєї діяльності особистим майном не відповідають.

Арбітражний керуючий – менеджер, який не зацікавлений у по-
дальшій долі підприємства. Особливо, якщо воно належить державі.
По суті, керуючий виконує волю кредиторів, що вимагають або про-
ведення процедури банкрутства підприємства, для того, щоб виручити
максимальну суму від продажу основних фондів, або санації.

Поняття “банкрутство” в Україні нерідко ототожнюється з таки-
ми негативними явищами, як перерозподіл власності, корпоративні
конфлікти, ухилення від сплати податків, невиплата заробітної плати,
виведення активів з підприємства. Усі ці недоліки супроводжують
процедуру банкрутства в Україні. Проте в розвинутих країнах банк-
рутство – це звичайне явище ринкової економіки, яке використовують
для перерозподілу капіталу.

Як бачимо, проблем накопичилося чимало. Хоча багато з них є
скоріше відгомонами минулого, ніж сьогоднішньою реальністю.

При цьому практично неможливо знайти фахівців, які намагалися
б аналізувати ситуацію не з погляду законодавства, державного регу-
лювання, а щодо самих підприємств. Адже на сьогоднішній день бі-
льшість з аналізованих нами проблем належать безпосередньо до про-
цесу банкрутства підприємств. І ніхто не говорить про причини, що
призвели до нього.

Ми ж вбачаємо основну причину банкрутства в Україні насампе-
ред у тому, що самі підприємства не приділяють даному питанню до-
статньо уваги, що, у свою чергу, пов’язано з недоліками в методології
стосовно попередження банкрутства підприємств. Підприємству в йо-
го проблемах може допомогти тільки воно саме. Держава, незважаючи
на задекларовані й оформлені законодавчо комплексні заходи, спря-
мовані на допомогу підприємствам щодо виходу з кризи, може допо-
могти хіба що більш швидко збанкрутувати.
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Наші висновки підтверджуються і тією статистикою, що приво-
дилася нами вище.

Таким чином, основні зусилля (як теоретичні, так і практичні) ва-
рто спрямувати на боротьбу з кризовими явищами на самих підприєм-
ствах. Зауважимо, що поки підприємства самі не усвідомлять необхід-
ність боротьби з потенційним банкрутством, доти в Україні будуть
боротися з “вітряними млинами” законодавства, державної політики в
сфері банкрутства тощо, ігноруючи реальний стан справ.

Результати аналізу банкрутств в Україні свідчать, що при виник-
ненні проблем у суб’єктів підприємництва, допомагати їх розв’язувати
не буде ані держава, ані інститути, формально створені для допомоги
щодо виходу із кризової ситуації. У кращому випадку компанія зали-
шається наодинці зі своїми проблемами, в гіршому – їй “допомага-
ють” остаточно втратити шанси на вихід із кризової ситуації. Отже,
суб’єктам підприємництва необхідно самостійно вирішувати питання
щодо виходу з кризових ситуацій. Кращим виходом з кризових ситуа-
цій є їх недопущення. Попередити виникнення криз можна шляхом
забезпечення належного рівня фінансової безпеки.

Основні загрози фінансової безпеки суб’єктів підприємництва:
недостатній рівень контролю за ризиками та неефективна діяльність
суб’єктів підприємництва. З метою полегшення контролю за ризиками
запропоновано використання поняття критичних ризиків та рекоме-
ндовано поділити кризове середовище суб’єктів підприємництва на
два рівні.

Таким чином, за умови здійснення постійного контролю за кри-
тичними ризиками та забезпечення ефективної діяльності суб’єкти під-
приємництва можуть забезпечити рівноважний фінансово-економічний
стан. Саме ці функції, на нашу думку, і мають бути покладені на сис-
тему фінансової безпеки суб’єктів підприємництва.

1.1.3. Обґрунтування необхідності формування системи
фінансової безпеки суб’єктів підприємництва
як основи їх ефективної та стабільної діяльності

Суб’єкти підприємництва в Україні все ще досить не захищені
від впливу негативних факторів як внутрішнього, так і зовнішнього
середовищ, що в кінцевому підсумку проявляється у втраті ними ста-
ну рівноваги, появі кризових явищ і, як наслідок, банкрутстві. На на-
шу думку, це пов’язано з тим, що підприємства приділяють недостат-
ню увагу контролю та управлінню власними ризиками у сукупності з
недостатніми заходами щодо забезпечення довгострокової ефективно-
сті діяльності.
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У суб’єкта підприємництва є можливість визначити свої уразливі
місця і заздалегідь скласти план дій у випадку настання гранично не-
сприятливих для нього подій. Отже, питання про принципову можли-
вість попередження кризових явищ у суб’єктів підприємництва можна
вважати вирішеним. Така можливість існує.

На сьогоднішній день головною проблемою в методології форму-
вання системи фінансової безпеки суб’єкта підприємництва є не стіль-
ки відсутність теоретичної бази, скільки недостатній ступінь її система-
тизації, відсутність чіткої і логічної системи, яка б пов’язувала воєдино
розрізнені напрацювання, а також неадаптованість цілого ряду мето-
дик до особливостей економіки України.

Однак перед тим, як формувати систему фінансової безпеки суб’є-
кта підприємництва, адаптовану до умов сучасної України, необхідно
виділити ті з теоретичних розробок, що можуть бути корисні, та ті, що
мають бути удосконалені.

У цілому знання в сфері фінансової безпеки суб’єктів підприєм-
ництва умовно можна поділити на кілька областей:
· діагностика фінансового стану суб’єкта підприємництва з метою

оцінки ймовірності настання кризових явищ та висновків щодо
ефективності його діяльності;

· важелі і методи нейтралізації кризових явищ та забезпечення ефек-
тивного функціонування суб’єкта підприємництва;

· методи контролю й оцінки ефективності заходів щодо забезпечення
відповідного рівня фінансової безпеки.

Слід зазначити, що кожна з виділених нами областей розрізняєть-
ся за рівнем теоретичної розробки. Так, найбільш висвітленою в нау-
ковій літературі є область важелів і методів нейтралізації кризових
явищ, оскільки вона є елементом системи антикризового управління
підприємством, якому присвячена велика кількість наукових і практи-
чних праць як за кордоном, так і в нашій країні та країнах СНД. А та-
кож сфера знань щодо забезпечення ефективного функціонування
суб’єкта підприємництва, яка розглядається як загальними, так і спеціа-
льними науковими дисциплінами безпосередньо фінансового характеру
(фінансовий менеджмент, фінанси підприємств) та загальноекономіч-
ного (економіка підприємств, менеджмент, маркетинг).

Менш висвітленою принаймні у працях вітчизняних учених-
економістів є область діагностики фінансового стану підприємства з
метою оцінки ступеня фінансової безпеки суб’єкта підприємництва.
У цьому плані значних успіхів досягли західні економісти: існують
досить серйозні дослідження і побудовані на їх підставі економіко-
математичні моделі.
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Найменш дослідженою є сфера контролю й оцінки ефективності
дії системи фінансової безпеки суб’єкта підприємництва, оскільки та-
ких розробок у всій їх різноманітності елементів і зв’язків між складо-
вими елементами системи на сьогоднішній день в Україні немає.

Проаналізуємо основні теоретичні положення кожної з перерахо-
ваних нами областей для того, щоб показати теоретичну можливість і
необхідність побудови системи фінансової безпеки суб’єктів підпри-
ємництва.

Історично проблемою прогнозування криз та ймовірності настан-
ня банкрутства зацікавилися на Заході (переважно в США) ще по за-
кінченні Другої світової війни, що було пов’язано зі зростанням банк-
рутств в США через скорочення військових постачань. Спочатку була
спроба розробки ряду якісних критеріїв, проте це призводило до істо-
тних помилок. Із застосуванням методів математичного аналізу серйо-
зно цією проблемою стали займатися в 60-х роках ХХ століття [166,
с. 157]. З того часу і до наших днів було розроблено безліч методик
прогнозування банкрутства підприємств, які умовно можна розділити
на дві групи: кількісні (моделі Альтмана, Фултона, Лиса, Бівера) та
якісні (модель Аргенті).

Зупинимось на аналізі кількісних методик прогнозування криз та
ймовірності настання банкрутства і спробуємо обґрунтувати немож-
ливість їх використання в нашій країні в тому вигляді, в якому вони
існують на сьогодні. Проаналізуємо суть, а також плюси і мінуси най-
більш поширених методик.

Перша відома модель діагностики з метою оцінки ймовірності
настання кризи розроблена в 30-х роках ХХ ст. Бівером для підпри-
ємств Англії у вигляді так званого коефіцієнта Бівера (КБ), що розра-
ховується як відношення припливу грошових коштів до залучених
коштів. Нормативні значення:

КБ > 0,4 – банкрутство малоймовірне;
0,18 < КБ < 0,4 – “сіра зона”;

–0,12 < КБ < 0,18 – висока вірогідність;
–0,12 < КБ – ймовірність банкрутства дуже висока [305].

Враховуючи різноманіття проблем, з якими може зустрітись під-
приємство в процесі свого існування, і, як результат, різного виду кри-
зами, абсолютно очевидно, що точність моделі, заснованої на одному
показнику, є вельми незначною. Вона не враховує таких важливих по-
казників, як ефективність використання ресурсів, ділову активність
підприємства, віддачу активів та ін. Межа між банкротами і не банк-
ротами вельми умовна і гранично спрощена, що робить прогноз дуже
неточним.
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Першою серйозною кількісною моделлю прогнозування банкрут-
ства була п’ятифакторна модель Альтмана. При побудові свого індек-
су Альтман проаналізував дані 66 підприємств, половина яких збанк-
рутіла. Він досліджував 22 коефіцієнти, які могли б бути корисні при
прогнозуванні можливого банкрутства підприємства. З цих показників
були відібрані 5 найбільш значущих і на їх основі побудована регре-
сійна модель. Її можна подати у такому вигляді:

Z = 1,2 Коб + 1,4 Кнп + 3,3 Кр + 0,6 Кп + 1,0 Кот, (1.1)
де Коб – частка чистого оборотного капіталу в активах, тобто відно-

шення власного оборотного капіталу (різниця між поточними
активами і поточними пасивами) до загальної суми активів;

 Кнп – рентабельність активів, обчислена по нерозподіленому при-
бутку, тобто відношення нерозподіленого прибутку (чистий
прибуток за вирахуванням дивідендів) минулих років і звіт-
ного періоду до загальної суми активів;

 Кр – рентабельність активів, обчислена по балансовому прибут-
ку, тобто відношення балансового прибутку (до вирахуван-
ня податків) до загальної суми активів;

 Кп – коефіцієнт покриття за ринковою вартістю власного капіталу,
тобто відношення ринкової вартості акціонерного капіталу
(сумарна ринкова вартість акцій підприємства) до позикового
капіталу (вартість довгострокових і короткострокових пози-
кових засобів);

 Кот – віддача всіх активів, тобто відношення виручки від реаліза-
ції до загальної суми активів.

У дану модель входять показники ліквідності, фінансової стійко-
сті, рентабельності і ринкової активності. Залежно від значення Z про-
гнозують ймовірність банкрутства:

Z < 1,81 – ймовірність банкрутства дуже висока;
1,81 < Z < 2,765 – ймовірність банкрутства середня;

2,765 < Z < 2,99 – ймовірність банкрутства невелика;
Z > 2,99 – ймовірність банкрутства незначна [303].

Z-коефіцієнт має загальний серйозний недолік.
По суті, його можна використовувати лише стосовно великих

компаній, що котирують свої акції на біржах. Саме для таких компа-
ній можна одержати об’єктивну ринкову оцінку власного капіталу.

При застосуванні моделі Альтмана можливі два типи помилок
прогнозу:
· прогнозується збереження платоспроможності підприємства, а на-

справді відбувається банкрутство;
· прогнозується банкрутство, а підприємство зберігає платоспромо-

жність.
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На думку Альтмана, за допомогою п’ятифакторної моделі про-
гноз банкрутства на горизонті в один рік можна встановити з точністю
до 95 %. При цьому помилка першого типу можлива в 6 %, а помилка
другого типу – в 3 % випадків. Спрогнозувати банкрутство на горизо-
нті в 2 роки вдається з точністю до 83 %, при цьому помилка першого
типу спостерігається в 28 %, а другого – в 6 % випадків.

Як бачимо, в основу даної моделі покладений рівень рентабель-
ності підприємства, оскільки даний показник істотно впливає на фі-
нансову стійкість суб’єкта підприємництва. Це дозволяє одночасно
порівнювати показник ризику банкрутства і рівень рентабельності
продажів продукції. Якщо перший показник знаходиться в безпечних
межах, а рівень рентабельності продукції достатньо високий, то ймо-
вірність банкрутства вкрай незначна.

Стосовно альтернативних західних методик, то це моделі таких
дослідників:
1) Ліса [277, с. 55].

У 1972 р. Ліс розробив формулу для Великобританії:
Z = 0,063 · Х1 + 0,092 · Х2 + 0,057 · Х3 + 0,001 · Х4, (1.2)

де Х1 – відношення оборотного капіталу до суми активів;
 Х2 – відношення прибутку від реалізації до суми активів;
 Х3 – відношення нерозподіленого прибутку до суми активів;
 Х4 – відношення власного капіталу до залученого капіталу.

Тут граничне значення Z дорівнює 0,037;
2) Таффлера [315].

У 1997 р. Таффлер запропонував таку формулу:
Z = 0,53 · Х1 + 0,13 · Х2 + 0,18 · Х3 + 0,16 · Х4, (1.3)

де Х1 – відношення прибутку від реалізації до короткострокових
зобов’язань;

 Х2 – відношення оборотних активів до суми зобов’язань;
 Х3 – відношення короткострокових зобов’язань до суми активів;
 Х4 – відношення виручки до суми активів.

Якщо значення Z-рахунку більше 0,3, це свідчить про те, що у фі-
рми непогані довгострокові перспективи, якщо менше 0,2, то банкрут-
ство більш ніж ймовірно.

Ряд спроб розробок аналогічних моделей було зроблено російсь-
кими вченими. Мабуть, найбільш розповсюджена з них – чотирифак-
торна модель прогнозу ризику банкрутства (модель R), розроблена
вченими державної економічної академії Іркутська [89].
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Її можна подати у такому вигляді:
R = 8,38 · К1 + К2 + 0,054 · К3 + 0,63 · К4, (1.4)

де К1 – відношення оборотного капіталу до активів;
 К2 – відношення чистого прибутку до власного капіталу;
 К3 – відношення виручки від реалізації до активів;
 К4 – відношення чистого прибутку до витрат.

Вірогідність банкрутства підприємства відповідно до значення
моделі R визначається таким чином (табл. 1.3):

Таблиця 1.3
Визначення вірогідності настання банкрутства підприємства

залежно від значення інтегрального коефіцієнта R
Значення R Ймовірність банкрутства, %

Менше 0 Максимальна (90-100)
0-0,18 Висока (60-80)

0,18-0,32 Середня (35-50)
0,32-0,42 Низька (15-20)

Більше 0,42 Мінімальна (до 10)

Що ж до досліджень українських учених, присвячених даній про-
блематиці, то їх небагато. До найбільш серйозних і логічно несупере-
чливих ми віднесли б дискримінаційну модель інтегральної оцінки
фінансового стану підприємства, розроблену О. Терещенко [272]. Ця
модель побудована на основі перевірених часом алгоритмів західних
учених, але на базі даних українських підприємств з урахуванням ос-
новних недоліків існуючих моделей. Проте немає чіткого уявлення
про базу аналізу при побудові даної моделі: використовувалися дані
великих підприємств або ж дрібних. Крім того, немає даних по ряду
показників по моделі, зокрема коефіцієнта детермінації, без якого
складно оцінити достовірність моделі. А втім, хочеться ще раз відзна-
чити, що з погляду економічної логіки дана модель в порівнянні з ін-
шими найбільше відповідає умовам сучасної української економіки.

Крім того, Агентством з питань банкрутства була розроблена мето-
дика № 81 з проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського
стану неплатоспроможних підприємств та організацій [180]. Проте вона
розрахована не стільки на прогнозування банкрутства, скільки на ана-
ліз поточного стану підприємства з погляду платоспроможності. За кри-
терій прогнозування в цій методиці прийнято коефіцієнт Бівера з норма-
тивними його значеннями, що фактично відповідає тим, які він сам
пропонував для підприємств Великобританії в 30-х роках ХХ століття.
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Тому існують серйозні сумніви з приводу її застосування українськи-
ми фінансовими аналітиками. Також суб’єкти підприємництва можуть
скористатись Методикою інтегрального оцінювання інвестиційної
привабливості підприємств та організацій [232] та Методичними ре-
комендаціями щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприєм-
ства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства
чи доведення до банкрутства [233].

Таким чином, можемо відзначити що, незважаючи на важливість
проблеми, фінансові аналітики в Україні на сьогодні фактично не ма-
ють у розпорядженні ефективних методик прогнозування ймовірності
настання криз та банкрутства. Наші висновки підтверджуються також
дослідженнями вітчизняних і російських вчених [15; 112; 129; 269].

Теоретично арсенал аналітика для прогнозування фінансового
стану суб’єкта підприємництва за допомогою кількісних методів до-
сить значний. Але потрібно відзначити, що в основному це методики,
які не адаптовані до умов України, а отже, застосування їх можливе
тільки після додаткової обробки через статистичні дані українських
підприємств.

Крім кількісних методик прогнозування ймовірності настання
криз та банкрутства суб’єктів підприємництва, виділяють ще одну
групу – якісні методи. Вони є альтернативою кількісним моделям й
інколи можуть показувати навіть кращі результати.

Сутність якісного підходу полягає в тому, що можна виділити
ряд ознак, що свідчать про можливість настання кризи і, як наслідок,
банкрутства суб’єкта підприємництва. Причому такі ознаки є типо-
вими, тобто їх дія, з деякими застереженнями, поширюється на всі
суб’єкти.

Ще одним безсумнівним плюсом використання якісних методик є
усунення найбільш серйозного недоліку кількісних методик – пере-
кручувань даних фінансової звітності, оскільки компанії, що опиня-
ються у скрутному положенні, можуть “поліпшувати” свої звіти про
прибутки і збитки. У такому випадку адекватна оцінка фінансових
труднощів компанії виявляється неможливою.

Мабуть, найбільш відомою з якісних методик прогнозування на-
стання криз є метод Аргенті. Крім цього, є універсальні методи діаг-
ностики, наприклад, SWOT-аналіз.

Проаналізуємо сутність, а також переваги і недоліки основних
методик.

Метод Аргенті (А-рахунок), розроблений професором Аргенті в
1976 році, полягає у формалізації вражень, відчуттів, різноманітних
зведень про діяльність суб’єкта підприємництва у вигляді експертних
оцінок, зведених у таблиці, застосовуваних при A-score аналізі [304].
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Займаючись проблемами криз та банкрутства підприємств, Арге-
нті прийшов до висновку, що краху будь-якої компанії передує один
ланцюжок подій: недоліки, помилки, небезпечні симптоми та крах.

В організації діяльності будь-якого суб’єкта підприємництва іс-
нують ті чи інші недоліки. Але якщо їх вага є достатньо великою, то
рано чи пізно вони призводять до серйозних помилок у діяльності фі-
рми, про що свідчить поява небезпечних симптомів. Якщо в цей пері-
од недоліки не будуть нейтралізовані, то організація неминуче зазнає
краху.

Недоліки, виходячи з концепції A-score аналізу, можуть бути в
трьох основних сферах:
1. Менеджмент.
2. Система обліку і контролю.
3. Недоліки системи адаптації до зміни зовнішніх умов.

Відповідно до висновків A-score аналізу зазначені дефекти при-
зводять до “фундаментальної” помилки, після якої остаточний крах
суб’єкта підприємництва – справа часу.

“Фундаментальні” помилки неможливо помітити ззовні, а звіт-
ність суб’єкта підприємництва при цьому може відповідати всім еко-
номічним нормативам. Спеціально для таких випадків в A-score аналі-
зі були розроблені критерії оцінки ймовірності банкрутства. Кожному
фактору присвоюють визначену кількість балів і розраховують агре-
гований показник – А-рахунок.

Критерії оцінки за методом Аргенті подані в таблиці 1.4.
Кожна позиція в ній має свій можливий максимум оцінки. Якщо

зазначений дефект, помилка чи симптом виявляються повною мірою,
то вони одержують максимальну оцінку, якщо ні, то експерт визначає
свою кількісну оцінку. Так, відповідно до досліджень Аргенті, для ус-
пішно діючих компаній ця оцінка становить 5-18 балів; для компаній,
що мають серйозні ускладнення, 35-70 балів. Якщо сума балів більше
25, компанія може збанкрутувати протягом найближчих п’яти років.
Отже, чим більше бал за A-score аналізом, тим швидше це може від-
бутися.

До основних якісних показників, що впливають на фінансовий
стан суб’єкта підприємництва, Аргенті відносить стиль управління та
характеристику діяльності правління, якість менеджменту, фінансові
та економічні показники, що демонструє підприємство протягом пев-
ного строку, деякі нефінансові симптоми, а саме: якість продукції, що
випускається, моральний дух працівників. Також до небезпечних сим-
птомів відносять проведення різного роду “авральних” заходів та часті
зриви у виконанні зобов’язань суб’єктом підприємництва.
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Таблиця 1.4
Критерії ймовірності настання банкрутства за Аргенті

Дефекти Оцінка, балів
Автократичний стиль управління у членів правління 8
Суміщення обов’язків членами правління 4
Бездіяльність правління 2
У правлінні більше фахівців з банківської справи, ніж з управління 2
Слабкий фінансовий менеджер 2
Нерозвиненість управлінської структури 1
Відсутність контролю над бюджетом 3
Відсутність планування потоку коштів 3
Відсутність контролю над витратами 3
Відсутність реакції на зміну зовнішнього середовища,
відсутність контролю над змінами в ньому 3

Максимум для дефектів 43
Небезпечний рівень для дефектів 10

Помилки
Занадто великий рівень продажів 15
Занадто багато позикових коштів 15
Занадто великий проект 15
Максимум для помилок 45
Небезпечний рівень для помилок 15

Небезпечні симптоми
Погані фінансові показники (значення окремих економічних нормативів) 4
Проведення “авральних” заходів: збільшення позикових коштів, зниження
заробітної плати і витрат на утримання, згортання перспективних програм 4

Небезпечні нефінансові симптоми (наприклад, падіння якості продуктів
і послуг, морального духу персоналу) 3

Частий зрив виконання зобов’язань 1
Максимум для симптомів 12
Небезпечний рівень для симптомів –
Максимум загальної оцінки 100
Небезпечний рівень загальної оцінки 25
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Основною перевагою методу Аргенті є те, що в ньому вперше
була зроблена спроба упорядкування і систематизації показників, що
описані в так званих списках збанкрутілих компаній на Заході. Таким
чином, досліднику залишається тільки порівняти ознаки вже збанкру-
тілих компаній з аналогічними ознаками досліджуваної.

Головною позитивною особливістю приведеного якісного методу
є його системний і комплексний підходи до прогнозування кризових
явищ. Недоліки ж полягають у тому, що дана модель надзвичайно
складна в плані практики ухвалення рішення в умовах задачі з багать-
ма критеріями. Також слід відзначити суб’єктивність прийнятого про-
гнозного рішення.

Ще однією методикою,  яку можна віднести до якісних,  є Свот-
аналіз (SWOT-analysіs). Його основним змістом є дослідження ха-
рактеру сильних і слабких сторін суб’єкта підприємництва в розрізі
окремих внутрішніх факторів, а також позитивного чи негативного
впливу окремих зовнішніх факторів, що обумовлюють кризовий фі-
нансовий розвиток підприємства [39].

Щодо досліджень вітчизняних учених, то в сфері якісного про-
гнозування їх небагато. Слід відзначити роботу В.В. Ковальова [129],
який, ґрунтуючись на розробках західних аудиторських фірм і адап-
туючи ці розробки до пострадянської специфіки бізнесу, запропонував
дворівневу систему показників.

До першої групи належать критерії і показники, несприятливі по-
точні значення чи динаміка зміни яких свідчать про можливі в най-
ближчому майбутньому значні фінансові ускладнення, зокрема і бан-
крутство. До них належать:
· повторювані істотні втрати в основній виробничій діяльності;
· перевищення деякого критичного рівня простроченої кредиторсь-

кої заборгованості;
· надмірне використання короткострокових позикових коштів як

джерела фінансування довгострокових вкладень;
· стійкі низькі значення коефіцієнтів ліквідності;
· хронічна нестача оборотних коштів;
· стійко збільшується до небезпечних меж частка позикових коштів у

загальній сумі пасивів;
· перевищення розмірів позикових коштів над установленими нор-

мами;
· хронічне невиконання зобов’язань перед інвесторами, кредиторами

й акціонерами;
· висока питома вага простроченої дебіторської заборгованості;
· наявність наднормативних і залежаних товарів і виробничих запасів;
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· погіршення відносин з установами банківської системи;
· використання (вимушене) нових джерел фінансових ресурсів на ві-

дносно невигідних умовах;
· застосування у виробничому процесі устаткування з прострочени-

ми термінами експлуатації;
· потенційні втрати довгострокових контрактів;
· несприятливі зміни в портфелі замовлень.

У другу групу входять критерії і показники, несприятливі зна-
чення яких не дають підстави розглядати поточний фінансовий стан
як критичний. Водночас вони вказують, що за певних умов чи не-
прийнятті дійових заходів ситуація може різко погіршитися. До них
належать:
· втрата ключових співробітників апарату управління;
· вимушені зупинки, а також порушення виробничо-технологічного

процесу;
· недостатня диверсифікованість діяльності підприємства, тобто

надмірна залежність фінансових результатів від якогось одного
конкретного проекту, типу устаткування, виду активів та ін.;

· зайва ставка на успішність і прибутковість нового проекту;
· участь підприємства в судових розглядах з непередбаченим резуль-

татом;
· втрата ключових контрагентів;
· недооцінка технічного і технологічного відновлення підприємства;
· неефективні довгострокові угоди;
· політичний ризик, пов’язаний з підприємством у цілому чи його

ключовими підрозділами.
Одним із сигналів настання кризи у майбутньому є фінансова не-

стійкість. На цій стадії починаються труднощі з наявними коштами,
виявляються деякі ранні ознаки криз, різкі зміни в структурі балансу в
будь-якому напрямку. Однак особливе занепокоєння повинні викликати:
· різке зменшення коштів на рахунках;
· збільшення дебіторської заборгованості;
· старіння дебіторських рахунків;
· розбалансування дебіторської і кредиторської заборгованості;
· зниження обсягів продажів. Несприятливим може виявитися і різке

збільшення обсягів продажів, тому що в цьому випадку банкрутст-
во може настати в результаті наступного розбалансування боргів,
якщо відбудеться непродумане збільшення закупівель, капітальних
витрат; крім того, зростання обсягів продажів може свідчити про
скидання продукції перед ліквідацією підприємства.
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При аналізі діяльності суб’єкта підприємництва зовнішніми ко-
ристувачами тривогу повинні викликати:
· затримки з наданням звітності (ці затримки, можливо, сигналізують

про погану роботу фінансових служб);
· конфлікти у суб’єкта підприємництва, звільнення працівників тощо

[130].
Отже, аналізуючи будь-яку якісну методику, слід мати на увазі,

що кожне прогнозне рішення, незалежно від числа критеріїв, є суб’єк-
тивним, а розраховані значення критеріїв мають, скоріше за все, хара-
ктер інформації до роздумів, ніж спонукальних стимулів для прийнят-
тя негайних рішень.

Теоретичних знань у сфері діагностики фінансової безпеки суб’єк-
тів підприємництва досить багато, вони дуже різноманітні по суті й
особливостям реалізації. На нашу думку, головним недоліком є те, що
ці методики здебільшого були розроблені західними фахівцями для
західних же компаній, тобто ефективність їх роботи в Україні викли-
кає сумніви. Ураховуючи це, в аналітиків в Україні насправді не дуже
великий вибір діагностичного інструментарію. Таким чином, сфера діа-
гностики фінансової безпеки суб’єктів підприємництва в Україні ви-
магає істотного удосконалення.

Мабуть, найбільш важливою в рішенні цієї проблеми з практи-
чної точки зору й у той же час теоретично проробленою є область
знань у сфері фінансового інструментарію і методів нейтралізації кри-
зових явищ на суб’єктах підприємництва та забезпечення ефективної
їх діяльності.

Основні складові, а також їх застосування достатньо широко ви-
світлюються в навчальних посібниках і книгах з фінансів підприємств,
фінансового менеджменту та антикризового управління, зокрема в ро-
ботах А.І. Балабанова, І.А. Бланка, В.В. Буряковського, Е.М Коротко-
ва, Л.О. Лігоненко, В.П. Москаленка, А.М. Поддєрьогіна, А.Д. Шере-
мета, С.Я. Салиги та багатьох інших.

Основні підходи до розуміння фінансових важелів і методів ней-
тралізації кризових явищ та забезпечення ефективної діяльності пода-
ні в таблиці 1.5.

Вчені-економісти виділяють такі фінансові методи: фінансове
прогнозування і планування, інвестування, кредитування, страхуван-
ня, ціноутворення, матеріальне стимулювання, система оплати праці
та інші.

Стосовно важелів, на яких ці методи базуються, виділяють такі:
дохід, прибуток, амортизація, ціна, податки, кредити, пільги та санк-
ції, заробітна платня, дивіденди тощо.
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Таблиця 1.5
Фінансові важелі та методи, що є в розпорядженні

суб’єкта підприємництва

Прізвище Фінансові важелі Фінансові методи

Поддєрьогін А.М.
[282, с. 18]

- прогнозування;
- планування;
- інвестування;
- кредитування;
- оподатковування;
- самофінансування;
- матеріальне

стимулювання;
- страхування;
- інші

- дохід;
- прибуток;
- амортизація;
- ціна;
- податки;
- відсотки;
- інвестиції;
- форми розрахунків;
- інші

Балабанов А.І.
[20, с. 129]

- інвестування;
- кредитування;
- страхування;
- інші

- прибуток;
- процентні ставки;
- види кредиту;
- інші

Буряковський В.В.
[54, с. 27]

- фінансовий облік;
- фінансовий аналіз;
- фінансове планування;
- фінансове регулювання;
- фінансовий контроль

- прибуток;
- дохід;
- фінансові

санкції;
- дивіденди;

- ціна;
- відсотки;
- заробітна плата;
- інші

Шеремет А.Д.
[294, с. 13-14]

- фінансовий облік;
- фінансовий аналіз;
- фінансове планування;
- фінансове регулювання;
- фінансовий контроль

- прибуток;
- дохід;
- фінансові

санкції;
- дивіденди;

- ціна;
- відсотки;
- заробітна плата;
- податки

Москаленко В.П.
[196, с. 23]

- планування;
- прогнозування;
- регулювання;
- ціноутворення;
- система оплати праці;
- аналіз;
- облік

- прибуток;
- ціна;
- податки (розмір і ставки);
- кредити (види і ставки);
- страхові платежі (розміри і ставки);
- амортизаційні відрахування;
- фінансове стимулювання;
- пільги і санкції
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Вибір важелів, методів з нейтралізації криз та забезпечення ефек-
тивної діяльності досить широкий. Особливості застосування тих чи
інших інструментів і механізмів, а також їх сутність будуть розглянуті
нами в наступних розділах роботи. Шляхом поєднання важелів і ме-
ханізмів одержують інструментарій щодо забезпечення фінансової
безпеки суб’єктів підприємництва. Крім того, для нейтралізації кризо-
вих явищ організація може використовувати специфічні методи анти-
кризового управління суб’єктом підприємництва.

Методи фінансового управління в рамках системи фінансової
безпеки умовно можна розділити на дві групи:
· методи звичайного фінансового управління;
· методи антикризового фінансового управління.

До методів нормального фінансового управління можна віднести
фінансове прогнозування і планування, регулювання і стимулювання,
управління прибутком і витратами, грошовими потоками, страхування
тощо.

Даним методам приділялась значна увага як вченими-теоретиками,
так і в практичній фінансовій діяльності суб’єктів підприємництва.
Тому ми лише коротко зупинимось на ключових засадах, а основну
увагу зосередимо на методах антикризового фінансового управління.

Фінансове планування охоплює весь комплекс заходів як з розро-
бки планових завдань, так і з втілення їх у життя. Фінансове плану-
вання – це також процес розробки конкретного плану фінансових за-
ходів, тобто звичайний вид діяльності суб’єкта підприємництва. Для
того, щоб ця діяльність була успішною, існують відповідні методоло-
гія й методика розробки фінансових планів.

Фінансове прогнозування – це розробка на тривалу перспективу
змін фінансового стану об’єкта в цілому і його окремих складових.
Прогнозування, на відміну від планування, не ставить завдання безпо-
середнього здійснення на практиці розроблених прогнозів. Ці прогнози
являють собою передбачення відповідних змін. Особливістю прогно-
зування є також альтернативність у побудові фінансових показників і
параметрів, що визначає варіантність розвитку фінансового стану
об’єкта управління на основі тенденцій, що намітилися. Прогнозуван-
ня може здійснюватися на основі як екстраполяції минулого в майбу-
тнє з урахуванням експертної оцінки тенденції зміни, так і прямого
передбачення змін.

Фінансове регулювання – вплив на об’єкт управління, за допомо-
гою якого досягається стан стійкості фінансової системи у випадку
виникнення відхилення від заданих параметрів. Регулювання охоплює
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головним чином поточні заходи щодо усунення поточних відхилень
від графіків, планових завдань, установлених норм і нормативів.

Фінансове стимулювання виражається в спонуканні працівників
фінансової служби до зацікавленості в результатах своєї праці. За до-
помогою стимулювання здійснюється управління розподілом матеріа-
льних і духовних цінностей залежно від кількості і якості витраченої
праці.

Ще однією важливою групою фінансових методів є управління
грошовими потоками, до складу якої входять управління готівкою,
дебіторською та кредиторською заборгованістю, податковий менедж-
мент, а також специфічні операції, наприклад, факторинг.

Управління дебіторською заборгованістю припускає, по-перше,
управління оборотністю коштів у розрахунках з метою їх прискорен-
ня; по-друге, контроль за недопущенням невиправданої дебіторської
заборгованості (тобто заборгованості матеріально відповідальних осіб
з нестач, розкрадань, за псування цінностей та ін.); по-третє, зниження
суми дебіторської заборгованості.

Специфічним методом управління дебіторською заборгованістю
є факторинг. Він являє собою інкасування дебіторської заборгованості
покупця і є специфічним різновидом короткострокового кредитуван-
ня й посередницької діяльності. Факторинг містить у собі:
1) стягнення дебіторської заборгованості покупця;
2) надання продавцеві короткострокового кредиту;
3) звільнення продавця від кредитних ризиків по операціях.

Основною метою факторингу є одержання коштів негайно або в
строк, обумовлений договором. У результаті продавець не залежить
від платоспроможності покупця. Банк укладає договір з покупцем про
гарантування його платежів у випадку виникнення фінансових труд-
нощів або із продавцем і покупцем про переуступку неоплачених у
строк платіжних документів факторинговому відділу банку.

Важливим методом контролю й управління за фінансовими ризи-
ками є страхування. Страхування – це відносини по захисту майнових
інтересів господарюючих суб’єктів і громадян при настанні певних по-
дій (страхових випадків) за рахунок грошових фондів, сформованих зі
страхових внесків, що сплачуються ними (страхових премій).

Специфічним видом страхування ризиків є хеджування – стра-
хування ризиків від несприятливих змін цін на будь-які товарно-
матеріальні цінності за контрактами і комерційними операціями, що
передбачає поставки (продажу) товарів у майбутніх періодах. Практи-
чно реалізовується шляхом купівлі/продажу строкових контрактів.
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Поряд з цими класичними формами страхування суб’єкти під-
приємництва мають використовувати власні можливості щодо мінімі-
зації впливу негативних наслідків на їх діяльність, а також підвищувати
власні захисні можливості та потенціал щодо нейтралізації кризових
явищ. Одним з варіантів таких дій є самострахування.

Самострахування означає, що суб’єкт підприємництва сам себе
захищає від можливих втрат і збитків.

Основне завдання самострахування полягає в оперативному по-
доланні тимчасових ускладнень фінансово-комерційної діяльності.

Самострахування реалізується шляхом створення господарюю-
чим суб’єктом відособленого фонду відшкодування можливих збитків
у процесі фінансово-господарської діяльності. Такий фонд може ство-
рюватися за різною назвою (резервний, страховий, фонд комерційного
ризику) переважно у грошовій формі.

Резервні грошові фонди створюються насамперед на випадок по-
криття непередбачених витрат, кредиторської заборгованості, витрат
по ліквідації господарюючого суб’єкта та ін. [21].

Другою важливою групою фінансових методів у рамках підсис-
теми важелів і методів системи фінансової безпеки суб’єктів підпри-
ємництва є методи антикризового фінансового управління. Можна ви-
ділити ряд найбільш розповсюджених технологій, які можна брати за
основу при розробці заходів щодо нейтралізації кризових явищ.

Спочатку проаналізуємо найбільш розповсюджені захисні техно-
логії, що полягають в оптимізації діяльності суб’єкта підприємництва,
зниженні собівартості й економії витрат.

Щодо економії витрат, то виділяють такі методи:
1. Продаж короткострокових фінансових вкладень. Як правило, є

одним із перших кроків у мобілізації додаткових коштів на підприємстві.
2. Продаж запасів готової продукції. Це ще один відносно не-

складний метод. Тут дуже багато чого залежить від ефективності ро-
боти відділу збуту чи маркетингу, якщо такий є, оскільки, з огляду на
терміновість цього заходу, ціни реалізації можуть значно відрізнятися
в гіршу сторону від стандартних цін продажу підприємства.

3. Продаж дебіторської заборгованості є наступним за популярні-
стю варіантом вирішення проблеми неплатоспроможності. Головний
недолік даного кроку – присутність дисконту, що може бути дуже
значним, а також відсутність попиту, борги деяких дебіторів.

4. Продаж умовно надлишкових виробничих запасів.
5. Продаж інвестицій. Може бути у формі зупинки інвестиційних

проектів, що реалізуються, з одночасним продажем об’єктів незавер-
шеного виробництва й устаткування або ж у формі ліквідації участі
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в інших підприємствах. Слід зазначити, що рішення про деінвесту-
вання приймається урахуванням аналізу потенційних строків і обсягів
повернення коштів від інвестицій. У випадку, якщо ці терміни пере-
вищують рамки реалізації антикризової програми, то приймається рі-
шення про деінвестування, оскільки збереження довгострокових інве-
стиційних проектів в умовах кризи – правильний шлях до банкрутства
підприємства.

6. Продаж нерентабельних виробництв і об’єктів невиробничої
сфери. Даний варіант захисної стратегії, мабуть, найбільш хворобли-
вий для підприємства. Застосування даної процедури значно обмежує
його розвиток у майбутньому. Крім того, ускладнюється тим, що час-
тина нерентабельних виробництв може входити у виробничий цикл.
Тому підходити до його реалізації потрібно вкрай обережно і виваже-
но. Для того, щоб мінімізувати ризики від подібного кроку, слід дифе-
ренціювати виробництва за ступенем залежності від них технологіч-
ного циклу підприємства.

Як правило, ранжування здійснюється експертним методом, про-
те існує ряд загальних правил його реалізації:
а) насамперед варто продавати об’єкти невиробничої сфери і допомі-

жні виробництва, що використовують універсальне технологічне
устаткування (наприклад, будівельні чи ремонтні цехи). Їх функції
передаються зовнішнім підрядникам;

б) далі ліквідації підлягають допоміжні виробництва з унікальним
устаткуванням. Надалі відсутність цих виробництв можна буде
компенсувати за рахунок купівлі відповідних послуг чи їхнього же
відтворення у випадку економічної доцільності;

в) наступними в черзі є об’єкти основного виробництва, що знахо-
дяться на початку технологічного циклу (наприклад, ливарні цехи).
Їх функції передаються зовнішнім постачальникам;

г) останні відмовляються від нерентабельних виробництв, що знахо-
дяться на кінцевій стадії технологічного циклу.

Крім таких радикальних заходів, існують ще ряд механізмів з оп-
тимізації структури й обсягів витрат. Зокрема, підприємство може вжити
таких заходів.

1. Призупинити нерентабельні виробництва. Даний крок досить
просто сприймається з погляду економічної доцільності. Оскільки у
випадку, коли кризова фаза все ж наступила, першими кроками ма-
ють бути заходи щодо недопущення її подальшого розвитку (у дано-
му випадку виключення подальших збитків від такої виробничої дія-
льності), а потім вже нейтралізація причин і наслідків. Винятком є
об’єкти, зупинення яких призведе до зупинки всього виробництва.
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Щодо черговості зупинення виробництв, то вона така, як і у випадку
їхньої ліквідації.

Слід зазначити, що багато підприємств на даному етапі допуска-
ють ряд типових помилок. Наприклад, продовжують експлуатувати
збиткові виробництва лише тому, що продукція знаходить збут, нехай
і за ціною, нижчою від собівартості. Ще одна помилка полягає в тому,
що виробництво продовжують експлуатувати, оскільки не вистачає
коштів на консервацію. У випадку, якщо виробництво необхідно зупи-
нити, але немає можливості провести його консервацію, варто зупиняти
без неї. При цьому відновлювати устаткування слід лише у випадку
економічної доцільності повторного запуску виробництва. Тобто, ма-
ємо черговий приклад маневру минулими і майбутніми коштами.

2. Продати чи здати в оренду надлишки основних засобів.
3. Ввести систему контролю за використанням паливно-енерге-

тичних ресурсів.
4. Зайнятися проблемою оптимізації податкових платежів.
5. Ввести режим твердої економії та персональної відповідально-

сті працівників за використані матеріальні ресурси.
6. Вивести зі складу підприємства витратні об’єкти. Звичайно, це

здійснюється у формі організації дочірніх підприємств. У такому ви-
падку подальше фінансування виведених об’єктів не здійснюється, що
стимулює підприємницьку ініціативу їх персоналу.

7. Удосконалення організації праці й оптимізація чисельності за-
йнятих на підприємстві. Як правило, в докризовій ситуації на більшо-
сті підприємств спостерігається надлишкова чисельність персоналу,
тому одним з першочергових завдань оптимізації обсягів і структури
витрат є приведення чисельності до економічно обґрунтованого опти-
муму. Дане завдання є, мабуть, одним із найважчих серед антикризо-
вих заходів, оскільки дуже просто переступити межу, за якою пер-
сонал, що залишився, не зможе справлятися з обсягами робіт, що
призведе до посилення кризових явищ на підприємстві. Проте існує
ряд загальних правил щодо такої оптимізації.

Відповідно до одного з них працівників основного виробництва
скорочують пропорційно обсягам виробленої продукції. Скорочення
не повинне відбуватися одночасно, особливо це стосується персоналу
допоміжних підрозділів і сфери управління, оскільки тут немає такого
чіткого критерію, як у випадку з працівниками основного виробництва.

При проведенні оптимізаційних заходів, пов’язаних з персона-
лом, слід вкрай обережно відноситись до відмовлення від виплати на-
дбавок і премій, соціальних виплат, оскільки це може призвести
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до різкого падіння зацікавленості працівників у результатах роботи.
Як наслідок, погіршиться її якість. Тоді не інтереси фірми, а пошук
нової роботи постануть в основі поведінки працівника.

Разом з тим економія фонду зарплати при її вмілому проведенні
може стати діючим фактором антикризового управління.

8. Зменшення поточних фінансових потреб шляхом реструктури-
зації боргових зобов’язань. Даний інструмент з успіхом застосовуєть-
ся й успішно діючими підприємствами для оптимізації своїх фінансів,
але для кризових підприємств дана процедура трохи полегшується
тим, що кредитори більш охоче погоджуються на реструктуризацію
боргів, оскільки розуміють, що в протилежному випадку можуть вза-
галі не отримати борг (якщо підприємство-боржник збанкрутує).

9. Конвертація боргів у статутний капітал – украй небажаний
крок для власників підприємства, оскільки зменшує ступінь їх впливу
і контролю, але це дозволяє оптимізувати поточні фінансові потреби і
розрахуватися з боргами.

10. Викуп боргових зобов’язань із дисконтом – один з найкращих
заходів. Кризовий стан підприємства-боржника знецінює його борги,
тому й виникає можливість викупити їх зі значним дисконтом.

Ми розглянули найбільш радикальні заходи щодо оптимізації ро-
боти суб’єкта підприємництва, що, як правило, супроводжуються лік-
відацією активів, скороченням обсягів діяльності, втратами частки
ринку й іншими негативними з погляду розвитку фірми наслідками.
Але основною метою антикризового управління є відновлення норма-
льної діяльності підприємства в колишніх чи навіть більших обсягах і
повернення його в коло ефективно діючих суб’єктів економіки. Тому
наступним нашим кроком буде розгляд заходів щодо виходу з кризо-
вих ситуацій шляхом збільшення грошових потоків від основної дія-
льності.

Для цього застосовуються так звані “атакуючі” технології, основ-
ними завданнями яких є:
· підвищення конкурентних переваг продукції;
· збільшення грошового компонента в розрахунках;
· збільшення оборотності активів.

Передусім необхідно звернути увагу на маркетинг. Як відомо,
маркетинг – одне із самих болючих місць наших суб’єктів підприєм-
ництва, тому антикризові менеджери повинні вміло проводити марке-
тингові дії, інакше фірмі не вижити [134].

При цьому до основних заходів можна віднести:
· створення ринково орієнтованої служби маркетингу;
· аналіз споживачів, вибір цільового ринку;
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· прийняття комплексної концепції маркетингової діяльності, що
пов’язує між собою основні елементи маркетингового комплексу:
ринок фірми; товар, створюваний для цього ринку; ціни, за якими
він продається; методи просування товарів на ринок і канали збуту.

Ще одним важливим кроком є підвищення ефективності роботи
персоналу. Це можна зробити за умови, якщо:
· ввести (або вдосконалити) внутрішній госпрозрахунок, яким перед-

бачається залежність оплати праці працівників від обсягу виробни-
цтва, ефективності використання ресурсів;

· більше уваги приділяти поліпшенню виробничої дисципліни й під-
вищенню зацікавленості у результатах праці своїх співробітників;

· запровадити контрактну систему роботи із професіоналами;
· розробити і впровадити систему підвищення кваліфікації, кар’єрного

зростання, гнучкого стимулювання праці.
Популярними є також кроки з інтенсифікації виробничого проце-

су та збільшення обсягів продукції, що випускається. Серед них мож-
на виділити такі:
· створення програми з розробки й модернізації нових видів продукції;
· інновації й модернізація виробництва – впровадження інновацій на

підприємстві та доведення виробництва до сучасних галузевих ста-
ндартів або навіть перевищення їх.

Ми перелічили найбільш розповсюджені заходи щодо нейтралі-
зації криз на суб’єктах підприємництва та забезпечення їх стабільної
та ефективної діяльності. Втім, кожен суб’єкт підприємництва є стру-
ктурою унікальною, тому, враховуючи значну кількість важелів та ме-
тодів, що має в розпорядженні фірма для побудови системи фінансо-
вої безпеки, можна використовувати багато інших заходів. Нами була
проведена певна систематизація наявних методів та підходів, сформо-
вано загальний перелік та ключові заходи в рамках їх реалізації.

Заключною сферою знань, що необхідна для формування системи
фінансової безпеки суб’єктів підприємництва, є контроль. Саме він є
тією ланкою, що має пов’язати між собою усі перераховані нами вище
складові.

Контроль визначається як процес забезпечення досягнення орга-
нізацією своїх цілей, за допомогою якого керівники досягають відпо-
відності фактичних дій до запланованих, і розглядається як одна з
обов’язкових функцій будь-якого управлінського впливу, що є його
логічним завершенням. Основною метою системи контролю будь-
якого процесу визнано своєчасне виявлення відхилень від нормально-
го (запланованого) перебігу провадження та здійснення адекватних
управлінських заходів щодо покращення становища для забезпечення
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виконання розроблених планів, досягнення встановлених цілей діяль-
ності [165, с. 458].

На думку багатьох фахівців, саме ця сфера знань є однією з най-
більш проблемних у комплексі дій щодо недопущення та нейтралізації
криз. Так, Л.О. Лігоненко у своїй монографії відмічає, що “автори обме-
жуються лише констатацією необхідності контролю антикризового про-
цесу, висвітлюючи фрагментарно окремі організаційні та методичні пи-
тання його здійснення. Відсутнє науково-теоретичне обґрунтування
змісту, ролі та місця контролю як специфічної сфери антикризового
управління та організаційно-методичних основ” [165, с. 458].

Основним завданням контролю в системі фінансової безпеки
суб’єктів підприємництва є коригування поведінки підконтрольного
об’єкта спостереження та перевірка заходів щодо забезпечення фінан-
сової безпеки організації, блокування відхилень, що виявляються, та
приведення системи до цільового стану за допомогою спеціальних ін-
струментів-регуляторів. Контроль за ефективністю роботи системи
фінансової безпеки суб’єктів підприємництва орієнтується на ство-
рення умов для досягнення встановлених цільових показників фінан-
сової діяльності.

Щодо функцій контролю, то виділяють три ключові [36]:
· визначення стандартів;
· визначення досягнутих результатів та їх порівняння з встановлени-

ми стандартами;
· обґрунтування необхідних дій та заходів управлінського впливу.

Якщо ж розглянути ці функції більш детально, то можна виділити
такий їх спектр:
· спостереження за ходом реалізації завдань, встановлених системою

планових показників і нормативів;
· визначення ступеня відхилення фактичних результатів від запланова-

них;
· діагностування за розмірами відхилень серйозних погіршень у фі-

нансовому стані підприємства й істотного зниження темпів його
фінансового розвитку;

· розробка оперативних управлінських рішень щодо нормалізації фі-
нансової діяльності відповідно до передбачених цілей і показників;

· коригування за необхідності окремих цілей і показників фінансово-
го розвитку в зв’язку зі зміною зовнішнього фінансового середо-
вища, кон’юнктури фінансового ринку та внутрішніх умов роботи.

Функціонально контроль вирішує цілий комплекс завдань та по-
єднує між собою всі ключові елементи системи фінансової безпеки
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суб’єктів підприємництва. Він забезпечує взаємозв’язок між форму-
ванням інформаційної бази, аналізом, плануванням, розробкою та ре-
алізацією необхідних заходів, оцінкою їх ефективності та формуван-
ням висновків.

Таким чином, контроль є заключним етапом процесу формування
системи фінансової безпеки суб’єктів підприємництва. Він забезпечує
зворотний зв’язок, звертаючи увагу менеджерів на значні відхилення
від запланованих показників, що дає можливість приймати оперативні
управлінські рішення, спрямовані на виконання поставлених завдань.
Застосування контролю дозволяє суттєво підвищити ефективність
всього фінансового управління.

Отже, теоретичних знань для побудови основних блоків системи
фінансової безпеки суб’єктів підприємництва вистачає, за винятком,
мабуть, методології щодо контролю й оцінки. Головними ж недоліками
є неадаптованість знань до сучасної української економіки й особливос-
тей сфери банкрутства суб’єктів підприємництва нашої країни. Крім то-
го, теорія, методологія та методики мають потребу в ретельній систе-
матизації і логічній комплектації.

Таким чином, існує не тільки принципова можливість побудови
системи фінансової безпеки суб’єктів підприємництва, але й накопи-
чена значна кількість знань у даній та суміжній сферах. Головні про-
блеми – відсутність чіткої систематизації знань, а також їхньої адаптації
до українських умов. Саме вирішенню цих проблем і будуть присвя-
чені наступні розділи роботи.

1.2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ
СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

1.2.1. Аналіз основних недоліків існуючої методології
в сфері фінансової безпеки суб’єктів підприємництва

Аналіз теоретичних аспектів формування фінансової безпеки
суб’єктів підприємництва, проведений нами в першому розділі, пока-
зав, що систему фінансової безпеки суб’єктів підприємництва можна
сформувати, використовуючи поточні можливості економічної науки.
Втім, практично кожна зі сфер знань вимагає удосконалення, причому
саме в теоретичній області. Основними недоліками є:
· відсутність сучасних та адаптованих до умов української економіки

методів прогнозування настання кризових явищ на суб’єктах під-
приємництва;

· недосконалість системи нормативних значень коефіцієнтів;
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· недостатньо досліджені питання циклічності розвитку суб’єктів пі-
дприємництва і залежності кризових явищ від них;

· нерозвиненість знань у сфері людського фактора як основи забез-
печення фінансової безпеки.

Одним з найбільш серйозних недоліків у здійсненні діагностики
фінансової безпеки є відсутність достовірних методик прогнозування
ймовірності настання криз та можливого банкрутства суб’єкта підпри-
ємництва. Дійсно, на сьогоднішній день існують цілий ряд методик
прогнозування криз та банкрутства, але проблемою є те, що більшість
з них розроблялася для західних підприємств, до того ж досить давно.

Проаналізуємо ключові недоліки основних моделей прогнозуван-
ня настання кризи та банкрутства суб’єктів підприємництва. Почнемо
з п’ятифакторної моделі Альтмана. Слід зазначити, що оскільки мак-
ро- і мікроекономічні умови в сучасній Україні і США 60-х років
ХХ ст. зовсім різні, то і коефіцієнти в регресійній моделі будуть ін-
шими (навіть якщо вважати, що використання даної моделі доцільне),
що означає неможливість її використання в класичному виді для під-
приємств України.

Крім того, ряд питань викликає і підбір базових коефіцієнтів.
В основу цієї моделі покладений рівень рентабельності суб’єкта під-
приємництва. Для країн з розвиненою економікою, дійсно, рівень рен-
табельності є визначальним орієнтиром і свого роду індикатором фі-
нансового стану фірми, що виправдовує винесення його на перше
місце серед факторів, які визначають ймовірність банкрутства. Однак
виникає питання, наскільки правомірною є його визначальна роль в
умовах української економіки.

Українськими суб’єктами підприємництва прибуток дотепер ви-
користовується для мінімізації податкових платежів, тобто даний по-
казник намагаються звести до нуля чи взагалі до негативної області.
Отже, фінансово стійке і достатньо ефективне підприємство, але без
прибутку в балансі, може бути визнане потенційним банкрутом за ме-
тодикою Альтмана.

Для того, щоб перевірити наше припущення, проведемо аналіз
ряду українських підприємств з різних галузей народного господарст-
ва. Оскільки прогноз за методикою Альтмана працює в діапазоні
п’яти років, ми аналізували фінансову звітність 17 підприємств за ста-
ном на 2000 рік, щоб можна було з повною впевненістю говорити про
значущість результатів. Всі відібрані нами підприємства функціону-
ють і на сьогодні.

Для практичних розрахунків, зважаючи на відсутність певних по-
чаткових даних, скористаємося модифікованою моделлю Альтмана.
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Згідно з модифікацією:
Z = 1,2 ×  Коб + 3,3 × Кр + 0,6× Кп + 1,0 ×  Кот, (1.5)

де Коб – відношення власного оборотного капіталу до загальної суми
активів;

 Кр – відношення балансового прибутку до загальної суми активів;
 Кп – відношення загальної суми активів до залученого капіталу;
 Кот– відношення виручки до загальної суми активів.

За цією версією моделі Альтмана другий показник класичної мо-
делі прийнятий рівним нулю. Це пояснюється тим, що діяльність на-
ших підприємств як акціонерних ще недостатньо розвинена. Змінений
і четвертий показник, який розраховується як відношення активів до
величини позикових коштів, у зв’язку з відсутністю в Україні інфор-
мації про ринкову вартість акцій.

Розрахувавши коефіцієнти і проаналізувавши дані, отримали такі
результати (табл. 1.6).

Значний, якщо не вирішальний, вплив на результативний показ-
ник надає рентабельність, що, загалом, і так виходило з коефіцієнтів
моделі. Наявність негативної рентабельності практично гарантує (за
моделлю Альтмана) майбутнє банкрутство.

З 17 аналізованих підприємств 10 (60 %) мають високу ймовір-
ність банкрутства, 5 (29 %) – низьку і 2 (11%) середню. І це при тому,
що на сьогодні всі ці підприємства продовжують працювати, ні на одно-
му з них не ініціювалася процедура банкрутства. Тобто, модель фактич-
но спрацювала на 30 зі 100 % можливих, оскільки за п’ятифакторною
моделлю Альтмана прогноз банкрутства в перспективі одного року
можна установити з точністю 95 %. Отже, необхідно перерахувати ко-
ефіцієнти у рівнянні регресії, а можливо, сам підбір коефіцієнтів в
принципі неправильний і не працюватиме в умовах сучасної українсь-
кої економіки. Таким чином, використання п’ятифакторної моделі
Альтмана, навіть модифікованої до фінансової звітності українських
підприємств, недоцільне і з великою часткою ймовірності дасть хибну
відповідь.

На нашу думку, недоліки, характерні для моделі Альтмана, роз-
повсюджуються і на інші західні кількісні методики прогнозування
настання криз і банкрутства суб’єктів підприємництва. Таким чином,
доходимо до висновку, що західні методики не можуть без істотних
доопрацювань застосовуватись на підприємствах України, оскільки в
їх основі лежать помилкові (для сучасних українських умов) переду-
мови. Отже, необхідно розробити такі методики прогнозування криз
та настання банкрутства суб’єктів підприємництва, які б працювали в
наших умовах.
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Таблиця 1.6
Прогнозування банкрутства українських підприємств

за допомогою 5-факторної моделі Альтмана

Вид
економічної
діяльності

Назва
компанії

Об
ор

от
ні

ст
ь

Ре
нт

аб
ел

ьн
іст

ь

По
кр

ит
тя

Ві
дд

ач
а

ак
ти

ві
в

Зн
ач

ен
ня

Ал
ьт

ма
на

Йм
ов

ір
ніс

ть
ба

нк
ру

тс
тв

а

ВАТ “Донецькенерго”  –0,22 –0,21 1,09 0,97 0,66 Висока

ВАТ “Харківенерго” –0,08 –0,01 1,43 0,13 0,86 Висока

Виробництво
та
розподілення
електроенергії ВАТ “Київенерго” 0,11 0,00 3,80 0,90 3,32 Низька

ВАТ “Стирол” 0,17 0,13 3,96 0,78 3,79 НизькаХімічне
виробництво ВАТ “Краситель” –0,17 –1,45 1,80 0,07 –3,84 Висока

ВАТ “Донецький
металургійний
завод”

–0,07 –0,21 1,32 1,21 1,21 Висока

ВАТ “Запоріжсталь” 0,01 –0,02 2,44 0,84 2,26 Середня

Металургійне
виробництво
та виробництво
готових
металевих
виробів ВАТ “Південний

гірничозбагачувльний
комбінат”

–0,31 –0,48 1,34 0,54 –0,62 Висока

ВАТ “Нафтогаз” –0,07 –0,04 1,21 0,79 1,31 ВисокаНафтогазова
промисловість ВАТ “Лисичанський

НПЗ” –0,02 –0,09 5,31 1,82 4,67 Низька

ВАТ “КРАЗ” 0,01 –0,47 2,19 0,35 0,13 Висока

ВАТ “МоторСІЧ” 0,24 0,08 3,37 0,53 3,09 Низька

Виробництво
машин
та устаткування

ВАТ “Азовмаш” 0,12 0,00 1,39 1,08 2,06 Середня

Легка
та харчова
промисловість

ВАТ “Славутич”
–0,42 0,01 1,38 1,20 1,55 Висока

ВАТ “Універмаг
“Україна” –0,06 -0,14 1,05 0,10 0,21 Висока

Аеропорт
“Бориспіль” 0,00 0,02 1,65 0,27 1,34 Висока

Інші види
економічної
діяльності

ВАТ “Укртелеком” 0,13 0,04 4,44 0,56 3,53 Низька
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У першому розділі ми зауважували, що ряд вчених пропонують
використовувати R-модель як альтернативу до моделі Альтмана. Для
того, щоб оцінити працездатність моделі та її результативність, ми
провели аналіз, аналогічний тому, що проводився для моделі Альтма-
на. Були отримані такі результати (табл. 1.7).

Таблиця 1.7
Прогнозування банкрутства українських підприємств

за допомогою моделі R

 Вид
економічної
діяльності

Назва
компанії

Об
ор

от
ні

ст
ь

Ре
нт

аб
ел

ьн
іст

ь

Ві
дд

ач
а

ак
ти

ві
в

Еф
ек

ти
вн

іст
ь

R-
ко

еф
іц

ієн
т

Йм
ов

ір
ніс

ть
ба

нк
ру

тс
тв

а

ВАТ “Донецькенерго”  –0,22 –3,61 0,97 –0,18 –5,52 Максимальна
ВАТ “Харківенерго” –0,05 –0,04 0,15 –0,07 –0,52 Максимальна

Виробництво
та
розподілення
електроенергії ВАТ “Київенерго” 0,11 0,01 0,90 0,01 0,94 Мінімальна

ВАТ “Стирол” 0,17 0,18 0,78 0,20 1,73 МінімальнаХімічне
виробництво ВАТ “Краситель” –0,17 –3,26 0,07 –0,96 –5,26 Максимальна

ВАТ “Донецький
металургійний завод” –0,07 –0,89 1,21 –0,15 –1,52 Максимальна

ВАТ “Запоріжсталь” 0,19 0,01 1,27 0,01 1,69 Мінімальна

Металургійне
виробництво
та
виробництво
готових
металевих
виробів

ВАТ “Південний
гірничозбагачувальний
комбінат”

–0,31 –1,90 0,54 –0,47 –4,77 Максимальна

ВАТ “Нафтогаз” –0,07 –0,21 0,79 –0,04 –0,75 МаксимальнаНафтогазова
промисловість ВАТ “Лисичанський

НПЗ” –0,02 –0,11 1,82 –0,05 –0,23 Максимальна

ВАТ “КРАЗ” 0,01 –1,19 0,35 –0,58 –1,44 Максимальна
ВАТ “МоторСІЧ” 0,24 0,11 0,53 0,16 2,27 Низька

Виробництво
машин та
устаткування

ВАТ “Азовмаш” 0,12 0,00 1,08 0,00 1,07 Мінімальна
Легка та
харчова
промисловість

ВАТ “Славутич”
–0,42 0,03 1,20 0,01 –3,39 Максимальна

ВАТ “Універмаг
“Україна” –0,06 –2,82 0,10 –0,57 –3,67 Максимальна

Аеропорт
“Бориспіль” 0,00 0,06 0,27 0,09 0,17 Висока

Інші види
економічної
діяльності

ВАТ “Укртелеком” 0,13 0,06 0,56 0,09 1,21 Мінімальна
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Результати аналізу за даною методикою мало чим відрізняються
від результатів, одержаних за моделлю Альтмана. І це при тому, що
моделі мають різні коефіцієнти. На наш погляд, головною причиною,
яка викликала такі результати за моделлю R, є надмірна її зосередже-
ність на параметрі оборотності. Якщо Альтман поклав в основу моделі
прибутковість, то вчені Іркутська, на наш погляд, гіперболізували
значення коефіцієнта оборотності. За цією моделлю прийнятне зна-
чення даного коефіцієнта практично гарантує мінімальну ймовірність
банкрутства. На нашу думку, це неправильно, про що свідчить прове-
дений аналіз. Підприємства, які аналізуються, є великими, значну пи-
тому вагу в їх активах має основний капітал, що автоматично означає
проблеми з коефіцієнтом оборотності. У результаті ми одержали набір
потенційних банкрутів, хоча, як показав час, це виявилось помилко-
вим. Таким чином, практичного значення для українських підпри-
ємств дана методика не має.

Аналіз досліджень українських учених, присвячених даній пробле-
матиці, показав, що їх існує небагато. До найбільш серйозних і логічно
несуперечливих ми б віднесли дискримінаційну модель інтегральної
оцінки фінансового стану підприємства, розроблену О. Терещенко. Дана
модель побудована на основі перевірених часом алгоритмів західних
учених, але на базі даних українських підприємств з урахуванням ос-
новних недоліків існуючих моделей. Проте немає чіткого уявлення
про базу аналізу при побудові даної моделі, використовувалися дані
великих підприємств чи дрібних, крім того, немає даних за рядом по-
казників моделі, зокрема коефіцієнта детермінації, без якого складно
оцінити достовірність моделі. Втім, хочеться ще раз відзначити, що
дана модель найбільше відповідає українським умовам порівняно з
іншими моделями з погляду економічної логіки.

Отже, можемо відзначити, що, незважаючи на важливість про-
блеми, фінансові аналітики в Україні на сьогодні фактично не мають у
розпорядженні інструментів прогнозування криз та банкрутства.

Таким чином, необхідні вітчизняні розробки, присвячені прогно-
зуванню настання криз та банкрутства підприємств. Головною про-
блемою, з якою, як нам здається, зіткнуться дослідники, буде база для
аналізу, оскільки сам алгоритм розрахунку і побудови моделі цілком
можна запозичити у західних дослідників. На наш погляд, методики
прогнозування доцільно використовувати на суб’єктах підприємницт-
ва середнього і великого бізнесу, відповідно, і для бази аналізу потрі-
бно використовувати результати їх діяльності.

Ще одним істотним недоліком знань у сфері фінансового аналі-
зу є недосконалість методології в області коефіцієнтного аналізу
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фінансового стану підприємства, як відправної точки, свого роду базису
для формування моделей, інтегральних оцінок тощо.

Основні недоліки зосереджені не в самому розрахунку коефіцієнтів,
формули показували свою ефективність у різні періоди часу в різних
країнах, а головне, є логічно й економічно обґрунтованими в норматив-
но закріплених орієнтирах для них. Отже, існують певні межі, перебу-
вання в яких того чи іншого коефіцієнта вважається нормою для
суб’єкта підприємництва, однак дані нормативи розраховувалися для
країн з розвиненою ринковою економікою, а в умовах України їх вико-
ристання є недостатньо аргументованим. Крім того, не враховуються га-
лузеві особливості, що можуть просто кардинально змінювати оцінку
того самого фінансового коефіцієнта залежно від того, в якій галузі на-
родного господарства функціонує суб’єкт підприємництва.

На наш погляд, принаймні у досить мінливих економічних умовах
України, нормативи коефіцієнтів повинні переглядатися (скажімо, раз у
п’ять років), доки економіка й економічні умови не стабілізуються.

Отже, важливим завданням, на нашу думку, є уточнення нормати-
вів за ключовими коефіцієнтами фінансового аналізу, а також розробка
нормативів за окремими видами економічної діяльності сфери матеріа-
льного виробництва.

Характеризуючи якісні підходи, відзначимо, що важелі та методи
забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва варто вико-
ристовувати з поправками на кризове середовище суб’єкта та його кри-
тичні ризики. Однак на сьогоднішній день ідеї дворівневого кризового
середовища ще недостатньо розвинені.

Важливим напрямом розвитку якісних методів діагностики як скла-
дової частини фінансової безпеки є теорія життєвого циклу суб’єктів пі-
дприємництва. Оскільки вплив на організацію тих самих факторів на рі-
зних стадіях її життєвого циклу є різним, дуже важливо знати, на якій з
них підприємство перебуває в теперішній момент і до якої рухається.

Кожній з фаз циклу (криза або спад, депресія або стагнація, підйом
або бум, зрілість та зародження) відповідають певні особливості стану
фінансово-економічної системи суб’єкта підприємництва. Знаючи ста-
дію життєвого циклу, аналітик вже має інформацію про цілий ряд типо-
вих критичних ризиків, з якими стикаються підприємства на даній фазі
свого життєвого циклу.

Характерною рисою ринкової економіки є те, що кризові ситуації
виникають на всіх стадіях життєвого циклу суб’єкта підприємництва.
Якщо організація своєчасно не реагує на вимоги різних стадій життє-
вого циклу, то справа буде неухильно наближатися до спаду ділової
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активності, втрати фінансової рівноваги і стабільного стану, і як на-
слідок, банкрутства [86].

Таким чином, необхідно поглибити знання про цикли, їх причини
і пошук ефективних методів та засобів для мінімізації їх негативних
наслідків, розробити набори типових критичних ризиків, характерних
для тієї чи іншої стадії життєвого циклу.

Недостатньо висвітленими є також питання контролю за реаліза-
цією заходів щодо забезпечення фінансової безпеки. Відсутні чіткі
критерії оцінки ефективності заходів. На думку багатьох фахівців, са-
ме ця сфера знань є однією з найбільш проблемних у комплексі дій
щодо забезпечення фінансової безпеки.

Мабуть,  найбільш важливою складовою в діяльності суб’єктів
підприємництва є трудові ресурси. Саме людський потенціал у кінце-
вому підсумку визначає успішність фірми. Особливу роль він відіграє
при виникненні кризових ситуацій. Людський фактор є вирішальним у
процесі формування системи фінансової безпеки. До речі, теоретична
база ролі і місця людського фактора в системі фінансової безпеки роз-
роблена недостатньо. І це при тому, що проблемі управління персона-
лом надається ключове значення в теорії і практиці закордонного ме-
неджменту. Саме цей напрямок є фундаментом успіхів фірми у всіх
інших аспектах управління [62, с. 168].

Стосовно ролі людського фактора при формуванні системи фі-
нансової безпеки підприємства, то слід зазначити, що в кожен окре-
мий момент часу фірма прагне досягнути стану фінансово-економі-
чної рівноваги. Оскільки постійно змінюється зовнішнє середовище
підприємства, змінюється і якість рівноважного стану, а отже, повинне
змінюватись і внутрішнє середовище. На думку І. Ансоффа, управлін-
ня процесом змін через зміну поводження працівників є найважливі-
шим заходом для приведення потенціалу організації до відповідності
із зовнішнім середовищем [10, с. 25].

Враховуючи специфіку нашого дослідження, проблеми, пов’язані
з людським фактором, можуть бути такими:
· головною проблемою, звичайно ж, є недостатньо ефективна діяль-

ність суб’єкта підприємництва, як наслідок, його неконкурентноз-
датність і виникнення різного роду проблем, що можуть спричини-
ти втрату фінансової стабільності. При цьому саме персонал і його
дії багато в чому визначають ефективність роботи організації;

· часто першими кроками в подоланні кризи є звільнення праців-
ників, припинення виплат додаткових винагород, а часом навіть
і основних. Фактично роль людського фактора зводиться в кращо-
му випадку до нуля, а часом і, навпаки, ще сильніше погіршує си-
туацію;
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· працівники, що не відчувають відповідальності за фірму, з появою
загрози кризи звільняються, а частіше переходять до конкурентів із
усіма наслідками, що з цього випливають, для суб’єкта підприєм-
ництва. У результаті підприємство залишається фактично беззброй-
ним перед поточними і майбутніми проблемами, водночас як кон-
куренти підсилюють свої позиції.

Впливу персоналу на ефективність роботи підприємства приділя-
лася значна увага в роботах класиків економічної думки [10; 179; 216
та ін.], водночас поточні теоретичні розробки в сфері фінансової без-
пеки багато в чому обходять цю проблему. Тому ми вважаємо, що не-
обхідно більш детально проаналізувати деякі аспекти ролі людського
фактора в забезпеченні фінансової безпеки підприємства.

Таким чином, найбільш актуальними, на наш погляд, проблема-
ми, що заважають формуванню та ефективній дії системи фінансової
безпеки суб’єктів підприємництва, на сьогоднішній день є відсутність
сучасних та адаптованих до умов української економіки методів про-
гнозування настання кризових явищ на суб’єктах підприємництва, не-
досконалість системи нормативних значень коефіцієнтів, недостатньо
досліджені питання циклічності розвитку суб’єктів підприємництва і
залежності кризових явищ від них, нерозвиненість знань в області
людського фактора як основи забезпечення фінансової безпеки. Їх ви-
рішення дозволить сформувати ефективну систему фінансової безпеки
підприємства та створить передумови для стабільного і безкризового
існування суб’єктів господарювання.

1.2.2. Розробка методики комплексної оцінки
фінансової безпеки суб’єкта підприємництва

Складовою частиною системи фінансової безпеки суб’єктів під-
приємництва є фінансова діагностика. Достовірна оцінка фінансового
стану дуже важлива для формування правильних висновків та прийн-
яття адекватних рішень.

Існує два підходи до оцінки та діагностики рівня фінансової без-
пеки – це якісні та кількісні методи. Головною проблемою є те, що
здебільшого ці методики є розробками західних економістів. Вони
створювались для західних компаній. Вітчизняні ж аналітики намага-
ються використовувати їх в оригінальному вигляді, аналізуючи під-
приємства України, тому досить часто отримують результати, що не
повною мірою відповідають їх реальному становищу, тобто не врахо-
вується специфіка економічної системи України.

Якщо в якісних методиках слід уточнити ряд критеріїв і відкори-
гувати оцінки, то в кількісних – труднощі набагато складніші.
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Головними проблемами, на наш погляд, є неадаптованість захід-
них методик до умов України і недосконалість методології в області
коефіцієнтного аналізу фінансового стану суб’єктів підприємництва
як відправної точки, свого роду основи для формування оцінних зна-
чень для моделей, інтегральних оцінок тощо.

Основні недоліки сконцентровані не в самому розрахунку коефі-
цієнтів, а в нормативно закріплених орієнтирах для них. Ці нормативи
розраховувалися для країн з розвиненою ринковою економікою, а в
умовах України їх використання може бути недостатньо аргументова-
ним. Крім того, ніяк не враховуються галузеві особливості, що можуть
просто кардинально змінювати оцінку того самого фінансового коефі-
цієнта залежно від того, в якій галузі народного господарства функці-
онує суб’єкт підприємництва.

Отже, першочерговим завданням є уточнення нормативів за клю-
човими коефіцієнтами фінансового аналізу, а також розробка норма-
тивів за окремими видами економічної діяльності сфери матеріально-
го виробництва.

Для виконання поставлених завдань нами були відібрані дані з
60 підприємств 6 різних видів економічної діяльності сфери матеріа-
льного виробництва України (металургійне виробництво та виробниц-
тво готових металевих виробів, хімічне виробництво, виробництво
машин та устаткування, нафтогазова промисловість, легка та харчова
промисловість, виробництво та розподілення електроенергії).

Список підприємств, розподілений за видами економічної діяль-
ності, поданий нижче:
1) металургійне виробництво та виробництво готових металевих ви-

робів – ВАТ “Металургійний комбінат “Азовсталь”, ВАТ “Донець-
кий металургійний завод”, ВАТ “Харцизький трубний завод”,
ВАТ “Запорізький завод феросплавів”, ВАТ “Стахановський завод
феросплавів”, ВАТ “Північний гірничозбагачувальний комбінат”,
ВАТ “Нижньодніпровський трубопрокатний завод”, ВАТ “Маріу-
польський металургійний комбінат імені Ілліча”, Спільне українсь-
ко-швейцарське підприємство ТОВ “Метален”, ВАТ “Запорізький
металургійний комбінат “Запоріжсталь” імені С. Орджонікідзе”;

2) легка і харчова промисловість – ЗАТ “АВК”, ВАТ “Галактон”,
ВАТ “Мономах”, Акціонерне товариство відкритого типу “Пиво-
безалкогольний комбінат “Радомишль”, ВАТ “Решетилівський мас-
лозавод”, ВАТ “Пивзавод “Рогань”, ЗАТ “Сармат”, ВАТ “Універмаг
“Україна”; ВАТ “Севастопольський холодокомбінат”, ВАТ “Пиво-
безалкогольний комбінат “Славутич”.



80

3) хімічне виробництво – ВАТ “Азот”, АТВТ “Галичфарм”, ВАТ “Фар-
мацевтична фірма “Здоров’я”, ВАТ “Барвник”, ВАТ “Маркохім”,
ВАТ “Рівнеазот”, ВАТ “Концерн Стирол”, Державна акціонерна
компанія “Титан”, ВАТ “Фармак”, ВАТ “Черкаське хімволокно”;

4) виробництво машин та устаткування – ВАТ “Сумське машинобу-
дівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе”, Чернігівсь-
кий завод радіоприладів, ВАТ “Суднобудівний завод “Океан”,
ВАТ “МоторСіч”, ВАТ “Львівський автобусний завод”, ВАТ “За-
поріжтрансформатор”, ВАТ “Запорізький автомобільний завод”,
ВАТ Бориславський машинобудівний завод, ВАТ “Азовмаш”, Хол-
дингова компанія “Автокраз” у формі ВАТ;

5) нафтогазова промисловість – НАК “Нафтогаз України”, Державне
акціонерне товариство “Чорноморнафтогаз”, ВАТ “Укрнафта”,
ВАТ з газопостачання та газифікаціі “Хмельницькгаз”, ВАТ “Херсон-
ський нафтопереробний комплекс”, ВАТ “Суминафтопродукт”,
ВАТ “Нафтохімік Прикарпаття”, ВАТ “Львівський дослідний наф-
томаслозавод”, “Лисичанськнафтопродукт”, ВАТ “Концерн Гална-
фтогаз”, ВАТ “Нафтопереробний комплекс “Галичина”;

6) виробництво та розподілення електроенергії – ВАТ “Державна
енергогенеруюча компанія “Центренерго”, ВАТ енергопостачальна
компанія “Хмельницькобленерго”, Акціонерна компанія “Харків-
обленерго”, ВАТ “Львівобленерго”, ВАТ “Крименерго”, Акціонер-
на енергопостачальна компанія “Київенерго”, ВАТ “Західенерго”,
ВАТ енергопостачальна компанія “Закарпаттяобленерго”, ВАТ “До-
нецькобленерго”, ВАТ “Дніпроенерго”.

Для того, щоб дані й отримані результати аналізу були достатньо
об’єктивними і статистично значущими, ми взяли форми фінансо-
вих звітностей (баланс, звіт про фінансові результати) підприємств
за період у 3-4 роки, починаючи з 2000-2001 і закінчуючи 2005 ро-
ком [316].

Отже, інформаційною базою аналізу була фінансова звітність бі-
льше ніж 500 підприємств України, що дозволяє розраховувати на до-
статній ступінь достовірності результатів і їх відповідність загальній
ситуації в країні.

Наступним важливим завданням є вибір системи показників, яка
б найбільш повно і об’єктивно відображала всі аспекти фінансово-
економічної діяльності підприємства, тобто ефективність, прибутко-
вість, захищеність і кредитоспроможність, ділову активність та ін.
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Залежно від мети, періодичності фінансового аналізу, його об’єкта і
результатів науковцями були розроблені цілі комплекси аналітико-
оцінних показників, зокрема показники оцінки майнового стану суб’єкта
підприємництва, прибутковості, ліквідності, платоспроможності, кре-
дитоспроможності, фінансової стійкості, стабільності, ділової актив-
ності, акціонерного капіталу.

На нашу думку, зважаючи на те, що деякі показники багато в чо-
му дублюють один одного, варто скоротити кількість аналізованих
коефіцієнтів до мінімуму – у межах 7-8 позицій.

Отже, слід відібрати деякий набір показників, який би комплекс-
но оцінював фінансовий стан суб’єкта підприємництва як з погляду
ризиків, так і ефективності діяльності. Особливу увагу варто звернути
на показники фінансової стійкості підприємства, оскільки саме вони є
визначальними при визначенні рівня фінансової безпеки.

Для цього розглянемо кожну з перерахованих вище груп показ-
ників окремо (табл. 1.8) [130; 146; 180; 293] і виберемо ті з них, що
найбільш повно відповідають нашим аналітичним потребам.

Оскільки вибір коефіцієнтів проводиться для побудови методики
аналізу саме українських підприємств (у такий спосіб обмежуємо
спектр її дії, але підвищуємо якість роботи для України), то, на наш
погляд, найбільш прийнятним з п’яти перерахованих показників оцін-
ки майнового стану є коефіцієнт зносу основних засобів, оскільки він
є одним з найбільш проблемних показників підприємств України і ди-
наміка його значень багато в чому розкриває зміни в інших запропо-
нованих показниках (коефіцієнт відновлення основних засобів, коефі-
цієнт вибуття основних засобів).

Обов’язковою і важливою складовою фінансового аналізу має
бути оцінка показників рентабельності суб’єктів підприємництва. На
наш погляд, найбільш задовольняючим наші потреби є показник рен-
табельності активів, оскільки він дає загальну картину за ступенем
прибутковості діяльності, при цьому в масштабах усього підприємст-
ва, а не окремих складових його діяльності.

Для детальної оцінки ліквідності, платоспроможності і кредито-
спроможності суб’єкта підприємництва рекомендують використову-
вати більш широке коло показників, ніж для оцінки майнового стану і
прибутковості. Ключовими показниками, на наш погляд, є такі: кое-
фіцієнт покриття загальний та коефіцієнт фінансування, оскільки во-
ни, з одного боку, характеризують загальну захищеність підприємст-
ва, а з іншого – найменш залежать від особливостей діяльності того чи
іншого суб’єкта підприємництва та локальних і незначних змін у
структурі балансу.
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Таблиця 1.8
Розподіл основних показників фінансового аналізу за групами

Група показників Назва показника
Показники оцінки
майнового стану

- сума господарських засобів, що є в розпорядженні
підприємства;

- питома вага активної частини основних засобів;
- коефіцієнт зносу основних засобів;
- коефіцієнт оновлення основних засобів;
- коефіцієнт вибуття основних засобів

Показники
рентабельності

- рентабельність продажів;
- рентабельність основної діяльності;
- рентабельність основного капіталу;
- рентабельність власного капіталу;
- період окупності власного капіталу;
- рентабельність усього капіталу підприємства;
- рентабельність активів

Показники оцінки
ліквідності,
платоспроможності
та кредитоспроможності

- величина власних оборотних коштів;
- маневреність власних оборотних коштів;
- коефіцієнт покриття поточний;
- коефіцієнт покриття загальний;
- коефіцієнт швидкої ліквідності;
- коефіцієнт абсолютної ліквідності;
- коефіцієнт платоспроможності;
- частка оборотних коштів в активах;
- частка виробничих запасів у поточних активах;
- частка власних оборотних коштів у покритті запасів;
- коефіцієнт покриття запасів;
- коефіцієнт критичної ліквідності;
- період інкасації дебіторської заборгованості;
- тривалість кредиторської заборгованості;
- коефіцієнт поточної заборгованості;
- коефіцієнт автономії (незалежності);
- коефіцієнт співвідношення позикових і власних засобів

Показники ділової
активності

- загальна оборотність капіталу;
- коефіцієнт оборотності активів;
- оборотність мобільних засобів;
- оборотність матеріальних оборотних коштів;
- оборотність готової продукції;
- оборотність дебіторської заборгованості
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Продовж. табл. 1.8
Група показників Назва показника

- середній термін обороту дебіторської заборгованості;
- оборотність кредиторської заборгованості;
- середній строк обороту кредиторської заборгованості;
- фондовіддача основних необоротних активів;
- оборотність власного капіталу

Показники, що
аналізують акціонерний
капітал та ефективність
його використання

- прибутковість акцій;
- дохід на звичайну акцію;
- цінність акції;
- рентабельність акції;
- дивідендний дохід;
- коефіцієнт котирування акцій

Найбільш цікавим з погляду фінансової безпеки суб’єкта під-
приємництва й оцінки ступеня захищеності від зовнішніх фінансо-
вих ризиків є коефіцієнт втрати платоспроможності, оскільки саме
він дає уявлення про ступінь теоретичної спроможності виконувати
суб’єктом підприємництва свої зобов’язання у випадку настання пе-
вних негативних подій, тобто дає загальну характеристику його за-
хисним фінансовим резервам.

Узагальнюючими показниками оцінки фінансового стану суб’єктів
підприємництва є показники ділової активності. Оскільки значення
більшості наведених показників ділової активності багато в чому ви-
значаються специфікою діяльності того чи іншого суб’єкта підприєм-
ництва, його відносинами з контрагентами, на наш погляд, для аналізу
доцільно взяти коефіцієнт оборотності активів, оскільки він дає зага-
льну картину ефективності використання активів. Для того, щоб дещо
конкретизувати цей показник, нами було вирішено застосувати також
коефіцієнт фондовіддачі основних засобів, оскільки ключовою стат-
тею активів балансу суб’єкта підприємництва сфери матеріального
виробництва є його основні засоби. Тому ефективність саме їх вико-
ристання необхідно оцінити та проаналізувати при аналізі ефективно-
сті діяльності суб’єкта підприємництва.

Західні аналітики рекомендують застосовувати показники, що
аналізують акціонерний капітал та ефективність його використання.
Ми вважаємо, що на сьогоднішній день занадто мало українських
суб’єктів підприємництва приділяють належну увагу своїм акціоне-
рам, а в умовах нерозвиненого вторинного фондового ринку про таке
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поняття, як “ринкова ціна акції” можна говорити дуже умовно. Тому
використання даних показників у фінансовому аналізі українських
підприємств недоцільне.

Таким чином, на основі проведеного аналізу показників фінан-
сового стану суб’єкта підприємництва наш вибір можна подати у
вигляді таблиці 1.9, в якій наведено формули розрахунків показни-
ків, їх економічний зміст та поточні нормативні значення, що реко-
мендовані як орієнтири в більшості підручників та методик з фіна-
нсово-економічного аналізу, зокрема роботах А.М. Поддєрьогіна,
В.В. Ковальова, А.Д. Шеремета, Р.С. Сайфуліна, а також в Методиці
проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану
неплатоспроможних підприємств та організацій, розробленій Аге-
нтством з питань банкрутства підприємств та організацій.

Таблиця 1.9
Ключові показники аналізу діяльності суб’єкта підприємництва

Формула розрахунку
Назва

коефіцієнта
чисельник знаменник

Економічний зміст
Нормативне

значення
 за основними

методиками

Коефіцієнт
зносу
основних
засобів

Сума зносу
основних
засобів

Балансова
вартість
основних
засобів

Характеризує ступінь
зношеності основних
засобів підприємства

Менше 0,5

Фондовіддача
основних
засобів

Чистий
дохід від
реалізованої
продукції

Середньорічна
вартість
основних
засобів

Характеризує
ефективність
використання
основних засобів

Більше 1

Рентабельність
активів

Чистий
прибуток

Середня
вартість
активів
за період

Показує, який прибуток
одержує підприємство
з кожної гривні, вкладеної
в активи. Дозволяє
визначити ефективність
використання активів
підприємства

Більше 0,05

Коефіцієнт
оборотності
активів

Чистий
дохід

Середня
вартість
активів
за період

Визначає потенціал
компанії з одержання
доходу при існуючих
інвестиціях і структурі
капіталу

Немає
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Продовж. табл. 1.9

Формула розрахункуНазва
коефіцієнта

чисельник знаменник
Економічний зміст

Нормативне
значення

 за основними
методиками

Коефіцієнт
покриття
загальний

Поточні
активи

Короткострокові
зобов’язання

Характеризує
достатність
оборотних коштів
для погашення
своїх боргів

Критичне
значення = 2.
Значення = 2-2,5
свідчать, що
фірма вчасно
ліквідує свої
борги

Коефіцієнт
фінансування

Середня
вартість
заборгованості
за період

Середня
вартість
власного
капіталу
за період

Визначає
співвідношення
загальної
заборгованості
та власного капіталу

Менше 1

Коефіцієнт
втрати
платоспро-
можності

Виторг від
реалізації

Витрати Показує, наскільки
внаслідок негативних
факторів можуть бути
скорочені надходження
коштів, щоб при цьому
була можливість
здійснювати необхідні
платежі

Значення даного
коефіцієнта
не повинне
бути менше 1

В основу запропонованої методики покладений розрахунок кое-
фіцієнтів за даними фінансової звітності підприємств з подальшою
обробкою результатів засобами описової статистики, при цьому при
здійсненні описової статистики робиться вибірка репрезентативних
значень. Ця вибірка здійснювалась шляхом відсіювання нетипових зна-
чень. Як правило, це 2-3 значення, що найбільше відрізняються як у
бік збільшення, так і в бік зменшення.

Отримані вибірки виявились досить якісними, за деякими коефі-
цієнтами окремих галузей (енергетичної, машинобудування) доводи-
лося застосовувати мінімальну фільтрацію, оскільки розкид значень
був дуже незначний.

Взагалі, слід відзначити, що в середньому близько 2/3 значень
припадало на досить вузьку (в плані розміру діапазону змін) групу
значень. Таким чином, отримані середні значення відповідають реаль-
ним середнім значенням суб’єктів підприємництва України сфери ма-
теріального виробництва різних видів економічної діяльності.
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Результати розрахунків у розрізі окремих видів економічної дія-
льності наведені в додатках Б-Ж.

Середні значення основних фінансово-економічних коефіцієнтів
у розрізі видів економічної діяльності наведені в таблиці 1.10.

Таблиця 1.10
Середні значення ключових фінансових коефіцієнтів суб’єктів

підприємництва сфери матеріального виробництва України
за видами економічної діяльності

Вид
економічної
діяльності
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Хімічне виробництво 0,52 1,56 0,04 0,72 1,56 0,39 1,09
Виробництво машин
та устаткування 0,49 0,94 –0,02 0,37 1,67 1,03 0,94

Нафтогазова
промисловість 0,46 2,81 0,02 1,01 1,45 1,32 1,07

Металургійне
виробництво
та виробництво готових
металевих виробів

0,58 3,04 0,07 1,18 1,56 0,97 1,10

Виробництво
та розподілення
електроенергії

0,55 1,74 –0,03 0,69 0,84 1,79 0,95

Легка та харчова
промисловість 0,28 2,77 0,01 1,16 1,08 1,41 1,02

Нормативні значення

Ме
нш

е 0
,50

Бі
ль

ше
 1,

00

Бі
ль

ше
 0,

05

Не
ма

є

2,0
0-

2,5
0

Ме
нш

е 1
,00

Бі
ль

ше
 1,

00

Щодо параметрів описової статистики й отриманих результатів.
У середньому стандартна помилка обчислення не перевищує 10 %, що
пов’язано з деякою обмеженістю вибірки (30-40 значень за окремим
коефіцієнтом за кожним з аналізованих видів економічної діяльності
галузі), а також “викидами” значень за окремими суб’єктами підпри-
ємництва. На наш погляд, така погрішність не робить результати аналізу
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нерепрезентативними. Стандартне відхилення дозволяє формувати ді-
апазон зміни показника.

Мінімум і максимум, відповідно, найменше і найбільше значен-
ня коефіцієнта у виборці, а інтервал – різниця між ними. Кількість
аргументів – кількість показників у вибірці, що залишились після фі-
льтрації.

Розкид середніх значень коефіцієнтів за галузями досить значний,
що підтверджує наше припущення про необхідність розрахунку сере-
дньогалузевих значень, а не тільки середніх показників по всій проми-
словості України в цілому.

Частина коефіцієнтів укладається в нормативні значення, але бі-
льшість з них, як ми і передбачали, відрізняється від них. Проаналізу-
ємо кожний з коефіцієнтів окремо.

Розглянемо коефіцієнт зносу основних засобів. Більшість підпри-
ємств України (за винятком підприємств легкої промисловості) пере-
вищують чи знаходяться в критичній зоні значень щодо нормативу
даного показника. Підприємства хімічної, енергетичної та важкої
промисловості використали свої основні фонди більш ніж на полови-
ну (по окремих підприємствах цей показник перевищує 70-80 %), що
є, без сумніву, негативним явищем. Негативна ситуація складається і
на підприємствах нафтової промисловості, машинобудування (їхні
значення дуже близькі до 50 %). Єдиною із семи аналізованих галузей,
в якій ситуація зі зносом основних засобів далека від критичної, є лег-
ка промисловість.

Значення коефіцієнта фондовіддачі основних засобів розподілені
вкрай нерівномірно по галузях, що пов’язане зі специфікою виробни-
чої діяльності підприємств різних галузей. Лідирує за цим показником
важка промисловість (3,04), специфіка виробничої діяльності якої
припускає значну частку в балансі основних засобів і, відповідно, ни-
зьку їхню фондовіддачу. Однак, завдяки максимальному значенню се-
редньої рентабельності, в цій галузі коефіцієнт фондовіддачі досить
великий.

Також значну фондовіддачу мають підприємства нафтової і лег-
кої промисловості (2,8 і 2,77 відповідно). Відносно низьку фондовід-
дачу мають підприємства машинобудування (0,94).

Проаналізуємо коефіцієнт, що характеризує рентабельність акти-
вів. Небажання підприємств України платити податок на прибуток, а
якщо і платити, то по мінімуму, призвело до того, що у фінансовій
звітності підприємства бажають у графі “чистий прибуток” мати ну-
льові чи від’ємні значення. Це, а також те, що ще не цілком закінчився
перехід підприємств на ринкове ведення справ (з усіма особливостями
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господарської діяльності, що випливають, і відповідного її відобра-
женням у фінансовій звітності) пояснює гранично низький рівень ре-
нтабельності активів у всіх галузях. У деяких з них (машинобудування
й енергетика) цей коефіцієнт навіть приймає негативні значення
(–0,02 і –0,03 відповідно). В інших галузях рівень рентабельності не
перевищує 5 %, за винятком важкої промисловості, де середній показ-
ник дорівнює 7 %.

Щодо останнього з розглянутих нами коефіцієнтів ефективності
діяльності підприємства, зокрема коефіцієнта оборотності активів, ва-
рто сказати, що його значення розподілені в діапазоні 0,7-1,1 більш-
менш рівномірно, за винятком тільки підприємств машинобудування
(0,37). Лідерами ж є важка і легка промисловість (1,18 і 1,16).

Проаналізуємо показники захищеності. Почнемо з загального ко-
ефіцієнта покриття. Основна маса значень розподілена рівномірно і
коливається в зоні 1,5, як правило, перевищуючи її, що з погляду сту-
пеня захищеності все-таки більш позитивно, ніж, скажімо, значення
коефіцієнта нижче одиниці. Винятком є показники в енергетиці – 0,84.

Значення коефіцієнта фінансування розподілені дуже нерівномі-
рно між галузями з досить великою амплітудою розкиду: від мінімуму
в 0,39 по підприємствах хімічної промисловості до 1,79 в енергетиці.
І якщо перебування значень даного показника в зоні мінімумів чи при-
наймні менше одиниці (0,39 – хімічна і 0,97 – важка промисловість)
можна розцінювати як позитивну характеристику ступеня їхньої за-
хищеності, то наближення показників до зони максимумів та й навіть
просте перевищення одиниці уже є негативною характеристикою. На
жаль, саме це спостерігається в більшості галузей (енергетиці, що вже
згадувалось нами, а також легкій і нафтовій промисловості, машино-
будуванні).

Коефіцієнт втрати платоспроможності змінювався у дуже вузь-
кому діапазоні 0,94-1,1, і в цілому більшість галузей відповідають но-
рмативним значенням, тобто мають достатній рівень платоспромож-
ності. Умовними аутсайдерами є машинобудування й енергетика,
значення даного показника в них менше одиниці, що свідчить про
можливі проблеми з платоспроможністю. В інших галузях коефіцієнт
втрати платоспроможності більше одиниці.

Отже, аналіз основних фінансових коефіцієнтів за видами еконо-
мічної діяльності показав, що українські аналітики у своєму розпоря-
дженні мають перекручений і неточний інструментарій аналізу. Це
стосується не логіки розрахунку коефіцієнтів або ж економічного змі-
сту нормативних значень того чи іншого показника, а саме реальних
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середніх значень коефіцієнтів, тобто реальної ситуації суб’єктів під-
приємництва України.

За більшістю розглянутих нами показників реальні середні зна-
чення за галузями відрізняються від рекомендованих нормативних
значень, тобто на загальному тлі суб’єкт підприємництва може мати
відносно стійке фінансове становище і проводити досить (з погляду
галузі)  ефективну діяльність.  У той час як існуючі нормативи будуть
характеризувати його фінансовий стан як негативний, що може позна-
читися на відносинах із кредиторами, контрагентами, інвесторами то-
що. Отже, при здійсненні фінансового чи порівняльного аналізу дія-
льності суб’єкта підприємництва необхідно враховувати галузевий
фактор або принаймні мати його на увазі.

Запропоноване нами сполучення “класичних” нормативних зна-
чень із середніми показниками в розрізі галузей дозволить зробити
фінансовий аналіз більш об’єктивним і точним.

Підсумкові результати по всій промисловості України в цілому
подані в таблиці 1.11. Вони розраховувалися шляхом усереднення се-
редніх галузевих значень. Типовий діапазон, тобто діапазон, в якому
коливається переважна більшість значень за даним показником, ви-
значався шляхом корегування середнього значення по промисловості
на усереднене стандартне відхилення як у бік збільшення, так і в бік
зменшення.

Таблиця 1.11
Середні значення основних фінансових показників

та типові діапазони за суб’єктами підприємництва сфери
матеріального виробництва України

Назва коефіцієнта Нормативне
значення

У середньому
за сферою

матеріального
виробництва

Типовий
діапазон

Коефіцієнт зносу основних засобів Менше 0,5 0,48 0,40-0,60
Фондовіддача основних засобів Більше 1 2,00 1,00-3,00
Рентабельність активів Більше 0,05 0,01 –0,02-0,04
Коефіцієнт оборотності активів Немає 0,84 0,40-1,20
Коефіцієнт покриття загальний 2-2,5 1,50 0,80-2,10
Коефіцієнт фінансування Менше 1 1,02 0,40-1,60
Коефіцієнт втрати платоспроможності Більше 1 1,04 0,90-1,20
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Середні значення основних фінансових показників по промисло-
вості України в цілому знаходяться не дуже далеко від рекомендова-
них нормативних значень, хоча більшість їх перебуває в критичних
зонах чи перевищує їх. Найбільш “слабкими місцями” є коефіцієнти
зносу основних засобів, рентабельності активів та коефіцієнт співвід-
ношення залучених та власних коштів.

Значний розкид значень коефіцієнтів за суб’єктами підприємниц-
тва різних видів економічної діяльності обумовлює досить широкий
типовий діапазон, що робить дещо нечітким уявлення про ліміти ко-
ливання показника, в котрих та чи інша зміна не буде трактуватись як
погіршення фінансового стану чи невідповідність його нормативним
значенням.

Тому ми вважаємо за необхідне використання типових діапазонів
з поправкою на рекомендовані нормативні значення по промисловості
в цілому та в розрізі окремих галузей – це надасть можливість аналітику
максимально точно і об’єктивно оцінити фінансовий стан суб’єкта
підприємництва.

Розглянуті вище фінансові показники, навіть з урахуванням на-
ших рекомендацій, дають усе-таки лише розрізнену і часткову оцінку
рівня фінансової безпеки суб’єкта підприємництва. З одного боку, при
використанні досить великої кількості коефіцієнтів з’являється мож-
ливість максимально різнобічно проаналізувати діяльність суб’єкта
підприємництва і його поточне, а можливо, і майбутнє фінансове ста-
новище. З іншого боку, велика кількість фінансових показників знач-
но ускладнює роботу аналітиків, а також може створити неясність у
результаті суперечливих сигналів від різних показників. Кінцевою ме-
тою використання окремих показників є одержання узагальнених да-
них і відповідних висновків.

У зв’язку з цим необхідно розробити методику, яка б, об’єднавши
в певній пропорції окремі значення коефіцієнтів, з достатнім ступенем
ймовірності і точності дала загальну оцінку фінансового стану суб’єкта
підприємництва.

Існує кілька підходів створення подібних методик. Це методики
комплексного аналізу, методики з використанням інтегральних коефі-
цієнтів, скорингові системи.

Кожен суб’єкт підприємництва в процесі своєї діяльності намага-
ється знайти межу між прибутковістю і ризиком, що знаходяться в
прямій залежності, тобто йдучи на великі ризики, підприємець розра-
ховує одержати більший прибуток. Дану ситуацію можна уявити як
терези, на одній шальці яких ризики, а на іншій – прибуток. Ідеальним
буде стан рівноваги. Перекоси ж ведуть до дестабілізації діяльності
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суб’єкта підприємництва: занадто високі ризики, нехай і при значному
прибутку, роблять діяльність суб’єкта підприємництва дуже залежною
від тих чи інших факторів, що в кінцевому підсумку може призвести до
його неплатоспроможності і, як наслідок, банкрутства. У той же час малі
ризики, що супроводжуються незначними обсягами прибутку, ставлять
під сумнів доцільність діяльності суб’єкта підприємництва.

Тому ми вважаємо, що при оцінці фінансової безпеки суб’єктів
підприємництва ключовими є дві сторони їх діяльності: ефективність і
захищеність. В основу рекомендованої методики ми пропонуємо ввес-
ти коефіцієнти, розглянуті вище.

Як базу для побудови кількісної методики оцінки фінансової без-
пеки суб’єктів підприємництва ми пропонуємо використовувати ком-
плексну методику з інтегральним значенням у 100 балів. Визначення
рівня фінансової безпеки залежно від кількості набраних балів, а та-
кож кількість балів, яка відповідає тому чи іншому коефіцієнту, ви-
значались нами на основі експертних оцінок економістів та керівників
підприємств. Крім того, нами були враховані думки та побажання
вчених-економістів та спеціалістів-теоретиків з фінансового та еконо-
мічного аналізу.

Таким чином, оцінку фінансової безпеки суб’єктів підприємницт-
ва пропонується проводити за такою формулою.
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де I – інтегральна оцінка рівня фінансової безпеки;
iMAX  – максимальна кількість балів за і-м коефіцієнтом;

iP  – поправочний коефіцієнт;
iK  – фактичне значення і-го коефіцієнта.

Оскільки, виходячи з загальної спрямованості роботи, ключовими,
на наш погляд, є показники фінансової безпеки, ми пропонуємо такий
розподіл внеску кожного з коефіцієнтів у загальний результат (табл. 1.12).

Наступним кроком є визначення інтервалів значень показників за
допомогою поправочних коефіцієнтів – кількості балів, що присвою-
ються аналітиком. Значення поправочних коефіцієнтів пропонуємо
поділити на три групи: 0; 0,5 і 1. Це зроблено з урахуванням наявності
трьох типів оцінки рівня фінансової безпеки: критичного, недостат-
нього, достатнього.
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Таблиця 1.12

Максимальні бальні оцінки в розрізі окремих коефіцієнтів
фінансового аналізу для оцінки рівня фінансової безпеки

суб’єктів підприємництва

Назва коефіцієнта Максимальна
кількість балів

Коефіцієнт зносу основних засобів 10
Фондовіддача основних засобів 10
Рентабельність активів 10
Коефіцієнт оборотності активів 10
Коефіцієнт покриття загальний 20
Коефіцієнт фінансування 20
Коефіцієнт втрати платоспроможності 20
Максимально можлива кількість балів 100

Конкретні значення коефіцієнтів і вибір для них поправочного
коефіцієнта визначалися нами на основі як реальних середніх значень
за видами економічної діяльності сфери матеріального виробництва
України, так і рекомендованих нормативних значень.

У результаті отримаємо такий розподіл (табл. 1.13).

Таблиця 1.13
Визначення поправочного коефіцієнта за ключовими показниками

фінансового аналізу для суб’єктів підприємництва
сфери матеріального виробництва України

Поправочний коефіцієнт
Назва коефіцієнта

0,00 0,50 1,00
Коефіцієнт зносу основних засобів >0,60 0,40-0,60 <0,40
Фондовіддача основних засобів <1,00 1,00-2,00 >2,00
Рентабельність активів <0,00 0,00-0,05 >0,05
Коефіцієнт оборотності активів <0,50 0,50-0,90 >0,90
Коефіцієнт покриття загальний <0,80 0,80-1,00; >1,50 1,00-1,50
Коефіцієнт фінансування >1,10 0,90-1,10 <0,90
Коефіцієнт втрати платоспроможності <0,85 0,85-1,00 >1,00
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Таким чином, при визначенні поправочного коефіцієнта ми керу-
валися в основному реальними даними економіки України, не втра-
чаючи при цьому логічного зв’язку з економічним змістом кожного
з наведених фінансових показників. За результатами аналізу суб’єкт
підприємництва може отримати один з трьох типів оцінки рівня фі-
нансової безпеки: критичний (менше 60 балів), недостатній (60-80 ба-
лів), достатній (80-100 балів). Критична оцінка означає значну фінансову
небезпеку в діяльності суб’єкта підприємництва. Недостатня оцінка сві-
дчить про наявність ряду проблем у діяльності суб’єкта підприємництва,
що в майбутньому можуть спричинити кризові явища. Достатня оцінка
відповідає фінансово безпечному стану суб’єкта підприємництва.

Проілюструємо запропоновану нами методику оцінки фінансово-
го стану на прикладі ТОВ “Рогань” за станом на 2005 рік (табл. 1.14).
Згідно з нашою класифікацією рівень фінансової безпеки ТОВ “Ро-
гань” у 2005 році можна охарактеризувати як достатній, а отже, під-
приємство є фінансово безпечним.

Таблиця 1.14
Визначення рівня фінансової безпеки
ТОВ “Рогань” за станом на 2005 рік

Назва коефіцієнта Значення
коефіцієнта

Поправочний
коефіцієнт

Максимальна
кількість

балів

Реальна
кількість

балів
Коефіцієнт зносу
основних засобів 0,25 1 10 10

Фондовіддача основних засобів 3,21 1 10 10
Рентабельність активів –0,01 0 10 0
Коефіцієнт оборотності активів 1,43 1 10 10
Коефіцієнт покриття загальний 1,01 1 20 20
Коефіцієнт фінансування 0,56 1 20 20
Коефіцієнт втрати
платоспроможності 1,00 1 20 20

Усього балів – – 100 90

Таким чином, використання запропонованої нами кількісної ме-
тодики оцінки рівня фінансової безпеки суб’єкта підприємництва на
базі уточнених нормативних значень коефіцієнтів значно полегшить
роботу фінансових аналітиків, а результати їх діяльності будуть більш
об’єктивними та такими, що відповідають реальній ситуації в еконо-
міці країни.
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1.2.3. Посилення ролі соціально-організаційних факторів
при забезпеченні фінансової безпеки суб’єктів
підприємництва сфери матеріального виробництва

Однією з найважливіших складових у діяльності суб’єктів під-
приємництва є трудові ресурси. Саме людський потенціал у кінцевому
підсумку визначає ефективність діяльності суб’єктів підприємництва.
Особливу роль він набуває при виникненні кризових ситуацій. До то-
го ж головним фактором забезпечення фінансової безпеки є ефективна
фінансово-економічна діяльність фірми, яка неможлива без кваліфіко-
ваного персоналу, зацікавленого в результатах своєї діяльності.

Стосовно ролі людського чинника при забезпеченні фінансової без-
пеки підприємства, то ми вже відзначали, що в кожен окремий момент
часу фірма прагне досягнути стану економічної рівноваги. Але оскільки
постійно змінюється зовнішнє середовище підприємства, змінюється і
якість рівноважного стану, а отже, повинне змінюватись і внутрішнє се-
редовище. На думку І. Ансоффа, управління процесом змін через зміну
поведінки працівників входить до складу найважливіших заходів щодо
приведення потенціалу організації до відповідності із зовнішнім середо-
вищем [10; 25].

Враховуючи специфіку нашого дослідження з розробки системи
заходів щодо забезпечення фінансової безпеки, проблеми, пов’язані з
людським чинником, можуть бути такими:
· основною проблемою є недостатня ефективність діяльності підпри-

ємства внаслідок недовикористання людського потенціалу;
· досить типовою є ситуація, коли під час антикризових заходів при-

пиняють виплати працівникам і навіть звільняють їх, тобто людсь-
кий фактор замість інструмента вирішення проблеми стає причиною
подальших проблем, адже без професійного та відданого персоналу
жодна фірма не буде конкурентноздатною;

· фактор відданості персоналу досить часто ігнорується підприємст-
вами, в результаті працівники, що не відчувають відповідальності
за фірму, при появі загрози банкрутства звільняються, а часто і пе-
реходять до конкурентів з усіма наслідками, що випливають звідси
для підприємства. Як наслідок, фірма залишається фактично обез-
зброєною перед проблемами, що виникають, тоді як конкуренти пі-
дсилюють свої позиції.

Дії персоналу в критичний момент, власне, і визначають, виживе
фірма або збанкрутує. Але все-таки головним чинником забезпечення
фінансової безпеки є ефективна фінансово-економічна діяльність фірми,
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яка неможлива без кваліфікованого персоналу, зацікавленого в ре-
зультатах своєї роботи.

Впливу персоналу на ефективність роботи підприємства приділя-
лася значна увага в роботах класиків економічної думки [10; 180; 217
та ін.], тоді як антикризове управління багато в чому не торкається ці-
єї проблеми. Тому ми вважаємо, що необхідно більш детально про-
аналізувати деякі аспекти ролі людського чинника в забезпеченні фі-
нансової безпеки та запобіганні банкрутству підприємства.

Головною метою підприємства має бути створення таких умов
для працівників, за яких ефективність їх праці буде максимальною.

Крім того, на наш погляд, підприємство повинне стати свого роду
сім’єю для працівника. У нього (працівника) має бути моральна диле-
ма, при цьому дуже серйозна – кинути підприємство у момент кризи
або ж залишатися з ним до кінця і боротися за його виживання всіма
доступними засобами. Дуже важливо сформувати мислення працівни-
ка так, щоб варіант залишити підприємство був для нього рівнознач-
ний зраді сім’ї або друга, оскільки саме поведінка персоналу в крити-
чний для підприємства момент і визначить – бути йому чи не бути.

Ми вважаємо, що ефективним методом підвищення ролі людсь-
кого фактора в роботі суб’єктів підприємництва та їх фінансовій без-
пеці є розвиток соціальної сфери. З нею працівники одержують не
тільки пряму винагороду у вигляді зарплатні чи премії, але й цілий
ряд непрямих бонусів, що підвищують якість їх життя. Розвиток соці-
альної сфери є дуже важливим, якщо не ключовим у вирішенні питан-
ня людського фактора на суб’єктах підприємництва в цілому й у сис-
темі фінансової безпеки зокрема.

З цього приводу Н.Н. Румянцев у своїй книзі “Що було? Що бу-
де?” пише: “Я давно взяв собі за правило: якщо хочеш чогось домог-
тися на виробництві, то починай займатися насамперед не виробницт-
вом, а умовами життя людей. Морально запитувати тільки з людини,
якій ти допоміг улаштувати нормальне життя і роботу, а не діяти за
принципом: ви потерпіть, от налагодимо виробництво, з’являться гроші
і тоді візьмемося за житло, дитячі садки, клуби. Люди й у цьому випа-
дку будуть працювати, але не так добре” [247].

На думку українського вченого-практика, керівника одного з
найбільших українських машинобудівних підприємств ВАТ “Ново-
краматорський машинобудівний завод”, доктора економічних наук
Г.М. Скударя: “Відданість, прихильність персоналу, його готовність
поділяти цілі та цінності організації і напружено працювати в її інте-
ресах – це найважливіша умова максимальної віддачі не тільки від
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людських, але й від усіх інших ресурсів, що є в розпорядженні вищого
керівництва” [258, с. 408].

А. Гош вважає, що соціальна сфера на підприємстві “консолідує і
зміцнює трудові колективи, виховує колективістський тип життя,
сприяє підвищенню кваліфікації і трудової активності, ріднить пра-
цівника з підприємством” [80].

Дане питання є особливо актуальним для країн СНД та України,
тому що ці держави не справляються із завданнями забезпечення по-
силення ролі людського фактора, зокрема і в розвитку соціальної
сфери. Як наслідок, маємо вкрай низьку якість життя більшості насе-
лення цих країн. Так, відомий російський соціолог С.Г. Кара-Мурза від-
значає: “Що відбувається сьогодні? Той варіант ліберальної ідеології,
що був покладений в основу реформ, не залишає в населення ніяких
надій на соціальну відповідальність держави. У цих умовах значне і
навіть непропорційне місце в житті людей зайняло саме підприємство
як острівець соціального захисту і взаємодопомоги. Цей острівець та-
не і кришиться, як крижина, на якій рятуються віднесені в море люди,
але тримається. Подальша ліквідація соціальних служб підприємст-
ва – питання не економічне. Воно має сьогодні навіть не тільки полі-
тичне, але і велике духовне значення. Це – питання надії, а значить, і
миру. Чи втрати надії, а виходить, війни” [122].

Тому слід надати першочергове значення розвитку соціальної
сфери суб’єктів підприємництва з метою посилення ролі людського
фактора через фінансово-економічні методи.

Перш ніж характеризувати поточне становище в соціальній сфері
суб’єктів підприємництва України і пропонувати шляхи її подальшого
розвитку й удосконалення, проаналізуємо її сутність, основні складо-
ві, а також ті досягнення, що були в минулому і залишки яких зараз
так активно знищуються.

На підставі загального визначення поняття “соціальна сфера”, за-
пропонованого в “Сучасному економічному словнику” Б.А. Райзберга,
дамо визначення поняття “соціальна сфера” суб’єктів підприємництва.

Отже, соціальна сфера – сукупність галузей, підприємств, органі-
зацій, безпосередньо пов’язаних із визначенням способу та рівня жит-
тя людей, їх добробуту, споживання. До соціальної сфери відносять,
насамперед, сферу послуг (освіту, культуру, охорону здоров’я, соціа-
льне забезпечення, фізичну культуру, громадське харчування, кому-
нальне обслуговування, пасажирський транспорт, зв’язок) [241].

Екстраполюючи визначення Б.А. Райзберга на рівень суб’єкта пі-
дприємництва, приходимо до трактування поняття “соціальна сфера”
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суб’єкта підприємництва як сукупності матеріальних об’єктів і трансфе-
рних платежів працівникам і їх родинам з боку суб’єкта підприємництва,
що безпосередньо впливають на спосіб і рівень життя людей.

Більшість сьогоднішніх промислових підприємств України утво-
рені ще за часів СРСР. На цих підприємствах соціальна сфера являє
собою окремий комплекс об’єктів і послуг.

С.Г. Кара-Мурза у своїй книзі “Радянська цивілізація. Книга 2”
приводить такий перелік складових соціальної сфери на радянських
підприємствах:
1) громадське харчування;
2) підсобні господарства;
3) торгівля на підприємствах, а також наявність “невидимих” каналів

розподілу продуктів харчування;
4) житлово-комунальні послуги підприємства;
5) охорона здоров’я;
6) оздоровчі дитячі табори;
7) дошкільні дитячі заклади [122].

Але це була неринкова система ведення господарства, заснована
на інших принципах. Наскільки актуальним цей комплекс стає при пе-
реході на ринкове ведення справ? З цього приводу існує кілька думок.

Частина західних учених вважає, що система соціального забез-
печення на радянських підприємствах є ненормальною з ринкової то-
чки зору. Зокрема, Річард Роуз, один з керівників дослідницького
проекту “Новий російський барометр”, охарактеризував наявність
на радянських підприємствах великих соціальних служб як “наслідок
патології неринкової системи” [246].

Інший експерт (J. Le Cacheux) розглядає цю проблему з погляду
балансу вигід і дефектів від утримання соціальної інфраструктури на
підприємствах. Він пише: “З мікроекономічної точки зору очевидно,
що залучення підприємства, що виробляє товари і послуги для ринку,
у виробництво і надання соціальних благ для своїх робітників супере-
чить принципам спеціалізації і поділу праці. Хоча така практика може
давати деяку економію на адміністративних та інших трансакційних
витратах, вона швидше за все призводить до виробничої неефективно-
сті та підвищення собівартості, якщо порівнювати з виробництвом
цих соціальних благ спеціалізованими державними чи приватними фі-
рмами” [122].

Але як контраргумент доводам цього експерта можна зазначити,
що ефективність будь-яких суб’єктів підприємництва, що використо-
вують “общинні” механізми, визначається сильними кооперативними
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(синергетичними) взаємодіями, що можуть багаторазово перекривати
вигоди “поділу праці” [122].

Практика суб’єктів підприємництва у країнах з розвинутою рин-
ковою економікою, а також вчення багатьох західних учених-еконо-
містів, показують, що соціальна сфера є необхідним атрибутом успі-
шної роботи фірми.

Звернемось до М.Х. Мескона як до класика науки про ринкове
ведення справ суб’єктами підприємництва. У своїй книзі “Основи ме-
неджменту” він відзначає, що, крім заробітної плати, організація надає
своїм працівникам різні додаткові пільги, що раніше називали “дріб-
ними привілеями” (frіnge benefіts). Але оскільки ці доплати становлять
значну частину пакета винагород, виплачуваних організацією, то зараз
їх називають додатковими пільгами. Сьогодні цілком очевидно, що
такі пільги, як оплачувані відпустки, оплата лікарняних, страхування
здоров’я і життя, а також пенсійне забезпечення є складовими будь-
якої постійної роботи.

До інших видів пільг належать субсидовані підприємством кафе-
терії, позички за зниженою процентною ставкою на навчання в коле-
джах дітей співробітників, дитячі садки, надання оплачених юридич-
них послуг, програми фізичного оздоровлення, колективні гаражі,
оплачені творчі відпустки після визначеної кількості років роботи.

Одним з факторів, що характеризують якість трудового життя,
крім справедливої винагороди й умов праці, є забезпечення засобами
побутового і медичного обслуговування [179].

Як бачимо, ринкова економіка не тільки не заперечує необхід-
ність розвитку соціальної сфери, але, навпаки, усіляко підтримує її.
Більшість складових соціальних сфер радянських підприємств відпо-
відало уявленням про ринкове ведення справ. На користь цього свід-
чать також і факти з організації соціальної сфери на підприємствах у
країнах з розвинутою ринковою економікою.

Наприклад, в Японії широко поширене забезпечення житлом і
будинками відпочинку за рахунок компанії. “Тойота”, зокрема, забез-
печує будинками 4 200 родин і гуртожитками – 17 200 безсімейних.
У неї сім будинків відпочинку, а також лікарня і кілька рекреаційних
об’єктів. Багато компаній надають позички для придбання будинку,
придбання пакета акцій частково за рахунок компанії, відкривають
ощадні рахунки в компанії з виплатою високих відсотків.

Взагалі, Японія є зразком у плані відносин підприємства до своїх
працівників. Кенічі Омає, голова токійського відділення компанії
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“Маккінсі”, говорить, що в Японії організація і люди (в організації) –
це синоніми [216].

Ще один приклад впровадження і розвитку соціальної сфери на
західних підприємствах – американська корпорація “Гугл”, в якій пла-
тять не більше, ніж в інших компаніях, але приваблюють гарними
умовами роботи. Кожен співробітник одержує будь-який ноутбук на
вибір в особисте користування і сучасний десктоп із двома 21-дюй-
мовими моніторами. Кожен працівник може безкоштовно харчуватися
в одному з п’яти ресторанів скільки завгодно разів на добу і так само
приводити безкоштовно харчуватися будь-яку кількість своїх друзів.

Отже, поняття соціальної сфери зовсім не є чужим компаніям у
країнах з розвинутою ринковою економікою. Таким чином, інститут
соціальної сфери на підприємствах є необхідною складовою успіху
фірми. Він дозволяє формувати не тільки ефективно діючий, але і від-
даний справі персонал – основа для формування ефективної системи
фінансової безпеки суб’єктів підприємництва.

Розглянемо ситуацію з розвитком соціальної сфери на підприємс-
твах України з погляду сьогоднішнього дня. Звичайно, зараз далеко не
всі складові соціальної сфери підприємств радянського часу доцільно
використовувати на підприємствах України, але все-таки значна час-
тина їх є актуальною і в даний час. Проте в процесі руйнування радян-
ської економічної системи була зруйнована і соціальна сфера підпри-
ємств, оскільки ця практика розглядалася як така, що суперечить
принципам ринкової економіки і перешкоджає перетворенню радян-
ської людини у вільного індивідуума. Звідси поспішна і непродумана
муніципалізація об’єктів соціальної сфери. Особливо нерозумно в
цьому плані виглядає преамбула закону “Про передачу об’єктів права
державної та комунальної власності”, де говориться, що “з метою
створення сприятливих умов для господарювання суб’єктів підприєм-
ницької діяльності, які утримують об’єкти соціальної інфраструктури,
ці об’єкти передаються безоплатно в комунальну власність” [238].

Основними положеннями в дискусії про необхідність наявності
соціальної сфери на підприємствах були такі:
1) утримання підприємством соціальної сфери відволікає значні ре-

сурси, необхідні для розвитку основної виробничої діяльності під-
приємства, і заважає його перетворенню в конкурентноздатну ор-
ганізацію;

2) пільги, які підприємство надає своїм працівникам, знижують моти-
вацію до зміни місця роботи і надійно “прикріплюють” робочу силу
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до підприємства, тобто соціальна сфера є перешкодою для розвит-
ку динамічного ринку праці;

3) збереження соціальної сфери на колишніх державних підприємст-
вах великого і середнього розміру заважає розвитку приватного під-
приємництва, яке не здатне в сучасних умовах забезпечити соціа-
льне обслуговування працівників цього сектора виробництва;

4) надання соціальних пільг тільки працюючим на підприємстві об-
межує доступ до соціальних благ іншим категоріям населення;

5) підприємство з солідною соціальною сферою є важким випадком
для здійснення процедури банкрутства, особливо якщо мова йде про
містоутворююче підприємство, що несе основний тягар відповідаль-
ності за забезпечення населення міста соціальними благами [121].

Як бачимо з цієї аргументації, проблема розглядалася винятково
однобоко з точки зору непотрібності соціальної сфери на підприємст-
ві. Усі зусилля були спрямовані на те, щоб зруйнувати стару систему,
однак питання про те, чим її замінити, які інституціональні механізми
і структури повинні бути створені, залишається відкритим.

Сповідувався вузько економічний підхід до трансформації со-
ціальної інфраструктури підприємств, не прораховувалася “ціна”
його реалізації, не кажучи вже про те, що він не був ув’язаний із со-
ціальною реформою. Нормативні твердження про необхідність пе-
редачі соціальної сфери муніципалітетам висловлювалися в той час,
коли ще не існувало (і дотепер не існує) концепції соціальної рефо-
рми і чіткого уявлення про соціальні зобов’язання держави на різ-
них рівнях,  а відсутність грошей у місцевих бюджетах,  на які по-
кладалося фінансування цих об’єктів, практично приводило до їх
знищення. В основі ідеї муніципалізації були, скоріше за все, абстрак-
тні переконання, ніж дослідження того, яке значення має в реальності
соціальна сфера підприємств для його працівників і керівників, для
населення в цілому.

Характеризуючи ситуацію, що склалась на сьогодні, відзначимо,
що ставлення держави до об’єктів соціальної сфери підприємств
більш ніж за 15 років незалежності України так і не змінилося, про що
свідчать матеріали парламентських слухань “Про збереження та ці-
льове використання об’єктів соціально-культурного призначення в
процесі зміни форми власності суб’єктів господарювання, що їх утри-
мують”, що проводилися влітку 2004 року. Держава, як і раніше, на-
полягає на передачі їй об’єктів соціальної сфери підприємств [240].

Так, при розгляді Кабінетом Міністрів України фінансового плану
Укрзалізниці на 2006 рік Міністерство фінансів наполягало на передачі
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в комунальну власність об’єктів соціальної сфери, зокрема медичних
закладів, що утримує Укрзалізниця. А втім, Міністерство транспорту
відмовилось не тільки від цього, а й від скасування доплати пенсіоне-
рам та інших соціальних пільг [135, с. 4].

Основною проблемою на шляху до ринку було і залишається
нав’язування чужого досвіду без його адаптації до особливостей на-
шої економічної системи. Даний випадок не є винятком. Справа в то-
му, що протягом тривалого часу наше і західне суспільство розвива-
лися за різних умов. Підприємство в радянські часи було, як і громада
в селі, центром життя працівника. Тому створення на підприємстві і
довкола нього великої системи соціальних служб стало цілком приро-
дним явищем, що не суперечить культурному генотипу підприємства,
а випливає з нього. Після руйнування старої системи економіки місце
соціальної сфери мали б заповнити державні програми, але цього не
сталося. Отже, сьогодні утворилася ніша, заповнити яку держава в
найближчі кілька років не зможе, а ось підприємства, які ще пам’ята-
ють, як це було, цілком можуть відновити те, що було, і розвивати но-
ві напрямки.

Тим більше, практика за останні 10-15 років показала неправиль-
ність цілого ряду “ринкових підходів” до вирішення тих чи інших
проблем, це ж стосується і соціальної сфери суб’єктів підприємницт-
ва. Прикладом цього може бути поточна ситуація з житлом для робіт-
ників. Якщо раніше існував інститут “безкоштовного” житла, частко-
во за рахунок держави, а багато в чому за рахунок підприємств, то
сьогодні він практично ліквідований (надання безкоштовного житла
скоротилося в 6 разів), йому на зміну прийшов ринок житла. Ринковий
інститут недоступний для 90 % громадян. Сьогодні на заробітну плату
робітник не здатний купити собі житло. Навіть банківські іпотечні
кредити не допоможуть – занадто велика різниця між реальною зар-
платою і ринковою вартістю житла.

Таким чином, визначимо такі завдання: не дати зруйнувати до кі-
нця соціальну сферу там, де вона ще є, а там, де її немає, обґрунтувати
необхідність зайнятися нею і запропонувати конкретні механізми
впровадження.

Проаналізуємо поточний стан у соціальній сфері підприємств
України. За 14 років від розпаду СРСР у галузях легкої та текстильної
промисловості втрачено більше 50 % об’єктів соціальної сфери. Під-
приємства металургійної та гірничодобувної промисловості втратили
44 % санаторіїв-профілакторіїв, 25 % дитячих оздоровчих таборів,
33 % палаців культури [240].
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Все це відбувається на тлі вкрай низького рівня соціального са-
мопочуття населення і соціальних настроїв. За даними соціологічних
досліджень, незадоволених і таких, що не визначились, виявилось по-
над 80 %. Цікава і низка відповідей на запитання: чого з наведеного
вам не вистачає: відповідної роботи – 46 %; необхідного одягу – 31 %;
необхідної медичної допомоги – 59 %; повноцінного дозвілля – 46 %;
справедливої оцінки заслуг людини перед суспільством – 50 %; еколо-
гічної безпеки – 67,7 % [90]. Як бачимо, половина опитаних незадово-
лена рівнем поточних соціальних благ, що ними споживаються.

У плані одержання більш детальної інформації з розвитку соціаль-
ної сфери на підприємствах пострадянського простору, певний інтерес
являє собою дослідження, проведене науковцями з Росії. Оскільки еко-
номіки наших країн мають спільні корені (радянські підприємства) і
схожий шлях становлення на ринкові рейки, ми вважаємо, що можна
скористатися їх результатами для характеристики загальної картини і
в Україні. Отже, вченими російського Центру економічних і фінансо-
вих досліджень і розробок К. Журавською, О. Лазарєвою (Центр еко-
номічних і фінансових досліджень і розробок – ЦЕФДР) наприкінці
2003 року була зроблена спроба аналізу стану соціальної сфери під-
приємств в Росії.

Було проаналізовано 404 промислові підприємства з кількістю
працівників понад 400 чоловік на кожному з них. Головним результа-
том дослідження став висновок про те, що великі промислові підпри-
ємства, як і раніше, надають широкий спектр соціальних послуг чи
фінансують їх, незважаючи на те, що багато соціальних об’єктів знято
з їх балансів. У 2003 році більше 90 % підприємств, як і раніше, під-
тримують, як мінімум, один вид послуг, хоча масштаб участі підпри-
ємств у наданні соціальних послуг значно зменшився за минуле деся-
тиліття. Більше того, багато підприємств не мають наміру цілком
відмовлятися від своїх активів і продовжують надавати пакет соціаль-
них послуг своїм працівникам.

У середньому підприємства передали 75 % свого житла і 86 %
дитячих садків. 90 % підприємств повністю або частково позбавилися
від житла (з них 60 % передали житло повністю) і близько 90 % під-
приємств повністю або частково передали дитячі садки (з них 90 %
повністю).

В окремому дослідженні на основі даних опитування, присвячено-
го муніципалізації соціальних активів [311], показано, що підприємст-
ва, які передали житло пізніше або продовжують його утримувати,
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одержують більше підтримки з Держбюджету у вигляді податкових
та інших пільг, а також більше державних замовлень на продукцію.

У 1990 році більшість підприємств утримували житло, медичні
установи і дитячі садки. До 2003 року велике значення мало пряме су-
бсидування працівників і членів їх сімей для придбання соціальних
послуг. Важливими формами житлової підтримки працівників стали
кредити або гарантії підприємств на придбання житла.

Важливо відзначити, що значна частина користувачів соціальних
послуг не є працівниками підприємства. Це може означати, що під-
приємство змушене надавати послуги місцевим жителям за відсутнос-
ті альтернативних можливостей (наприклад, в мономістах), або під-
приємство надає ці послуги зовнішнім користувачам на комерційній
основі. Серед підприємств, які надають послуги не тільки працівни-
кам, середній відсоток зовнішніх користувачів становить 40 % для
житла, дитячих садків і рекреаційних послуг і близько 20 % для меди-
чних послуг.

Частіше соціальні послуги надаються крупними підприємствами.
Вони також меншою мірою позбавлялися від своїх активів. Таким чи-
ном, крупні підприємства активніші в наданні соціальних послуг.

На багатьох підприємствах витрати на житло і надання житлових
послуг становили найбільшу частину витрат на соціальну сферу.

Більше 40 % підприємств уклали за останні три роки інвестиції в
об’єкти охорони здоров’я і лише 2 % передали ці об’єкти муніципаль-
ній владі.

Соціальні послуги відіграють важливу роль у залученні й утри-
манні працівників на підприємстві. Так, на думку менеджерів, на по-
ловині обстежених підприємств деякі працівники готові будуть зали-
шити підприємство, якщо воно припинить надання соціальних послуг.
Особливо це стосується підприємств, на яких витрати на соціальну
сферу становлять високий відсоток від фонду оплати праці. Хоча
останнім часом відбулося скорочення негрошових форм оплати праці,
соціальні послуги, мабуть, як і раніше, є важливою формою матеріа-
льного заохочення на підприємствах.

Дані обстеження свідчать, що підприємства зазвичай відіграють
активну роль у наданні соціальних послуг. Вони розглядають надання
таких послуг, як інструмент залучення й утримання робочої сили, тоб-
то підприємства використовують людський фактор для зміцнення сво-
їх ринкових позицій [110].

Як бачимо, дане дослідження дає дуже багато інформації для уя-
влення більш-менш чіткої картини про поточний стан соціальної сфери
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на підприємствах колишнього СРСР, а також формування пропозицій
щодо удосконалення й оптимізації використання соціальної сфери на
підприємствах.

З метою максимального наближення до економічної ситуації в
Україні й особливостей соціальної сфери на підприємствах нашої кра-
їни проаналізуємо наявний досвід у цій сфері в наших суб’єктів під-
приємництва. Характерно, що соціальну сферу утримують не тільки
великі підприємства, але й суб’єкти середнього і навіть малого бізнесу.
При цьому після 15 років від розпаду Радянського Союзу та його еко-
номічної системи це явище навряд чи можна назвати відгомоном ми-
нулого. Це результат уже ринкового ведення господарства – економіч-
ний розрахунок, необхідна складова, що забезпечує успіх у сучасному
світі.

Розглянемо це на прикладах підприємств України, на яких збере-
глася і розвивається соціальна сфера. Найбільш повно і різноманітно
вона представлена флагманами української промисловості: ВАТ “Ново-
краматорський машинобудівний завод”, ВАТ “Маріупольський металу-
ргійний комбінат ім. Ілліча”, Одеський припортовий завод, ВАТ “Ніко-
польський завод феросплавів”, ВАТ “Ватра”, ВАТ “Сумихімпром”.

Усі керівники та власники аналізованих нами суб’єктів підпри-
ємництва як один заявляли про необхідність соціальної сфери на під-
приємстві, про підвищення ефективності роботи після її впроваджен-
ня. Наведемо деякі з їх висловлень.

Генеральний директор ВАТ “Новокраматорський машинобудів-
ний завод” В. Панків говорить: “Соціальна сфера підприємства – це не
ознака соціалізму, а мінімум, необхідний для того, щоб працівники
заводу почували себе комфортно... Якщо людина відчуває турботу про
себе, у неї піднімається настрій, зростає ефективність праці... Зменшу-
ється відтік кадрів, поліпшується добір професіоналів, у цілому фірма
піднімається в технічному, корпоративному, якісному рівнях” [158].

Директор із питань соціального розвитку ВАТ “Сумихімпром”
В.І. Лаврик зауважує: “У колективі ВАТ “Сумихімпром” соціальні
проблеми прийнято вирішувати настільки ж відповідально, як і виро-
бничі. На підприємстві добре розуміють, що успіх будь-якої справи
вирішують люди, і працездатність колективу є не меншою турботою
адміністрації, ніж виробничі досягнення” [205].

Приведемо кілька фактів із соціальної сфери перерахованих нами
вище суб’єктів підприємництва.

ВАТ “Новокраматорський машинобудівний завод” на соціальні
потреби трудового колективу спрямовує до 35 % від чистого прибутку.
За рахунок прибутку підприємство утримує житлове господарство
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(близько 450 тис. м2), 23 дитсадки, Палац культури, бази відпочинку,
дитячий оздоровчий центр, профілакторій, турбазу та ін. [296].

ВАТ “Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча”. За
п’ять років на соціальні потреби підприємство виділило понад 1,2 мі-
льярдів гривень власних коштів. Це і утримання дитсадків та об’єктів
соцкультпобуту, соціальний захист і оздоровлення працівників і чле-
нів їх родин, благоустрій міста, доплати пенсіонерам. Комбінат побу-
дував і передав на умовах безпроцентного довгострокового кредиту
своїм працівникам сім житлових будинків на 526 квартир. Майже дві
тисячі “іллічівців” сіли за кермо власних автомобілів, придбаних за
підтримки підприємства [158].

Одеський припортовий завод надає своїм працівникам безкошто-
вне медичне забезпечення протягом всього життя, навіть для пенсіо-
нерів керівники заводу створили спеціальні лікарні [148].

ВАТ “Нікопольський завод феросплавів” виділяє безпроцентні
позички своїм працівникам у розмірі 5 тис. гривень на соціальні по-
треби. Працівники заводу і пенсіонери купують путівки в санаторно-
курортні комплекси НЗФ усього за 10 % їх вартості. При виході на
пенсію працівникам виплачується одноразова допомога, розмір якої
залежить від стажу. Завод компенсує вартість добровільного медично-
го страхування працівників, тобто оплачує близько 70 % суми [211].

Соціальна сфера підприємства ВАТ “Ватра” представлена Будин-
ком культури, спортивною базою і медичною частиною. Те, що інші
давно розпродали, тут функціонує, служить людям [158].

У ВАТ “Сумихімпром” до послуг співробітників підприємства
медико-санітарна частина на 600 відвідувачів, оснащена сучасним об-
ладнанням, де кваліфіковану медичну допомогу готові надати пацієн-
там 23 лікарі різних спеціальностей. Гордістю ВАТ “Сумихімпром” є
санаторій-профілакторій “Олдиш”, що приймає за зміну до 100 відпо-
чиваючих. Дитячий оздоровчий табір “Зоряний”, який може приймати
до 350 дітей одночасно, й зараз по праву вважається найкращим на
Сумщині. З 1957 р. й дотепер працює Будинок культури “Хімік” [205].

Поворотним моментом у розвитку соціальної сфери підприємств
в Україні можна назвати як приклад приватизації іноземним інвесто-
ром ВАТ “Криворізький гірничо-металургійний комбінат “Криворіжс-
таль”. Однією з ключових умов при проведенні конкурсу з продажу
пакета його акцій був блок питань щодо утримання, фінансування і
розвитку соціальної сфери:
· утримання соціальної сфери товариства (оздоровчі комплекси, са-

наторій-профілакторій, Палац культури, приміські оздоровчі бази,
гуртожитки) з обсягами її фінансування не нижче ніж рівень, дося-
гнутий на дату підписання договору купівлі-продажу;
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· витрати товариства на поліпшення соціально-побутових умов пра-
цюючих на рівні не менш як 0,5 % від суми реалізованої продукції
товариства на рік;

· продовження будівництва житлових будинків і безоплатної переда-
чі житла працівникам товариства, що перебувають на квартирному
обліку;

· інші питання з розвитку соціальної сфери підприємства [235].
Як показує досвід успішних українських суб’єктів підприємницт-

ва, одним із компонентів ефективної діяльності там вважають методи
заохочення трудового колективу шляхом надання соціальних послуг,
чим підвищують роль і значення людського фактора. Об’єкти соціа-
льної сфери і форми соціальної підтримки та розвитку на суб’єктах
підприємництва дуже різноманітні і відрізняються як масштабами ді-
яльності, так і обсягами фінансової підтримки. Ця розмаїтість створює
передумови для впровадження соціальної сфери не лише на великих,
але й середніх і навіть малих суб’єктах підприємництва. Хоча, звичай-
но, найбільш актуальною дана проблема є для перших двох груп.

Крім очевидних переваг від розвитку соціальної сфери суб’єктів
підприємництва, які ми уже відзначили, можна виділити ще ряд пози-
тивних факторів.

Одним із позитивних моментів впровадження соціальної сфери
суб’єктами підприємництва є такий. Витрати на соціальну сферу фор-
мують свого роду резервний фонд, яким так зневажають підприємства
в Україні. У випадку, якщо виникають проблеми, а саме: локальна
криза неплатежів, немає грошей на погашення боргів, суб’єкт підпри-
ємництва може знизити витрати на соціальну сферу, у результаті від-
носно безболісно для поточної фінансово-економічної діяльності ви-
вільняються кошти.

Займаючись соціальною сферою, підприємства фактично викону-
ють цілий ряд важливих функцій держави, знижуючи навантаження на
бюджет. На наш погляд, цілком логічним виглядав би зворотний зв’язок
з боку держави. Стосовно форм такого зв’язку, то це можуть бути:
1) зниження оподатковування суб’єктів підприємництва, що утриму-

ють об’єкти соціальної сфери;
2) для великих підприємств можна було б розраховувати на субсиду-

вання з боку держави, оскільки вони частково виконують його фу-
нкції. Скажімо, у радянські часи таке субсидіювання було;

3) пільги з боку держави;
4) політика Національного банку щодо стимулювання пільгового кре-

дитування банками будівництва і утримання об’єктів соціальної
сфери.
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Крім того, існує таке поняття, як соціальна відповідальність біз-
несу. У квітні 2006 року відбулося перше робоче засідання “Форуму
соціально відповідального бізнесу”, що взявся за досить складне за-
вдання – розробити критерії оцінки соціальної відповідальності бізне-
су перед споживачами, співробітниками, суспільством у цілому.

Так, начальник відділу зі зв’язків із громадськістю та внутрішніми
комунікаціями компанії “Київстар” Р. Скиб вважає, що “сьогодні суспі-
льство сприймає соціальну відповідальність бізнесу як невід’ємну скла-
дову репутації тієї чи іншої компанії. Водночас відповідальний підхід
стосовно суспільства в цілому стає дуже значущим компонентом ефе-
ктивності бізнесу. Адже він існує не у вакуумі і є частиною суспільст-
ва, а тому повинен відігравати важливу роль у його розвитку. З іншого
боку, соціально відповідальний бізнес є системною цінністю і для са-
мого суспільства” [128].

Виходячи з усього сказаного вище, можемо сформулювати пере-
лік вигід для суб’єктів підприємництва від розвитку об’єктів соціаль-
ної сфери:
1) підвищення ролі людського фактора і ефективності роботи персо-

налу та суб’єкта підприємництва в цілому за рахунок зменшення
плинності кадрів, поліпшення добору професіоналів, вироблення в
працівників почуття відповідальності за долю організації;

2) можливість додаткового заробітку від використання об’єктів соціа-
льної сфери не працівниками суб’єкта підприємництва;

3) оптимізація оподатковування;
4) можливість одержання пільг, субсидій і ряду інших преференцій з

боку держави за те, що суб’єкт підприємництва бере на себе вико-
нання частини державних функції;

5) соціальна сфера може бути свого роду резервним фондом суб’єкта
підприємництва;

6) поліпшується імідж суб’єкта підприємництва в очах суспільства.
Як бачимо, позитивних моментів від використання і впровадження

соціальної сфери на суб’єктах підприємництва досить багато. А втім, є
ряд факторів, що заважають її розвитку на суб’єктах підприємництва
України.

Однією з головних причин того, що соціальній сфері, сформованій
на радянських підприємствах, дуже проблематично існувати в ринкових
умовах є те, що вона з погляду ринкової економіки нераціональна. По-
слугами соціальної сфери підприємства, крім його працівників, користу-
валися (безкоштовно) ще багато інших. Існуюча “зрівнялівка” в соціаль-
ній сфері багато в чому знижувала її потенційний стимулюючий ефект.
Одним і тим же пакетом соцпослуг користувалися, наприклад, сторож
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і майстер, у той час як їх внесок у кінцевий результат діяльності під-
приємства був різний. У результаті у майстра не було випереджально-
го стимулу до роботи, він не відчував своєї важливості для підприємс-
тва. Як наслідок, ефект соціальної сфери може частково нівелюватися.

На наш погляд, раціоналізація соціальної сфери підприємств мо-
же багато в чому оптимізувати витрати на її утримання і підвищити
ефект від її використання суб’єктами підприємництва. Досвід західних
компаній показує, що принципово така можливість існує. Тому доці-
льно запропонувати ряд рекомендацій з удосконалення підходів щодо
організації соціальної сфери на суб’єктах підприємництва в ринкових
умовах, що дозволить підвищити роль людського фактора в діяльності
фірми.

У першу чергу необхідно позбутися підходів минулої економіч-
ної системи, зокрема, послугами соціальної сфери підприємства “без-
коштовно” повинні користуватися тільки його працівники та члени їх
родин, при цьому необхідно диференціювати обсяги отриманих благ
залежно від внеску підрозділів і працівників для покращення резуль-
татів діяльності суб’єкта підприємництва.

Оскільки фінансування соціальної сфери суб’єктів підприємниц-
тва здійснюється за рахунок прибутку, користуватися соціальними
благами насамперед повинні ті підрозділи та працівники, що внесли
найбільший вклад у збільшення його обсягів. Отже, загальний фонд на
соціальні потреби має розподілятися відповідно до досягнутих ре-
зультатів окремих підрозділів.

Диференціація розміру заохочення залежно від досягнутих ре-
зультатів роботи, якщо вона наочна і заздалегідь відома колективу,
сприяє справедливій винагороді за реальним внеском. При такій сис-
темі виникає зацікавленість колективів у підвищенні ефективності ви-
користання виробничих можливостей і поліпшенні якості продукції, у
виявленні резервів удосконалення виробництва, забезпечується краще
поєднання інтересів окремого працівника, колективу і організації в ці-
лому. Одержання додаткових заохочень вимагає від працівників ціле-
спрямованих зусиль з підвищення ефективності роботи устаткування,
скорочення витрат робочого часу на виконання робіт, забезпечення
зростання продуктивності праці та якості продукції [191, с. 60].

Для того, щоб максимально комплексно підійти до цього питання,
ми пропонуємо створити систему оцінки особистого внеску працівни-
ка в діяльність суб’єктів підприємництва.

Виділимо ключові принципи, на яких вона повинна базуватися:
1) принцип справедливості, суть якого полягає в тому, що кожен

працівник має відчувати значущість свого особистого внеску в ді-
яльність суб’єкта підприємництва й одержувати за це відповідну
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винагороду, при цьому соціальні блага повинні розподілятися ви-
нятково за результатами роботи кожного окремо взятого працівни-
ка, а не за ступенем близькості до керівництва чи наявності родин-
них зв’язків з ним;

2) принцип об’єктивності. Оцінка особистого внеску повинна здійс-
нюватись гранично неупереджено на підставі заздалегідь відомих
критеріїв і реальних, документально підтверджених даних;

3) принцип відкритості. Організація має розробити нормативне Поло-
ження про оцінку особистого внеску працівників, з яким слід ознайо-
мити всіх співробітників суб’єкта підприємництва, незалежно від
посади і місця роботи. Тільки так, на нашу думку, можна максима-
льно наблизитися до реалізації принципу справедливості.

Ми пропонуємо такий набір критеріїв, які впливають на підсум-
кову оцінку внеску працівника:
1. Виконання нормативів. Необхідно розробити і впровадити на

суб’єкті підприємництва систему нормативів, які б оцінювали ре-
зультати праці підрозділу чи працівника.

2. Пропозиції працівником різного роду новацій у діяльність суб’єкта
підприємництва.

3. Відсутність негативних моментів у роботі за період (прогули, запі-
знення, брак продукції, псування майна та ін.).

4. Професійний рівень працівника та володіння суміжними професія-
ми.

5. Участь у житті суб’єкта підприємництва.
6. Складність виконуваних робіт та умов праці.
7. Виконання особливо відповідальних робіт.
8. Дефіцитність професії.
9. Економія матеріальних, паливно-енергетичних та інших ресурсів

суб’єкта підприємництва.
10. Інші критерії.

У плані практичної реалізації даних критеріїв ми пропонуємо
введення технології “динамічної черги”, що має на увазі перерозподіл
початкових квот на блага соціальної сфери підрозділів, а також пер-
винності доступу до них. Таким чином, підрозділи, що працювали гі-
рше за інших, одержать менше соціальних благ і в останню чергу, фа-
ктично за залишковим принципом.

До того ж загальна величина соціальних благ залежить від підсу-
мкових результатів роботи, тобто при більш ефективній роботі суб’єкт
підприємництва більше заробляє, відповідно, збільшується обсяг чис-
того прибутку і відрахування на соціальну сферу, а отже, зростають
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квоти на підрозділи, все більше працівників можуть скористатися со-
ціальними благами.

Для того, щоб максимально згуртувати колектив окремих підроз-
ділів, ми пропонуємо оцінювати результати роботи структурної оди-
ниці, а потім вже особисто кожного в складі підрозділу. Таким чином,
буде стимулюватись командна робота, оскільки загальний результат
буде мати першорядне значення. У результаті зросте підсумковий по-
казник роботи підрозділу.

Щодо конкретних показників оцінки ефективності діяльності
підрозділу і працівника, то їх існує безліч. Детальний аналіз їх – тема
окремого дослідження. Наше завдання – намітити загальні підходи
щодо побудови системи оцінки особистого внеску на суб’єкті підпри-
ємництва і наступного розподілу соціальних благ. Тому відзначимо:
на сьогоднішній день більшість суб’єктів підприємництва основний
акцент при оцінці ефективності роблять на кількісні показники. Ми ж
пропонуємо змістити його на користь якісних, таких як продуктивність
праці, ступінь економії ресурсів, рівень завантаження устаткування,
освоєння проектних потужностей, показники техніко-організаційного
рівня виробництва та ін. Для кожного з цих показників слід установи-
ти свій норматив, досягнення якого є позитивним сигналом з погляду
роботи підрозділу чи працівника.

Ми пропонуємо використовувати інтегральний показник оцінки
внеску (В), для розрахунку якого пропонується використовувати пока-
зник економічного ефекту (ЕЕ).

Економічний ефект слід розраховувати в грошових одиницях за
кожним працівником шляхом множення фактично відпрацьованого
робітником часу на його годинну ставку заробітної плати. У такий
спосіб буде реалізовуватися принцип справедливості й об’єктивності
оцінки і ліквідована “зрівнялівка”, оскільки економічний ефект від
40 відпрацьованих годин майстра і сторожа в очах підприємства не
буде поняттям тотожним.

ЕЕ необхідно корегувати на коефіцієнт досягнення нормативів
(КДН). КДН визначається співвідношенням фактично досягнутого ре-
зультату до нормативного значення даного показника. Нормативне
значення показника визначається як максимально можливий обсяг ро-
біт у даних умовах. Таким чином, досягнення нормативу буде збіль-
шувати економічний ефект і підсумковий показник внеску (В).

Ще один аспект, який необхідно враховувати при розрахунку ЕЕ,
це ступінь важливості, терміновості тих чи інших робіт. Для таких ви-
падків ЕЕ варто корегувати на коефіцієнт значущості робіт (КЗ).
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Особистий внесок також має враховувати і ряд факторів, що
досить складно визначити за допомогою показника економічного
ефекту. Наприклад, завдяки особистим зусиллям працівника був ук-
ладений важливий контракт. Втім, за допомогою ЕЕ ми зможемо ві-
добразити лише фактичну кількість витрачених годин, а не реальну
користь для суб’єкта підприємництва А якщо він робив це у позаро-
бочий час, то формально ЕЕ і зовсім залишиться незмінним. Проте
користь для організації була відчутною. Для такого роду випадків по-
трібно використовувати систему бонусів для нагородження працівників
додатковим ЕЕ за внесок у розвиток суб’єкта підприємництва. Бонуси
також можуть нараховуватися за якість виконаних робіт, стаж роботи
в організації, володіння суміжними професіями, наставництво тощо.
У випадку ж, якщо працівник, навпаки, провинився чи виконав роботу
неякісно, бонуси можуть приймати негативну величину і діяти як еле-
мент покарання.

Отже, можна виділити таку формулу для розрахунку внеску чи
підрозділу працівника.

1
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В ЕЕ КДН КЗ Б
=

= × × +å å (1.7)

де В – внесок підрозділу чи працівника за період;
iЕЕ – економічний ефект і-го виду робіт;

iКДН  – коефіцієнт досягнення нормативів з і-го виду робіт;

iКЗ  – коефіцієнт значущості і-го виду робіт;
åБ  – сума бонусів за період (може бути як позитивною, так і не-

гативною величиною).

Покажемо на конкретному прикладі оцінку особистого внеску
робітника в роботу суб’єкта підприємництва. За певний період часу
слюсарем в цеху було відпрацьовано 130 годин. Ставка його заробіт-
ної плати становить 10 грн. за годину. Ним було вироблено продукції
на 10 тис. грн. при нормативі в 12 тис. грн. При цьому дана продукція
була використана для виконання термінового замовлення. Отже, кое-
фіцієнт значущості робіт становив 1,1. Оскільки роботу було викона-
но вчасно і якісно, слюсар отримав бонус у розмірі 20 % від економіч-
ного ефекту.

Таким чином, внесок слюсаря можна розрахувати таким чином:
В = (130 год.×10 грн./год.) × (10 000 / 12 000) × 1,1 +

+ 0,2 × (130 год. × 10 грн./год.) × (10 000 / 12 000) × 1,1 =
= 1,2 × 1300 × 0,83 × 1,1 = 1 430 грн.
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Отже, особистий вклад робітника в роботу суб’єкта підприємни-
цтва за період становив 1 430 грн.

Аналогічно можна розрахувати вплив інших працівників, а на їх
базі можна визначити внесок підрозділу.

Відповідно, базуючись на конкретних цифрах за розміром внеску,
суб’єкт підприємництва має можливість оцінити реальний вклад робі-
тника чи підрозділу та порівняти його з іншими працівниками чи
підрозділами і таким чином розподіляти соціальні блага лише за
об’єктивними показниками.

Механізм дії системи оцінки внеску можна розподілити на такі
складові:
1) встановлення нормативних значень ключових показників і контро-

льних завдань за обсягами економічного ефекту залежно від ступе-
ня досягнення нормативів;

2) розподіл завдань плану між структурними підрозділами;
3) чітке встановлення виконавців і співвиконавців;
4) організація контролю й обліку виконання заходів за строками і ро-

зрахунком фактично отриманого обсягу економічного ефекту;
5) оцінка додаткового економічного ефекту, бонусів;
6) розрахунок величини особистого внеску конкретного працівника і

середніх показників за структурними підрозділами;
7) розподіл соціальних благ залежно від середніх показників між

структурними підрозділами і величини особистого внеску конкрет-
ного працівника [192, с. 118].

Таким чином, впровадження і використання фінансово-еконо-
мічних заходів щодо посилення ролі людського фактора на суб’єктах
підприємництва може підвищити ефективність роботи персоналу і ор-
ганізації в цілому, зросте відповідальність працівників за долю підпри-
ємства, що в кінцевому підсумку допоможе створити необхідні перед-
умови для ефективної роботи системи фінансової безпеки. Головною
проблемою розвитку соціальної сфери на суб’єктах підприємництва в
Україні сьогодні є недостатня її раціоналізація. З метою подолання ці-
єї проблеми в роботі була запропонована методика оцінки індивідуа-
льного внеску працівника чи підрозділу в загальний результат роботи
підприємства.
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1.3. СИСТЕМА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ
СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

1.3.1. Методичні підходи щодо формування системи
фінансової безпеки суб’єктів підприємництва

Незважаючи на значну кількість проблем у сфері забезпечення
фінансової безпеки суб’єктів підприємництва і, як наслідок, їх безкри-
зової та ефективної діяльності, основною з них, на нашу думку, є не-
достатня увага, що приділяється підприємцями контролю за своїми
ризиками, уповільненою реакцією на виникаючі кризові ситуації та
нездатність здійснювати ефективне фінансове управління. До того ж
рівень розвитку економічної науки на сьогоднішній день дозволяє ви-
рішити більшість з перелічених проблемних питань.

Головним завданням є приведення цих, часом розрізнених знань,
у певну систему, яка б забезпечувала стабільну і ефективну діяльність
суб’єкта підприємництва.

Дана система являє собою сукупність фінансових важелів і мето-
дів нейтралізації кризових явищ та забезпечення стабільної і ефектив-
ної діяльності та має вирішувати такі завдання:
1) здійснення моніторингу фінансового стану суб’єкта підприємницт-

ва з метою раннього виявлення ознак його кризового розвитку;
2) визначення масштабів кризового стану;
3) дослідження основних факторів, що обумовлюють кризовий розви-

ток суб’єкта підприємництва;
4) створення і реалізація заходів щодо запобігання криз;
5) контроль за виконанням антикризових заходів і оцінка отриманих

результатів;
6) забезпечення стабільної та ефективної діяльності суб’єкта підпри-

ємництва як у короткостроковому, так і довгострокову періодах.
Слід відзначити, що втрата контролю над станом кризового сере-

довища призводить до розвитку кризових ситуацій на суб’єкті підпри-
ємництва і в кінцевому підсумку може спричинити його банкрутство.
Головною проблемою, на наш погляд, є те, що досить часто про необ-
хідність фінансової безпеки згадують вже за фактом виникнення кри-
зових ситуацій.

Тому ми вважаємо, що необхідно інтегрувати систему фінансової
безпеки безпосередньо у господарський механізм суб’єкта підприєм-
ництва. Це дасть можливість здійснювати не тільки заходи з нейтра-
лізації криз і, відповідно, попередження банкрутства суб’єкта підпри-
ємництва, але й здійснювати поточний моніторинг його кризового
середовища з метою максимально швидкого реагування на виникаючі
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загрози. Також це дає можливість впливати на ефективність діяльності
суб’єкта підприємництва шляхом оптимізації фінансового управління.

Для того, щоб визначити місце запропонованої нами системи фі-
нансової безпеки в комплексі господарської діяльності суб’єкта під-
приємництва, визначимо сутність і основні підходи до функціонуван-
ня господарського механізму підприємства.

Поняття “економічний механізм” увійшло до складу категоріаль-
ного апарата економічної науки в 60-х роках ХХ сторіччя. Суть цього
терміна було розкрито відомим французьким економістом А. Кульма-
ном у його всесвітньовідомій роботі за аналогічною назвою [154, с. 19].

Подальший розвиток дана економічна категорія, а також більш
загальна категорія господарського механізму одержали в роботах
Л.І. Абалкіна, П.Г. Буніча, С.А. Воєводіна, О.В. Козлової, Е.А. Лейса,
В.С. Мочерного, В.П. Москаленка, Ю.М. Осіпова, Б.А. Райзберга.

Так, В.С. Мочерний визначає господарський механізм підприємс-
тва як систему основних форм, методів і важелів використання еконо-
мічних законів, вирішення протиріч суспільного виробництва, досяг-
нення основних цілей виробництва, а також формування потреб,
створення системи стимулів та узгодження економічних інтересів ос-
новних класів і соціальних груп [259, с. 50].

Відзначимо, що Б.А. Райзберг розділяє поняття “система управ-
ління” і “господарський механізм” на дві різні економічні категорії,
відзначаючи при цьому, що їм властивий ряд загальних рис. На його
думку, система управління – поняття більш широке [241, с. 369].

Стосовно категорії “економічний механізм підприємства”, то, на
думку Е.А. Лейса, він являє собою систему економічних процесів і
станів, спрямованих на досягнення головної мети організації, що від-
буваються у її внутрішньому середовищі під впливом зовнішніх фак-
торів [162].

Враховуючи проаналізовані нами підходи до трактування сутнос-
ті господарського й економічного механізмів, а також їх місця в сис-
темі управління підприємством, можемо визначити типову структуру
господарського механізму, запропоновану доктором економічних на-
ук, професором В.П. Москаленком (рис. 1.7) [102, с. 5].

Найбільш логічним і доречним місцем для впровадження системи
фінансової безпеки суб’єкта підприємництва є його інтеграція у фі-
нансово-економічний механізм підприємства, під яким мають на увазі
найважливішу складову його господарського механізму, що відобра-
жає сукупність фінансових та економічних методів, способів, форм,
інструментів і важелів, за допомогою яких здійснюється регулювання
фінансово-економічних процесів й відносин з метою ефективного
впливу на кінцеві результати діяльності підприємства [194, с. 35].
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Рис. 1.7. Типова структура
господарського механізму підприємства

Отже, після визначення місця запропонованої нами системи фінан-
сової безпеки в господарській діяльності суб’єкта підприємництва роз-
глянемо особливості її побудови. Можна виділити такі компоненти:
1. Мета – забезпечення стабільної, безкризової та ефективної діяльно-

сті суб’єкта підприємництва.
2. Функції:
· ідентифікація потенційно проблемних ситуацій, що полягає у

визначенні проблемних місць у діяльності, оцінка причин їх ви-
никнення та масштабів наслідків;

· ліквідація проблемних ситуацій, яка полягає у сукупності захо-
дів з вибору важелів впливу на проблему та методів її усунення;

· контроль, що містить у собі всебічну оцінку ефективності вжи-
тих заходів та аналіз поточного стану щодо наявності проблем-
них ситуацій;

· оптимізація фінансового управління, що полягає в забезпеченні
оптимального використання фінансових ресурсів і потенціалу
організації шляхом використання відповідного фінансового ін-
струментарію та специфічних методів фінансового управління.

У рамках реалізації даних функцій ми пропонуємо таку структу-
ру побудови системи фінансової безпеки суб’єкта підприємництва.
Ключові підсистеми наведені в загальній структурі (рис. 1.8).
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Рис. 1.8. Система фінансової безпеки суб’єкта підприємництва

Пропонована нами система має базуватися на таких принципах:
1. Мінливості – будь-яка організація, у випадку ряду помилок як

у господарській, фінансовій, так і управлінській сферах, може стати же-
ртвою кризи й у результаті цього банкрутом. Цей принцип обумовлює
необхідність здійснення діагностичних, а також превентивних заходів
щодо забезпечення стабільної та ефективної діяльності.

2. Об’єктивності – аналітик, що оцінює ймовірність втрати фі-
нансової рівноваги та настання кризи, повинен робити це з урахуванням
лише методики аналізу та поточної ситуації на суб’єкті підприємниц-
тва та ринкової кон’юнктури.

3. Обачності – передбачає формування суджень, необхідних при
розрахунках, здійснених в умовах невизначеності, що запобігають
уникнути завищення чи заниження ймовірності настання кризи, чи
втрати фінансової рівноваги.

4. Безперервності й оперативності – процес із забезпечення фі-
нансової безпеки суб’єкта підприємництва має здійснюватись на по-
стійній основі, щоб вчасно відреагувати на появу негативних факторів
як внутрішнього, так і зовнішнього середовищ, що можуть спричини-
ти за собою виникнення кризових ситуацій і, як наслідок, банкрутства.
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5. Конфіденційності – результати діагностики на предмет ймові-
рності настання криз та втрати фінансової рівноваги повинні бути ко-
мерційною таємницею суб’єкта підприємництва, оскільки розголошен-
ня даних може викликати негативну реакцію партнерів, контрагентів,
інвесторів та ін.

6. Комплексності і системності, оскільки фактори, що призводять
до втрати фінансової безпеки суб’єкта підприємництва, спричиняють-
ся різними причинами (як внутрішніми, так і зовнішніми), необхідно
оцінювати фінансову ситуацію як взаємодію комплексу змінних усе-
редині організації, відслідковуючи при цьому вплив зовнішнього се-
редовища та його трансформації.

7. Явності в інтерпретації результатів – результати аналізу та
рекомендації щодо забезпечення фінансової безпеки суб’єкта підпри-
ємництва мають бути чіткими, щоб уникнути неправильного їх розу-
міння і, як наслідок, хибних дій з боку керівництва.

Стосовно схеми дії пропонованої нами системи, то вона наведена
на рис. 1.9.

Пропонована система дозволить боротися із реальними кризами,
а не їх фіктивними похідними. Фіктивні і навмисні кризові ситуації
практично неможливо спрогнозувати. Дані види не є нормальними з
точки зору функціонування господарського механізму підприємства.
Як правило, вони генеруються самим суб’єктом підприємництва, що су-
перечить логіці функціонування системи, оскільки вважається, що орга-
нізація прагне уникнути кризи та забезпечити стабільне та ефективне
функціонування. Крім того, у випадку навмисних дій зі створення
кризової ситуації система фінансової безпеки стикатиметься з цілим
рядом перешкод для її нормального функціонування, а саме: пере-
кручуванням даних фінансової звітності, саботуванням результатів
аналізу з боку осіб, зацікавлених у створенні кризи, ігноруванням
сигналів від окремих підсистем системи фінансової безпеки, маніпу-
люванням даними тощо.

Тому пропонована система буде працювати у випадку з реальни-
ми кризовими ситуаціями, тобто такими, що були спричинені об’єк-
тивними внутрішніми чи зовнішніми факторами і при відсутності зло-
го наміру з боку самого суб’єкта підприємництва.

Систему рекомендується використовувати внутрішніми суб’єк-
тами, а не зовнішніми аналітиками, що має на увазі наявність внутрі-
шньої зацікавленості самого суб’єкта підприємництва, у протилежно-
му випадку вона буде неефективна.

Враховуючи вищезазначене, можемо сформулювати визначення
системи фінансової безпеки суб’єкта підприємництва як сукупність
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взаємопов’язаних діагностичних, інструментальних та контрольних
заходів фінансового характеру, що мають оптимізувати використання
фінансових ресурсів, забезпечити належний їх рівень та нівелювати
вплив ризиків внутрішнього і зовнішнього середовищ.

Рис. 1.9. Схема дії системи фінансової безпеки
суб’єктів підприємництва

Таким чином, систему фінансової безпеки пропонується інтегру-
вати у фінансово-економічний механізм підприємства, що дозволить
здійснювати постійний контроль за ризиковим середовищем організа-
ції та приймати вчасні і обґрунтовані рішення. Її дія має ґрунтуватись
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на принципах мінливості, обачності, об’єктивності, безперервності й
оперативності, конфіденційності, комплексності і системності, явності
в інтерпретації результатів та має на меті забезпечити стабільну, без-
кризову та ефективну діяльність суб’єкта підприємництва.

1.3.2. Основні складові системи фінансової безпеки
суб’єктів підприємництва

Забезпечення стабільної та ефективної діяльності суб’єктів під-
приємництва передбачає здійснення ряду діагностичних заходів з ме-
тою оцінки як рівня фінансової безпеки, так і конкретних вразливих
місць у їх діяльності. Крім того, обов’язковим є застосування певного
набору фінансових важелів і методів з метою оптимізації фінансово-
економічної діяльності. Також необхідними є контрольні заходи, що
мають забезпечити правильність дій з фінансового управління й адек-
ватну оцінку здійснених заходів. Тому до основних складових пропо-
нованої нами системи фінансової безпеки належать такі: підсистема
діагностики, підсистема фінансових важелів і методів забезпечення
фінансової безпеки та підсистема контролю й оцінки результатів дії
системи в цілому та окремих її частин.

Однією з ключових складових запропонованої нами системи є пі-
дсистема фінансової діагностики. Саме від її ефективності, своєчасно-
сті наданої інформації буде залежати кінцева результативність систе-
ми в цілому.

На цю підсистему покладені функції прогнозування настання
кризи, оцінка ймовірності банкрутства суб’єкта підприємництва в пе-
рспективі, визначення масштабів кризи, а також причин, що її викли-
кали. Також система має оцінювати ефективність діяльності організа-
ції в цілому та визначати можливі зони неефективної роботи.

На нашу думку, діагностика – це певний набір методичних роз-
робок, який дозволяє на ранніх стадіях визначити кризові ситуації,
оцінити ступінь їх загрози для суб’єкта підприємництва та фактори,
що їх викликали.

Основна мета даної підсистеми – вчасно інформувати про мож-
ливі проблемні місця в роботі суб’єкта підприємництва, а також оці-
нювати ступінь загрози.

Завдання, що поставлені перед діагностикою:
· аналіз внутрішнього і зовнішнього середовищ суб’єкта підприєм-

ництва;
· визначення кризового середовища суб’єкта підприємництва і виді-

лення критичних ризиків;
· оцінка ймовірності настання криз та можливості банкрутства;
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· виділення проблемних місць у роботі суб’єкта підприємництва,
спираючись на дані проведеного аналізу;

· оцінка ефективності діяльності суб’єкта підприємництва.
Таким чином, діагностика дає підстави для прийняття тих чи ін-

ших рішень для попередження кризових ситуацій, а також оцінює
ефективність фінансово-економічної діяльності.

Практично ці функції пропонується реалізовувати шляхом прове-
дення багаторівневого комплексу діагностичних заходів. Ми пропону-
ємо трирівневу систему – експрес-аналіз, комплексний і фундамента-
льний аналіз. У загальному вигляді підсистему діагностики можна
подати в такий спосіб (рис. 1.10).

Рис. 1.10. Підсистема фінансової діагностики

Експрес-діагностика проводиться щомісяця, комплексна – що-
кварталу, фундаментальна – раз на рік. Більш детально на особливос-
тях кожного з цих рівнів діагностики ми зупинимось після визначення
інструментарію.

У діагностиці суб’єктів підприємства є два основні об’єкти аналізу:
· результати діяльності суб’єкта підприємництва за період і його

стан на поточний момент часу;
· основні бізнес-процеси суб’єкта підприємництва.
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Не можна обмежувати інструментарій діагностики розрахунком
тільки фінансових показників. Фінансові показники повинні викорис-
товуватися на кінцевій стадії діагностики. Діагностика служить цілям
управління. Аналізувати слід не тільки бізнес-процеси, що забезпечують
“фінансову функцію” підприємства, але й всі основні бізнес-процеси,
пов’язані з діяльністю підприємства [280].

Щодо конкретних методів для здійснення процесу діагностики, то
умовно їх можна розділити на дві групи: кількісні та якісні. У сучас-
ній економічній науці методикам прогнозування настання криз та ба-
нкрутства приділялось достатньо уваги.

За основу якісного інструментарію розробленої нами підсистеми
діагностики ми пропонуємо брати систему Аргенті, а також ряд кри-
теріїв, розроблених Комітетом з питань узагальнення практики аудиту
(Великобританія) і перероблених з метою адаптації до особливостей
пострадянської економіки В.В. Ковальовим [129].

Конкретизуємо кожний з типів діагностики (експрес, комплексна,
фундаментальна), які пропонується використовувати.

Експрес-діагностика проводиться раз на місяць (на початку кож-
ного нового місяця) шляхом заповнення тестової анкети, побудованої
з застосуванням якісних показників, розробленої нами на основі мето-
ду Аргенті і методики Комітету з питань узагальнення практики ауди-
ту (Великобританія), адаптованої В.В. Ковальовим (табл. 1.15).

Анкета заповнюється в такий спосіб: по черзі розглядається кож-
ний із поданих критеріїв і виставляється бальна оцінка від 0 до 10 за-
лежно від ступеня його реальної реалізації на суб’єкті підприємництва.

Дана таблиця – це лише один із прикладів тестової анкети. При
незмінності загального принципу побудови (10 показників) і критерію
оцінки (із загальної кількості балів у 100 небезпечний рівень її стано-
вить 25) самі критерії можуть варіюватися, виходячи з критичних ри-
зиків конкретного суб’єкта підприємництва.

Якщо ж загальна оцінка перевищує небезпечний рівень, то необ-
хідно провести комплексний аналіз, що дозволить виявити конкретні
проблемні місця в діяльності суб’єкта підприємництва.

Комплексний аналіз у штатному режимі пропонується проводити
нами в рамках комплексної (щоквартальної) і фундаментальної (річної)
діагностики. У випадку негативних результатів експрес-діагностики
необхідно проводити наступний рівень діагностики (комплексний) по-
зачергово.

Комплексна діагностика проводиться щоквартально і складається
з двох типів аналізу:
1. Якісний аналіз діяльності суб’єкта підприємництва.
2. Комплексний аналіз із застосуванням коефіцієнтів.
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Таблиця 1.15
Тестова анкета для щомісячної діагностики фінансової безпеки

суб’єктів підприємництва сфери матеріального виробництва

Критерій Максимальна
оцінка, бал

Погані фінансові показники (наприклад, значення окремих статей
фінансових звітів) 10

Проведення “авральних” заходів: збільшення залучених коштів,
зниження заробітної плати, згортання перспективних програм 10

Небезпечні нефінансові симптоми (наприклад, погіршення якості
продуктів і послуг, морального духу персоналу) 10

Зриви у виконанні зобов’язань 10
Перевищення деякого критичного рівня кредиторської заборгованості 10
Надмірне використання короткострокових позикових коштів
як джерела фінансування довгострокових вкладень 10

Невиконання зобов’язань перед інвесторами, кредиторами тощо 10
Втрата ключових контрагентів 10
Зниження обсягів продажів 10
Втрата ключових співробітників апарату управління 10
Максимум загальної оцінки 100
Небезпечний рівень загальної оцінки 25

Якісний аналіз являє собою розширену тестову анкету, в яку,
на відміну від експрес-діагностики, входить не 10, а 20 критеріїв
(табл. 1.16).

Принцип заповнення комплексної анкети аналогічний експрес-
анкеті, тобто по черзі розглядається кожний із наведених критеріїв і
виставляється бальна оцінка від 0 до 10 залежно від ступеня його реа-
льної реалізації на суб’єкті підприємництва. Загальний бал у цьому
випадку становить 200, а критичний поріг – вище 50 балів.

Для комплексного аналізу фінансового стану з застосуванням ко-
ефіцієнтів пропонується використовувати методику, що була розроб-
лена нами на підставі даних підприємств української промисловості в
період з 2000 до 2005 року. Особливості побудови і розрахунків даної
методики наведені в другому розділі.

Таким чином, комплексна діагностика поєднує в собі методи кі-
лькісного і якісного аналізу, що дає аналітику можливість одержання
повної картини ситуації на суб’єкті підприємництва й оцінити реаль-
ний ступінь загрози його фінансовій безпеці.
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Таблиця 1.16
Тестова анкета для комплексної діагностики фінансової безпеки

суб’єктів підприємництва сфери матеріального виробництва

Критерій Максимальна
оцінка, бал

Погані фінансові показники 10

Проведення “авральних” заходів: збільшення залучених коштів,
зниження заробітної плати, згортання перспективних програм 10

Небезпечні нефінансові симптоми (наприклад, погіршення якості
продуктів і послуг, морального духу персоналу) 10

Зриви у виконанні зобов’язань 10

Перевищення критичного рівня кредиторської заборгованості 10

Надмірне використання короткострокових позикових коштів
як джерела фінансування довгострокових вкладень 10

Невиконання зобов’язань перед інвесторами,
кредиторами й акціонерами 10

Втрата ключових контрагентів 10

Зниження обсягів продажів 10

Втрата ключових співробітників апарату управління 10

Хронічна недостача оборотних коштів 10

Висока питома вага простроченої дебіторської заборгованості 10

Застосування у виробничому процесі устаткування
з простроченими термінами експлуатації 10

Несприятливі зміни в портфелі замовлень 10

Недостатня диверсифікованість діяльності підприємства 10

Політичний ризик, пов’язаний з підприємством у цілому
чи його ключовими підрозділами 10

Різке зменшення коштів на рахунках 10

Розбалансування дебіторської та кредиторської заборгованості 10

Конфлікти на підприємстві, звільнення керівників тощо 10

Недостатнє технічне та технологічне відновлення підприємства 10

Максимум загальної оцінки 200

Небезпечний рівень загальної оцінки 50
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Ключовим елементом підсистеми діагностики є фундаментальна
діагностика. Вона проводиться один раз на рік (у період підготовки
річного звіту) і припускає використання максимального діагностично-
го інструментарію. Її основою є комплексна діагностика. Головною ж
її відмінністю від комплексної діагностики є визначення критичних
ризиків підприємства, на підставі яких і будуть визначатись, зокрема,
якісні критерії.

При проведенні фундаментальної діагностики проводяться такі
заходи:
1. Визначення стадії життєвого циклу суб’єкта підприємництва.
2. Якісний аналіз діяльності суб’єкта підприємництва.
3. Визначення критичних ризиків суб’єкта підприємництва.
4. Комплексний аналіз із застосуванням коефіцієнтів.

Для того, щоб полегшити роботу аналітиків, нами було запропо-
новано перелік типових критичних ризиків для суб’єктів підприємни-
цтва сфери матеріального виробництва залежно від виду їх економіч-
ної діяльності (табл. 1.17).

Таблиця 1.17
Типові критичні ризики суб’єктів підприємництва

сфери матеріального виробництва
залежно від виду їх економічної діяльності

Вид
економічної
діяльності

Типові критичні ризики

Металургійне
виробництво
та виробництво
готових
металевих
виробів

Значна залежність від кон’юнктури на зовнішніх ринках.
Зміни тарифів на вантажні залізничні перевезення з боку Укрзалізниці.
Значна залежність від світових цін на енергоресурси внаслідок
високої витрати енергоресурсів.
Антидемпінгові та протекційні санкції з боку інших держав.
Нерозвиненість внутрішнього ринку.
Значна зношеність основних засобів.
Залежність від постачання сировини та цін не неї.
Проблеми з компенсацією ПДВ

Виробництво
машин
та устаткування

Негативна рентабельність активів в середньому по галузі.
Незадовільне співвідношення позикових і власних засобів.
Втрата ринків збуту.
Ціни на енергію та сировину

Хімічне
виробництво

Ціни на енергоресурси на світових ринках.
Зовнішньоекономічні протекційні заходи.
Низька платіжна дисципліна на суб’єктах підприємництва галузі.
Низька рентабельність діяльності.
Посилення екологічних норм
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Продовж. табл. 1.17
Вид

економічної
діяльності

Типові критичні ризики

Нафтогазова
промисловість

Дуже низькі показники виходу світлих нафтопродуктів.
Збої в постачаннях сировини та надзвичайна сировинна залежність.
Нестача власної сировини.
Збільшення цін на сировину.
Нестача власних оборотних коштів.
Політична нестабільність у відносинах із Росією.
Низька рентабельність діяльності.
Державне регулювання та обмеження

Виробництво
та розподілення
електроенергії

Несплата споживачами за отримані послуги.
Значна зношеність основних фондів.
Низька рентабельність діяльності.
Різке зменшення експорту продукції внаслідок вжиття
протекційних заходів іншими державами.
Розкрадання енергетичного обладнання.
Залежність від світових цін на енергоресурси внаслідок
високої витрати енергоресурсів.
Залежність від постачання сировини для атомних електростанцій
від Росії

Легка
та харчова
промисловість

Зміни умов діяльності (ліцензування, акцизи, сертифікації тощо).
Втрата ринків збуту внаслідок високої конкуренції з боку імпортної
продукції.
Проблеми з сировиною, як наслідок, відмови від давальницьких схем
постачання сировини.
Проблеми з експортом продукції – оподаткування продукції,
виробленої на давальницьких умовах.
Зміна валютного курсу гривні до основних світових валют

Даний перелік формувався виходячи з наших досліджень, що бу-
ли проведені у другому розділі роботи, даних аналітичних досліджень
та оглядів різних галузей народного господарства України. Також на-
ми були проаналізовані та використані думки експертів.

На основі перелічених вище типових ризиків за галузями сфери
матеріального виробництва, нами були розроблені анкети для якісної
експрес-діагностики (додатки З-Н).

Використовуючи запропонований нами інструментарій, у суб’єкта
підприємництва з’являється можливість не тільки попередити заро-
дження кризових ситуацій на початковій стадії, але і визначити їх
причини, що створює необхідні передумови для правильного вибору
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важелів і методів з нейтралізації потенційних криз і врешті-решт
створити умови для ефективної діяльності суб’єкта підприємництва.

Центральною підсистемою, ядром системи фінансової безпеки
суб’єкта підприємництва є підсистема фінансових важелів і методів за-
безпечення фінансової безпеки. Її метою є усунення кризових явищ і
процесів, а також причин, що їх спричинили. Завданнями підсистеми є:
· вибір оптимальної антикризової стратегії й інструментарію;
· нейтралізація кризових явищ;
· усунення причин криз;
· усунення наслідків криз;
· забезпечення ефективної діяльності суб’єкта підприємництва.

Інструментарій, який має забезпечити ефективне виконання сис-
темою поставлених перед нею функцій, можна розділити на дві групи:
· фінансові методи – управління прибутком, витратами, капіталом,

фінансовий облік, фінансовий аналіз, фінансове планування, фінан-
сове регулювання, страхування тощо;

· фінансові важелі – прибуток, дохід, фінансові санкції, дивіденди,
ціна, фінансове стимулювання, заробітна плата та інші.

Комбінація цих важелів і методів і становить підсистему фінан-
сових важелів і методів забезпечення фінансової безпеки (рис. 1.11).

Рис. 1.11. Підсистема фінансових важелів і методів
забезпечення фінансової безпеки
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Дії щодо забезпечення фінансової безпеки не повинні зводитися
тільки до разових заходів щодо підвищення продуктивності праці,
скорочення витрат, пошуку нових ринків капіталу, розширення чи
звуження асортиментних ліній, підвищення якості продукції та мене-
джменту, реструктуризації активів і пасивів компанії, удосконалення
маркетингової політики тощо. Усі ці завдання необхідно вирішувати
постійно, незалежно від того, в якому стані знаходиться суб’єкт під-
приємництва. Кризовий же стан вимагає від менеджерів проведення
незвичайних і нетрадиційних (а іноді навіть і неприйнятних) для нор-
мального стану заходів. Склад і набір таких засобів, звичайно ж, зале-
жить від тих конкретних причин і помилок, що спричинили фінансові
труднощі на фірмі. Однак основною відмінністю ефективних антикри-
зових заходів є підвищений ризик проведення операцій, що неприпус-
тимо при звичайних умовах. Тому все ж таки кращою антикризовою
програмою буде недопущення кризових явищ на суб’єктах підприєм-
ництва і принаймні усунення їх при перших ознаках появи.

Враховуючи перелік критичних ризиків для тієї чи іншої галузі
сфери матеріального виробництва, використовуючи експертні комен-
тарі, аналітичні дослідження, а також власне розуміння економічних
процесів, що відбуваються на суб’єктах підприємництва, залежно від
виду їх діяльності, нами були розроблені комплекси рекомендованих
фінансових важелів та методів з нівелювання впливу критичних ризи-
ків та забезпечення їх фінансової безпеки.

У таблиці 1.18 подано типові критичні ризики і залежно від цього
рекомендовані фінансові важелі та методи для суб’єктів підприємниц-
тва в металургійній галузі.

Аналізуючи типові загрози фінансовій безпеці суб’єктів підпри-
ємництва в металургійній галузі України, відмітимо, що вплив кожної
з них можна якщо не нівелювати, то принаймні значно зменшити за
умови використання адекватних фінансових важелів та методів.

Однією з ключових загроз у діяльності та фінансовій безпеці
суб’єктів підприємництва в металургійній галузі України є значна за-
лежність від кон’юнктури на зовнішніх ринках. Тобто, в разі несприя-
тливих змін ціни на світових ринках підприємства металургійної галу-
зі України автоматично зазнають значних втрат. Для зниження впливу
цього ризику нами рекомендується використання елементів хеджу-
вання. Ще одним варіантом часткового вирішення даної проблеми є
гнучка цінова політика суб’єктів підприємництва.



128

Таблиця 1.18
Рекомендовані фінансові важелі та методи

для суб’єктів підприємництва в металургійній галузі
Рекомендовані фінансові методи

Типові критичні ризики
Рекомендовані

фінансові
важелі

з боку суб’єктів
підприємництва

з боку
держави

Значна залежність
від кон’юнктури
на зовнішніх ринках

Страхові
платежі

Хеджування,
ціноутворення

Державне
замовлення

Зміни тарифів на вантажні
залізничні перевезення
з боку “Укрзалізниці"

Ціна,
фінансові санкції Ціноутворення Пільгове

кредитування

Значна залежність від світових
цін на енергоресурси внаслідок
високої витрати енергоресурсів

Прибуток,
кредити Інвестування Грантове

фінансування

Антидемпінгові та протекційні
санкції з боку інших держав Податки, пільги Оподаткування Зовнішньоекономічна

політика

Нерозвиненість внутрішнього
ринку Пільги

Фінансове
планування
і регулювання

Пільгове
оподаткування

Значна зношеність основних
засобів

Кредити,
прибуток Інвестування Державні

інвестиції

Залежність від постачання
сировини та цін на неї

Страхові
платежі,
фінансові
санкції

Планування,
страхування
та хеджування

Державні
інвестиції

Проблеми з компенсацією ПДВ Податки Оподаткування
Реформа
законодавства
в сфері ПДВ

Важливою проблемою також є значна залежність підприємств
металургії від енергоресурсів, відповідно, фінансова безпека безпосе-
редньо залежатиме від світових цін на енергоресурси. У даному випа-
дку як короткострокові заходи можна використовувати такі фінансові
методи, як хеджування ризиків, зміни світових цін на енергоресурси
та ціноутворення. Втім, у середньо- і довгострокових перспективах не-
обхідне впровадження енергозберігаючих технологій, що вимагає інвес-
тицій. Їх можна здійснювати за рахунок прибутку або кредитів.
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Зношеність основних засобів з плином часу перетворюється у за-
грозу, що може негативно вплинути на фінансову безпеку вже у най-
ближчий час. Тому необхідне оновлення основних засобів. Основним
фінансовим методом у даному випадку також є інвестування. Важелі
теж аналогічні попередньому пункту – прибуток і кредити.

Також у своїй діяльності суб’єкти підприємництва металургійної
галузі України мають обов’язково враховувати ймовірність вжиття
проти них різних протекційних заходів з боку інших держав, а також
проведення різного роду антидемпінгових розслідувань, що може
означати для підприємств втрату ринків збуту, падіння валових дохо-
дів і, як наслідок, – втрату фінансової безпеки. У даному випадку наша
держава має допомагати власним суб’єктам підприємництва шляхом
проведення захисної для металургійної промисловості зовнішньоеко-
номічної політики, використання механізмів державного замовлення
та пільгового оподаткування. Частковим варіантом вирішення даної
проблеми є розвиток власного внутрішнього ринку, для чого необхід-
не використання державою грантового фінансування, пільгового опо-
даткування, державних інвестицій та держаного замовлення.

Ще однією загрозою фінансовій безпеці суб’єктів підприємницт-
ва в металургійній галузі є нестача оборотних коштів, однією з причин
якої є неповернення ПДВ з боку держави. Варіантом її вирішення є
скасування ПДВ чи внесення відповідних змін до законів України.

Потенційною загрозою є також збільшення тарифів на вантажні
перевезення залізницею. Варіантом її вирішення є пільги для суб’єктів
підприємництва чи підписання довгострокових договорів на переве-
зення, у випадку порушення яких можна буде застосовувати фінансові
санкції. Ще одним методом нейтралізації даної загрози є інвестиції у
власний парк вагонів, що дозволить, з одного боку, значно знизити та-
рифи на перевезення, а з іншого – застрахуватись від періодичної не-
стачі вагонів в Укрзалізниці та від їх низької якості, що може негатив-
но вплинути на продукцію, що перевозиться.

Наступний вид економічної діяльності, що є об’єктом нашого
аналізу – це виробництво машин та устаткування (табл. 1.19).

Аналіз фінансових коефіцієнтів за суб’єктами підприємництва,
що працюють у сфері машинобудування, показав, що на сьогодні най-
більшою загрозою для цих підприємств є два фактори: негативна рен-
табельність активів і незадовільне співвідношення позикових і власних
коштів. При цьому негативний вплив цих факторів може збільшитись за
умови реалізації ще двох критичних загроз – втрати ринків збуту та
підвищення цін на енергоресурси.
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Таблиця 1.19
Рекомендовані фінансові важелі та методи

для суб’єктів підприємництва, що займаються
виробництвом машин та устаткування

Рекомендовані фінансові методи
Типові критичні

ризики
Рекомендовані

фінансові
важелі

з боку суб’єктів
підприємництва

з боку
держави

Негативна
рентабельність
активів у середньому
по галузі

Ціна Ціноутворення Державні
інвестиції

Незадовільне
співвідношення
позикових і власних
засобів

Кредити Фінансове планування
і регулювання, кредитування

Державне
замовлення

Втрата ринків
збуту

Податки, кредити,
амортизаційні
відрахування

Інвестиції, пільгове
оподаткування та кредитування

Грантове
фінансування

Ціни на енергію
та сировину

Прибуток,
податки, кредити,
страхові платежі

Інвестування
в енергозберігаючі технології,
страхування та хеджування

Пільгове
кредитування

Стосовно фінансових важелів і методів, що мають запобігти та
мінімізувати можливий негативний вплив даних факторів, підприємс-
твам слід звернути увагу на інвестиційну політику. Необхідне онов-
лення основних засобів, з одного боку, для впровадження енергозбері-
гаючих технологій, а з іншого – для випуску сучасної та конкурентно-
здатної продукції. Також суб’єктам підприємництва варто збільшити
фінансування заходів з пошуку та виходу на нові ринки збуту, оскіль-
ки зараз підприємства України здебільшого є цілком залежними від
зовнішніх замовлень. У випадку їх відсутності підприємства не мають
резервних варіантів збуту, а отже, ризик значного падіння обсягів реа-
лізації є більш ніж реальним. Щодо поточних дій з мінімізації впливу
ризикового середовища на рівень фінансової безпеки підприємств, то
це може бути активне використання захисних фінансових важелів і
методів, зокрема страхування та хеджування.

Необхідною умовою забезпечення належного рівня фінансової
безпеки суб’єктів підприємництва у сфері машинобудування є держа-
вна політика в галузі та підтримка вітчизняних підприємств. Елементи
пільгового оподаткування, державні замовлення дозволять значно
знизити критичні ризики та загрози. Як ми вже відмічали, значною
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загрозою є залежність підприємств від зовнішніх джерел фінансуван-
ня. У цьому випадку дуже корисним для підприємств було б державне
кредитування та грантове фінансування, що дало б змогу дещо рест-
руктуризувати власну заборгованість та знизити ризики втрати фінан-
сової безпеки внаслідок дій кредиторів.

Необхідне також посилення державної протекційної політики,
що, з одного боку, зробить продукцію вітчизняних підприємств більш
конкурентноздатною на внутрішньому ринку, а з іншого – підвищить
можливості цінової конкуренції на зовнішніх ринках, що позитивно
вплине на рентабельність діяльності та обсяги реалізації.

Проблема ринків збуту є досить гострою на сьогодні ще й тому,
що підприємства машинобудування недостатньо фінансують науково-
технічні інноваційні розробки. А втім, саме інноваційні технології
здатні забезпечити попит на продукцію. У даному випадку підприємс-
твам варто використовувати такі фінансові важелі, як прибуток і, від-
повідно, метод інвестування. Дуже корисною і необхідною в даному
випадку була б підтримка держави, яка має стимулювати розвиток
суб’єктами підприємництва нових технологій. Як варіант, така участь
держави може бути у вигляді фінансування з бюджету науково-дослід-
ницьких та дослідницько-конструкторських робіт.

Рекомендовані фінансові важелі та методи для суб’єктів підпри-
ємництва хімічної промисловості наведені в таблиці 1.20.

Ключовою загрозою для підприємств хімічної промисловості Украї-
ни на сьогоднішній день залишається висока енергомісткість виробницт-
ва, а отже, значна залежність від світових цін на енергоресурси. Одночас-
но зі значною (більше 50 %) зношеністю основних засобів це обумовлює
необхідність технічного переоснащення виробництва. Як фінансові важе-
лі в цьому випадку рекомендовано використовувати прибуток та кредити.
Відповідно, фінансовим методом буде інвестування.

Ще одним критичним ризиком для суб’єктів підприємництва хі-
мічної промисловості є орієнтація галузі на виробництво експортно-
орієнтованої продукції, що робить їх залежними від впливу зовніш-
ньоекономічної політики країн-партнерів. Важелями мінімізації цього
ризику є політика протекціонізму з боку держави, що дозволить зро-
бити продукцію більш конкурентноздатною на внутрішньому ринку, а
отже, створить резервну нішу для підприємств хімічної галузі. Крім
того, як альтернативні варіанти реалізації продукції варто було б ви-
користовувати державні замовлення, а з метою підвищення конкурен-
тноздатності продукції на світових ринках необхідно застосовувати
також елементи пільгового оподаткування. Відповідно, фінансовими
методами з боку держави будуть оподаткування, а підприємств –
ціноутворення.
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Таблиця 1.20
Рекомендовані фінансові важелі та методи

для суб’єктів підприємництва хімічної промисловості
Рекомендовані фінансові методи

Типові критичні
ризики

Рекомендовані
фінансові важелі з боку суб’єктів

підприємництва з боку держави

Ціни на енергоресурси
на світових ринках

Прибуток, кредити,
амортизаційні
відрахування

Інвестування Державні
інвестиції

Зовнішньоекономічні
протекційні заходи

Страхові платежі,
податки і тарифи

Страхування
та хеджування,
ціноутворення

Політика
протекціонізму,
державне
замовлення

Погана платіжна
дисципліна на суб’єктах
підприємництва галузі

Пільги та санкції
Фінансове планування,
прогнозування,
регулювання

Пільгове
кредитування

Низька рентабельність
діяльності Ціна

Фінансове
регулювання
та планування

Пільгове
оподаткування

Посилення
екологічних норм Податки Фінансове

регулювання
Державні інвестиції,
грантове
фінансування

Досить специфічною проблемою для суб’єктів підприємництва
хімічної галузі є посилення екологічних норм з боку держави. Це мо-
же призвести до рівня витратності виробництва з одного боку і до
припинення окремих його видів – з іншого. Кожен з цих варіантів сут-
тєво знизить рівень фінансової безпеки підприємств. Шляхами вирі-
шення проблеми є перекладання витрат на кінцевих споживачів, тобто
використання цінових важелів і, відповідно, методів ціноутворення.
Втім, це може негативно відобразитись на конкурентоспроможності
продукції на ринках. Тому проблему слід вирішувати більш комплек-
сно, використовуючи підтримку держави, яка могла б використовува-
ти такі фінансові методи, як пільгове оподаткування підприємств, що
здійснюють інвестиції для покращення екології країни та власного ви-
робництва, державні замовлення, приміром, могли б мати за пріоритет
підприємства з більшим рівнем екології, надання пільгових кредитів
та грантів підприємствам на потреби покращення екологічних умов
виробництва.

Низька рентабельність діяльності також є значною небезпекою
для фінансової діяльності суб’єктів підприємництва хімічної промис-
ловості, особливо з огляду на перспективу їх розвитку. Зниження рівня
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даного типу загрози ми вбачаємо в комплексному використанні фі-
нансових важелів і методів з боку підприємств (ціна і ціноутворення)
та держави (пільгове оподаткування, політика протекціонізму, держа-
вне замовлення).

Аналіз типових критичних ризиків та фінансових методів і важе-
лів їх нівелювання наведено в таблиці 1.21.

Зважаючи на специфічність сфери та її критичну необхідність для
споживачів, однією з найбільших загроз була і є несплата споживачів
за отримані послуги, що вкрай негативно впливає на фінансову безпе-
ку суб’єктів підприємництва в енергетиці. Рекомендованими фінансо-
вими важелями в цьому випадку залишаються фінансові санкції, які
слід зробити більш жорсткими, до того ж відсоток неплатежів можна
перекласти на споживачів шляхом підвищення тарифів, тобто засто-
сувати фінансовий метод ціноутворення.

Таблиця 1.21
Рекомендовані фінансові важелі та методи

для суб’єктів підприємництва в енергетичній галузі
Рекомендовані фінансові методи

Типові критичні ризики
Рекомендовані

фінансові
важелі

з боку суб’єктів
підприємництва з боку держави

Несплата споживачами
за отримані послуги

Фінансові
санкції Ціноутворення Посилення

карних заходів

Значна зношеність
основних фондів

Прибуток,
кредити Інвестування

Державні інвестиції,
грантове
фінансування

Низька рентабельність
діяльності Податки Оподаткування Пільгове

оподаткування
Різке зменшення експорту
продукції внаслідок вжиття
протекційних заходів
іншими державами

Ціна Ціноутворення Зовнішньоекономічна
політика

Розкрадання
енергетичного обладнання

Фінансові
санкції Інвестування Посилення

карних заходів
Залежність від світових цін
на енергоресурси внаслідок
високої витрати енергоресурсів

Створення
спеціальних
фондів

Страхування
та хеджування,
інвестування

Пільгове
кредитування

Залежність від постачання
сировини для атомних
електростанцій від Росії

Прибуток,
кредити Інвестування Державні інвестиції
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Загрозою, актуальність якої з роками тільки збільшується, є висо-
кий рівень споживання енергоресурсів підприємствами енергетики, вна-
слідок чого, з одного боку, рівень фінансової безпеки їх безпосередньо
залежить від світових цін на енергоресурси, а з іншого – від поставок
цієї сировини з Росії. Шляхів вирішення даної проблеми декілька.
Стратегічним є, звичайно, оновлення технологічної бази та орієнтація
на енергозбереження. Фінансовими важелями в цьому випадку будуть
прибуток та кредити, а методами – інвестування з боку суб’єктів під-
приємництва та інших зацікавлених інвесторів, а також різні форми
державної фінансової допомоги, зокрема державні інвестиції, гранто-
ве фінансування тощо. Ще одним напрямком, який можуть викорис-
товувати суб’єкти підприємництва енергетичної галузі, є створення
стратегічного резерву нафти, природного газу та ядерного палива,
причому це слід робити як на загальнодержавному рівні, так і на рівні
суб’єктів підприємництва. Ці ж фінансові методи варто використову-
вати і для розв’язання проблеми значної зношеності основних засобів.

Значною зовнішньою загрозою для підприємств атомної енерге-
тики є залежність від постачання сировини для атомних електроста-
нцій від Росії. На цей час потреби атомної енергетики України задо-
вольняються за рахунок вітчизняного урану лише на 30 %, решта
покривається поставками з Росії. На жаль, ця залежність має не тільки
економічний, але й політичний аспект, що тільки збільшує її актуаль-
ність. У випадку ж зриву поставок ядерного палива компенсувати йо-
го нестачу за рахунок власних джерел буде неможливо. Частковою
нейтралізацією даної загрози може бути закріплення в довгострокових
договорах чіткої і дуже значної матеріальної відповідальності поста-
чальників, скажімо, у вигляді фінансових санкцій за невиконання зо-
бов’язань. Стратегічною метою має бути створення власних джерел
постачання такої сировини. Рекомендованими важелями в цьому ви-
падку мають бути прибуток та кредити, а методами – інвестування, а
також різні форми державної фінансової підтримки, а саме: державні
інвестиції, пільгове кредитування, грантове фінансування.

Ще однією проблемою енергетичної галузі України, яка з’явилась
з незалежністю України та переходом на ринкове ведення справ, стала
стабільна тенденція розкрадання кольорових металів з ліній електро-
передач і трансформаторних підстанцій всіх класів напруг. Це при-
зводить як до прямих втрат суб’єктів підприємництва на заміну та ре-
монт, так і до невиконання ними своїх зобов’язань через фізичну
неможливість нормального функціонування, що негативно впливає на
фінансову безпеку підприємств. На нашу думку, слід більш активно і
жорстко використовувати такі фінансові важелі, як санкції та штрафи.
У даному випадку щодо розкрадачів майна як з боку держави, так
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і суб’єктів підприємництва. А зважаючи на те, що це лихо стало си-
стемним, суб’єктам підприємництва енергетичної галузі слід вже на
стадії здійснення фінансового планування встановлювати відповідний
відсоток на втрати від таких дій.

Враховуючи те, що останнім часом збільшуються обсяги експор-
ту електроенергії, поступово зростає залежність рівня фінансової без-
пеки суб’єктів підприємництва енергетики від зовнішньоекономічної
кон’юнктури, з одного боку, та зовнішньоекономічної політики дер-
жав-контрагентів – з іншого. У даному випадку, на нашу думку, доре-
чно використовувати такі фінансові методи, як страхування та хеджу-
вання, ціноутворення, а також фінансові санкції. Водночас держава
має захищати власні підприємства на світовому ринку, підвищуючи
конкурентоспроможність продукції власних підприємств, шляхом ви-
користання таких методів, як пільгове оподаткування, а також фінан-
сові інструменти зовнішньоекономічної політики.

Аналіз критичних ризиків легкої та харчової промисловості, комен-
тарів експертів та аналітичних оглядів даної галузі сфери матеріального
виробництва дозволив нам сформувати такий перелік рекомендованих
фінансових важелів та методів щодо забезпечення їх фінансової без-
пеки (табл. 1.22).

Таблиця 1.22
Рекомендовані фінансові важелі та методи

для суб’єктів підприємництва легкої та харчової промисловості
Рекомендовані фінансові

методиТипові критичні ризики
Рекомендовані

фінансові
важелі з боку суб’єктів

підприємництва
з боку

держави
Зміни умов діяльності (додаткове
ліцензування, сертифікації тощо) Ціна Ціноутворення Державне

регулювання
Втрата ринків збуту внаслідок
високої конкуренції з боку
імпортної продукції

Податки Фінансове
планування

Політика
протекціонізму

Проблеми з сировиною,
як наслідок, відмови
від давальницьких схем
постачання сировини

Ціна, пільги Оподаткування Державне
замовлення

Проблеми з експортом продукції –
оподаткування продукції, виробленої
на давальницьких умовах

Податки Оподаткування
Реформа
податкового
законодавства

Зміна валютного курсу гривні
щодо основних світових валют

Страхові платежі,
фінансові
деривативи

Страхування,
хеджування

Валютне
регулювання
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Підприємства легкої промисловості більш ніж на 95 % працюють
на давальницькій сировині іноземних фірм, що робить їх надзвичайно
залежними від державного регулювання саме питань, що стосуються
особливостей роботи й оподаткування підприємств, що працюють на
давальницьких умовах. Проблемами, що виникали останнім часом,
були такі: зміна умов ввезення давальницької сировини та оподатку-
вання готової продукції, виробленої з давальницької сировини, що
призвело до простоїв виробництва внаслідок відсутності сировини для
роботи, а також падіння рівня рентабельності як результату зростання
витрат на сплату ПДВ, яких до цього не було. Фінансових можливос-
тей для реагування на даний тип загроз у підприємств майже немає,
окрім зміни схеми роботи. Тому переважну роль тут має відігравати
держава. Вона повинна враховувати інтереси власних суб’єктів під-
приємництва під час здійснення державної політики як при встанов-
ленні ставок мита, так і при оподаткуванні певних груп товарів.

Коливання валютних курсів безпосередньо впливає на конкуренто-
спроможність української продукції на внутрішньому ринку, оскільки в
разі падіння внутрішніх цін на імпортні товари різко зменшиться попит
на продукцію українських товаровиробників, а отже, значно знизиться
рівень їх фінансової безпеки. Варіантами захисту від таких коливань з
боку підприємств можуть бути використання фінансових деривативів та
хеджування. Крім того, держава під час здійснення валютного регулю-
вання має враховувати інтереси власних підприємств.

Легка та харчова промисловість найбільше потерпають від кон-
куренції з боку імпортних товарів.  Подолати цю загрозу суто влас-
ними силами суб’єкти підприємництва України не можуть, тому
необхідна підтримка держави. Основними фінансовими методами в
даному випадку можуть бути фінансові заходи протекційної зовні-
шньоекономічної державної політики, зокрема підвищення ставок ввіз-
ного мита. Ефективним, на наш погляд, може бути використання ме-
ханізмів державного замовлення.

Останнім видом економічної діяльності в сфері матеріального ви-
робництва, що був об’єктом аналізу для формування ефективної системи
фінансової безпеки, стала нафтогазова промисловість (табл. 1.23).

Оскільки ряд проблем нафтогазової галузі є типовим явищем для
промисловості України (значна енергоємність, високий рівень спожи-
вання енергоресурсів і відповідна залежність від постання енергоресур-
сів та цін на них), то їх ми не розглядатимемо окремо, оскільки фінан-
сові важелі та методи їх вирішення були проаналізовані та перелічені
нами вище при розгляді металургійної та енергетичної галузей. На-
разі проаналізуємо специфічні загрози фінансовій безпеці суб’єктів пі-
дприємництва саме нафтогазової промисловості.
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Таблиця 1.23
Рекомендовані фінансові важелі та методи

для суб’єктів підприємництва нафтогазової промисловості

Рекомендовані фінансові методи
Типові критичні ризики

Рекомендовані
фінансові

важелі
з боку суб’єктів
підприємництва з боку держави

Дуже низькі показники виходу
світлих нафтопродуктів

Кредити,
прибуток

Інвестиції в нове
обладнання Державні інвестиції

Збої в постачаннях сировини
та надзвичайна сировинна
залежність від Росії

Санкції

Нестача власної сировини Кредити, пільги

Створення
спеціальних фондів

Збільшення цін на сировину Пільги

Інвестиції
в розробку
нових родовищ

Зовнішньоекономічне
регулювання

Нестача власних
оборотних коштів

Кредити,
пільги, санкції

Фінансове
планування
і прогнозування

Пільгове
оподаткування

Політична нестабільність
у відносинах із Росією

Санкції
та пільги

Ціноутворення,
оподаткування

Зовнішньоекономічна
політика

Низька рентабельність
діяльності Ціни, податки

Пільгове
оподаткування,
ціноутворення

Пільгове
кредитування

Державне регулювання
та обмеження Податки

Фінансове
планування
і прогнозування

Державне
регулювання,
оподаткування

Вітчизняна нафтопереробна промисловість має дуже низькі пока-
зники виходу світлих нафтопродуктів. На деяких підприємствах цей
показник з бензину не перевищує 12 %, у той час як новітні технології
дозволяють довести його до 80 % і вище. Вирішення цього питання
стримується відсутністю необхідних коштів. Однак, як свідчать роз-
рахунки, залучення іноземних інвесторів дозволило б упродовж двох
років змінити стан справ у нафтопереробній промисловості України.
Отже, проблема коштів переходить, таким чином, із площини їх від-
сутності у площину створення сприятливого інвестиційного клімату
для їх надходження в цю галузь. До того ж розв’язання проблеми мо-
жливе шляхом спрямування частини кредитів іноземних і світових ба-
нків, що надходять до України, в цю важливу для економіки країни
галузь виробництва.
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Проблемою, що стримує розвиток нафтогазової промисловості,
негативно впливаючи на рівень її фінансової безпеки, є низька рента-
бельність діяльності, яка є прямим результатом низьких цін на проду-
кцію підприємств. Для нівелювання проблеми ми рекомендуємо вико-
ристовувати цінові фінансові важелі і, відповідно, метод ціноутворення,
які дозволять довести рівень цін до економічно обґрунтованого та під-
вищать рентабельність діяльності суб’єктів підприємництва нафтога-
зової промисловості.

Значною загрозою для фінансової безпеки суб’єктів підприємни-
цтва нафтогазової промисловості є державне регулювання даної сфери
діяльності. Особливо це стосується рівня ввізного мита на нафтопро-
дукти, а також обладнання для реконструкції та модернізації вироб-
ництва. Це прямо впливає на рівень конкурентоспроможності віт-
чизняних підприємств на міжнародній арені та прибутковість їх
діяльності в цілому. Для зменшення негативного впливу даної загрози
ми пропонуємо встановлення обґрунтованих рівнів ввізного мита на
нафтопродукти з боку держави, а також звільнення від обкладання
податком на додану вартість і скасування ввізного мита на обладнання
для реконструкції та модернізації нафтопереробних заводів.

Серйозною загрозою для фінансової безпеки можуть бути збої в
поставках сировини через аварії на нафто- і газопроводах. Механізма-
ми її мінімізації ми вважаємо інвестиції в безпеку і контроль за станом
нафто- і газопроводів. Відповідно, фінансовим важелем може бути при-
буток, якщо мова йде про власні ресурси чи кредити у випадку залу-
чених коштів.

Таким чином, на нашу думку, використання пропонованих нами
фінансових важелів і методів дозволить значно підвищити рівень фі-
нансової безпеки як окремих суб’єктів підприємництва, так і цілих га-
лузей народного господарства та промисловості в цілому.

Заключною підсистемою, що необхідна для ефективної діяль-
ності системи фінансової безпеки суб’єктів підприємництва, є під-
система контролю та оцінки результатів. Саме контроль є тією ланкою,
що має пов’язати між собою усі пропоновані нами підсистеми.

Контролем визначається процес забезпечення досягнення органі-
зацією своїх цілей, за допомогою якого керівники досягають відпо-
відності фактичних дій із запланованими, він розглядається як одна
з обов’язкових функцій будь-якого управлінського впливу, що є його
логічним завершенням. Основною метою системи контролю будь-
якого процесу визнано своєчасне виявлення відхилень від нормально-
го (запланованого) перебігу провадження та здійснення адекватних
управлінських заходів щодо покращання становища для забезпечення
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виконання розроблених планів, досягнення встановлених цілей діяль-
ності [165, с. 458].

Під оцінкою будемо розуміти співвідношення об’єкта з прийня-
тим критерієм, взірцем чи нормою [262, с. 864].

Отже, функції контролю за результативністю заходів щодо забез-
печення фінансової безпеки, оцінки їх ефективності та достатності, а
також координації інформаційних потоків у рамках пропонованої на-
ми системи здійснюються підсистемою контролю й оцінки.

Мета підсистеми – контроль за належним виконанням своїх фун-
кцій іншими підсистемами та достовірна оцінка результативності й
ефективності їх діяльності.

Підсистема контролю та оцінки має вирішувати такі завдання:
· контроль за виконанням своїх функцій іншими підсистемами сис-

теми фінансової безпеки суб’єктів підприємництва;
· на підставі даних інших підсистем – визначення причин і масшта-

бів кризи, а також результатів, яких необхідно досягти в рамках ре-
алізації антикризових заходів;

· порівняння досягнутих результатів з очікуваними показниками;
· визначення ступеня відхилення фактичних результатів від заплано-

ваних;
· контроль за розробкою оперативних рішень з нормалізації фінансо-

вої діяльності підприємства;
· оцінка ефективності заходів щодо нейтралізації кризи, висновки

про їх достатність та необхідність додаткових заходів;
· спостереження за ходом реалізації завдань з фінансового управління;
· забезпечення обміну інформаційними потоками між ключовими під-

системами та обробка інформаційних потоків усередині системи.
Отже, функціонально контроль вирішує цілий комплекс завдань

та поєднує між собою всі ключові елементи системи фінансової без-
пеки суб’єкта підприємництва. Він забезпечує взаємозв’язок між фор-
муванням інформаційної бази, аналізом, плануванням, розробкою та
реалізацією антикризових заходів, оцінкою їх ефективності та форму-
ванням висновків (рис. 1.12).

І якщо інші підсистеми системи фінансової безпеки суб’єктів пі-
дприємництва, по суті, є виконавчими, то саме підсистема контролю
повинна містити в собі аналітико-управлінські основи. Тому ми про-
понуємо виділяти три ключові складові діяльності підсистеми контро-
лю й оцінки результативності:
1. Методологічна складова – розробка методології оцінки рівня фі-

нансової безпеки, участь у розробці антикризової програми.
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2. Безпосередньо контроль – забезпечення достовірності даних від
інших підсистем, контроль за виконанням підсистемами поставле-
них перед ними завдань.

3. Аналітична частина – обмін інформаційними потоками, аналіз зміс-
ту інформаційних потоків, аналіз відхилень, виявлення причин кри-
зових ситуацій, вироблення рекомендацій керівнику.

Рис. 1.12. Комплекс контролю для забезпечення
фінансової безпеки суб’єкта підприємництва

У рамках дії системи фінансової безпеки суб’єктів підприємницт-
ва ми пропонуємо здійснювати два типи контролю:
· поточний. Здійснюється безпосередньо під час функціонування

суб’єкта підприємництва та виконання антикризових заходів. Його
головною метою є відстеження відповідності фактичних результа-
тів до поставлених завдань. А також оцінюється ступінь ефектив-
ності та адекватності дій щодо забезпечення фінансової безпеки;

· підсумковий. Здійснюється за фактом закінчення звітного періоду
чи реалізації комплексу антикризових заходів. Його мета – перевір-
ка відповідності досягнутих результатів поставленим цілям, а та-
кож оцінка ефективності розпочатих заходів та ухвалення рішення
про необхідність додаткових заходів щодо забезпечення фінансової
безпеки.

Наразі деталізуємо окремі аспекти функціонування підсистеми
контролю та оцінки результатів. Ключовою функцією цієї підсистеми
є оцінка результатів дії системи фінансової безпеки та окремих її
складових, ефективності їх функціонування та достатності. Підсумком
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Фактичне виконання

Відхилення

План (завдання)

Суттєве Несуттєве

дії функції оцінки є формування висновків за проведеною роботою.
Дана функція реалізується шляхом проведення контролю за виконан-
ням планів, аналізу відхилень і внесенням необхідних коректив. За-
вдання контролю за виконанням планів – звернути увагу на істотні ві-
дхилення, що вимагають детального аналізу. Це можна здійснити
шляхом управління за відхиленнями.

Управління за відхиленнями – це принцип управління, при якому
менеджер концентрує увагу тільки на істотних відхиленнях від плану і
не звертає уваги на показники, що виконуються задовільно (рис. 1.13).

Рис. 1.13. Схема управління за відхиленнями

Визначення відхилень допомагає виявити зони ефективності чи
неефективності системи фінансової безпеки або окремих її складових.
Окрім визначення суми відхилення, важливо з’ясувати причину цього
відхилення. Коли причина відома, менеджер може прийняти відповід-
ні дії для корегування проблеми.

Зіставлення фактично досягнутих та планових (цільових) показ-
ників діяльності здійснюється шляхом їх порівняння та розрахунку
показників абсолютного та відносного відхилень. Характер порівнян-
ня по кожному з показників системи контролю визначається його сутні-
стю. Показники, що використовуються для цього, залежать від характе-
ру діяльності, що аналізується. Якщо об’єктом аналізу є ліквідність, то,
відповідно, ключовими є фінансові показники, що характеризують саме
ліквідність. Отже, відповідність чи не відповідність їх нормам і буде
визначати – виконано план чи ні, наскільки ефективно діяв суб’єкт пі-
дприємства під час здійснення фінансового управління чи виконання
комплексу антикризових заходів.

Практично реалізовувати оцінку рекомендується шляхом прове-
дення повторної діагностики, під час якої особливу увагу приділяють
саме кризовим ділянкам роботи суб’єкта підприємництва.

Підсумковим критерієм ефективності буде поліпшення фінансового
стану підприємства як з точки зору кількісного, так і якісного аналізу.
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При цьому найбільш складним етапом роботи контролера є ви-
значення допустимих меж відхилення контрольних показників та оці-
нка ступеня нейтралізації того чи іншого кризового явища. Згідно з
класичним підходом до здійснення контролю, на підготовчому етапі
мають бути визначені та зафіксовані допустимі межі відхилення та
прогнозні значення за кожним з контрольованих показників у сумі або
у відсотках. Розмір допусків залежить від трьох факторів: характерис-
тики контрольного стандарту, масштабів діяльності, прийнятої стратегії.
Кількісні параметри допустимих відхилень, як правило, не обґрунтову-
ються, а задаються емпірично, враховуючи досвід експерта та специ-
фіку процесу, що контролюється.

Після визначення фактично досягнутих результатів та їх порів-
няння з встановленими стандартами процес контролю вступає в тре-
тій, заключний етап – обґрунтування необхідних заходів.

Як відомо, існує три варіанти рішень, що можуть прийматися
суб’єктом контролю:
· не здійснювати ніяких дій;
· розробити план додаткових заходів, спрямованих на доведення фа-

ктичного стану суб’єкта підприємництва до його цільового стану
(відповідно до визначених цільових параметрів);

· провести коригування визначених цільових параметрів.
Реакція менеджера на відхилення залежить від їх величини та

причин, що призвели до них. Якщо відхилення несуттєві, то менеджер
може їх ігнорувати, тобто не вивчати причини появи. Значні відхи-
лення вимагають детального вивчення за допомогою додаткової інфо-
рмації. Залежно від причин виникнення, відхилення поділяються на
дві групи: відхилення, що виникли в результаті планування, та відхи-
лення, що з’явилися як результат діяльності. Перші пов’язані з помил-
ками і прорахунками в процесі складання прогнозів, визначення фун-
кцій доходів і витрат та ін. Другі є результатом діяльності персоналу
або певних дій [25].

Ще однією функцією, що має виконувати підсистема контролю та
оцінки результатів, є обмін інформаційними потоками між підсисте-
мами фінансової безпеки суб’єкта підприємництва та аналітична ро-
бота. Вона є ланкою, яка поєднує інші частини системи. Саме під-
система контролю та оцінки результатів відповідає за інформаційні
потоки, зокрема їх переміщення та доходження до адресата. Крім то-
го, перевіряється зворотний зв’язок: чи правильно інтерпретована
інформація, чи вживаються заходи. Вона є буфером між іншими під-
системами (рис. 1.14).
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Рис. 1.14. Схема обміну інформаційними потоками
в рамках системи фінансової безпеки суб’єкта підприємництва

Інформація, що постачається контролерами, використовується ме-
неджерами з метою:
а) планування, оцінки й управління діяльністю компанії;
б) забезпечення належного використання та збереження активів

компанії;
в) комунікації із зацікавленими зовнішніми особами.

Очевидно, що для реалізації своїх функцій менеджерам необхідна
інформація: повна, достовірна, своєчасна. При цьому необхідна не прос-
то інформація, а інформація систематизована, проаналізована, інтер-
претована й агрегована. Саме в цьому полягає завдання контролерів: в
інформаційній, а також консультаційній підтримці менеджерів для то-
го, щоб останні могли якісно виконувати свою роботу.

Вони виконують її двома способами, тобто постійно вирішують
два завдання:
· постачають інформацію менеджерам;
· безпосередньо беруть участь у процесі фінансового менеджменту

як внутрішні консультанти.
Як ми відзначили, постачанням інформації робота контролера не

обмежується. Контролери активно включені в процес управління ком-
панією:
· беруть участь у прийнятті стратегічних, тактичних та оперативних

рішень;
· разом з менеджментом вносять свій вклад у забезпечення коорди-

нації зусиль окремих підрозділів компанії;
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· працюють на те, щоб компанія функціонувала як єдиний організм
із метою досягнення найкращих результатів у довгостроковій, се-
редньостроковій і короткостроковій перспективах.

Контролер в системі фінансової безпеки суб’єкта підприємництва
несе відповідальність не тільки за побудову комплексу заходів щодо
протидії кризовим явищам, але і за адаптацію персоналу компанії до
роботи з цією системою. В обов’язки контролера також входить за-
безпечення учасників процесу фінансового управління необхідною
фінансово-економічною інформацією, наприклад, фактичними даними
минулих періодів, цільовими показниками на перспективу, плановими
значеннями ряду коефіцієнтів, лімітів та нормативів, прогнозним по-
казником інфляції та ін. Нарешті, контролер відповідає за організацію
процесів попередження криз, а значить, повинен вміти переконувати
інших у необхідності здійснення заходів щодо забезпечення фінансо-
вої безпеки.

Як бачимо, підсистема контролю та оцінки результатів не обме-
жується лише внутрішнім контролем за реалізацією заходів щодо за-
безпечення фінансової безпеки та оцінкою їх результативності, але й є
ефективною координуючою системою забезпечення взаємозв’язку
між формуванням інформаційної бази, діагностикою, плануванням і
контролем.

Отже, контроль, з одного боку, є заключним етапом процесу за-
безпечення фінансової безпеки суб’єкта підприємництва, а з іншого –
ланка, що поєднує всі інші складові пропонованої нами системи. Він
забезпечує зворотний зв’язок, оцінюючи ефективність фінансових за-
ходів та звертаючи увагу менеджерів на значні відхилення від за-
планованих показників, що дає можливість приймати оперативні
управлінські рішення, спрямовані на виконання поставлених за-
вдань. Застосування контролю дозволяє суттєво підвищити ефективність
дії системи фінансової безпеки суб’єкта підприємництва в цілому.

Таким чином, використання пропонованої системи фінансової
безпеки на суб’єктах підприємництва з урахуванням розроблених у
роботі пропозицій дозволить підвищити рівень їх фінансової безпеки,
ступінь ефективності та захищеності діяльності.



145

Розділ 2
ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА БАНКІВ

2.1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ

2.1.1. Роль і місце фінансової безпеки банків у системі
забезпечення фінансової безпеки держави

Із прискоренням розвитку людства зменшуються періоди виник-
нення глобальних економічних криз, зростають їх масштаби, а голо-
вне – вони із сфери виробництва зміщуються в сферу фінансів, а в цій
сфері, у свою чергу, акцент зміщується в банківський сектор. Таким
чином, проблеми забезпечення фінансової безпеки банків сьогодні є
найважливішими чинниками не тільки національної, але й міжнарод-
ної економіки.

Щодо банківської системи України, то в міру залучення економі-
ки нашої країни до світової, із збільшенням ступеня її інтеграції в сві-
тову фінансову систему, залежність від нестабільності на світових фі-
нансових ринках зростає. Зокрема, вплив останньої світової кризи все
сильніше позначається на банківській системі України – починають
виникати проблеми з ліквідністю, зростає вартість ресурсів для бан-
ків, згортаються перспективні проекти через нестачу фінансових ре-
сурсів і неможливість їх отримання на зовнішніх ринках.

Схематично місце фінансової безпеки банків у фінансовій без-
пеці країни можна зобразити таким чином (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Структура фінансової безпеки [28]
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Таким чином, безпека банків є частиною фінансової безпеки
країни. Необхідно відзначити той факт, що банківська система є най-
важливішою складовою фінансово-кредитної сфери держави. Тобто,
по суті, саме стан банківського сектора і визначає рівень фінансово-
кредитної безпеки, а отже, багато в чому і рівень фінансової безпеки
держави.

С.І. Адаменко відзначає, що “проблеми банківської сфери є одно-
часно і проблемами фінансової безпеки держави”. Він також підкрес-
лює, що “саме стабільність і надійність банківської системи, удоско-
налення банківського менеджменту і зміцнення його стратегічної
складової можуть забезпечити фінансову безпеку держави” [4].

У цілому, можна констатувати, що проблемам забезпечення фі-
нансової безпеки банківських установ присвячено достатньо невелику
кількість досліджень. Як бачимо, дана наукова проблематика на сьо-
годнішній день залишається малорозробленою. Цим, зокрема, пояс-
нюється відсутність єдиного загальноприйнятого підходу до визна-
чення даного поняття. Також потрібно відзначити, що досить велика
кількість авторів взагалі ігнорують питання фінансової безпеки і, як пра-
вило, розглядають або економічну безпеку банку, або безпеку взагалі.

Автори, які займаються дослідженням фінансової безпеки, вка-
зують на те, що дана проблема має два аспекти. З одного боку, необ-
хідно працювати над забезпеченням фінансової безпеки банківської
системи в цілому, а з іншого, потрібно також досліджувати питання
забезпечення фінансової безпеки окремої банківської установи.

Розглянемо ключові визначення в даній сфері та їх співвідношен-
ня. Насамперед розглянемо існуючі визначення економічної та фінан-
сової безпеки банківської системи.

Поняття економічної безпеки банківської системи, як правило,
визначається як стан, при якому фінансова стабільність і репутація
банківських установ не може бути втрачена внаслідок цілеспрямова-
них дій певної групи осіб або організації як всередині, так і за межами
держави, а також через негативні макроекономічні та політичні фак-
тори [113].

Щодо фінансової безпеки банківської системи, то її розглядають
у двох аспектах:
1) з погляду фінансових наслідків їх діяльності для країни в цілому та

окремих клієнтів і контрагентів;
2) з погляду недопущення та запобігання явним і потенційним загро-

зам фінансовому стану всієї банківської системи країни, Націона-
льного банку України й окремих банківських установ [28, с. 228].
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Розглянемо існуючі підходи до визначення безпеки в цілому і фі-
нансової безпеки окремо взятого банку зокрема.

Фінансова безпека окремого банку тісно пов’язана з безпекою
банківської системи в цілому. Вони взаємно впливають одна на одну.
З одного боку, проблеми, що виникли в одному банку, здатні виклика-
ти ефект доміно і привести до системної банківської кризи. Поясню-
ється це самою природою банківської діяльності. Банки працюють пе-
реважно на чужих грошах на відміну, наприклад, від промислових
підприємств, і тому будь-яка недовіра з боку населення до окремого
банку (особливо великого) може викликати масовий відтік депозитів з
банківської системи. З іншого боку, структурні проблеми банківсько-
го сектора підривають довіру до будь-якого окремо взятого банку. Все
це пояснює ту важливу роль, яку відіграє забезпечення фінансової
безпеки банків.

Великий економічний словник дає таке визначення. Безпекою ба-
нку є стан захищеності його життєво важливих інтересів від недобро-
совісної конкуренції, протиправної діяльності кримінальних форму-
вань і окремих осіб, здатність протистояти зовнішнім і внутрішнім
загрозам, зберігати стабільність функціонування і розвитку відповідно
до статутних цілей [49, с. 75]. При цьому поняття фінансової безпе-
ки банків у даному словнику не розглядається.

М.І. Зубок і Л.В. Ніколаєв у спільній роботі “Організаційно-правові
основи безпеки банківської діяльності в Україні” виділяють такі види
банківської безпеки:
1. Особиста безпека – забезпечення ритмічної роботи, вільного пере-

міщення та відпочинку кожного працівника банку.
2. Колективна безпека – забезпечення планового й ефективного ритму

роботи підрозділів банку.
3. Економічна безпека – забезпечення умов для ефективного прове-

дення банком операцій і здійснення угод, зберігання та раціональ-
ного використання кредитних і фінансових ресурсів банку, надій-
ного зберігання і транспортування готівки та цінностей.

4. Інформаційна безпека – формування інформаційних ресурсів банку
й організація гарантованого їх захисту [114, с. 4-5].

Питання фінансової безпеки М.І. Зубок і Л.В. Ніколаєв не розгля-
дають.

П.А. Герасимов також робить акцент лише на економічній безпеці
банку, не розглядаючи окремо фінансову безпеку банку. На його думку,
економічна безпека банку – “це не лише стан захищеності інтересів са-
мого банку та його акціонерів, матеріальних, фінансових, інформаційних
та інших ресурсів від існуючих і потенційних загроз, але й забезпечення
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поступального розвитку банку і абсолютного виконання контрагентами
прийнятих ними перед банком зобов’язань” [71, с. 21].

У той же час кількість робіт,  в яких розглядається поняття “фі-
нансова безпека банків”, значно менша. У результаті, як ми підкрес-
лювали раніше, дотепер не існує єдиного, загальноприйнятого визна-
чення даного поняття.

На думку О.І. Хитріна, фінансову безпеку банку можна визначи-
ти як динамічний стан, при якому він:
1) юридично і технічно здатний виконувати та реально виконує влас-

тиві йому функції;
2) забезпечує стійкий захист життєво важливих соціально-економічних

інтересів громадян, господарюючих суб’єктів, суспільства та дер-
жави від негативного впливу внутрішніх і зовнішніх загроз;

3) володіє потенціалом як для кількісного, так і для якісного зростан-
ня і має в своєму розпорядженні механізми для реалізації даного
потенціалу [285, с. 122].

Також він вказує на те, що головною метою фінансової безпеки
банку є усунення можливостей нанесення шкоди банку або упущення
ним вигоди, забезпечення його стійкого та максимально ефективного
функціонування в даний момент часу та накопичення достатнього по-
тенціалу розвитку і зростання в майбутньому, якісна реалізація опера-
цій і угод [285, с. 123].

Даний підхід, на наш погляд, є не зовсім вдалим і викликає до-
статньо велику кількість питань. По-перше, надлишковим є викорис-
тання терміна “динамічний стан”. По-друге, перший пункт визначення
належить до організаційно-правових основ безпеки банків. По-третє,
другий пункт стосується більшою мірою банківської системи, а не
окремо взятого банку. Таким чином, пропоноване визначення не може
вважатися повним та точним.

Д.А. Артеменко у своїй дисертаційній роботі в складі економіч-
ної безпеки банку виділяє такі її складові: фінансову, технічну, право-
ву, інформаційно-технологічну, соціально-психологічну, організацій-
ну. Він підкреслює, що фінансова складова є основою забезпечення
економічної безпеки банківської діяльності, тому що в стійкому, ефе-
ктивно працюючому банку,  є достатньо коштів для вирішення за-
вдань щодо захисту інформації, охорони співробітників, залучення
у всі структури висококваліфікованих співробітників.

Сутність фінансової безпеки банківської діяльності, на думку
Д.А. Артеменка, полягає в забезпеченні організаційно-управлінських,
режимних, технічних і профілактичних заходів, що гарантують якіс-
ний захист прав та інтересів банку, зростання статутного капіталу,
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підвищення ліквідності активів, забезпечення поворотності кредитів,
збереження фінансових і матеріальних цінностей [17]. У даному ви-
значенні автор не зовсім правильно розуміє сутність безпеки, оскільки
безпека – це певний стан, а не забезпечення заходів. Також є підстави
і для критики другої частини визначення, де, по суті, наводиться пере-
лік результатів, які можуть бути досягнуті, що не має відношення до
визначення фінансової безпеки.

Головним недоліком розглянутих вище підходів до розуміння
сутності фінансової безпеки банківської діяльності є ігнорування ав-
торами того факту, що фінансова безпека безпосередньо пов’язана та
визначається саме фінансовими складовими діяльності банку – рівнем
фінансових ресурсів, їх достатністю й ефективністю використання, а
також спрямована в першу чергу на фінансові аспекти діяльності бан-
ку. Саме цим і відрізняється фінансова безпека від економічної.

Інше трактування дає відомий дослідник проблем економічної без-
пеки О.І. Барановський. На його думку, фінансова безпека банку – це:
· сукупність умов, при яких потенційно небезпечні для фінансового

стану банківської установи дії або обставини ліквідовані або зведе-
ні до такого рівня,  при якому вони не можуть завдати збитку
встановленому порядку функціонування банку, збереженню і ві-
дтворенню його майна, інфраструктури, а також перешкоджати до-
сягненню банком статутних цілей;

· стан захищеності фінансових інтересів комерційного банку, його
фінансової стійкості, а також середовища, в якому він функціонує
[26, с. 12-13].

Дане визначення, на нашу думку, краще відображає сутність фі-
нансової безпеки банку. У той же час хотілося б відзначити ряд дис-
кусійних моментів, наявних у цьому варіанті визначення.

По-перше, О.І. Барановський пише, що фінансова безпека – це
умови, при яких потенційні загрози можуть бути ліквідовані. Більш
правильно говорити не тільки і не стільки про запобігання загрозам, а
про те, аби досягти такого стану банку, при якому він здатний проти-
стояти і загрозам, що вже настали.

По-друге, автор вказує, що фінансова безпека – це стан захище-
ності середовища, в якому функціонує банк. На наш погляд, необхідно
було уточнити, про яке саме середовище йде мова (внутрішнє, зовні-
шнє) і від чого має бути захищений банк.

Проведений аналіз дозволяє нам зробити висновок, що фінансова
безпека є невід’ємною і важливою складовою частиною економічної
безпеки банківської установи, оскільки успішно працюючий банк ге-
нерує достатній обсяг коштів для того, щоб бути застрахованим від
зовнішніх і внутрішніх загроз.
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Таким чином, виходячи з різних трактувань сутності фінансової
безпеки, проаналізованих нами вище, можемо виділити такі ключові
характеристики фінансової безпеки банків:
1) забезпечує рівноважний і стійкий фінансовий стан банку;
2) сприяє ефективній діяльності банку;
3) дозволяє на ранніх стадіях визначити проблемні місця в діяльності

банку;
4) нейтралізує кризи і запобігає банкрутствам.

Базуючись на ключових характеристиках фінансової безпеки ба-
нків, враховуючи трактування даного поняття в роботах учених-
економістів, ми пропонуємо таке визначення фінансової безпеки бан-
ку, під яким слід мати на увазі такий стан банківської установи, який
характеризується збалансованістю і стійкістю до впливу зовнішніх і
внутрішніх загроз, його здатністю досягати поставлених цілей і гене-
рувати достатній обсяг фінансових ресурсів для забезпечення стійкого
розвитку.

При цьому для забезпечення фінансової безпеки банку необхідно
вирішити такі завдання, як:
· забезпечення достатньої фінансової стійкості й незалежності коме-

рційного банку;
· підтримка технологічної незалежності та конкурентоспроможності,

формування високого технічного та технологічного потенціалу;
· оптимізація організаційної структури, постійне удосконалення ви-

конання функцій менеджменту;
· правовий захист всіх видів діяльності банку;
· створення захисту інформаційного середовища банку, його комер-

ційної таємниці;
· формування умов для безпечної роботи співробітників банку;
· збереження й ефективне використання фінансових, матеріальних та

інформаційних ресурсів банку [285, с. 123].
Базуючись на дослідженнях М.М. Єрмошенка і О.І. Барановсько-

го, можна зробити висновок, що основна мета фінансової безпеки ба-
нку полягає в безперервній і стійкій підтримці такого стану, який ха-
рактеризується збалансованістю і стійкістю до впливу зовнішніх і
внутрішніх загроз [28; 106].

Проведений аналіз наукових робіт [17; 26; 28; 71; 106; 114; 285]
показав, що фінансова безпека банку визначається:
· стабільністю і стійкістю фінансового стану банку;
· ступенем ефективності його фінансово-економічної діяльності;
· рівнем контролю за зовнішніми і внутрішніми ризиками;
· рівнем достатності власного капіталу;
· ступенем захищеності інтересів акціонерів.



151

Сутнісні характеристики фінансової безпеки банку можуть бути
подані таким чином:
1. Фінансова безпека є одним з основних елементів економічної без-

пеки банку.
2. Фінансова безпека може бути охарактеризована за допомогою сис-

теми кількісних та якісних показників.
3. Показники фінансової безпеки повинні мати порогові значення, за

якими можна судити про ступінь фінансової безпеки банку.
4. Фінансова безпека банку повинна забезпечувати його розвиток і

стійкість. Показником розвитку банку є зростання його ринкової
вартості, а показником стійкості – фінансова рівновага банку як в
довгостроковому, так і в короткостроковому періодах.

5. Фінансова безпека забезпечує захищеність фінансових інтересів бан-
ку, його клієнтів та акціонерів.

Перед фінансовою безпекою банків поставлені такі завдання:
1) ідентифікація ризиків і пов’язаних з ними потенційних небезпек;
2) визначення індикаторів фінансової безпеки банку;
3) впровадження системи діагностики та моніторингу стану фінансо-

вої безпеки;
4) розробка заходів, спрямованих на забезпечення фінансової безпеки

банку як в короткостроковому, так і в довгостроковому періодах;
5) контроль за виконанням запланованих заходів;
6) аналіз виконання заходів, їх оцінка, коректування;
7) ідентифікація загроз банку і коректування індикаторів залежно від

зміни стану зовнішнього середовища, цілей і завдань банку.
Таким чином, фінансова безпека банку є важливою складовою фі-

нансової, а отже, і національної безпеки, і є таким станом банківської
установи, що характеризується збалансованістю і стійкістю до впливу
зовнішніх і внутрішніх загроз, її здатністю досягати поставлених ці-
лей і генерувати достатній обсяг фінансових ресурсів для забезпечен-
ня стійкого розвитку.

2.1.2. Оцінка сучасного стану банківської системи України
в контексті рівня її безпеки

Банківська система України протягом останніх років залишалась
однією з найбільш інвестиційних привабливих сфер економічної дія-
льності. Про це свідчать як резонансні покупки флагманів вітчизняної
банківської системи (наприклад, “Укрсоцбанк”, “Аваль”, “УкрСиб-
банк”), що визначило лідерство саме банківської сфери на ринку злиття і
поглинань, випередивши металургійний комплекс та інші сфери мате-
ріального виробництва, так і показники розвитку банківської системи
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в цілому – зростання активів, прибутків, капіталізації та інших фінан-
сових показників діяльності.

Загальний аналіз розвитку банківської системи України за остан-
ні шість років наведений у таблиці 2.1.

Як бачимо, банківська система України перебуває на стадії зрос-
тання, що підтверджується збільшенням основних показників діяль-
ності банків. Активи в 2006 році в порівнянні з 2005 роком зросли на
60 %. Загальний же їх обсяг за останні п’ять років збільшився практи-
чно в шість разів. В основному дане зростання активів обумовлене
зростанням обсягів кредитної діяльності (сума наданих кредитів су-
б’єктам господарювання зросла більш ніж на 70 % за 2005-2006 роки,
кредитів фізичним особам більш ніж на 130 %).

Ще одним позитивним чинником є зростання балансового капіта-
лу банківської системи – 67,25 % за 2005-2006 роки і більш ніж у 7 ра-
зів за останні шість років, а також зростання ефективності діяльності
банків, про що свідчить динаміка рентабельності активів, яка збіль-
шилася з –0,09 % у 2000 році до 1,61 у 2006 році.

Таблиця 2.1
Основні показники розвитку банківської системи України

за період з 2002 до 2007 року

Назва показника
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1. Кількість зареєстрованих банків 189 182 179 181 186 193 7 3,76

2. Кількість банків, що діють 152 157 158 160 165 170 5 3,03

2.1. З них: з іноземним капіталом 21 20 19 19 23 35 12 52,17

2.1.1. Зокрема з 100-процентним
капіталом 6 7 7 7 9 13 4 44,44

3. Частка іноземного капіталу
в статутному капіталі банку, % 12,5 13,7 11,3 9,6 19,5 27,6 8.1 41,54

4. Загальні активи 50 785 67 774 105 539 141 497 223 024 353 086 130 062 58,32

4.1. Чисті активи 47 591 63 896 100 234 134 348 213 878 340 179 126 301 59,05

5. Високоліквідні активи 7 744 9 043 16 043 23 595 36 482 44 851 8 369 22,94

6. Кредитний портфель 32 097 46 736 73 442 97 197 156 385 269 688 11 3303 72,45

6.1. Кредити, надані
суб’єктам підприємництва 26 564 38 189 57 957 72 875 109 020 167 661 5 8641 53,79
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Продовж. табл. 2.1

Назва показника
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6.2. Кредити,
надані фізичним особам 1 373 3 255 8 879 14 599 33 156 77 755 44 599 134,51

7. Довгострокові кредити 5 683 10 690 28 136 45 531 86 227 157 224 70 997 82,34

7.1. Довгострокові кредити, надані
суб’єктам підприємництва 5 125 9 698 23 239 34 693 58 528 90 576 32 048 54,76

8. Проблемні кредити
(прострочені й сумнівні) 1 863 2 113 2 500 3 145 3 379 4 456 1 077 31,87

9. Вкладення в цінні папери 4 390 4 402 6 534 8 157 14 338 14 466 128 0,89

10. Резерви за активними
операціями банків 3 194 3 905 5 355 7 250 9 370 13 289 3 919 41,82

10.1. Відсоток виконання
формування резерву 85,4 93,3 98,2 99,7 100,05 100,1 0,05 0,05

10.2. Резерв на відшкодування
можливих втрат
за кредитними операціями

2 963 3 575 4 631 6 367 8 328 12 246 3 918 47,05

11. Пасиви, всього 47 591 63 896 100 234 134 348 213 878 340 179 126 301 59,05

12. Балансовий капітал 7 915 9 983 12 882 18 421 25 451 42 566 17 115 67,25

12.1. Сплачений зареєстрований
статутний капітал 4 575 6 003 8 116 11 648 16 144 26 266 10 122 62,70

12.2. Частка капіталу в пасивах 16.6 15,6 12,9 13,7 11,9 12,5 0.6 5,04

13. Зобов’язання банків 39 676 53 913 87 352 115 927 188 427 297 613 109 186 57,95

13.1. У тому числі суб’єктів
господарювання 15 653 19 703 27 987 40 128 61 214 76 898 156 84 25,62

13.2. Кошти фізичних осіб 11 165 19 092 32 113 41 207 72 542 106 078 335 36 46,23

14. Регулятивний капітал, млн. грн. 8 025 10 099 13 274 18 188 26 373 71 148 44 775 –69,78

15. Адекватність регулятивного
капіталу (Н2) 20,69 18,01 15,11 16,81 14,95 14,19 –0.76 –5,08

16. Доходи, млн. грн. 8 583 10 470 13 949 20 072 27 537 41 645 14 108 51,23

17. Витрати, млн. грн. 8 051 9 785 13 122 18 809 25 367 37 501 12 134 47,83

18. Результат діяльності, млн. грн. 532 685 827 1 263 2 170 4 144 1 974 90,97

19. Рентабельність активів, % 1,27 1,27 1,04 1,07 1,31 1,61 0,3 22,90

20. Рентабельність капіталу, % 7,5 7,97 7,61 8,43 10.39 13,52 3,13 30,13

21. Чиста відсоткова маржа, % 6,94 6 5,78 4,9 4,9 5,3 0,4 8,16

22. Чистий спред, % 8,45 7,2 6,97 5,72 5,78 5,76 –0,02 –0,35
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Незважаючи на позитивну динаміку розвитку банківської систе-
ми України, слід зазначити ряд факторів, які викликають стурбова-
ність перспективами її подальшого зростання. В основному, побою-
вання викликають не стільки кількісні характеристики показників
діяльності банків, скільки рівень їх захищеності та фінансової стійкос-
ті, які становлять основу фінансової безпеки.

До таких тривожних симптомів, зокрема, можна віднести високі
темпи зростання кредитування фізичних осіб, оскільки даний вид кре-
дитування є більш ризиковим, ніж кредитування суб’єктів підприєм-
ництва. Проте банки, прагнучи збільшити ринкову частку, нехтують
даним фактом.

Ще одним негативним фактором є падіння адекватності регуля-
тивного капіталу – основного показника, який характеризує рівень за-
хищеності банку. За останні 5 років він знизився практично на 20 %.

Той факт, що кошти фізичних осіб становлять практично 30 % від
пасивів вітчизняних банків, також не можна назвати позитивним,
оскільки саме фізичні особи найбільш схильні до морального ризику,
а також різного роду негативних очікувань. Отже, в разі появи паніч-
них настроїв все це може вкрай негативно позначитися на діяльності
банківської системи і стати причиною банківської кризи. При цьому
тенденція останніх шести років вказує на те, що дана залежність від
коштів фізичних осіб тільки зростатиме (частка депозитів фізичних
осіб зросла з 18 на початок 2002 року до 31 % на 01.01.2007).

Таким чином, показники, що характеризують потенційні загрози
в діяльності банків (достатність капіталу, структура пасивів, динаміка
окремих складових кредитного портфеля) показують, що намітилися
деякі негативні тенденції, а це може знизити рівень фінансової безпе-
ки як банківської системи в цілому, так і окремих банків.

Про те, що всілякі кризи є постійними супутниками банківських
систем, свідчать дослідження міжнародних організацій. За наявними
даними з початку 70-х років минулого століття близько 130 країн (три
чверті країн – членів Міжнародного валютного фонду (далі – МВФ)) ві-
дчували локальні або системні банківські кризи [196].

Таким чином, навіть в умовах бурхливого зростання банкам не
варто забувати про підтримку належного рівня фінансової безпеки.

Для того, щоб зробити більш обґрунтовані висновки відносно рі-
вня фінансової безпеки українських банків, необхідно проаналізувати
зміни, які відбулися за останні декілька років.

Оскільки на фінансову безпеку банків впливають як внутрішні,
так і зовнішні чинники, а банківська система України є частиною еко-
номічної системи нашої країни, насамперед необхідно з’ясувати, чи
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не є загрозою банкам саме економічне середовище, в якому вони фун-
кціонують. Для цього проведемо експрес-аналіз основних макроеко-
номічних індикаторів.

Його результати наведені в таблиці 2.2.
Аналіз основних макроекономічних індикаторів розвитку країни

показав, що економіка розвивається стабільно, достатньо високими
темпами. За останні 5 років номінальний ВВП України зріс більш ніж
в 2 рази. Рівень безробіття знизився з 9 до 8,5 %. Обсяг золотовалют-
них резервів збільшився майже в 5 разів.

Таблиця 2.2
Динаміка основних макроекономічних показників України

за період з 2002 до 2006 року
Зміна

з 01.01.2007
до 01.01.2006

Показник 2002 2003 2004 2005 2006

аб
со

лю
тн

а

ві
дн

ос
на

,
%

ВВП (номінальний), млрд. грн. 267 344 419 477 565 88 18,45
ВВП, млрд. дол. 50 65 82 94 112 18 19,15
Приріст реального ВВП, % 9,41 12,11 2,60 2,5 1,99 –0,51 –20,40
Населення, млн. чоловік 47,51 46,99 46,85 46,8 46,75 –0,05 –0,11
ВВП на душу населення, дол. 1 056 1 378 1 745 2 015 2 388 373 18,51
Приріст реального ВВП
на душу населення, %

10,63 13,35 2,90 2,61 2,1 –0,51 –19,54

Приріст ІСЦ, % 5,20 9,00 13,60 10,9 10 -0,9 –8,26
Рівень безробіття, % 9,10 8,80 8,60 8,5 8,5 0 0,00
Дефіцит/профіцит
Державного бюджету, млрд. грн. 1,6 –0.5 –11 –7,8 –3,7 4,1 –52,56

Грошова маса (агрегат М3), млн. грн. 64 870 95 043 125 801 194 071 261 063 66 992 34,52

Золотовалютні резерви, млн. дол. 4 417 6 937 9 525 19 391 22 256 2 865 14,77
Зовнішній борг, млрд. грн. н.д. 20 30,6 39,6 54,3 14,7 37,12
Внутрішній борг, млрд. грн. 21.3 20,5 21 19,2 16,6 –2,6 –13,54
Імпорт в млн. дол. 21 494 27 665 36 313 43 707 53 307 9 600 21,96
Обмінний курс, грн./дол. США
на кінець року 5,33 5,30 5,05 5,09 5,05 –0,04 –0,79

Обсяг банківських кредитів, % ВВП 17,50 21,35 23,20 32,79 47,73 14,95 45,59
Активи банківського сектора,
% ВВП 25,38 30,68 33,77 46,76 62,49 15,74 33,66
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При цьому роль банківської системи в економіці постійно зрос-
тає. На що вказує, зокрема, зростання частки банківських кредитів у
ВВП (з 17,5 до 47,7 %), а також частки активів банківського сектора у
ВВП (з 25 до 62,5 %).

Таким чином, незважаючи на деякі негативні тенденції (дефіцит
Державного бюджету; рівень інфляції, що перевищує допустимі рівні;
збільшення зовнішнього боргу держави), економіка країни знаходить-
ся на стадії піднесення, що стимулює розвиток банківської системи.
Однак настільки бурхливе зростання банківського сектора чревате втра-
тою контролю над процесами, що відбуваються в ньому, тобто на да-
ному етапі необхідна підвищена увага до питань управління ризиками,
а також розробки способів їх нейтралізації.

Для того, щоб підтвердити наше припущення про те, що вже сьо-
годні існує цілий ряд тривожних симптомів, які вказують на потен-
ційні проблеми в подальшому розвитку банківської системи з погляду
фінансової безпеки, проведемо її аналіз із застосуванням тих індика-
торів, які рекомендовані ученими-економістами.

До найважливіших індикаторів банківської системи можна від-
нести:
· рівень капіталізації банків (частка банківського капіталу у ВВП);
· адекватність регулятивного капіталу (відношення капіталу до зо-

бов’язань і активів банків);
· питома вага активів банківської системи у ВВП (свідчить про тен-

денції, зокрема в кредитній діяльності вітчизняних банків);
· показник обсягу вкладів населення відносно ВВП (вказує на тенде-

нції здешевлення кредитних ресурсів);
· рівень монетизації економіки (характеризує динаміку середнього

рівня цін на товарних ринках або рівня інфляції (розраховується як
відношення обсягів грошової маси до ВВП);

· рівень кредитів комерційних банків (розраховується як % від ВВП);
· вартість банківських кредитів;
· питома вага проблемних кредитів (характеризує кредитні ризики);
· фінансова залежність національної економіки від зовнішніх джерел

(частка іноземного капіталу в загальному статутному капіталі наці-
ональної банківської системи характеризує залежність української
економіки від іноземних інвесторів);

· питома вага високоліквідних коштів в обсязі чистих активів банку
(дає можливість оцінити середньостроковий рівень ліквідності) [4].

Аналіз основних індикаторів стану банківської безпеки України
за період з 2000 до 2007 року наведено в таблиці 2.3.
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Таблиця 2.3
Динаміка основних індикаторів фінансової безпеки

банківського сектора України
Зміна 2006

до 2005

Назва індикатора 2002 2003 2004 2005 2006

аб
со

лю
тн

а

ві
дн

ос
на

,
%

1. Рівень капіталізації банків, % 3,74 3,74 4,40 5,34 7,53 2,20 41,20
2. Адекватність регулятивного

капіталу, % 18,01 15,11 16,81 14,95 14,19 –0,76 –5,08

3. Відношення активів банківської
системи до ВВП, % 25,38 30,68 33,77 46,76 62,49 15,74 33,66

4. Показник обсягу внесків
населення до ВВП, % 7,15 9,34 9,83 15,21 18,77 3,57 23,45

5. Рівень монетизації економіки, %
(50 % – критичне значення) 24,30 27,63 30,02 40,69 46,21 5,52 13.57

6. Рівень кредитів комерційних
банків, % від ВВП 17,50 21,35 23,20 32,79 47,73 14,95 45,59

7. Вартість банківських кредитів, %
(у світовій практиці показник
не повинен перевищувати 10 %)

20,8 17,5 15,2 14,6 14,1 –0,50 –3,42

8. Питома вага проблемних
кредитів, % 4,52 3,40 3,24 2,16 1,65 –0,51 –3,53

9. Фінансова залежність
національної економіки
від зовнішніх джерел

13,70 1,30 9,60 19,50 27,60 8,10 41,54

10. Питома вага високоліквідних
засобів в обсязі чистих активів
банку, %

14,15 16,01 17,56 17,06 13,18 –3,87 –22,70

Значення більшості показників, що характеризують рівень фінан-
сової безпеки банківської системи України, знаходяться в допустимих
межах, а також демонструють позитивні тенденції зміни. Це стосується
насамперед рівня капіталізації банків, який за останні п’ять років зріс
більш ніж в два рази і наблизився до рівня 8 %, а також кількісних по-
казників динаміки зростання банківського сектора (обсягів активів,
кредитного портфеля, вкладів населення), які зростають більш швид-
кими темпами, ніж розвивається економіка країни в цілому. Позитив-
ним сигналом з погляду фінансової безпеки є і зменшення частки
проблемних кредитів з 4,5 % в 2002 році до 1,65 % в 2006 році.
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Проте динаміка окремих показників, що характеризують рівень
захищеності банківської системи, є негативною. Адекватність регуля-
тивного капіталу зменшилася з 18 до 14 %. Частка високоліквідних
активів також знизилася при паралельному зростанні фінансової за-
лежності національної економіки від зовнішніх джерел фінансування.
Крім того, вартість кредитів все ще залишається достатньо високою,
перевищуючи загальносвітові параметри.

Підбиваючи підсумок проведеного нами аналізу, слід зазначити,
що банківський сектор розвивається дуже динамічно. Зростають як
кількісні, так і якісні показники, що характеризують його діяльність.
Проте вже зараз є ряд чинників, які можуть призвести до кризи в бан-
ківському секторі України.

Насамперед це стосується падіння рівня захищеності, а також
негативних, з погляду фінансової безпеки, структурних змін в акти-
вах банків. У разі ігнорування даних симптомів рівень фінансової
безпеки банківської системи України може опуститися до не-
прийнятного рівня.

Наступним етапом аналізу фінансової безпеки банків України бу-
ло анкетування українських банків різних груп на предмет організації
в них управління фінансовою безпекою.

Проведено анкетування близько 15 банків України, які розрізня-
ються як за розмірами активів і капіталу, так і за напрямами діяльності.
Банки представляють різні групи банківської системи України. Оскільки
вибірка становила близько 10 % від усієї кількості банків, то вважаємо
її за репрезентативну, а отримані результати як такі, що відповідають
реальному стану справ.

Анкета, за допомогою якої здійснювалося анкетування, наведена
в додатку П.

Основна проблема, яка заважала проведенню дослідження, – час-
тина інформації, на думку респондентів, є конфіденційною. В осно-
вному це стосувалося матеріальної оцінки ризиків, зокрема того, яку
суму збитків поніс банк внаслідок конкретного випадку реалізації ри-
зику. Проте результати анкетування можна вважати достатніми для
висновків про особливості управління фінансовою безпекою в банках
України.

Результати анкетування були розділені нами на дві групи. Перша
характеризує відношення банків України до забезпечення власної фі-
нансової безпеки, а друга – основні загрози, з якими стикаються укра-
їнські банки.

У таблиці 2.4 подано результати анкетування стосовно організації
забезпечення фінансової безпеки українськими банками.
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Таблиця 2.4
Результати дослідження організації забезпечення

фінансової безпеки українськими банками

Питання
Відповідей

респондентів,
%

1. Яка обізнаність Вашого банку про зміни в міжнародних стандартах
достатності капіталу (Базель II)

Слабка 22
Ознайомилися 44

Детально вивчили і використовуємо 33
2. Частка ( %) проблемних кредитів в структурі кредитного портфеля

Менше 2 % 45
2-3 % 35

Більше 3 % 20
3. Є внутрішні документи з управління фінансовою безпекою 78
4. Функції управління фінансовою безпекою у Вашій організації

покладені на:
Окремий підрозділ 67

Окремого співробітника 11
Керівників підрозділів 22

5. Ведеться окремий облік збитків, отриманих унаслідок кризових
ситуацій у діяльності банку 67

6. Суб’єкт управління ризик-менеджментом взаємодіє з керівниками
підрозділів (бізнес-напрямів) з метою зниження вірогідності
настання кризових ситуацій 90

7. Банк використовує спеціальні процедури виявлення і (або)
моніторингу рівня фінансової безпеки 90

Індикатори фінансової безпеки 34
Самооцінка 11

Ведення бази даних про прояви загроз і ризиків у діяльності банку 55
8. Чи використовує Ваша організація страхування? 100
9. Розроблені плани забезпечення безперервності (відновлення)

фінансово-господарської діяльності 100
Основної діяльності 90

Господарської (допоміжної) діяльності 10
Функціонування автоматизованих банківських систем 80

10. Здійснюється в рамках системи внутрішнього контролю
контроль за дотриманням встановлених правил і процедур 100
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Результати анкетування показали, що банки України, особливо
великі, приділяють увагу питанням забезпечення власної фінансової
безпеки. Як правило, банки створюють спеціальні підрозділи або ма-
ють відповідального працівника, які займаються питаннями фінансо-
вої безпеки. 78 % банків розробили власні документи з управління фі-
нансовою безпекою. 90 % з опитаних банків проводять діагностику
фінансової безпеки, причому 55 % ведуть базу даних проявів загроз і
ризиків у діяльності банку, а ще 34 % користуються індикаторами при
оцінці фінансової безпеки. Всі банки мають плани забезпечення без-
перервності (відновлення) фінансово-господарської діяльності, хоча в
основному це стосується основної діяльності й автоматизації.

Однак слід зазначити, що часом їх дії мають фрагментарний ха-
рактер. Крім того, на сьогоднішній день не існує єдиної методології
щодо забезпечення фінансової безпеки в банках. Все це обумовлює
необхідність комплексного дослідження даної проблеми і формування
єдиного методологічного комплексу щодо забезпечення фінансової
безпеки.

Стосовно анкетування українських банків щодо можливих загроз
у їх діяльності, то були отримані такі результати (табл. 2.5).

Вони свідчать про небажання банків визнавати наявність у їх ді-
яльності недоліків, тому що більшість з них констатувала відсутність
будь-яких випадків прояву ризиків.

Що ж до потенційних загроз, то найбільш поширеними, на дум-
ку опитаних банкірів, є економічна/фінансова криза в країні (67 %
опитаних); зміни в законодавстві (45 % респондентів); протиправні дії
третіх осіб (44 %); прихід нових сильних гравців на ринок банківських
послуг (35 %), а також зміни в політиці та діях НБУ (30 %).

Проаналізуємо більш детально причини й фактори, що вплива-
ють на рівень фінансової безпеки банків, які описані в економічній лі-
тературі.

Насамперед почнемо з аналізу існуючих досліджень у сфері ба-
нкрутств банківських установ. Банкрутство є прямим наслідком зни-
ження рівня фінансової безпеки комерційного банку до критичної ве-
личини. Отже, причини, що викликають банкрутства, можуть також
розглядатися як основні загрози фінансовій безпеці банку.

Існує досить велика кількість досліджень, здебільшого закордон-
них авторів, про причини банкрутств банків. Так, на думку колективу
авторів, очолюваного Є. Доланом, можна виділити три основні фун-
даментальні причини банкрутств банківських установ:

1) втрата вартості активів;
2) проблеми з ліквідністю;
3) збитки від основної діяльності [91].
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Таблиця 2.5
Результати анкетування українських банків

на предмет можливих загроз їх діяльності

Прояви загроз і ризиків фінансової безпеки банку
в процесі його діяльності

Відповідей
респондентів,

%
- Зловживання або протиправні дії службовців кредитної організації
(або за їх участю) 33

Кілька разів на квартал 33
Кілька разів на рік 0

Подібних випадків не було 67
- Протиправні дії третіх осіб 33

Кілька разів на квартал 22
Кілька разів на рік 11

Подібних випадків не було 67
- Порушення кредитною організацією або службовцями трудового

законодавства 22

Кілька разів на квартал 11
Кілька разів на рік 11

Подібних випадків не було 78
- Порушення іншого законодавства, невиконання або неналежне

виконання зобов’язань, що виникають з договорів, пов’язаних
з основною діяльністю; порушення правил ділового етикету

33

Кілька разів на квартал 0
Кілька разів на рік 33

Подібних випадків не було 67
- Пошкодження або втрата основних засобів та інших матеріальних

активів, вихід з ладу устаткування та систем 33

Кілька разів на квартал 11
Кілька разів на півріччя 0

Кілька разів на рік 22
Подібних випадків не було 67

- Неналежна організація діяльності, помилки управління та виконання 11
Кілька разів на квартал 0

Кілька разів на рік 11
Подібних випадків не було 89

- Можливі загрози та ризики фінансової безпеки банку в процесі
його діяльності

Протиправні дії третіх осіб 44
Зміни в законодавстві 45

Зміни в політиці та діях Національного банку 30
Прихід нових сильних гравців на ринок банківських послуг 35

Економічна / фінансова криза в країні 67
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Однак необхідно відзначити, що дані причини не викликають ба-
нкрутство автоматично. Насамперед вони призводять до зменшення
величини власного капіталу і у той момент, коли капітал опускається
нижче якогось критичного значення, банк стає нездатним виконувати
свої зобов’язання.

Розглянемо докладніше дію наведених вище причин банкрутств
банківських установ та їх вплив на рівень фінансової безпеки.

Першою причиною є втрата вартості активів. Найпоширеніші
явища, які призводять до цього: неповернення кредитів; падіння рин-
кової вартості цінних паперів та інших активів, якими володіє банк;
злочинні дії з боку третіх осіб, а також працівників банку. Об’єднує їх
те, що банк у результаті даних подій змушений проводити згідно із
правилами бухгалтерського обліку списання на суму втрат відповідної
активної статті, а також зменшувати на ту ж суму пасив (власний капі-
тал, прибуток або відповідний сформований резерв). Відповідно, втрати
вартості активів спричиняють зниження капіталу банку. У крайньому
випадку це закінчується банкрутством.

Видача кредитів є ризиковим процесом, і завжди існує певна
ймовірність неповернення виданих коштів. Списання невеликої кі-
лькості кредитів не створює загрозу для фінансової безпеки банку,
що працює прибутково. У даній ситуації втрати за окремими креди-
тами повністю перекриваються прибутком, отриманим банківською
установою від інших позик. Також банки зобов’язані формувати ре-
зерви під кредитні операції, які можуть бути використані для по-
криття збитків від непогашених кредитів.  І тільки тоді,  коли втрати
перевищують сформовані резерви, банк буде змушений скоротити
власний капітал.

Однак навіть якщо банк працює прибутково й має сформовані в
достатньому обсязі резерви, зростання кількості непогашених креди-
тів (або їх занадто висока питома вага) зменшує рівень фінансової
безпеки банку. Пояснюється це тим, що подібна ситуація призводить
до скорочення кредитного потенціалу банку, а отже, і зменшення його
здатності генерувати дохід.

Дана загроза є досить істотною для фінансової безпеки українсь-
ких банків. Вони дотепер працювали в умовах зростаючої економіки й
не зустрічалися із кредитними кризами. У той же час існуючі темпи
зростання видачі кредитів фізичним особам створюють серйозну не-
безпеку виникнення системної банківської кризи. Офіційні дані НБУ
щодо обсягів кредитування банками юридичних і фізичних осіб наве-
дено в таблиці 2.6.
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Таблиця 2.6
Структура кредитного портфеля українських банків

за період з 2001 до 2008 року
На 1 січня відповідного року№

пор. Показник
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1
Усього
кредитів виданих
млн. грн.,
у тому числі:

23 637 32 097 46 736 73 442 97 197 156 385 269 688 485 507

2
- короткострокові

кредити
юридичним
особам

18 216 26 564 38 189 57 957 72 875 109 020 167 661 276 184

3
- короткострокові

кредити
фізичним
особам

941 1 373 3 255 8 879 14 599 33 156 77 755 153 633

4
Питома вага
кредитів, виданих
юридичним
особам, %

77 83 82 79 75 70 62 57

5
Темпи приросту
заборгованості
юридичних осіб,
%

– 46 44 52 26 50 54 65

6
Питома вага
кредитів, виданих
фізичним
особам, %

4 4 7 12 15 21 29 32

7
Темпи приросту
заборгованості
фізичних осіб, %

– 46 137 173 64 127 135 98

Як бачимо, темпи зростання заборгованості фізичних осіб суттє-
во випереджають темпи кредитування юридичних осіб. Безумовно,
настільки бурхливе зростання пояснюється тим, що почали банки фа-
ктично з нуля (усього 941 млн. грн. на початок 2001 року). Однак при
невисокій загальній якості банківського менеджменту, властивого віт-
чизняним банкам, важко зберігати добру якість кредитного портфеля
за таких швидких темпів зростання. До того ж розміри процентних
ставок за кредитами фізичних осіб можна охарактеризувати як спеку-
лятивні. Реальний відсоток (з урахуванням всіх прихованих платежів)
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може становити до 40 % річних, що в умовах несформованої кредит-
ної культури може спричинити “банкрутство” домогосподарств.

Основною ж причиною зниження фінансової безпеки банків і ви-
никнення критичних обсягів проблемних кредитів є насамперед поми-
лкова кредитна політика. За оцінками дослідників, у 90-95 % випадків
різке погіршення фінансового стану банку відбувається саме з даної
причини [3]. Банк є посередником між тими, у кого є тимчасово вільні
кошти, і тими, хто їх потребує. Безумовно, кошти надаються банку на
умовах платності, тому йому необхідно генерувати достатній дохід,
щоб виконувати свої зобов’язання перед вкладниками. У той же час
йому необхідно заробляти кошти й для покриття власних витрат (ви-
плата заробітної плати працівникам, утримування приміщень, виплата
дивідендів акціонерам та ін.). Якщо ж банк проводив занадто ризико-
вану кредитну політику, то він може зіткнутись з масовими неповер-
неннями кредитів і, як наслідок, виявитися не в змозі виконувати свої
зобов’язання. Паніка ж серед вкладників може виникнути при перших
ознаках платіжних проблем.

До основних помилок у кредитній політиці відносять:
· слабкий контроль над діями й фінансовим станом позичальників;
· перевищення припустимих розмірів кредиту;
· недостатню галузеву диверсифікованість.

Крім того, причиною проблем у кредитній сфері для малих банків
може бути орієнтація на роботу лише з одним або декількома ключо-
вими позичальниками.

Також фактом є те, що видача великих кредитів, які пізніше ста-
ють проблемними, досить часто відбувається після змови банківських
працівників і позичальників. У цілому потенційні злочинні дії з боку
банківських працівників несуть у собі набагато більшу загрозу, ніж дії
третіх осіб. Так, у США в 25-30 % випадків основною причиною бан-
крутств банківських установ були кримінальні дії банківських служ-
бовців (видача свідомо безповоротних і спекулятивних кредитів, об-
ман органів нагляду).

Можна привести приклади, що підтверджують це, з практики ба-
нків Західної Європи. Французький банк “Креді Ліонне” в 90-х роках
ХХ ст. зазнав великих втрат, надавши свідомо спекулятивні кредити
італійським фінансистам Паретті й Фіоріні. Тільки втручання францу-
зького уряду врятувало даний банк від банкрутства. Йому було виді-
лено близько 2 млрд. дол. фінансової допомоги.

Приклад неправильної кредитної політики продемонструвала і
недавня іпотечна криза в США. У неї виявилися втягненими банки
практично всіх розвинутих країн. Причиною виникнення даної кризи
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послужила надмірна концентрація в портфелях банків цінних паперів,
випущених під американські іпотечні кредити.

Ще однією загрозою фінансової безпеки банків є падіння вартості
цінних паперів. Дана загроза стала особливо актуальною в 2008 році
на тлі глибокої корекції українського фондового ринку. Однак загроза
стає реальною лише в тому випадку, якщо вкладення в цінні папери
становлять занадто велику частку активів. Безпосередньо ж втрати
виникають через зміну курсу. Отже, якщо банк придбав цінні папери
по більш високому курсу, ніж їхня поточна вартість, то в момент про-
дажу він зазнає втрат. Сума збитків може бути покрита за рахунок або
прибутків, або сформованих резервів, або капіталу банку.

У цілому, загрозу втрат від операцій із цінними паперами для
українських банків можна оцінювати як незначну і нездатну виклика-
ти зниження рівня фінансової безпеки нижче критичного рівня. Пояс-
нюється це тим, що Національним банком України встановлені нор-
мативи інвестування як у цінні папери окремого емітента (≤15 % від
регулятивного капіталу), так і норматив загальної суми інвестування
(≤60 %).

Також необхідно враховувати наявність ряду обмежень на прове-
дення банками ф’ючерсних і форвардних операцій. У будь-якому ви-
падку, навіть за відсутності будь-яких обмежень, враховуючи загальну
слабку розвиненість українського фондового ринку, не слід очікувати
істотного збільшення обсягів операцій із цінними паперами з боку ко-
мерційних банків.

Малу активність банків підтверджують і дані про виконання нор-
мативу загальної суми інвестування (рис. 2.2).

Як бачимо, протягом усього періоду банки вкладали в цінні папе-
ри не більш 13 % від свого регулятивного капіталу, що підтверджує
зроблені нами припущення.

Щодо злочинів, то злочинці, що нападають на банки фізично (на-
приклад, пограбування кас, напади на інкасаторів, сховища готівки),
як правило, не впливають на фінансовий стан банку. Так, суми втрат
можуть бути досить суттєвими з погляду пересічного українця. Однак
сучасні банки тримають у готівці лише дуже невелику частку власних
активів, до того ж вимоги НБУ щодо обладнання і охорони приміщень
банків досить високі, тому вважаємо, що небезпека фізичного погра-
бування банку третіми особами може розглядатися лише як потенцій-
на загроза для фінансової безпеки банків. Жодних спеціальних фінан-
сових методів і важелів для усунення даної загрози не потрібно. Дане
питання належить до компетенції служби безпеки банку.
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Рис. 2.2. Значення нормативу загальної суми інвестування
(Н12) у цілому по банківській системі України, %

У той же час основна небезпека виникає від співробітників само-
го банку. Спектр злочинів самий широкий. Це й крадіжка касирами
готівки (або підміна її фальшивими грішми); і видача кредитів підста-
вним особам; і складні схеми переказу грошей на фіктивні рахунки в
закордонні банки. Велика кількість дослідників наголошують на тому,
що крадіжка великої суми грошей із сучасного банку можлива тільки
при сприянні співробітників даного банку. Злодіям необхідний інсай-
дер. Пояснюється це високою захищеністю програмного забезпечен-
ня, яке використовується в роботі банків. До того ж, як правило, інфо-
рмаційні системи банків побудовані як закриті системи. Отже, до них
не можна одержати доступ прямо, наприклад, через мережу Інтернет.

Одним з основних факторів, що викликають зниження рівня фі-
нансової безпеки банку, є недостатня ліквідність. Оскільки банки
працюють переважно із чужими грішми, їм критично важливо зали-
шатися ліквідними, тобто здатними виконувати свої зобов’язання.
Враховуючи це, банківські установи самостійно визначають і підтри-
мують певний рівень ліквідних активів. При цьому частина коштів
перебуває у високоліквідних активах (готівка в касі, кошти на корес-
пондентському рахунку в НБУ), а частина у так званих вторинних ре-
зервах. Вони є страховкою на випадок, якщо банк зробить помилку
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у своїх розрахунках. Вторинні резерви, як правило, формуються за ра-
хунок низькодохідних, але високонадійних інструментів (облігації
державної позики, депозитні сертифікати банків). Поєднує дані активи
те, що вони можуть бути досить швидко переведені в готівку.

Реальність виникнення кризи ліквідності ми оцінюємо як серед-
ню. Хоча в лютому-квітні 2008 року неодноразово виникала ситуація,
коли залишки на коррахунках банків у результаті антиінфляційних за-
ходів НБУ опускалися до критичного рівня, який лише ненабагато пе-
рекривав щоденний обсяг розрахункових операцій в економіці України.
І в цілому банківська система відчувала істотний ресурсний дефіцит.
Але ситуація була досить швидко стабілізована зусиллями того ж На-
ціонального банку.

Збиткова діяльність в умовах ринкової економіки, безумовно,
призводить до зниження рівня фінансової безпеки господарюючого
суб’єкта. Власний капітал банку, що працює збитково, зменшується.
Якщо збитки будуть спостерігатися протягом тривалого часу, то банк
стане банкрутом. Причиною збитків можуть бути цілий ряд факторів,
зокрема низька якість кредитного портфеля (і, як наслідок, велика пи-
тома вага проблемної заборгованості), втрати від торгівлі цінними па-
перами та інші. Однак досить часто основною причиною є невідповід-
ність між ставками за залученими депозитами і наданими кредитами.
Проаналізуємо небезпеку загрози одержання збитків вітчизняними
банками. Для цього скористаємося даними про рентабельність активів
і капіталу, а також величину чистої процентної маржі (табл. 2.7).

Таблиця 2.7
Основні показники прибутковості й ефективності діяльності

українських банків за 2000-2007 роки, %
Рік

Показник
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Рентабельність активів –0,09 1,27 1,27 1,04 1,07 1,31 1,61 1,50
Рентабельність капіталу –0,45 7,50 7,97 7,61 8,43 10,39 13,52 12,67
Чиста процентна маржа 6,31 6,94 6,00 5,78 4,90 4,90 5,30 5,03

Наведені в таблиці 1.8  дані показують,  що за останні 7  років
вітчизняні банки постійно показували позитивний фінансовий результат
(єдиним роком, в якому банківська система України одержала збиток,
був 2000 рік). Більш того, показники прибутковості зростають. Так, рен-
табельність активів збільшилася з 1,27 в 2001 році до 1,50 % в 2007 році
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(приріст становив +0,23 процентних пункти). Рентабельність капіталу
за той же період зросла ще більш суттєво: з 7,50 до 12,67 % (приріст
+5,17 процентних пункту).

Однак подібне збільшення було досягнуто за рахунок того, що
капітал банків зростав повільніше, ніж активи, на що вказують дані
НБУ про адекватність регулятивного капіталу (Н2) вітчизняних бан-
ків. Якщо на 01.01.2002 норматив Н2 становив 20,69 %, то на початок
2008 року значення зменшилося до 13,92 %.

Рентабельність діяльності різних груп українських банків на
01.01.2008 подано на рисунку 2.3.

Рис. 2.3. Рентабельність діяльності різних груп українських банків
на 01.01.2008, %

У цілому, оцінюємо загрозу одержання збитків вітчизняними бан-
ками як середню. У даний момент ринок банківських послуг продовжує
розвиватися за рахунок освоєння нових ніш і просування на ринок но-
вих продуктів, тому ще рано говорити про посилення банківської
конкуренції. На сьогодні банки мають можливості для істотного на-
рощування обсягу операцій і, отже, одержання достатнього обсягу до-
ходів. Також працює на їхню користь і безальтернативність банків-
ських депозитів як спосіб заощадження й інвестування тимчасово
вільних коштів.

Однак окремі банки, наприклад, із слаборозвинутою філіальною
мережею, можуть реально зіткнутись із зниженням власних доходів.
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Також причиною втрат і збитків можуть бути прорахунки в кредитній
і інвестиційній політиках. Як вже відзначалось, банкрутство є крайнім
результатом зниження рівня фінансової безпеки до критичного зна-
чення, у той же час існують фактори, які не завжди спричиняють масові
банкрутства банків, але при цьому вони здатні суттєво понизити рівень
їх фінансової безпеки. Для їхнього аналізу скористаємося даними одного
з досліджень причин виникнення банківських криз (табл. 2.8).

Таблиця 2.8
Причини банківських криз за даними опитування експертів

Фактор Відсоток країн, де даний фактор
відігравав головну роль

Недоліки в регулюванні й нагляді 90

Недоліки в менеджменті банків 69

Погіршення умов торгівлі 69

Економічний спад 55

Політичне втручання 38

Кредити афілійованим особам 31

Спекулятивний “пузир” 24

Шахрайство 21

Кредитування держпідприємств 21

“Голландська хвороба” 14

“Втеча” капіталу 7

Недоліки судової системи 7

Активне вилучення вкладниками депозитів 7

Наведена вище таблиця була складена Caprio, Gerald Jr. і Daniela
(1996) на підставі проведеного ними опитування серед топ-
менеджменту банків різних країн. Опитуванням були охоплено
29 країн, де відбувалися банківські кризи за останні 15 років [306].

Необхідно дати визначення поняття “голландська хвороба”,
оскільки воно зустрічається досить рідко у вітчизняних наукових
працях. Виникло це “захворювання” у Голландії наприкінці 50-х –
на початку 60-х років ХХ ст.,  коли були виявлені великі поклади
природного газу й нафти на шельфах, що перебувають під юрисди-
кцією цієї країни. Даний факт спричинив різке подорожчання
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голландського гульдена, що у свою чергу завдало удару по орієнто-
ваних на експорт галузях економіки, суттєво скоротивши частку ек-
спорту у ВВП. Як підсумок, зростаючий обсяг експорту нафти й га-
зу не тільки витиснув експорт промислових товарів і послуг, але й
зменшив його загальний обсяг. Ситуацію вдалося стабілізувати на-
прикінці 60-х років ХХ ст. [295].

Як бачимо, згідно з даними, отриманими дослідниками, найпошире-
нішими факторами є недосконалість банківського нагляду й регулювання;
поганий менеджмент; погіршення умов торгівлі й загальний економічний
спад. Погіршення умов торгівлі й загальний економічний спад є тісно
пов’язаними факторами, які впливають на всіх суб’єктів ринкової еконо-
міки. Тому з урахуванням того, що банки не можуть їх уникнути, вважає-
мо, що додатковий аналіз даного фактора не потрібний. А от погана
якість менеджменту є одним із ключових факторів, який безпосередньо
впливає на рівень фінансової безпеки банку.

У цілому загрози безпеки банків можна розділити на дві великі
групи – внутрішні й зовнішні. До зовнішніх відносять загрози, які міс-
тить у собі або які є результатом впливу середовища навколо банку, –
діяльність держави, економічна кон’юнктура в країні й світі, конкуре-
нти та інше. До внутрішніх загроз відносять фактори, які або безпосе-
редньо генеруються самим банком, або є частиною його внутрішнього
середовища. До основних внутрішніх загроз можна віднести рівень
забезпеченості фінансовими ресурсами, незадовільну структуру акти-
вів і пасивів, некомпетентність вищого керівництва й діяльність пер-
соналу, а також інші фактори, що безпосередньо належать до внутрі-
шньої діяльності банку.

Для того, щоб одержати більш повну картину про зовнішні й вну-
трішні загрози банківської діяльності, а також можливі варіанти їх
прояву, була проаналізована економічна теорія, що висвітлює питання
ризикованості діяльності банків у ринкових умовах [4; 26-30; 84; 96;
106].

У результаті був отриманий такий перелік внутрішніх (табл. 2.9) і
зовнішніх (табл. 2.10) загроз діяльності банку.

Регулювання й нагляд за банківською діяльністю розвинені недо-
статньо. Це перешкоджає підвищенню кредитоспроможності банків
країни. Зокрема, необхідно забезпечити більш повне розкриття ін-
формації, підвищити прозорість акціонерної структури, запровадити
більш строгі нормативи капіталізації, посилити процедури кредитного
захисту й ризик-менеджменту банків країни.
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Таблиця 2.9
Основні види зовнішніх загроз

Види зовнішніх загроз Можливі прояви

1. Нормативне
регулювання
банківської діяльності

- недосконалість законодавства (наприклад, відсутність
закону про банківську таємницю створює загрозу розголошення
інформації про діяльність банку та його клієнтів);

- мінливість законодавства;
- відкликання ліцензії на здійснення банківської діяльності

або зміна умов ліцензування

2. Грошово-кредитна
політика центрального
банку

- ставка обов’язкового резервування;
- обсяги рефінансування й розмір облікової ставки;
- обсяг пропозиції грошей в обігу;
- зміна облікової ставки;
- обсяг операцій з ОВДП

3. Нестабільність
зовнішнього середовища

- глобальні або локальні фінансові кризи;
- неможливість одержати доступ до зовнішніх

фінансових ресурсів;
- валютний, процентний і ринковий ризики;
- блокування активів банку в іншій державі;
- державний дефолт

4. Довіра
до банківської системи

- недовіра з боку інвесторів;
- недовіра з боку підприємств (кредиторів);
- недовіра з боку населення (вкладники);
- швидке вилучення великого обсягу коштів із банку;
- використання засобів масової інформації

для провокування банківської кризи;
- погіршення репутації банку;
- банкрутство великого банку

5. Конкурентне
середовище

- неконкурентоспроможність банку;
- несумлінна діяльність конкурентів;
- різке збільшення ринкових ставок за депозитами;
- різке зниження ринкових ставок за кредитами;
- завдання економічних збитків підприємствам –

ключовим контрагентам банку

6. Злочинна діяльність

- шахрайські дії третіх осіб;
- грабіж і крадіжка цінностей банку;
- злом комп’ютерних мереж банку;
- рейдерські атаки на банк;
- махінації з акціями банку

7. Негативні
макроекономічні умови

- високий рівень інфляції й інфляційних очікувань;
- дефіцит інвестиційних коштів і низький рівень інвестиційної
активності в країні;

- економічна криза в країні;
- падіння попиту на кредити й банківські послуги

8. Діяльність держави
- нестабільної податкової, кредитної й страхової політики;
- політична нестабільність;
- військові конфлікти
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Таблиця 2.10
Основні види внутрішніх загроз

Види внутрішніх загроз Можливі прояви

1. Якість кредитного
портфеля

- рівень проблемних кредитів;
- неповернення кредитів;
- незбалансована кредитна політика;
- збільшення простроченої заборгованості

2. Рівень і компетенція
менеджменту

- прийняття неправильних управлінських рішень;
- неефективна діяльність внаслідок неоптимального

використання потенціалу банку;
- помилки в стратегічному плануванні й прогнозуванні;
- побудова нераціональної структури банку

3. Структура активів
і пасивів

- дефіцит власних коштів;
- низький рівень ліквідності й нестача ліквідних активів;
- завищений рівень ризикових активів;
- збільшення активів низької якості;
- нестача капіталу;
- незбалансованість активів і пасивів за строками

4. Залежність
від інсайдерів

- пільгове кредитування засновників;
- прийняття управлінських рішень під тиском власників;
- відстоювання інтересів власників, а не інтересів самого банку

5. Злочинні дії
персоналу

- шахрайство;
- розголошення конфіденційної інформації;
- неефективна робота персоналу;
- перехід ключових працівників до конкурентів;
- недостатній рівень кваліфікації персоналу

6. Неефективна
діяльність банку

- низький рівень прибутків;
- недосконала оцінка кредитних ризиків;
- низький рівень прибутковості активів;
- слабке маркетингове дослідження ринку і, як наслідок,

недостатній рівень диверсифікованості банківських операцій
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Більшість невеликих кредитних організацій в Україні входять до
складу промислових груп і виконують роль “кишенькових” банків.
У такому становищі вони не можуть повноцінно розбудовувати свій
бізнес і залежать від успіху підприємницької діяльності своїх власни-
ків. У деяких випадках такі банки подають перекручену інформацію
про кредитування пов’язаних позичальників. Непрозорість акціонер-
ної структури й концентрація власності в руках невеликої кількості
акціонерів значною мірою перешкоджають розвитку банків і створенню
більш гнучкої структури їх капіталу.

Банківський сектор надзвичайно вразливий до дестабілізації по-
літичної обстановки. Багато банків зазнають політичного впливу, осо-
бливо у випадках, коли їх керівники мають зв’язки із чиновниками в
уряді або компаніях з державною участю. Важливий і той факт, що
багато банків залежать від того, наскільки успішно йдуть справи фі-
нансово-промислових груп (ФПГ), а це дуже мінливий фактор, пов’я-
заний з волатильною політичною обстановкою.

Проведений аналіз показав, що на банківську систему в цілому й
банки зокрема впливає велика кількість різноманітних факторів як
внутрішнього, так і зовнішнього характеру, що обумовлює необхід-
ність постійного контролю за станом кризового середовища як банків-
ської системи, так і окремих банків. Крім того, необхідна розробка ін-
струментарію із запобігання й усунення кризових явищ.

Українські банки приділяють увагу власній фінансовій безпеці.
Однак слід зазначити, що часом їх дії мають фрагментарний характер
і відсутня системність. Крім того, на сьогоднішній день немає єдиної
методології щодо забезпечення фінансової безпеки в банку. Усе це
обумовлює необхідність комплексного дослідження даної проблеми й
формування єдиного методологічного комплексу щодо забезпечення
фінансової безпеки.

Таким чином, побудова ефективно діючої системи фінансової
безпеки банків є необхідною умовою як стабільності окремо взятого
банку, так і банківської системи в цілому. А з урахуванням ключової
ролі безпеки банківської системи в комплексі безпеки країни дане за-
вдання можна визначити як першочергове.

2.1.3. Основні інструменти забезпечення
фінансової безпеки банків

Питання інструментарію забезпечення фінансової безпеки банків
є недостатньо вивченим у сучасній економічній науці. Тобто, на даний
момент немає єдиного переліку внутрішніх і зовнішніх інструментів
фінансової безпеки, а наявні роботи розглядають лише окремі аспекти
фінансової безпеки банку.
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Проводяться дослідження фінансової стабільності банківських
установ, аналізуються різні аспекти вдосконалення фінансового мене-
джменту, є велика кількість робіт, що досліджують питання ліквіднос-
ті й банківських ризиків, але все це лише окремі частини єдиної картини.
У той же час не вистачає досліджень, що дозволяють сформувати ціліс-
не бачення інструментарію забезпечення фінансової безпеки банку.

Насамперед необхідно зробити акцент на розмежуванні методів
звичайного й антикризового управління, оскільки управління норма-
льно функціонуючим банком і банком, який має фінансові труднощі,
безумовно, відрізняється. Втім, із цього не випливає, що змінюється
перелік доступних інструментів, але подібний розподіл дозволяє ви-
користовувати наявні розробки в сфері фінансового менеджменту, а
також фінансової стабільності банківських установ.

Аналіз існуючих публікацій показав, що всі методи й інструмен-
ти, які можуть бути використані для забезпечення фінансової безпеки
банку, можуть бути поділені на дві великі групи: внутрішні й зовніш-
ні. Даний розподіл базується на двох передумовах. З одного боку,
банк, як і будь-який інший господарюючий суб’єкт, має економічну
самостійність і, отже, він може сам вживати певних заходів, спрямо-
ваних на досягнення фінансової безпеки. З іншого боку, його діяль-
ність підлягає втручанню з боку держави,  в якої є свої інструменти
впливу на стан банківських установ.

Розглянемо наявні у банків внутрішні інструменти й методи за-
безпечення фінансової безпеки. Для цього скористаємося насамперед
матеріалами досліджень фінансового менеджменту.

Фінансовий менеджмент банку має цілий ряд особливостей, обу-
мовлених самою природою банківської діяльності. На відміну від під-
приємств, які займаються виробництвом товарів та послуг, торгівлею,
банки є фінансово-кредитними установами, а основне поле їх діяльно-
сті – це робота на фінансових ринках. Отже, фінансові операції є ос-
новою діяльності банків.

Виходячи із цього управління фінансами банку являє собою, з
одного боку, управління його операціями, а з іншого – це взаємозале-
жний процес, в якому виділяють управління ліквідністю, частина
управління фінансовими ризиками, управління прибутковістю й ефек-
тивністю виконання окремих видів банківських операцій.

Як система економічного управління фінансовий менеджмент –
це сукупність організаційно-структурної підсистеми (об’єкта й суб’єк-
та управління), функціональної підсистеми (інструменти управління)
та підсистеми забезпечення [248].
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Об’єктами управління є безпосередньо банк із усіма аспектами
його фінансової діяльності, включаючи капітал, залучені й позикові
ресурси, активи, фінансовий інструментарій, ліквідність і платоспро-
можність, банківські продукти й операції, фінансові результати й по-
датки.

Суб’єктами управління можна визначити відповідальну особу або
групу осіб, які мають право ухвалювати рішення й відповідають за
ефективність процесу управління банківською установою.

Окремо виділяють блок забезпечення процесу управління фінан-
сами. До його складу входять такі підсистеми:
· нормативне забезпечення, яке підрозділяється на зовнішнє (закони,

постанови, накази та ін.) та внутрішнє (інструкції, методичні вказі-
вки, нормативи, норми, які розробляються банком і регулюють йо-
го фінансову діяльність);

· інформаційне забезпечення (економічна, комерційна, фінансова й
інша звітність);

· технологічне забезпечення;
· кадрове забезпечення.

Стосовно інструментів управління банком, то, на думку більшос-
ті авторів, інструментами є функції фінансового менеджменту [133;
167; 248]. Відповідно до процесного підходу виділяються чотири вза-
ємозалежні функції: 1) фінансове планування; 2) фінансовий аналіз;
3) фінансове регулювання; 4) фінансовий контроль.

Функціональну модель фінансового менеджменту банку можна
подати у вигляді такої схеми (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Інструменти фінансового менеджменту в банку
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Схема, подана на рис. 1.5, є стандартною і наводиться в більшості
підручників з фінансового менеджменту. Але ряд авторів (наприклад,
О.М. Колодізєв, О.С. Любунь виділяють такі види контролю: попере-
дній, поточний та наступний. Подібний розподіл достатньо логічний й
базується на загальноприйнятому переліку форм фінансового контро-
лю. Однак дані форми контролю використовуються, як правило, на рі-
вні державних фінансів, тому при розгляді банку більш правильно ви-
користовувати поняття стратегічного, поточного та оперативного
контролю.

Розглянемо докладніше сутність кожного інструмента.
Фінансове планування – це управління процесами створення, ро-

зподілу й використання фінансових ресурсів банку, яке реалізується за
допомогою розробки фінансових планів [248]. Воно базується на
стратегічному плані банку (визначення місії, мети, концепції його
розвитку) і на тактичному плані (бізнес-плані, що визначає конкретні
заходи, необхідні для досягнення стратегічних цілей). Фінансовий
план містить:
· розробку фінансової моделі банку;
· формування прогнозного балансу ресурсів і вкладень, розрахунок

прогнозних фінансових результатів, складання плану руху капі-
талу, плану банківських операцій, плану розробки й впроваджен-
ня нових банківських продуктів і послуг;

· формування бюджету банку на рік у його видатковій і дохідній час-
тинах;

· встановлення лімітів видатків на утримання банку, визначення мі-
німальної маржі й прибуткової частини бюджету, розрахунок пода-
ткових платежів і обов’язкових відрахувань;

· розрахунок прогнозних показників і нормативів.
Фінансовий аналіз є однією з основних функцій фінансового ме-

неджменту. Фінансовий аналіз – це процес дослідження фінансового
стану й основних результатів фінансової діяльності банку з метою ви-
явлення резервів підвищення його ринкової вартості й забезпечення
ефективного розвитку [38]. Його важливість пояснюється тим, що дані
аналізу використовуються як база для інших інструментів фінансового
менеджменту банку.

Основними завданнями фінансового аналізу є:
· визначення показників і нормативів діяльності банку, встановлених

зовнішніми регулювальними органами;
· визначення й аналіз показників, які характеризують процес управ-

ління активами й зобов’язаннями банку в цілому й управління
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окремими видами його активних операцій з урахуванням забезпе-
чення ліквідності вкладених у них коштів;

· визначення й аналіз показників, які характеризують процес управ-
ління комісійними й торговельними операціями банку;

· визначення внутрішніх показників і нормативів, що регулюють
ступінь ризику (зокрема ризику ліквідності) банківських операцій;

· визначення й аналіз показників прибутковості діяльності банку й
ефективності процесу управління капіталом (власними коштами)
банку;

· визначення й аналіз показників ефективності окремих підрозділів
банку й окремих видів операцій, аналіз факторів, які впливають на
показники ефективності.

Наступним інструментом є управління. Це об’єктивний процес,
основою якого є визначення меж, яке здійснюється за допомогою різ-
номанітних методів і відповідних їм інструментів для досягнення пев-
ної мети, що передбачає вплив на об’єкт управління для усунення від-
хилень від заданих параметрів (графіків, планів, установлених норм і
нормативів).

Специфіка банківської діяльності вимагає виділення в складі фі-
нансового управління таких функцій: оперативне управління прибут-
ковістю банку; оперативне управління фінансовими ризиками банку;
оперативне управління коштами з метою підтримки необхідного рівня
ліквідності.

Фінансовий контроль – система контролю, яка забезпечує конце-
нтрацію контролюючих дій на найбільш пріоритетних напрямках
діяльності банку, своєчасне виявлення відхилень фактичних її ре-
зультатів від передбачених бюджетами й прийняття оперативних
управлінських рішень, які забезпечують нормалізацію стану банківсь-
кої установи [147].

Фінансовий контроль зводиться до перевірки відповідності ре-
зультатів діяльності банку заданим параметрам і включає контроль
дотримання нормативів ліквідності банку; контроль дотримання лімі-
тів і показників, установлених з обліком різноманітних фінансових
ризиків; контроль виконання планових завдань, які відображають не-
обхідні обсяги й ефективність операцій банку.

Інформаційною базою фінансового менеджменту є внутрішня ін-
формація бухгалтерського обліку (фінансового, управлінського, стати-
стичного), внутрішньобанківська правова й нормативна бази, зовнішня
економічна інформація (фінансова, макроекономічна й статистична),
правова й нормативна бази законодавчих і регулюючих органів.
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Як ми вже відзначали раніше, виділяють:
· оперативний контроль – це насамперед контроль виконання затвер-

джених бюджетів;
· поточний контроль – контроль поточних фінансових планів;
· стратегічний контроль – контроль фінансової політики та її цільо-

вих показників [133; 167].
Фінансова безпека як економічна категорія містить у собі поняття

фінансової стабільності. У цілому, як відзначає Барановський, фінан-
сова стабільність комерційного банку є важливою умовою забезпе-
чення його фінансової безпеки [26].

У роботах, присвячених даному питанню, автори також розділя-
ють методи забезпечення фінансової стабільності на внутрішні й зов-
нішні. Наприклад, Л.А. Клюско пише, що внутрішні методи забезпе-
чення фінансової стабільності можуть бути розділені на регулюючі
(управління активами й пасивами; оптимізація ресурсів; диверсифіка-
ція діяльності; оптимізація організаційно-функціональної структури
банку) і стабілізуючі (капіталізація банку; формування страхових ре-
зервів; ефективність менеджменту; підвищення прибутковості; зни-
ження рівня ризиків та ін.) [127]. Недоліком даного варіанта розподілу
є те, що він повністю ігнорує інструменти фінансового менеджменту.

Ще однією важливою групою інструментів забезпечення фінан-
сової безпеки банків є зовнішні інструменти, до яких можна віднести:
1) банківське регулювання;
2) банківський нагляд;
3) банківський контроль [266].

Інший підхід до класифікації зовнішніх інструментів впливу на
банки й банківську систему пропонує Л.А. Клюско, яка, як і у випадку
із внутрішніми інструментами, пропонує розділяти їх на дві групи:
1) регулюючі;
2) стабілізуючі.

Група регулюючих факторів містить у собі такі інструменти:
· грошово-кредитні;
· правові;
· економічні (нормативні й податкові).

Стабілізуючі фактори складаються з:
· адміністративних методів, що містять у собі реєстрацію й ліцензу-

вання, а також методи впливу на банки;
· звітності банків і оцінки їх діяльності;
· реорганізації й реструктуризації банків [127].
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Як бачимо, в даній класифікації методи перекликаються один з
іншим, часто дублюючи функції один одного. Наприклад, правові ре-
гулюючі методи містять у собі реєстрацію й ліцензування із групи
стабілізуючих факторів. Тому, на наш погляд, як базову класифікацію
краще використовувати загальноприйняту методологію, згідно з якою
основними зовнішніми інструментами впливу на банки й банківську
систему є банківське регулювання, нагляд і контроль.

Проте слід зазначити, що навіть у даному підході до класифікації
серед вчених немає повної згоди, оскільки деякі дослідники фактично
проводять знак рівності між цими трьома групами, поєднуючи їх під
одним поняттям – банківське регулювання [119; 228; 238].

На наш погляд, такий підхід є помилковим, оскільки банківське
регулювання, банківський нагляд і банківський контроль – це різні
види діяльності, спрямовані на виконання різних завдань, які мають
одну мету – забезпечення фінансової безпеки банків і банківської сис-
теми.

Використання зовнішніх інструментів забезпечення фінансової
безпеки банків спрямоване на:
· створення законодавчих та інших умов, які дозволяють, з одного

боку, реалізувати банкам свої економічні інтереси, а з іншого –
створюють умови для недопущення перевищення певного критич-
ного рівня ризикованості їх діяльності;

· вплив на операції комерційних банків шляхом грошово-кредитного
регулювання, яке, у свою чергу, впливає на обсяг і структуру гро-
шової маси в обігу, а також на обсяг ресурсів банків;

· забезпечення ефективного банківського нагляду згідно з базовими
принципами Базельського комітету й чинного законодавства Укра-
їни шляхом інтеграції початкового контролю, безвиїзного нагляду,
виїзного контролю й системного аналізу діяльності банку.

Розглянемо більш детально кожну із запропонованих нами груп
зовнішніх інструментів забезпечення фінансової безпеки банків.

Одним з базових елементів впливу на фінансову безпеку банків є
банківське регулювання.

Н.Ю. Єрпилева [108] розглядає банківське регулювання як “сис-
тему специфічних правил поведінки нормативного характеру, сфор-
мульованих державними органами, іншими владними структурами, а
також недержавними саморегулюючими організаціями, метою яких є
обмеження банківської активності й, головним чином, банківських
операцій”.
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На наш погляд, не зовсім коректно обмежувати банківське регулю-
вання функціями пасивного впливу у вигляді системи правил, оскільки
цілком очевидно, що дана система – лише базис для активних дій дер-
жави і його органів з недопущення кризових явищ у банківській сфері.

Н. Литвин [163] вважає, що банківське регулювання – це сукуп-
ність різноманітних методів і засобів (інструментів), за допомогою
яких держава впливає на діяльність банків для реалізації цілей грошо-
во-кредитної політики й здійснює нагляд (контроль) за дотриманням
банками встановлених вимог.

Дане визначення в порівнянні з попереднім більш чітко описує
інструментарій, але дивним є відсутність акценту на тому, що однією
з головних цілей банківського регулювання є стабільність банківської
системи.

Б.П. Адамик під банківським регулюванням має на увазі систему
заходів, за допомогою яких центральний банк забезпечує стабільне,
безпечне функціонування банків, запобігає дестабілізуючим процесам
у банківському секторі [5, с. 177].

На наш погляд, визначення, запропоноване Б.П. Адамиком, най-
більш повно відображає мету, суб’єктно-об’єктну орієнтацію та не на-
кладає обмежень на заходи щодо досягнення цілей.

Відповідно до Закону України “Про Національний банк України”
банківське регулювання – одна з функцій Національного банку, яка
полягає у створенні системи норм, які регулюють діяльність банків,
визначають загальні принципи банківської діяльності, порядок здійс-
нення банківського нагляду, відповідальність за порушення банківсь-
кого законодавства.

Таким чином, банківське регулювання є системою заходів, за до-
помогою яких держава через центральний банк (або інший уповнова-
жений орган) забезпечує стабільне й безпечне функціонування банків,
попереджає дестабілізаційні процеси в банківському секторі, створю-
ючи необхідні умови для формування достатнього рівня фінансової
безпеки банків і банківської системи в цілому.

До основних завдань банківського регулювання належать:
· підтримка стабільності й довіри до банківської системи шляхом за-

безпечення платоспроможності банківських структур, попереджен-
ня системного ризику (тобто ризику того, що банкрутство одного
або декількох банків спричинить кризу всієї банківської системи);

· захист вкладників та інших клієнтів банківської системи від надмі-
рного ризику збитку й інших видів шкоди, яка виникає внаслідок
банкрутства, шахрайства, зловживань, маніпуляцій та інших видів
посадових правопорушень із боку постачальників фінансових по-
слуг (індивідуальний ризик);
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· забезпечення ефективного, надійного й результативного функціо-
нування фінансових ринків, включаючи правильну роботу конку-
рентних ринкових сил (стимулювання ефективності системи).

Методи банківського регулювання, як відзначає Р. Бернд, матері-
алізуються через систему заходів, які умовно розділяють на превенти-
вні (їх можна застосовувати для попередження можливих негативних
наслідків від тієї або іншої економічної ситуації) і протекційні (вони
застосовуються для захисту від уже існуючих ризиків) [33, с. 135].

До превентивних заходів, зокрема, можна віднести:
· вимоги щодо розміру й структури власного капіталу банку;
· вимоги щодо ліквідності;
· диверсифікованість банківських ризиків;
· обмеження списку дозволених операцій [33].

Наприклад, в Інструкції про порядок регулювання діяльності ба-
нків в Україні [119] визначений перелік з 13 обов’язкових економіч-
них нормативів, які поділяються на нормативи капіталу, ліквідності,
ризику й відкритої валютної позиції.

До протекційних заходів належать:
· створення системи гарантування вкладів;
· формування банками резервів на покриття кредитних та інших ри-

зиків;
· рефінансування центральним банком комерційних банків;
· допомога інших державних органів [266].

У науковій літературі передбачені й інші підходи до класифі-
кації методів банківського регулювання. Так, О.П. Орлюк розділяє їх
на економічні й адміністративні [202, с. 160-161].

Економічні методи включають нормативні (встановлення кількіс-
них нормативів або розмірів обмежень або пільг) і коригувальні (засто-
сування впливу для конкретної ситуації). Вони спрямовані на досяг-
нення економічних цілей, а саме: цільового кредитування, визначення
норм обов’язкових резервів та ін. [225, с. 3-4].

Суть адміністративних методів (а саме вони займають основне
місце в організації банківського регулювання) може бути виражена за
допомогою:
а) установлення певного порядку дії в сфері державного керування

(припис);
б) заборони певних дій (заборона);
в) надання можливості вибору дій (жорсткий варіант дозволів, розра-

хований на поведінку посадових осіб, які зобов’язані вибрати один
із передбачених адміністративно-правовою нормою варіантів дій у
відповідних умовах);
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г) надання можливості діяти на свій розсуд (“м’який” дозвіл, який ро-
зрахований переважно на громадян);

ґ) допуску за певних умов паритетного юридичного становища сторін
у відношенні, яке регулюється (процесуальна рівність).

Велике значення для забезпечення ефективності банківського ре-
гулювання має правове забезпечення.

Елементами правового забезпечення банківської системи є: за-
кони України, укази Президента України, постанови Верховної Ради,
постанови Кабінету Міністрів, накази Міністерства фінансів, постано-
ви Національного банку, статути юридичних осіб, договори між су-
б’єктами кредитно-грошових відносин.

Одним з найважливіших зовнішніх методів забезпечення необхід-
ного рівня фінансової безпеки банків є здійснення банківського нагляду.

Відповідно до Закону України “Про Національний банк України”
банківський нагляд – це система контролю й активних дій Національ-
ного банку, спрямованих на забезпечення дотримання банками й ін-
шими фінансово-кредитними установами в процесі їх діяльності зако-
нодавства України й установлених нормативів з метою забезпечення
стабільності банківської системи й захисту інтересів вкладників [238].

Головними завданнями, які стоять перед системою банківського
нагляду, є:
· гарантія здоров’я банківського сектора для підвищення економіч-

ного зростання країни;
· захист вкладників, які розміщують свої кошти в банках. Це завдан-

ня пов’язане з підтримкою довіри громадськості до банківської си-
стеми, втрата якої зумовлює ослаблення останньої й таких макро-
економічних наслідків, як скорочення грошової пропозиції, розпад
системи платежів, економічна нестабільність у державі;

· підвищення конкуренції в банківському секторі: банківські закони
й положення повинні бути спрямовані на заохочення конкуренції й
попередження монополії й дій, які перешкоджають конкуренції;

· підвищення ефективності банківської справи й справедливий роз-
поділ кредиту в економіці: банківська система повинна відповідати
вимогам суспільства високою якістю фінансових послуг, які нада-
ються за прийнятною ціною. Кошти повинні надходити в економі-
чні сектори, які можуть використовувати їх найбільш продуктивно
й ефективно.

До системи наглядової діяльності в Україні відносять кілька ос-
новних напрямків, зокрема:
· державний нагляд, який здійснюється Національним банком;
· внутрішній банківський контроль (внутрішній аудит), що прово-

диться відповідною службою банківської установи;
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· зовнішній аудит проводиться незалежними недержавними аудитор-
ськими компаніями.

Існує кілька різних моделей здійснення нагляду за банківськи-
ми установами в процесі їх роботи. Основними моделями банківсь-
кого нагляду є моделі, засновані на:
1) виїзному інспектуванні банків співробітниками органів банківсько-

го нагляду (така модель нагляду переважає в Італії, Франції, Японії
й США);

2) аналізі матеріалів зовнішнього аудиту банку (на таку модель на-
гляду спираються у Великобританії й Німеччині);

3) використанні матеріалів як власного виїзного інспектування, так і
зовнішнього аудиту (Канада);

4) встановленні твердих вимог до публічної звітності, так званої моделі
“ринкової дисципліни” (ця модель нагляду в 1996 році була вперше
введена в Новій Зеландії) [83].

Законодавство України виділяє два види банківського нагляду за
банками:
· виїзне інспектування;
· безвиїзний контроль.

Завдання виїзного інспектування: оцінка адекватності капіталу,
якості активів, менеджменту, рівня прибутковості й ліквідності. Ін-
спектори при проведенні виїзного інспектування вивчають внутріш-
ньобанківську документацію, проводять зустрічі з персоналом банку
для того, щоб одержати більш широке уявлення про систему прове-
дення операцій та управління. Також вони вивчають матеріали внут-
рішнього й зовнішнього аудиту. Узагальнюючи отриману інформацію,
вони оцінюють загальний стан фінансово-кредитної установи.

Частиною функцій виїзного інспектування є обговорення виявле-
них проблем з керівництвом банку, оцінка шляхів їх вирішення й оці-
нка ступеня усвідомлення керівництвом банку певних ризиків [83].

Для того, щоб одержати динамічну картину стану банку між виїз-
ними перевірками, органи нагляду покладаються на регулярну статисти-
чну звітність, а також на безвиїзний нагляд і моніторинг. Так, кожний
квартал банк надає розширений звіт, в якому відображає інформа-
цію про структуру й строки погашення активів, пасивів і капіталу, а
також про джерела доходів і видатків. Звіт містить у собі інформацію
про проблемні й непрацюючі активи, про позабалансові операції й
умовні зобов’язання.
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Завдяки такому звіту, а також таким регулярним звітам, як, на-
приклад, звіт про керування ризиками, банківський нагляд має доступ
до великого обсягу інформації, яка дозволяє проводити безперервний
аналіз і моніторинг динаміки фінансового стану банку. Такий моніто-
ринг та аналіз дозволяють органам нагляду визначити, з якими про-
блемами може зіткнутися дана установа в найближчому майбутньому.
Також такий нагляд дозволяє бачити загальні негативні тенденції бан-
ківської системи й вжити заходів щодо запобігання кризових ситуацій
[83].

Основні (базові) принципи ефективного банківського нагляду
сформулював Базельський комітет з банківського регулювання у квіт-
ні 1997 р.:
· основною метою нагляду є зменшення ризику втрат для вкладників

й інших кредиторів, а також підтримка довіри до фінансово-банків-
ської системи;

· органам нагляду необхідно сприяти організації ринкової дисциплі-
ни за рахунок встановлення ефективного корпоративного керівниц-
тва, а також сприяти збільшенню прозорості ринку для полегшення
контролю;

· для ефективного виконання своїх обов’язків співробітники нагля-
дових органів повинні мати операційну незалежність, кошти й пов-
новаження для одержання інформації як на місці, так і дистанційно,
а також повноваження для застосування прийнятих ними рішень;

· органи нагляду повинні повністю розуміти природу банківських
операцій і контролювати, наскільки це можливо, ризики, з якими
зустрічаються банки у процесі діяльності;

· ефективний банківський нагляд вимагає оцінки рівня ризику окре-
мих банків і відповідного розподілу ресурсів;

· органи нагляду повинні бути впевнені в тому, що ресурси банків
(включаючи статутний капітал, кваліфіковане керівництво, ефекти-
вну систему внутрішнього контролю й бухгалтерської звітності)
достатні для того, щоб брати на себе той або інший ризик;

· необхідним є тісне співробітництво з органами нагляду інших кра-
їн, особливо при міжнародних банківських операціях [24, с. 263].

Останньою групою зовнішніх інструментів забезпечення фінан-
сової безпеки банків, згідно з базовою класифікацією, є банківський
контроль.

Більшість економічних словників визначають зовнішній банків-
ський контроль як контроль з боку центрального банку за діяльністю
комерційних банків [241].
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В.Н. Вдовін пропонує трактувати сутність поняття “банківський
контроль” як систему економічних відносин, спрямованих на забезпе-
чення надійності, безпеки, ефективності й законності банків і викону-
ваних ними операцій, а також на підвищення ефективності суспільно-
го виробництва [63].

Специфіка контролю над банками й банківською діяльністю з бо-
ку держави обумовлена рядом особливостей, властивих банківському
сектору, а також його ролі в безпеці країни:
· банківська система опосередковує проходження платежів практич-

но всіх економічних суб’єктів;
· банківській системі властивий високий рівень системного ризику,

що поширюється не тільки на саму банківську систему, але й на
всю економіку країни;

· банківський сектор через цілий ряд причин є одним із найбільш
криміналізованих економічних сегментів;

· грошові потоки, що проходять через банківські канали, підлягають
контролю з боку органів фінансового контролю й правоохоронних
органів.

Таким чином, від ефективності організації зовнішнього контролю
над банками залежить фінансова безпека не тільки банків і банківської
системи, але й національна безпека.

Усе це обумовлює різноманітність форм державного контролю за
банківською діяльністю. Залежно від часу здійснення банківський ко-
нтроль поділяють на попередній і наступний. Попередній контроль
передує виконанню певних грошово-розрахункових операцій. Насту-
пний контроль полягає у вивченні результатів здійснення банківських
операцій [50].

Можна виділити такі напрямки банківського контролю:
· контроль над веденням касових операцій на підприємствах;
· контроль при проведенні кредитних операцій;
· контроль при проведенні гарантійних операцій;
· валютний контроль – здійснюється уповноваженими банками, що є

агентами валютного контролю.
Таким чином, були розглянуті зовнішні й внутрішні методи й ін-

струменти забезпечення фінансової безпеки банків і банківської сис-
теми в цілому. Як бачимо, є досить великий інструментарій, який до-
зволяє забезпечити фінансову безпеку банків. У той же час проведене
дослідження показало, що наявні наукові праці в даній сфері розріз-
нені й розглядають лише окремі аспекти проблеми.

http://kiev-security.org.ua/b/x232/ch10p5.shtml
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2.2. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ

2.2.1. Науково-методичні підходи щодо формування
системи фінансової безпеки банків

Значна кількість проблем у сфері забезпечення фінансової безпе-
ки банків призводить до зниження ефективності їх діяльності. Основ-
ними проблемами, на нашу думку, є такі: банки приділяють недостат-
ню увагу контролю над ризиками; сповільнена реакція на виникаючі
кризові ситуації; нездатність здійснювати ефективне фінансове управ-
ління.

Рівень розвитку економічної науки на сьогоднішній день дозво-
ляє вирішити більшість з перерахованих проблем, тому головним за-
вданням є приведення розрізнених досліджень за даною темою в єдину
систему, застосування якої на практиці дозволить забезпечити стабі-
льну й ефективну діяльність банків.

Дана система є сукупністю фінансових важелів і методів діагнос-
тики, а також нейтралізації кризових явищ для забезпечення стабіль-
ної і ефективної діяльності банківської установи. Вона повинна вирі-
шувати такі завдання:
1) здійснення моніторингу фінансового стану банку для раннього ви-

явлення ознак його кризового розвитку;
2) визначення масштабів кризового стану;
3) дослідження основних факторів, що обумовлюють кризовий розви-

ток банку;
4) розробка і реалізація заходів щодо запобігання криз;
5) контроль над виконанням заходів щодо забезпечення фінансової

безпеки банку й оцінка отриманих результатів;
6) забезпечення стабільної та ефективної діяльності банку як в корот-

костроковому, так і довгостроковому періодах.
Слід зазначити, що втрата контролю над станом зовнішнього і

внутрішнього середовищ обумовлює розвиток кризових ситуацій у
банку. Головною проблемою є те, що часто про необхідність забезпе-
чення фінансової безпеки згадують тоді, коли вже неможливо уникну-
ти виникнення кризи. Тому вважаємо, що необхідно інтегрувати сис-
тему фінансової безпеки безпосередньо в систему управління банком.
Це дасть можливість здійснювати не тільки заходи щодо нейтралізації
кризових явищ у діяльності банку, але й поточний моніторинг його
кризового середовища з метою максимально швидкого реагування на
виникаючі загрози. Також це дає можливість впливати на ефектив-
ність діяльності банку шляхом оптимізації фінансового управління.
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Після визначення місця запропонованої нами системи фінансової
безпеки в діяльності банку наступним етапом є розгляд особливостей
її побудови. Можна виділити такі компоненти системи:
1. Мета – забезпечення стабільної, безкризової та ефективної діяльно-

сті банку.
2. Функції:

· визначення потенційних проблем – до їх складу входять такі па-
раметри, як ідентифікація проблеми, оцінка її масштабів, визна-
чення факторів, які призвели до виникнення проблеми і можуть
погіршити ситуацію;

· усунення проблем – вибір необхідних важелів впливу на про-
блему, а також визначення методів її усунення;

· контроль результативності – аналіз ефективності здійснених за-
ходів і повторна перевірка на наявність даної проблеми;

· забезпечення ефективного фінансового управління – здійсню-
ється шляхом використання відповідного фінансового інструме-
нтарію та специфічних методів фінансового управління.

У рамках реалізації даних функцій ми пропонуємо таку структу-
ру побудови системи фінансової безпеки банку. Ключові підсистеми
подані у вигляді загальної структури (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Система фінансової безпеки банку
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Пропонована нами система базується на таких принципах:
1. Мінливості. Будь-який банк у результаті здійснення помилок у

фінансовій і управлінській сферах може стати жертвою кризи. Цей
принцип пояснює необхідність здійснення діагностичних, а також
превентивних заходів щодо забезпечення стабільної й ефективної дія-
льності.

2. Об’єктивності. Аналітик, який оцінює вірогідність зниження
рівня фінансової безпеки, а також вірогідність виникнення кризової
ситуації, повинен робити це на основі певної методики аналізу, а не
виходячи зі своїх суб’єктивних міркувань.

3. Обачності. Передбачає формування думок, здійснених в умо-
вах невизначеності, щоб уникнути завищення або заниження вірогід-
ності настання кризи, або порушення фінансової рівноваги.

4. Безперервності й оперативності. Процес забезпечення фінан-
сової безпеки банку повинен здійснюватись на постійній основі, що
дозволяє своєчасно відреагувати на появу негативних факторів внут-
рішнього та зовнішнього середовища

5. Конфіденційності. Результати діагностики вірогідності на-
стання криз і зниження фінансової стійкості мають бути комерційною
таємницею банку, оскільки розголошення даних може викликати не-
гативну реакцію клієнтів, партнерів, контрагентів та інвесторів.

6. Комплексності та системності. Оскільки фактори, які спри-
чиняють зниження рівня фінансової безпеки банку, обумовлюються
різними причинами, необхідно оцінювати фінансову ситуацію як вза-
ємодію комплексу змінних усередині організації, відстежуючи при
цьому вплив зовнішнього середовища і зміни його стану.

7. Явності інтерпретації результатів. Результати аналізу та ре-
комендації щодо забезпечення фінансової безпеки банку мають бути
чіткими та ясними, щоб уникнути неправильного їх розуміння, і, як
наслідок, помилкових дій з боку керівництва.

8. Альтернативності варіантів розвитку. В умовах нестабіль-
ності зовнішнього середовища розвиток майбутніх подій практично
завжди має альтернативний імовірнісний характер. Існує безліч мож-
ливих результатів ухваленого рішення з різною вірогідністю їх настання.
Тому, ухвалюючи рішення про вибір можливого варіанта усунення кри-
зової ситуації, слід враховувати можливість багатоваріантного розви-
тку подій. Який з варіантів отримає розвиток, є невідомим заздалегідь
фактом. Отже, необхідно розробляти декілька варіантів антикризових
заходів і мати в запасі відповідні ринкові стратегії, як мінімум, опти-
містичну, найбільш вірогідну та песимістичну.
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9. Дотримання компромісу між ступенем ризику і очікуваними
результатами (принцип виправданого ризику). Багатоваріантність роз-
витку подій пов’язана з ризиком, який викликаний тим, що неможливо
передбачити як всі можливі варіанти розвитку подій, так і вірогідність
їх виникнення (фактор невизначеності). Отже, існує вірогідність ухва-
лення неправильного рішення. При цьому орієнтація на інноваційний
розвиток, на агресивну ринкову стратегію пов’язана з підвищеним ри-
зиком. Проте виграш у разі успіху може бути більш значним, тим са-
мим він компенсує високу ризикованість. У ринковій економіці спосте-
рігається прямо пропорційна залежність між результатом і рівнем
ризику. Іншими словами, з ряду можливих альтернативних варіантів
результат з великим очікуваним доходом є і найбільш ризикованим.
У той же час необхідно відмітити, що ця залежність у загальному випад-
ку має нелінійний характер і часто не завжди така однозначна.

Схема дії пропонованої нами системи подана на рис. 2.6.
Її основу становить діагностика фінансового стану банку та його

ризиків, застосування необхідних превентивних і антикризових захо-
дів, а також здійснення контролю на всіх етапах роботи системи й
оцінка її ефективності.

Першим етапом роботи системи фінансової безпеки банків є здій-
снення фінансової діагностики банку на предмет оцінки рівня його
фінансової безпеки. Практично оцінка здійснюється шляхом розраху-
нку ряду фінансових показників, виявлення та оцінки внутрішніх і зо-
внішніх ризиків банку, а також проблемних аспектів у його діяльності.
Крім того, необхідно проводити й експертні (якісні) оцінки діяльності
банку, оскільки розрахунок одних лише кількісних показників не дозво-
ляє зробити обґрунтований висновок про рівень фінансової безпеки.

У результаті діагностики банківський аналітик може отримати об-
ґрунтовані висновки про поточний рівень фінансової безпеки, про осно-
вні загрози діяльності банку та розробити оптимальну модель поведінки
банку в даній ситуації. У разі позитивної оцінки заходи щодо забезпе-
чення фінансової безпеки банку можуть обмежитися посиленням конт-
ролю над проблемними аспектами в роботі банку. Якщо ж був отрима-
ний висновок про недостатність рівня фінансової безпеки, то аналітику
слід оцінити масштаби кризових явищ у банку і сформувати на основі
результатів діагностики перелік заходів щодо недопущення кризи в дія-
льності банку. Даний перелік повинен включати набір фінансових важе-
лів, використання яких є найбільш оптимальним в ситуації, що склалася.
Важелі є основою для формування переліку фінансових методів, які лік-
відують кризові ситуації, а також забезпечать збільшення рівня фінансо-
вої безпеки банку, що може проявлятись як у зростанні його фінансової
захищеності, так і зростанні ефективності його діяльності.
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Рис. 2.6. Схема дії системи фінансової безпеки банку

Після проведення низки превентивних або антикризових заходів
необхідно оцінити їх ефективність. Критерієм ефективності в даному
випадку буде збільшення рівня фінансової безпеки. Практично це
здійснюється шляхом проведення повторної діагностики. Аналітик
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при цьому оцінює не тільки фактичний рівень фінансової безпеки ба-
нку, але й зміни в рівні ризиків.

Якщо рівень фінансової безпеки підвищується до прийнятного
рівня, то банк продовжує роботу в звичайному режимі. Інакше розро-
бляється новий набір заходів щодо збільшення фінансової безпеки.
Цей цикл може повторюватися кілька разів, доки не буде досягнутий
належний рівень фінансової безпеки банку.

Пропонована система дозволить виявляти і боротися з реальними
причинами криз, а не їх наслідками. У той же час існування фіктивних
і навмисних кризових ситуацій практично неможливо спрогнозувати.
Дані види не є нормальними з погляду функціонування банку. Вони
генеруються самим банком, що суперечить логіці функціонування си-
стеми, оскільки вважається, що банки прагнуть уникати кризових
явищ з метою забезпечення стабільності та ефективності своєї роботи.
Крім того, у разі навмисних дій з метою створення кризової ситуації
система фінансової безпеки зіткнеться з рядом перешкод для її норма-
льного функціонування – фальсифікацією даних фінансової звітності,
саботажем результатів аналізу з боку осіб, зацікавлених у створенні
кризи, ігноруванням сигналів від окремих підсистем системи фінансо-
вої безпеки, маніпулюванням даними та ін.

Тому пропонована система працюватиме з реальними кризовими
ситуаціями – тими, що були викликані об’єктивними внутрішніми або
зовнішніми факторами за відсутності злого наміру з боку самого банку.

Система рекомендується для використання усередині банку, а не
зовнішніми аналітиками, оскільки вона передбачає доступ до конфі-
денційної інформації.

Враховуючи все вищевикладене, можемо сформулювати визна-
чення системи фінансової безпеки банку так: це сукупність взаємо-
пов’язаних діагностичних, інструментальних і контрольних заходів
фінансового характеру, які повинні оптимізувати використання фінан-
сових ресурсів, забезпечити належний їх рівень і нівелювати вплив
ризиків внутрішнього й зовнішнього середовищ.

Таким чином, систему фінансової безпеки пропонується інтегру-
вати в систему управління банком, що дозволить здійснювати постій-
ний контроль за ризиковим середовищем банку і ухвалювати своєчас-
ні й обґрунтовані рішення. Її дія повинна ґрунтуватись на принципах
мінливості, обачності, об’єктивності, безперервності і оперативності,
конфіденційності, комплексності і системності, явності в інтерпретації
результатів, що дозволить забезпечити стабільну, безкризову й ефек-
тивну діяльність банку.
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2.2.2. Фінансова діагностика в комплексі
фінансової безпеки банку

Однією з основних складових запропонованої нами системи є пі-
дсистема фінансової діагностики. Саме від її ефективності залежатиме
кінцева результативність системи в цілому. Ця підсистема має вико-
нувати такі функції: прогнозування настання кризи; оцінка вірогід-
ності її появи в перспективі; визначення масштабів кризи, а також
причин, що її викликали. Також підсистема повинна оцінювати ефек-
тивність діяльності банку в цілому та визначати можливі зони неефек-
тивної роботи.

 Діагностика, на нашу думку, – це певний набір методичних роз-
робок, який дозволяє на ранніх стадіях виявити кризові ситуації, оці-
нити ступінь їх загрози для фінансової безпеки банку та фактори, що
їх спричинили.

Основна мета даної підсистеми – своєчасно інформувати про мо-
жливі проблемні ділянки роботи банку, а також оцінювати рівень його
фінансової безпеки.

Завдання, які поставлені перед підсистемою фінансової діагно-
стики:
· аналіз внутрішнього і зовнішнього середовищ банку;
· визначення кризового середовища банку та виділення критичних

ризиків;
· оцінка ризиків і можливості настання кризи;
· виявлення проблемних місць у роботі банку, спираючись на дані

проведеного аналізу;
· оцінка ефективності діяльності банку;
· формування загальних висновків про рівень фінансової безпеки банку.

Таким чином, діагностика є базою для ухвалення управлінських
рішень, що дозволяють попередити кризові ситуації, а також вона оці-
нює загальну ефективність фінансово-економічної діяльності банку.

Практично ці функції пропонується реалізовувати шляхом прове-
дення багаторівневого комплексу діагностичних заходів.

Ми пропонуємо дворівневу систему – експрес-аналіз і комплекс-
ний аналіз. У загальному вигляді підсистема діагностики фінансової
безпеки подана на рис. 2.7.

Експрес-діагностику необхідно проводити щомісячно, комплексну –
щокварталу. Це дозволить, з одного боку, здійснювати поточний конт-
роль за рівнем фінансової безпеки, а з іншого – оптимізувати розподіл
зусиль при здійсненні діагностичних заходів. Розглянемо докладніше ін-
струментарій, який використовується при проведенні діагностики.
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Рис. 2.7. Підсистема фінансової діагностики

При здійсненні діагностики банку можна виділити два основні
об’єкти аналізу:
· результати діяльності банку за період і його стан на даний момент

часу;
· основні бізнес-процеси банку.

Не можна обмежувати інструментарій діагностики розрахунком
тільки фінансових показників. Вони повинні використовуватись на кі-
нцевій стадії діагностики. Оскільки діагностика служить цілям управ-
ління, то аналізувати слід не тільки бізнес-процеси, які забезпечують
“фінансову функцію” банку, але й всі основні бізнес-процеси, пов’язані з
діяльністю банку [280].

Стосовно конкретних методів для здійснення процесу діагности-
ки, то в економічній літературі виділяють дві великі групи методів
проведення діагностики – якісні й кількісні.

Якісні методи базуються на використанні експертних оцінок при
визначенні певних параметрів. Кількісні методи мають на увазі розра-
хунок конкретних показників з подальшою оцінкою і тлумаченням
отриманих значень.

Для здійснення експрес-діагностики ми пропонуємо використо-
вувати тільки кількісні методи, оскільки вони дозволяють швидко й
об’єктивно оцінити поточний стан банку. При проведенні комплексної
діагностики ми пропонуємо використовувати комбінацію з кількісних
і якісних методів.

На практиці якісну оцінку рівня фінансової безпеки банку ми
пропонуємо здійснювати шляхом заповнення анкети (табл. 2.11).
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Анкету повинен заповнювати експерт щодо діяльності конкретного
банку – це може бути представник вищого керівництва або начальник
аналітичного відділу банку.

Анкета заповнюється таким чином: по черзі розглядається кожен
з поданих критеріїв і виставляється оцінка 0 або 1 залежно від варіан-
та відповіді на поставлене питання згідно з розподілом балів, поданих
у таблиці 2.11.

Таблиця 2.11
Анкета для оцінки рівня фінансової безпеки банку

Кількість балів
за відповідьКритерій
ТАК НЕМАЄ

1. Досвід роботи керівництва банку (голова і члени правління)
більше 5 років 1 0

2. Втрата ключових співробітників 0 1
3. У банку є відділ оцінки ризиків 1 0
4. Використання в роботі банку апробованих методик оцінки ризиків 1 0
5. Диверсифікована структура активів і пасивів банку 1 0
6. Значний рівень залежності від акціонерів та інсайдерів 0 1
7. Прозорість роботи банку для клієнтів і контрагентів 1 0
8. Наявність доступу до дешевих ресурсів 1 0
9. Банк належить іноземній материнській компанії 1 0

10. Наявність довгострокової стратегії розвитку
(на термін від 3 років і більше) 1 0

11. Втрата ключових клієнтів 0 1
12. Погіршення фінансового стану банку 0 1
13. Проведення високоризикових операцій 0 1
14. Ризик зміни умов діяльності (наприклад, зміна правового поля) 0 1
15. Негативний вплив зовнішнього середовища 0 1
16. Наявність макроекономічних криз у країні 0 1
17. Збалансованість активів і пасивів за термінами 1 0
18. Збалансованість активів і пасивів по суб’єктах 1 0
19. Збільшення обсягів простроченої заборгованості 0 1
20. Високий рівень проблемних кредитів 0 1
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Продовж. табл. 2.11
Кількість балів

за відповідьКритерій
ТАК НЕМАЄ

21. Зростання неповернень кредитів 0 1
22. Збільшення частки високоризикових активів 0 1
23. Розголошування, просочування конфіденційної інформації

про банк 0 1

24. Низький рівень кваліфікації персоналу 0 1
25. Низька рентабельність діяльності (нижче, ніж середня

по банківському сектору і/або по групі, до якої належить банк) 0 1

26. Втрата довіри з боку вкладників (відтік депозитів з банку) 0 1
27. Регулярні випадки збоїв і нестабільної роботи

інформаційної системи банку 0 1

28. Наявність у банку плану антикризових заходів 1 0
29. Висока залежність діяльності банку від політичної ситуації в країні 0 1
30. Погіршення ділової репутації банку 0 1
МАКСИМУМ БАЛІВ 30

* Для показників, що містять у собі аналіз тимчасового інтервалу, останній
приймається рівним 12 місяців.

Залежно від кількості набраних балів ми рекомендуємо такий пе-
релік станів фінансової безпеки банку:
· 25-30 – високий рівень фінансової безпеки банку;
· 20-25 – достатній рівень фінансової безпеки банку;
· 15-20 – низький рівень фінансової безпеки банку;
· менше 15 – критичний рівень фінансової безпеки.

Якщо загальна оцінка нижча за критичний рівень, необхідно про-
вести комплексний аналіз, який дозволить виявити конкретні пробле-
мні місця в діяльності банку.

Положення анкети формувалися на основі переліку типових за-
гроз фінансової безпеки банків, розробленого нами і поданого в таб-
лиці 2.12.

Повний аналіз штатного режиму пропонується проводити в рам-
ках комплексної (щоквартальної) діагностики. У разі негативних ре-
зультатів експрес-діагностики необхідно проводити наступний рівень
діагностики (комплексний) поза чергою.
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Таблиця 2.12
Типові загрози фінансовій безпеці банку

№
пор.

Види зовнішніх загроз Види внутрішніх загроз

1 Законодавче регулювання діяльності банків Якість кредитного портфеля

2 Монетарна політика, що проводиться
центральним банком

Кваліфікація керівництва банку

3 Мінливість зовнішнього середовища Незбалансована структура активів
і пасивів

4 Криза довіри до банківської системи Залежність від інсайдерів

5 Діяльність конкурентів Протиправні дії персоналу
банківської установи

6 Протиправні дії стосовно банку Неефективна діяльність банку
7 Негативні макроекономічні умови –
8 Непередбачувана державна політика –

Комплексна діагностика проводиться щокварталу і складається з
двох типів аналізу:
1. Якісний аналіз діяльності банку.
2. Комплексний аналіз із застосуванням коефіцієнтів.

Для оцінки рівня фінансової безпеки з використанням кількісних
методів нами була розроблена скорингова методика.

В основі побудови даної методики лежить розрахунок кількості ба-
лів, який формується за оцінками фінансових коефіцієнтів і показників.

Кожен банк у процесі роботи прагне знайти межу між прибутко-
вістю і ризиком,  які знаходяться в прямій залежності.  Тобто,  усві-
домлено йдучи на великі ризики, банк розраховує отримати великий
прибуток. Проте необхідно враховувати, що дуже високі ризики, не-
хай і при значному прибутку, роблять діяльність банківської установи
дуже залежною від зміни безлічі факторів, що у результаті може
спричинити його неплатоспроможність і, як наслідок, банкрутство.
Водночас отримання незначних обсягів прибутку (можливе при неви-
сокому рівні ризиків) ставить під сумнів доцільність діяльності даного
суб’єкта ринкової економіки, оскільки саме прибуток є основним мі-
рилом ефективності роботи.

Оскільки фінансова безпека банку визначається рівнем його за-
хищеності і ступенем ефективності діяльності, то за основу побудови
методики оцінки фінансової безпеки банку були вибрані дві групи по-
казників:
1) показники, що характеризують ефективність діяльності банку;
2) показники, що характеризують рівень його захищеності й здатність

протистояти кризовим явищам.
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У таблиці 2.13 поданий перелік показників ефективності, який
пропонується для використання в методиці, їх розрахунок і коротка
характеристика.

Одним з основних показників, що характеризують ефективність ба-
нку, є відношення прибутку до величини активів. Застосування цього
показника є доречним, оскільки решта всіх інших показників ефектив-
ності управління активами є вторинними щодо рентабельності активів.
Крім того, інші показники багато в чому визначаються політикою банку
та стратегією керівництва у сфері управління активами. По суті, з пог-
ляду конкретного банку може не надаватися жодна корисна інфор-
мація через специфіку його діяльності.

Таблиця 2.13
Показники ефективності діяльності банку

Показник Розрахунок Економічний зміст Норматив
Рентабельність
активів

Чистий прибуток /
Активи

Ефективність роботи
керівництва банку.
Віддача від вкладених
коштів. Чим значення
вище, тим краще

Не нижче середньогалузевого
або середнього значення
по групі (І, ІІ, ІІІ, ІV),
в яку входить банк.
На сьогоднішній день
порогове значення – 1,5 %*

Рівень
процентної
маржі
(кредити-
депозити)

Середня
процентна ставка
за кредитами –
середня
процентна ставка
за депозитами

Характеризує
ефективність
процентної політики.
Чим значення вище,
тим краще

Не нижче середньогалузевого
або середнього значення
по групі (І, ІІ, ІІІ, ІV), в яку
входить банк.
На думку окремих авторів,
порогове знчення – 5 %

Ефективність
роботи банку

Дохід/Витрати Загальна ефективність
роботи банківської
установи. Її здатність
генерувати дохід

Більше 1

Ефективність
операцій
з процентними
коштами

Процентний дохід /
Процентні
витрати

Збалансованість
процентних операцій
банку

Більше 1

Ефективність
комісійної
діяльності

Комісійні доходи /
Комісійні витрати

Здатність банку
заробляти на наданні
комісійних послуг

Більше 1

Прибуток
на одного
співробітника

Чистий прибуток /
Кількість
співробітників

Продуктивність
(ефективність) праці
працівників банку.
Чим значення вище,
тим краще

Не нижче середньогалузевого
або середнього значення по
групі (І, ІІ, ІІІ, ІV), в яку входить
банк. На сьогоднішній день
воно становить 11 000 грн.**

* [204].
** [205].
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Ще одним важливим показником, що характеризує ефективність
діяльності банку, є рівень його маржі, тобто різниця між ставками за
кредитами та депозитами. Даний показник фактично характеризує по-
тенціал банку, його можливість здійснювати прибуткову діяльність.
А порівняння даного показника з середнім значенням по банківській
системі і значеннями конкурентів визначає рівень потенційної конку-
рентоспроможності банку. Істотне зниження маржі за короткий про-
міжок часу негативно впливає на рівень фінансової безпеки банку. На
думку окремих авторів, значення процентної маржі має становити мі-
німум 4-5 %.

Існує ряд показників, які дозволяють оцінити загальну й частко-
ву ефективність роботи банківської установи. При цьому найширше
використовується класичне визначення ефективності як відношення
результату (доходу) до витрат, необхідних для отримання цього ре-
зультату. З даного визначення виходить, що значення показника ефе-
ктивності має бути більшим за одиницю. У протилежному випадку
суб’єкт господарювання зможе, як максимум, забезпечити собі лише
беззбиткову діяльність (ефективність = 1) або він отримуватиме збит-
ки (ефективність <1).

Загальну ефективність роботи банку характеризує відношення
сумарних доходів до сумарних витрат (відповідні значення беруться зі
“Звіту про прибутки і збитки”). Воно показує здатність банку заробля-
ти достатню кількість коштів, щоб покрити понесені витрати і отри-
мати нормальний прибуток. Як конкретні показники використовуєть-
ся зіставлення доходів і витрат по однорідних операціях. Оскільки
основну масу доходів банки заробляють на операціях з процентними
коштами, а також комісійних операціях, то пропонується використо-
вувати для аналізу два показники: ефективність операцій з процент-
ними коштами та ефективність комісійної діяльності. Їх розрахунок і
характеристика наведені в таблиці 2.13.

Наступним критерієм, що дозволяє оцінити ефективність роботи
банку, є успішність кадрової політики і дієвість системи оплати праці
персоналу банку. Роздуті штати кредитних організацій вимагають ве-
ликих витрат, а надмірні витрати на оплату праці погіршують фінан-
сові показники організації. Навпаки, порівняно невеликі мобільні ко-
лективи здатні генерувати додатковий прибуток для акціонерів. Для
кількісної оцінки даного критерію пропонується використовувати по-
казник рівня прибутку на одного співробітника.

Наступною групою показників, без якої неможливо зробити об-
ґрунтований і зважений висновок про рівень фінансової безпеки бан-
ку, є показники захищеності. Їх перелік, розрахунок і стисла характе-
ристика подані в таблиці 2.14.
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Таблиця 2.14
Показники, що характеризують рівень захищеності банку

Показник Розрахунок Економічний зміст Норматив

Ліквідність
(миттєва)

Високоліквідні активи /
Поточні пасиви

Здатність банку своєчасно
виконати свої зобов’язання
за рахунок високоліквідних
активів

>20 %

Рівень
проблемних
кредитів

(Проблемні (прострочені)
кредити / Кредитний
портфель) × 100 %

Характеризує якість
кредитного портфеля. Рівень
простроченої заборгованості
в ньому

<5 %

Коефіцієнт
кредитних
ризиків

Сума проблемних
кредитів / Сума резервів
під кредитні операції

Рівень покриття резервами
потенційних збитків
від кредитних операцій

<1

Коефіцієнт
співвідношення
кредитів
і зобов’язань

Кредити /
Зобов’язання

Агресивність кредитної
політики банку

Оптимально –
0,53-0,9
>0,9 – низька
кредитна
стійкість;
<0,53 – загроза
збитків

Коефіцієнт
достатності
капіталу

(Капітал /
(Зобов’язання +
+ капітал)) × 100 %

Співвідношення власних
і залучених коштів. Чим
вище значення, тим більший
ризик переймають на себе
власники банку

>10 %

Співвідношення
отриманих
і виданих
міжбанківських
кредитів

Сума кредитів, виданих
іншим банкам /
Сума отриманих
міжбанківських кредитів

Характеризує тип кредитної
політики, що проводиться
банком на ринку
міжбанківських запозичень

Якщо 1,4,
то це є загрозою
для кредитної
 і фінансової
стійкості банку

Загальна
валютна
позиція

Відкрита валютна
позиція по всіх іноземних
валютах у гривневому
еквіваленті / капітал банку

Характеризує валютну стійкість
банку, наскільки капітал банку
покриває можливі
збитки у разі несприятливої
зміни валютних курсів

<30 %

Розглянемо детальніше окремі показники. Ліквідність характеризує
здатність банку своєчасно здійснювати платежі за зобов’язаннями. На
наш погляд, для фінансової безпеки банківської установи основним є
показник миттєвої ліквідності. Оскільки саме можливість швидко розра-
хуватися за поточними зобов’язаннями створює передумови для стабі-
льної діяльності банку. Щонайменші ознаки нездатності банку виконати
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свої зобов’язання можуть викликати паніку серед вкладників, що, у
свою чергу, може призвести до банкрутства комерційного банку.

Рівень фінансової безпеки також безпосередньо залежить від
якості активів банку. Більшість українських банків є універсальними
кредитними установами, тому основним напрямом їх діяльності є
кредитування фізичних і юридичних осіб. Таким чином, важливим
показником є відношення суми проблемних кредитів до загальної ве-
личини кредитного портфеля. В умовах банківської системи України,
як показав аналіз, проведений в першому розділі роботи, даний показ-
ник є особливо актуальним, оскільки здатний на ранніх стадіях сигна-
лізувати про зниження рівня фінансової безпеки.

Коефіцієнт кредитних ризиків є додатковим показником, що до-
зволяє оцінити, чи достатньо сформованих резервів для того, щоб по-
крити можливі збитки за проблемними кредитами. Якщо значення да-
ного коефіцієнта перевищує одиницю, то це вказує на погіршення
фінансової безпеки банківської установи, оскільки в даному випадку
масове неповернення кредитів може призвести до збитків і спровоку-
вати банкрутство банку.

Також вважаємо, що одним з найважливіших показників рівня за-
хищеності банку є коефіцієнт співвідношення кредитів і зобов’язань.
Він характеризує агресивність кредитної політики і рівень кредитної
стійкості банку. Тип кредитної політики, що проводиться банком,
здійснює безпосередній вплив на рівень його фінансової безпеки. Оп-
тимальним діапазоном для даного коефіцієнта прийнято вважати –
0,53-0,9. Якщо значення нижче 0,53, то банківська установа може ви-
явитися неспроможною заробити достатньо коштів для виконання
своїх зобов’язань перед вкладниками і кредиторами банку. Якщо ж
значення вище 0,9, то в даній ситуації практично всі залучені банком
кошти використовуються для кредитування. А оскільки кредитування
є достатньо ризиковою операцією, то рівень фінансової безпеки зни-
жується.

За останні декілька років вітчизняні банки і компанії істотно збі-
льшили активність на міжнародних фінансових ринках. Тому вважає-
мо, що важливість контролю за валютною позицією істотно зросла. Це
пов’язано як з нестабільністю на міжнародних валютних ринках, так і
невизначеністю в політиці Національного банку щодо валютного ре-
гулювання в країні. Ігнорування даних ризиків може призвести до
втрат у фінансовій діяльності банку. Тому необхідно здійснювати
постійний контроль за рівнем валютних ризиків банку. Основним
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показником, що характеризує рівень валютного ризику, є відношення
величини відкритої валютної позиції до капіталу.

 Як базу для розробки кількісної методики оцінки фінансової без-
пеки банку ми пропонуємо використовувати комплексну методику з
інтегральним значенням у 130 балів (по 10 балів максимум на кожен із
запропонованих показників).

Рівень фінансової безпеки визначається кількістю набраних балів.
Особливість пропонованої нами методики полягає в тому, що ми

спробували подолати один з головних недоліків кількісних методик –
жорстку прив’язку до нормативних значень показників і недостатній
ступінь (особливо це стосується виставляння балів) врахування дина-
міки зміни показників.

Для усунення цих недоліків ми пропонуємо ввести поняття “сірої
зони” (за аналогією з погрішністю у фізиці). Вона характеризує те
значення показника, при якому складно однозначно оцінити показник.
Наприклад, показник рівня проблемних кредитів рекомендується не
більше 5 %. Допустиме значення цього показника у банку 4,8 % фор-
мально відповідає нормативу, але реально даний показник у бальному
виразі не можна прирівнювати до значення показника, скажімо, в 2 %.
Аналогічною є ситуація, якщо показник дорівнює 5,1 %. Формально
не відповідає нормативу, але реально, за своєю економічною суттю
дуже близький значенню в 4,8 %. Хоча картина, якщо не враховувати
“сіру зону”, для цих двох банків, буде діаметрально протилежна. Тому
ми пропонуємо використовувати як “сіру зону” інтервал ±10 % від но-
рмативного значення. Таким чином, пропонується такий розподіл ба-
лів з урахуванням значення показника (табл. 2.15).

Таблиця 2.15
Розподіл балів з урахуванням значення показника

Параметр показника Кількість балів

Гірше за нижній поріг “сірої зони” 0

Гірше за норматив, але вище за нижній поріг “сірої зони” 5

Краще за норматив, але гірше за верхній поріг “сірої зони” 7,5

Краще за норматив і вище за верхню межу “сірої зони” 10

У таблиці 2.16 подані конкретні значення “сірих зон” для кожного
із запропонованих нами показників, розрахованих на основі пропоно-
ваних в економічній літературі нормативних значень.
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Таблиця 2.16
Значення “сірих зон” для кожного із запропонованих

у методиці показників
Назва показника Нормативне значення “Сіра зона”

Рентабельність активів, % 1,5 1,35-1,65
Рівень процентної маржі (кредити-депозити), % >5 4,5-5,5
Ефективність роботи банку Більше 1 0,9-1,1
Ефективність операцій з процентними коштами Більше 1 0,9-1,1
Ефективність комісійної діяльності Більше 1 0,9-1,1
Прибуток на одного співробітника 11 000 10 000-12 000
Ліквідність (миттєва), % >20 18-22
Рівень проблемних кредитів, % <5 4,5-5,5
Коефіцієнт кредитних ризиків <1 0,9-1,1
Коефіцієнт співвідношення кредитів
і зобов’язань

Оптимально – 0,53-0,9,
>0,9 – низька кредитна
стійкість,
<0,53 – загроза збитків

0,5-0,9

Коефіцієнт достатності капіталу, % >10 9-11
Співвідношення отриманих і виданих
міжбанківських кредитів

Якщо >1,4, то це загроза
для кредитної
та фінансової стійкості
банку

1,25-1,55

Загальна валютна позиція, % <30 27-33

Для того, щоб врахувати динаміку зміни показників, ми пропону-
ємо використання додаткових балів. У випадку, якщо динаміка зміни
показника позитивна, до поточної кількості балів по показнику дода-
ється 1 бал (якщо показник є максимальним, то бали не додаються).
Якщо ж динаміка негативна, то, відповідно, віднімається один бал.

Таким чином, оцінку фінансової безпеки банку пропонується
проводити за такою формулою:
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(2.1)

де S  – загальна кількість балів;
iMAX  – кількість балів з і-го показника;
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it   – нормативне значення і-го показника;

hZ   – верхня межа “сірої зони”;

lZ  – нижня межа “сірої зони”;

iK  – фактичне значення і-го показника;

iD  – премія/штраф за тенденції зміни і-го показника;

За результатами аналізу банк може отримати один з трьох типів
оцінки рівня фінансової безпеки: критичний (менше 80 балів), недо-
статній (80-110 балів), достатній (110-130 балів). Критична оцінка
означає серйозне порушення рівня фінансової безпеки банку. Недо-
статня оцінка свідчить про наявність ряду проблем у діяльності банку,
які в майбутньому можуть послужити причиною виникнення кризи.
Достатня оцінка відповідає фінансово безпечному стану банку.

Таким чином, фінансова діагностика об’єднує в собі методи кіль-
кісного і якісного аналізу, що дає аналітику можливість отримати по-
вну картину фінансового становища банку й оцінити реальний ступінь
загрози його фінансовій безпеці. Використання запропонованого нами
інструментарію дозволить банку не тільки попереджати виникнення
кризових ситуацій на початковій стадії, але і визначати їх причини,
що створює необхідні передумови для правильного вибору важелів і
методів з нейтралізації потенційних криз.

2.2.3. Методичні основи використання фінансових методів
і важелів у системі фінансової безпеки банків

Запропонована система фінансової безпеки містить підсистему
фінансових методів і важелів. Вона формує ядро системи фінансової
безпеки банку. Використовуючи пропоновані нами методи і важелі,
банківська установа зможе попереджати появу кризових ситуацій на
початкових стадіях і визначати причини їх виникнення, що створює
передумови для її ефективної діяльності.

Завданнями підсистеми фінансових важелів і методів у системі
фінансової безпеки є:
· вибір оптимальних антикризових стратегій та інструментарію;
· нейтралізація кризових явищ;
· усунення причин і наслідків кризи;
· забезпечення ефективної діяльності банку.

Насамперед необхідно визначити сутність використовуваних на-
ми фінансових категорій. Отже, уточнимо, що саме ми відноситимемо
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до методів і важелів. Відповідно до загальноприйнятого підходу осно-
вними елементами будь-якого фінансового механізму є:
1) фінансові методи;
2) фінансові важелі;
3) правове забезпечення;
4) нормативне забезпечення;
5) інформаційне забезпечення [91].

При цьому під фінансовими методами розуміють різні способи
дії фінансових відношень на господарський процес. До них відносять:
фінансове планування, фінансове прогнозування, фінансовий аналіз,
інвестування, оподаткування, матеріальне стимулювання і відповіда-
льність, страхування, заставні операції, трансфертні операції, трастові
операції, оренду, лізинг, факторинг, відносини з акціонерами, іншими
господарськими суб’єктами, органами державного управління. Дія
методів виявляється у формуванні та використанні грошових фондів.

Фінансові важелі є прийомами дії фінансового методу. Це мо-
жуть бути прибуток, дохід, амортизаційні відрахування, фінансові са-
нкції, ціна, орендна плата, дивіденди, процентні ставки, дисконт, ці-
льові фонди, пайові внески, інвестиції, котирування валютних курсів,
форми розрахунків, види кредитів, франшиза і тому подібне.

Таким чином, дія фінансових методів відбувається через застосу-
вання фінансових важелів. Проте приведені вище визначення даних
фінансових категорій володіють тим недоліком, що вони дуже універ-
сальні і тому підходять для будь-якого господарюючого суб’єкта. Але
банк є особливим специфічним видом підприємства, предметом діяль-
ності якого є гроші. При цьому велику частину коштів, що знаходяться у
розпорядженні будь-якого банку, становлять його зобов’язання перед
вкладниками і кредиторами. Відповідно, фінанси банків мають свої
особливості. Тому стосовно процесу управління фінансами в банках
правильніше використовувати даний підхід.

Управління фінансами банку, як система економічного управлін-
ня, містить:
1) керовану систему (об’єкт управління: капітал, позикові і залучені

кошти, активи, фінансовий інструментарій, ліквідність, банківські
операції, фінансові результати);

2) управляючу систему (суб’єкт управління: керівництво банку);
3) функціональну підсистему (інструменти управління: планування,

регулювання, аналіз, контроль);
4) підсистему забезпечення (блок забезпечення процесу управління

фінансами: нормативне, інформаційне, технологічне і кадрове за-
безпечення).
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Враховуючи це, як фінансові методи ми розглядатимемо інстру-
менти фінансового менеджменту банку (планування, регулювання,
аналіз, контроль), які впливають на господарський процес за допомо-
гою певних важелів.

До основних важелів, за допомогою яких банк може здійснювати
управління фінансовою безпекою, можна віднести: капітал, залучені і
позикові ресурси, валютну позицію, активи, ліквідність і платоспро-
можність, банківські продукти і операції, фінансові результати (при-
буток, доходи), заробітну плату, податки та ін.

 Комбінація даних методів і важелів становить підсистему фінан-
сових методів і важелів забезпечення фінансової безпеки. Схематично
дана підсистема подана на рис. 2.8.

Рис. 2.8. Підсистема фінансових методів
і важелів управління фінансовою безпекою

Оскільки банківська система України володіє цілим рядом особ-
ливостей, які мають бути враховані в процесі управління фінансовою
безпекою, необхідно сформувати перелік тих фінансових важелів і ме-
тодів, використання яких є найбільш доцільним для вітчизняних бан-
ків. Даний перелік має базуватись на аналізі сучасного стану банків-
ської системи України в контексті її безпеки, а також на дослідженнях
вітчизняних і зарубіжних дослідників у сфері фінансового менеджме-
нту і фінансової безпеки.
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Аналіз найбільш істотних загроз фінансовій безпеці банків, а та-
кож засобів їх усунення дозволив розробити перелік типових загроз і
методів їх усунення (табл. 2.17). Безпосереднє ж виявлення проблем-
них ділянок може здійснюватись, зокрема, і за допомогою розробленої
методики оцінки рівня фінансової безпеки.

Таблиця 2.17
Типові загрози фінансовій безпеці банків

Проблема Засіб усунення (теорія) Практика вітчизняних банків
1. КРЕДИТУВАННЯ

1.1. Зростання
проблемної
заборгованості
в цілому.

1.2. Зростання
проблемної
заборгованості
за окремими
групами
позичальників

- перегляд кредитної політики;
- формування резервів

під кредитні операції;
- диверсифікація

кредитного портфеля;
- врахування в методиках оцінки

кредитоспроможності
галузевих особливостей
позичальників;

- участь у роботі кредитних
бюро (кредитування
фізичних осіб);

- політика “обмеженого”
зростання;

- контроль за позичальниками
та їх фінансовим станом

- резерви формуються
в повних обсягах;

- орієнтація переважно
на швидке нарощування
кредитних портфелів;

- надмірно ліберальні
процедури кредитування
фізичних осіб;

- розвиток кредитних бюро
знаходиться
на початковій стадії;

- слабкий, часто формальний,
контроль використання
кредитних коштів
і стану заставного майна

2. ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
2.1. Падіння ринкового

курсу цінних
паперів,
що знаходяться
у власності банку

- встановлення лімітів на
операції з цінними паперами;

- диверсифікація торговельного
та інвестиційного портфелів;

- консервативна політика
в сфері операцій з цінними
паперами;

- створення резервів;
- проведення операцій тільки

з висококласними паперами

- обмежена активність банків
на ринку цінних паперів,
що пов’язана із загальною
розвиненістю фондового
ринку України;

- нормативи, встановлені НБУ,
дотримуються

3. ЗЛОЧИННІ ДІЇ
3.1. Протиправні дії

з боку третіх осіб
(напади на касу,
відділення, злам
інформаційних
систем)

- фізична охорона приміщень
і вантажів, що інкасуються;

- використання спеціальних
приміщень;

- побудова захищених
комп’ютерних мереж

рекомендації дотримуються
в повному обсязі
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Продовж. табл. 2.17
Проблема Засіб усунення (теорія) Практика вітчизняних банків

3.2. Злочинні дії
співробітників

- фінансовий контроль;
- справедлива оплата праці;
- ефективна робота служби

внутрішньої безпеки

- середня заробітна плата
в банківському секторі
є однією з найвищих
по галузях економіки;

- у кожному банку є служби
безпеки і внутрішнього
аудиту

4. ЛІКВІДНІСТЬ
4.1. Нездатність

банку виконати
свої поточні
зобов’язання

- прогнозування;
- достатній обсяг

високоліквідних активів;
- збалансованість активів

і пасивів;
- формування вторинних

резервів (за рахунок
низькодохідних, але
високонадійних інструментів);

- використання керованих
пасивів

- банки дотримуються
нормативів ліквідності;

- здійснюється прогнозування
обсягів вимог клієнтів;

- використання вторинних
резервів проблематичне;

- ринок керованих пасивів
в основному представлений
міжбанківськими позиками

5. ЕФЕКТИВНІСТЬ
5.1. Низька

рентабельність
банків
3 і 4 груп

- перегляд кредитної політики;
- розширення масштабів

діяльності (відкриття філій
і відділень);

- пошук і заняття власної
ринкової ніші;

- залучення нових клієнтів;
- підвищення якості

менеджменту

- у малих банків (4 група)
відсутня диверсифікація
операцій. Вони орієнтовані
на обслуговування одного
або декількох крупних клієнтів;

- низька якість управління;
- сильна залежність

від крупних акціонерів

6. МЕНЕДЖМЕНТ
6.1. Низька якість

менеджменту.
6.2. Низький рівень

банківського
сервісу

- регламентація органом
нагляду вимог до керівництва
банків;

- прийом на роботу
висококваліфікованих
співробітників;

- реінжиніринг бізнес-процесів;
- перегляд організаційної

структури;
- розробка та чітке виконання

внутрішніх положень,
що регламентують роботу
підрозділів

- спостерігається дефіцит
висококваліфікованих кадрів;

 - банки працюють в умовах
низької конкуренції;

- орієнтація на досягнення
кількісних показників
зростання;

- низька корпоративна
культура
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Продовж. табл. 2.17
Проблема Засіб усунення (теорія) Практика вітчизняних банків

7. ВАЛЮТНІ РИЗИКИ
7.1. Можливість

непрогнозованої
зміни валютного
курсу,
що обумовлена
політичною
нестабільністю.

7.2. Значні запозичення
на міжнародних
фінансових ринках.

7.3. Світові фінансові
кризи

  управління валютною
позицією, включаючи:
встановлення лімітів на обсяг
балансових і позабалансових
операцій; обмеження
спекулятивних операцій
з валютними
коштами; вирівнювання
структури активів і пасивів
в іноземній валюті; зміна
термінів валютних платежів;
хеджування та ін.

- відсутні інструменти
для хеджування ризиків;

- валютні ризики
обмежуються нормативами
НБУ, які вітчизняними
банками виконуються
повною мірою

8. МІЖБАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ
8.1. Ризик зміни

вартості кредиту.
8.2. Наявність

залежності
між умовами
кредитування
і репутацією банку.

8.3. Висока
волатильність
ринку

- підтримка необхідного іміджу
банку на ринку (точне і повне
виконання всіх міжбанківських
угод);

- аналіз і врахування
кон’юнктури ринку з метою
вибору оптимального
моменту для залучення
міжбанківських кредитів;

- використання математичних
моделей для порівняння
динаміки витрат
на обслуговування кредитів
і доходів від розміщення
отриманих коштів

- ринок міжбанківських
кредитів найчастіше
використовується
для покриття потреби
в ліквідних коштах;

- кошти надаються
переважно на
короткостроковій основі;

- теоретичні рекомендації
дотримуються

Необхідно підкреслити, що управління капіталом є одним з осно-
вних фінансових методів забезпечення фінансової безпеки банку, а та-
кож усунення і подолання банківських криз. За інших рівних умов чим
вище рівень капіталізації банку, тим вище його здатність протистояти
внутрішнім і зовнішнім загрозам фінансовій безпеці. Одним з важелів,
що дозволяє підвищити рівень фінансової безпеки в кризових ситуаці-
ях, є збільшення статутного капіталу банку.

Перейдемо до безпосереднього аналізу таблиці 2.17. У частині
управління кредитним портфелем можна виділити три основні рекоме-
ндації для вітчизняних банків:

1. Застосування політики обмеженого зростання. Дуже швидкий
розвиток банку створює серйозні передумови для порушення стабі-
льності його роботи. Неможливо зберігати високу якість кредитних
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портфелів при існуючих вибухових темпах зростання вітчизняної бан-
ківської системи.

2. Участь у роботі кредитних бюро. Банки все частіше стикаються
з тим, що позичальники вводять їх в оману, надаючи недостовірну ін-
формацію (зокрема про наявність або відсутність кредитів в інших ба-
нках). Кредитні бюро, у свою чергу, дозволяють ефективно виявляти
неблагонадійних позичальників.

3. Постійне вдосконалення кредитних методик. Необхідно від-
стежувати проблемні кредити та виявляти загальні причини їх виник-
нення. У разі виявлення таких необхідно модифікувати використову-
вані методики кредитування.

Ще однією загрозою для фінансової безпеки банків є падіння рин-
кових курсів цінних паперів, що знаходяться в портфелі банку. До осно-
вних способів боротьби з даним видом ризиків можна віднести такі:

1. Лімітація обсягів операцій з цінними паперами (абсолютна су-
ма або відсоток від активів). Визначаючи даний ліміт, банк обмежує
свої можливі втрати.

2. Диверсифікація вкладень у цінні папери. Не можна допускати
концентрації в торговому і інвестиційному портфелях банку цінних
паперів, випущених одним суб’єктом підприємницької діяльності, або
паперів, емітованих підприємствами однієї галузі. Так створюється
дворівнева система лімітів. По-перше, визначається загальна, макси-
мально можлива величина вкладень у цінні папери, і, по-друге, виста-
вляються ліміти на структуру самого портфеля.

3. Зважена політика проведення торгових операцій. Банки, що
проводять агресивну кредитну і торгову політику, мають нижчий рі-
вень фінансової безпеки. Отже, для банківської установи оптималь-
ним є варіант використання консервативної стратегії роботи на фон-
довому ринку.

4. Створення резервів під торгові операції, що проводяться. Резе-
рви дозволяють банку покривати можливі втрати від непередбачених
курсових змін ринкової вартості цінних паперів.

Як показав проведений у попередніх підрозділах аналіз, загрозу
протиправних дій з боку службовців банків можна оцінити як достат-
ньо високу і здатну призвести до серйозного погіршення рівня фінан-
сової безпеки. Для профілактики та мінімізації даної внутрішньої за-
грози слід використовувати:

1. Фінансовий контроль. Особливий наголос має бути зроблений
на використанні основного методу фінансового контролю – ревізії, а
також побудові ефективної системи внутрішнього аудиту.
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2. Заробітну плату. Працівники йдуть на злочини в двох випад-
ках. По-перше, коли вони відчувають безкарність своїх дій. По-друге,
коли не бачать адекватної винагороди за свої зусилля. Тому банку слід
керуватись принципами справедливої оплати в процесі визначення за-
робітної плати своїм працівникам.

Ще однією істотною загрозою є зниження рівня ліквідності бан-
ків. У фінансовій діяльності банківських установ цілком вірогідна
ситуація, коли вимоги вкладників банку перевищать суму його висо-
коліквідних активів і вторинних резервів. У подібній ситуації різко
знижується рівень фінансової безпеки. Комерційний банк буде зму-
шений продавати менш ліквідні активи (наприклад довгострокові цін-
ні папери, формувати пакети кредитів і реалізовувати їх на вторинно-
му ринку). Дострокова ж реалізація активів призводить до втрат,
оскільки банку доведеться реалізовувати їх з дисконтом. Безумовно,
існують й інші методи вирішення даної проблеми. Банк може зверну-
тись до “керованих пасивів”, таких як міжбанківські позики, випуск
депозитних сертифікатів тощо. Якщо ж виникає системна банківська
криза, доступ до ринку керованих пасивів може виявитися закритим.
У такій ситуації залишається тільки один вихід – реалізація активів із
втратою частини їх вартості.

Щоб не допустити подібного розвитку подій, банкам слід вико-
ристовувати й постійно удосконалювати в процесі своєї роботи мате-
матичні методики прогнозування динаміки вимог клієнтів. Безумовно,
необхідною умовою збереження фінансової безпеки є виконання нор-
мативів ліквідності, встановлених Національним банком.

Суттєвою загрозою є низька ефективність роботи банків третьої і
четвертої груп. Наприклад, величина прибутку окремих малих банків
становить близько 50 000 гривень, що, безумовно, свідчить про роботу
на межі самоокупності. Даний факт у поєднанні з орієнтацією цих ба-
нків на роботу з декількома крупними клієнтами створює реальну за-
грозу їх фінансовій безпеці.

Якість менеджменту вітчизняних банків є об’єктом постійної
критики з боку вчених, що займаються дослідженнями в сфері банків-
ського менеджменту. Певні поліпшення в даній сфері спостерігають-
ся, але кардинальних змін можна чекати тільки після посилення кон-
куренції на банківському ринку. На даному ж етапі розвитку можна
порекомендувати банкам таке: приймати внутрішні програми підви-
щення кваліфікації кадрів, відправляти працівників на стажування в
зарубіжні банки, використовувати матеріальні заохочення (надбавки
до заробітної плати) для стимулювання працівників до підвищення
власного професійного рівня.
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Банки є одним з головних гравців валютного ринку, на якому їх
діяльність полягає в управлінні пасивами та активами в іноземній ва-
люті. Валютний ризик виникає у зв’язку зі змінами валютних курсів і
пояснюється тим, що, по-перше, банки використовують різні валюти
при проведенні операцій, і, по-друге, зобов’язання і вимоги, виражені
в іноземній валюті, можуть не збігатися за термінами і сумами.

За останні декілька років активність українських банків на між-
народному фінансовому ринку суттєво збільшилась. Банки відчували
потребу в дешевих фінансових ресурсах і розміщували власні боргові
зобов’язання на іноземних ринках. Залучені кошти потім конвертува-
лись в гривню і спрямовувались на кредитування фізичних і юридич-
них осіб. Певною мірою валютні ризики стали менш актуальними піс-
ля кризи іпотечного кредитування у світі, оскільки вітчизняні банки
виявились фактично відрізаними від даного джерела. Проте після по-
долання світовою фінансовою системою даної кризи слід чекати по-
дальшого нарощування банками України своїх боргових зобов’язань
перед зарубіжними кредиторами. З урахуванням того, що наші банки
не мають великого досвіду роботи на міжнародних ринках, їм слід
приділяти більше уваги хеджуванню валютних ризиків. Інакше їх ак-
тивність на даних ринках призведе до зниження рівня фінансової
безпеки.

Міжбанківське кредитування в Україні, на нашу думку, має в ос-
новному спекулятивний характер. Банки використовують міжбанків-
ські кредити як джерело коштів для покриття поточної потреби в лік-
відних активах.

Важливим моментом, що гарантує ефективну роботу підсистеми
фінансових методів і важелів, є те, що заходи щодо забезпечення фі-
нансової безпеки не повинні зводитися до разових, які спрямовані на
підвищення продуктивності праці банківських працівників, скорочення
операційних і неопераційних витрат, підвищення якості обслуговуван-
ня клієнтів, поліпшення ризик-менеджменту та інших подібних дій. Ці
завдання потрібно вирішувати незалежно від стану, в якому знаходить-
ся банк. Криза ж вимагає від менеджерів, як правило, нестандартних
рішень, часом навіть неприйнятних для нормального стану. Наприклад,
може виявитись потрібним масове звільнення співробітників банку або
закриття окремих філій. Вибір того або іншого варіанта рішення в ці-
лому визначається причинами, які призвели до виникнення кризової
ситуації. Особливістю будь-яких антикризових заходів є підвищений
ризик проведення подібних операцій. З цього виходить, що антикризо-
ва робота повинна проводитися систематично і бути спрямована на-
самперед на виявлення криз на початкових стадіях.
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Таким чином, підсистема фінансових важелів і методів надає ба-
нку необхідний інструментарій для недопущення розвитку кризових
ситуацій, а також забезпечення ефективної його діяльності. Викорис-
тання запропонованих інструментів дозволить усувати можливі про-
блеми в діяльності банку та забезпечувати необхідний рівень його фі-
нансової безпеки.

2.2.4. Контроль та оцінка в системі фінансової безпеки банків
Заключною підсистемою, яка необхідна для ефективної діяльнос-

ті системи фінансової безпеки банку, є підсистема контролю та оцінки
результатів. Саме контроль є тією ланкою, яка пов’язує між собою всі
підсистеми фінансової безпеки.

Контроль визначають як процес забезпечення досягнення органі-
зацією своїх цілей, за допомогою якого керівники забезпечують від-
повідність фактичних дій і запланованих. Контроль розглядається як
одна з обов’язкових функцій будь-якого управлінського впливу, і він
є його логічним завершенням. Основною метою системи контролю
будь-якого процесу є своєчасне виявлення відхилень від нормального
(запланованого) ходу проведення і здійснення адекватних управлінсь-
ких заходів щодо покращення становища для забезпечення виконання
розроблених планів, досягнення встановлених цілей діяльності [165].

У свою чергу, під оцінкою мається на увазі співвідношення
об’єкта з прийнятим критерієм, зразком або нормою [262].

Таким чином, функції контролю за результативністю заходів що-
до забезпечення фінансової безпеки, оцінки їх ефективності і достат-
ності, а також координації інформаційних потоків, в рамках пропоно-
ваної нами системи, здійснюються підсистемою контролю та оцінки.

Мета підсистеми – контроль над виконанням функцій іншими пі-
дсистемами і достовірна оцінка результативності й ефективності їх ді-
яльності.

Підсистема контролю та оцінки має вирішувати такі завдання:
· контроль над виконанням своїх функцій іншими підсистемами сис-

теми фінансової безпеки банку;
· на підставі даних інших підсистем – визначення причин і масшта-

бів кризи, а також результатів, яких необхідно досягти в рамках ре-
алізації антикризових заходів;

· порівняння досягнутих результатів з очікуваними показниками;
· визначення ступеня відхилення фактичних результатів від заплано-

ваних;
· контроль за розробкою оперативних рішень з нормалізації діяльно-

сті банку;
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· оцінка ефективності заходів щодо нейтралізації кризи, висновки
щодо їх достатності, а також необхідності додаткових заходів;

· спостереження за ходом реалізації завдань фінансового управління;
· забезпечення обміну інформаційними потоками між підсистемами

та обробка інформаційних потоків усередині системи.
Функціонально контроль вирішує цілий комплекс завдань і об’єд-

нує між собою всі елементи системи фінансової безпеки банку. Він
забезпечує взаємозв’язок між формуванням інформаційної бази, ана-
лізом, плануванням, розробкою і реалізацією антикризових заходів,
оцінкою їх ефективності і формуванням висновків (рис. 2.9).

І якщо інші підсистеми системи фінансової безпеки банку за сво-
єю суттю є виконавчими, то саме підсистема контролю повинна міс-
тити в собі аналітико-управлінські основи. Тому ми пропонуємо виді-
лення трьох складових діяльності підсистеми контролю та оцінки
результативності:

1. Методологічна складова. Розробка методології оцінки рівня
фінансової безпеки, участь у розробці антикризової програми.

2. Контроль. Забезпечення достовірності даних від інших підсис-
тем, контроль за виконанням підсистемами поставлених перед ними
завдань.

3. Аналітична частина. Обмін інформаційними потоками, аналіз
змісту інформаційних потоків, аналіз відхилень, виявлення причин
кризових ситуацій, розробка рекомендацій для керівництва.

Рис. 2.9. Комплекс контролю
для забезпечення фінансової безпеки банку
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У рамках дії системи фінансової безпеки банку пропонується
здійснення двох типів контролю:
1) поточний – здійснюється безпосередньо під час функціонування

банку і виконання антикризових заходів. Його головною метою є
оцінка відповідності фактичних результатів поставленим завданням.
Також оцінюється і ступінь ефективності, адекватності дій щодо за-
безпечення фінансової безпеки;

2) підсумковий – здійснюється за фактом закінчення звітного періоду
або реалізації комплексу антикризових заходів. Його мета – переві-
рка відповідності досягнутих результатів поставленим цілям, а та-
кож оцінка ефективності здійснюваних заходів і ухвалення рішення
про необхідність додаткових заходів щодо забезпечення фінансової
безпеки.

Головною функцією цієї підсистеми є оцінка результатів дії сис-
теми фінансової безпеки й окремих її складових. Підсумком дії функції
оцінки є висновки про проведену роботу. Дана функція реалізується
шляхом проведення контролю за виконанням планів, аналізу відхи-
лень і внесенням необхідних коректив. Завдання контролю за вико-
нанням планів – звернути увагу на важливі відхилення, які вимагають
детального аналізу. Це можна здійснити шляхом управління відхи-
леннями.

Зіставлення фактично досягнутих і планових (цільових) показни-
ків діяльності здійснюється шляхом їх порівняння і розрахунку показ-
ників абсолютного і відносного відхилень. Характер порівняння по
кожному з показників системи контролю визначається його суттю.
Показники, які використовуються для цього, залежать від характеру
аналізованої діяльності. Якщо об’єктом аналізу є ліквідність, то, від-
повідно, ключовими є фінансові показники, які характеризують лікві-
дність. Відповідність або невідповідність їх нормам і визначатиме –
виконано план чи ні, а також те, наскільки ефективно працював банк.

Практично реалізовувати оцінку рекомендується шляхом прове-
дення повторної діагностики, під час якої особливу увагу приділяють
кризовим ділянкам роботи банку.

Підсумковим критерієм ефективності буде поліпшення фінансо-
вого стану банку як з погляду кількісного, так і якісного аналізу.

При цьому найбільш складним етапом роботи контролера є ви-
значення допустимих меж відхилення контрольних показників та оці-
нка ступеня нейтралізації того або іншого кризового явища. Згідно
з класичним підходом до здійснення контролю на підготовчому етапі
мають бути визначені і зафіксовані допустимі межі відхилень і про-
гнозні значення по кожному з контрольованих показників у сумі або
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у відсотках. Розмір допусків залежить від трьох чинників: характерис-
тики контрольного стандарту, масштабів діяльності, прийнятої страте-
гії. Кількісні параметри допустимих відхилень, як правило, не обґрунто-
вуються, а задаються емпірично, враховуючи досвід експерта і специфіку
процесу, який контролюється.

Після визначення фактично досягнутих результатів і їх порівнян-
ня зі встановленими стандартами процес контролю вступає в третій,
завершальний етап – обґрунтування необхідних заходів.

Наступною функцією, яку повинна виконувати підсистема конт-
ролю та оцінки результатів, є обмін інформаційними потоками між
підсистемами фінансової безпеки банку, а також проведення аналі-
тичної роботи. Дана функція є ланкою, яка об’єднує інші частини
системи. Саме підсистема контролю та оцінки результатів відповідає
за інформаційні потоки – їх переміщення і надходження до адресата.
Крім того, перевіряється зворотний зв’язок, а саме: чи правильно ін-
терпретована інформація, чи правильно виконуються планові заходи.
Вона є буфером між іншими підсистемами.

Інформація, яка надається контролерами, використовується мене-
джерами з метою:
а) планування, оцінки й управління діяльністю банку;
б) забезпечення належного використання активів банку;
в) комунікації із зацікавленими зовнішніми особами.

Очевидно, що для виконання своїх функцій менеджерам необхід-
на повна, достовірна і своєчасна інформація. Також інформація має
бути систематизована, проаналізована, інтерпретована і агрегована.
Саме в цьому полягає місія контролерів: в інформаційній, а також
консультаційній підтримці менеджерів для того, щоб останні могли
якісно виконувати свою роботу.

Робота контролера не зводиться тільки до підготовки та надання
інформації для керівництва. Контролери також активно залучаються
до процесу управління банком:
· вони беруть участь в ухваленні стратегічних, тактичних і оператив-

них рішень;
· разом із менеджментом здійснюють свій внесок у забезпечення ко-

ординації зусиль окремих підрозділів банку;
· забезпечують функціонування банку як єдиного організму, що до-

зволяє досягти якнайкращих результатів у довгостроковій, серед-
ньостроковій і короткостроковій перспективах.

Контролер у системі фінансової безпеки банку відповідає не тіль-
ки за розробку комплексу заходів щодо протидії кризовим явищам,
але і за адаптацію персоналу банку до роботи в рамках створеної
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системи фінансової безпеки. В обов’язки контролера також входить
забезпечення учасників процесу фінансового управління необхідною
фінансово-економічною інформацією, наприклад, фактичними даними
минулих періодів, цільовими показниками на перспективу, плановими
значеннями ряду коефіцієнтів, лімітів і нормативів. Також контролер
відповідає за організацію процесів попередження криз, а отже, він по-
винен володіти необхідними повноваженнями для здійснення заходів
щодо забезпечення фінансової безпеки.

Підсистема контролю та оцінки результатів не обмежується тіль-
ки внутрішнім контролем за реалізацією заходів щодо забезпечення
фінансової безпеки і оцінкою їх результативності, але і є ефективною
координуючою системою забезпечення взаємозв’язку між формуван-
ням інформаційної бази, діагностикою, плануванням і контролем.

Таким чином, контроль, з одного боку, є завершальним етапом
процесу забезпечення фінансової безпеки банку, а з іншого – це ланка,
яка поєднує всі інші складові запропонованої системи. Він забезпечує
зворотний зв’язок, оцінюючи ефективність фінансових заходів і звер-
таючи увагу менеджерів на значні відхилення від запланованих показ-
ників, що дає можливість ухвалювати оперативні управлінські рішення,
спрямовані на виконання поставлених завдань. Застосування контро-
лю дозволяє істотно підвищити ефективність дії системи фінансової
безпеки банку в цілому.

Таким чином, використання пропонованої системи фінансової
безпеки в банках, з урахуванням розроблених пропозицій, дозволить
підвищити рівень їх фінансової безпеки, ступінь ефективності і захи-
щеності діяльності.

2.3. РОЗВИТОК ОКРЕМИХ СКЛАДОВИХ СИСТЕМИ
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ

2.3.1. Обґрунтування необхідності врахування
моральних ризиків та асиметрії інформації
при оцінці рівня фінансової безпеки банків

Шахрайство з боку клієнтів є однією з основних загроз фінансо-
вій безпеці банків. Шахрайство – це досить широкий спектр як мож-
ливих злочинних дій, так і злочинної бездіяльності з боку працівників
і третіх осіб.

Потенційні злочинні дії з боку клієнтів контролюються службами
безпеки банків, а список потенційних злочинних дій з боку клієнтів у
загальних рисах відомий заздалегідь. Тобто, банк має можливість
припинити злочинні дії до їх здійснення шляхом проведення заходів
щодо їх попередження. Набагато складніше запобігати і відстежувати
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ситуації навмисної бездіяльності клієнтів, які можуть спричинити не-
гативні наслідки для банку.

Наведемо приклад. Використовуючи кредитну картку, клієнт по-
зичає гроші без забезпечення. Більшість кредитних карток дозволяють
їх власникам розпоряджатися коштами в розмірі до декількох тисяч
доларів, і при цьому значна кількість людей має декілька таких кар-
ток. Банки, що емітують пластикові картки, отримують дохід, нарахо-
вуючи відсотки на борг позичальника. Але банк не може заздалегідь
відрізнити “високоякісних” позичальників (що повертають борги) від
“низькоякісних” (що не повертають). Очевидно, що боржники краще,
ніж банк, знають, будуть вони повертати борг чи ні. Крім того, борж-
ник може не здійснювати активних дій для того, щоб повернути борг.
Припустимо, якщо клієнт не піклується про повернення боргу, він
може спокійно погодитися на звільнення з роботи. Це, природно, по-
збавить його можливості погасити заборгованість перед банком. Існує
багато таких форм поведінки клієнтів, які ґрунтуються на різному об-
сязі інформації у банку та боржника.

Насправді, проблема набагато ширша як у варіантах прояву, так і в
можливих негативних наслідках. Головною її особливістю є наявність
ситуації, коли особа, що володіє необхідною для ухвалення рішення ін-
формацією, має інтереси, які відрізняються від інтересів сторони, що ух-
валює рішення, і ця особа може бути зацікавлена в тому, щоб не надава-
ти повну і точну інформацію, яка має істотне значення для ухвалення
рішення, і намагатиметься використовувати інформаційну перевагу для
того, щоб вплинути на ухвалення вигідного для себе рішення.

Ця та подібні ситуації обумовлені існуванням так званих “мора-
льних ризиків”. Дане поняття є відносно новим в економічній літера-
турі і практично не досліджене – не існує достатньої теоретичної бази
як з їх класифікації, оцінки, так і щодо методів боротьби.

Поняття морального ризику виникло у сфері страхування, де під
ним розуміли небезпеки, пов’язані з природою людини і залежні від
рис характеру, поведінки, репутації страхувальника або особи, що
пропонує що-небудь для страхування [109].

В його основі лежить уявлення про те, що сам факт страхування
підвищує вірогідність події, від настання якої здійснюється страхуван-
ня. Це відбувається тому, що страхування послаблює стимули застра-
хованої сторони до вживання превентивних заходів. Наведемо такі
приклади:
· домовласник, який меншою мірою піклується про те, щоб замикати

свій будинок, коли він застрахований;
· власник автомобіля, який ризикованіше керує своїм автомобілем,

оскільки він застрахований;
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· людина, що приділяє менше уваги своєму здоров’ю, оскільки у неї
є медична страховка [161].

Моральний ризик пов’язаний з людським фактором і особливос-
тями поведінки людей. Наступне визначення дає уявлення про чинни-
ки, які можуть викликати таку негативну поведінку людей. Мораль-
ний ризик – це ризик, пов’язаний з тим, що наявність контракту
змінить поведінку однієї або обох сторін, що укладають контракт. На-
приклад, застрахована компанія приділятиме менше уваги пожежній
безпеці [118].

Отже, зобов’язання, які виникають між сторонами на основі нері-
вності інформації, можуть змінювати поведінку однієї із сторін у зби-
ток іншій.

Останнім часом моральний ризик почали розглядати і в інших
сферах людської діяльності. З погляду підприємства моральний ризик –
це недобросовісність постачальника, пов’язана з відсутністю належ-
ного контролю; несумлінне ставлення до службових обов’язків, ухи-
лення від податків та інші явища, що завдають збитку іміджу ділової
людини [53].

Ситуації, в яких виникає моральний ризик, характеризуються по-
єднанням певних умов:
· інтереси виконавця і замовника не збігаються, виконавець переслі-

дує свої власні інтереси у збиток інтересам замовника;
· виконавці застраховані від несприятливих наслідків своїх дій;
· замовник не в змозі здійснювати повний контроль і  примус.

Отже, моральний ризик – це дії економічних агентів з максиміза-
ції їх власної корисності в збиток іншим внаслідок нерівності інфор-
мації та відмінності інтересів, що проявляються в зміні поведінки од-
нієї із сторін контракту.

Однією з основних передумов появи моральних ризиків є асимет-
ричність інформації (коли дві сторони мають різний рівень інформації
по предмету їх відносин).

Неповнота інформації є неодмінною ознакою економічного жит-
тя. Вона може впливати на умови та особливості функціонування ри-
нків, створюючи додаткові трансакційні витрати для економічних аге-
нтів. Асиметричність інформації створює можливість зловживання
одного з учасників операцій неінформованістю контрагента.

У банківській справі під моральним ризиком більшість учених
розуміють ту частину ризиків, яка пов’язана з порядністю або чесніс-
тю майбутнього позичальника.

Якщо не у всіх випадках, то принаймні за відсутності забезпечен-
ня моральний ризик стає одним з найважливіших елементів кредиту.
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Особистий фактор стає переважаючим над всіма іншими, оскільки,
якщо людина не володіє достатньо твердим характером і порядністю,
вона не заслуговує на довіру, які б можливості і матеріальні ресурси
не були в її розпорядженні [68].

Це лише один з аспектів моральних ризиків, що виникають у ба-
нківській діяльності. Враховуючи сутність моральних ризиків, можна
запропонувати таку класифікацію їх (рис. 2.10).

Рис. 2.10. Класифікація моральних ризиків
у банківській діяльності

Всі моральні ризики в банківській діяльності можна поділити на
дві великі групи:
· моральні ризики, що виникають усередині банку;
· моральні ризики, що генеруються зовнішнім середовищем банку.

Кожна з цих груп включає набір конкретних ситуацій, що містять
у собі ризикову складову, яка є проявом моральних ризиків. Розгля-
немо групу внутрішніх моральних ризиків.

Одним з основних внутрішніх моральних ризиків для банку є на-
явність гарантованого вільного доступу до ресурсів. У даному випадку
є ризик того, що бажання банку збільшити кредитний портфель може
переважити міркування безпеки. Особливо актуальним даний ризик
став останнім часом, що пов’язано з купівлею іноземними банками віт-
чизняних установ. У результаті українські банки дістали доступ до де-
шевих ресурсів. Як показує аналіз, проведений нами в першому розділі,
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це призвело до значного зростання сумарного кредитного портфеля
вітчизняних банків. Проте паралельно відбувається і зниження його
якості.

Моральний ризик у цьому випадку полягає в тому, що дочірня ком-
панія, переслідуючи власні інтереси (збільшення кредитного портфеля
за рахунок зменшення його якості), може зашкодити материнській
компанії (оскільки використовує її ресурси в операціях з підвищеним
рівнем ризику, не піклуючись про наслідки).

Ще однією групою внутрішніх моральних ризиків, які властиві ба-
нку як суб’єкту підприємницької діяльності, є ризики, пов’язані з пер-
соналом. Працівники можуть саботувати роботу банку, якщо у них
немає зацікавленості в результатах роботи, або вони вважають, що їх
праця оцінюється неадекватно. Це може бути пов’язано, наприклад, з
системою оцінювання діяльності персоналу, яка може зрівнювати тих,
хто добре працює, і тих, хто працює менш ефективно.

При асиметрії інформації (підлеглий точно знає, скільки ним вкла-
дено праці, а керівник лише приблизно) існують і стимули, і можливо-
сті для роботи з меншою віддачею.

Якщо особистий внесок кожного працівника в загальний резуль-
тат вимірюється з великими помилками, то його винагорода буде сла-
бо пов’язана з дійсною ефективністю його праці. Звідси – негативні
стимули, що підштовхують до саботажу роботи у гіршому разі або
менш ефективній діяльності – в кращому. Якщо інформація про дійс-
ну поведінку працівника є дорогою, то тоді у відомих межах він дія-
тиме безконтрольно, переслідуючи власні інтереси, що можуть не збі-
гатися з інтересами керівників [300].

Обмеженість можливостей моніторингу – причина більш стан-
дартна, пов’язана з тією ж обмеженою раціональністю і неповнотою
інформації, але ще й з витратами на одержання моніторингової інфо-
рмації.

При неадекватній опортуністичній поведінці персоналу, який
прямо або побічно порушує умови контракту, в банку не завжди є мо-
жливості для моніторингу. Наприклад, в контракті записано, що спів-
робітник повинен на роботі працювати, а пряме невиконання ним
робочих обов’язків карається згідно з контрактом, звільненням або
штрафом. Проте, якщо у працівника є можливість у якийсь момент
уникнути моніторингу (спостереження), то це створює передумови
для виникнення моральних ризиків. Все це може призвести до зни-
ження ефективності діяльності банку, що негативно вплине на рівень
його фінансової безпеки.
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Існує також моральний ризик з боку вищого керівництва банку.
Він виникає, коли менеджери звільняються від прямої відповідальнос-
ті за свої дії, відповідно, управління банком стає менш розсудливим, а
ринкова дисципліна погіршується.

Наступною групою внутрішніх моральних ризиків є неправильне
оцінювання окремих ділянок діяльності або банку в цілому, яка відбу-
вається в результаті внутрішнього аудиту. Наприклад, материнська
компанія проводить аудит свого підрозділу з метою оцінки його дія-
льності, ризиків та ін. Керівництво та працівники підрозділу набагато
краще обізнані з особливостями своєї діяльності, але з деяких причин
можуть приховувати повну інформацію від перевіряючих. У результа-
ті поточний рівень ризиків може бути значно занижений, що створює
передумови для можливих проблем у майбутньому.

Розглянемо моральні ризики, що виникають у діяльності банку в
результаті його взаємодії з зовнішнім середовищем або генеруються
зовнішніми об’єктами.

Прикладом моральних ризиків, пов’язаних із зовнішнім оточен-
ням банків, є наявність фонду гарантування вкладів населення і збі-
льшення мінімальної суми внеску, яка гарантовано відшкодовується.

Депоненти банку можуть сприяти виникненню морального ризи-
ку, якщо страхування депозитів означатиме, що вони більше не вва-
жають за свій обов’язок оцінювати кредитний ризик, пов’язаний з де-
понуванням грошей у конкретний банк. У подібній ситуації депоненти
можуть вибирати банк без урахування його фінансового становища.
Це означає, що вони, очевидно, вибиратимуть банки, керуючись тіль-
ки розміром пропонованих ними процентних ставок. Відповідно, нор-
мальна дія ринкових сил, що забезпечують розумну економічну по-
ведінку, скорочується, і банки невисокої надійності можуть залучити
додаткові депозити.

За останні роки в Україні намітилася тенденція збільшення сере-
днього розміру внеску в банківській системі. А при визначенні суми
гарантування Фонд орієнтується саме на цей показник. Водночас за-
вищена сума компенсацій підвищує моральний ризик. Вкладник стає
менш розбірливим при виборі банку. Для нього питання надійності
банку вже не є першочерговими, а основним критерієм для відкриття
депозиту стає розмір процентних ставок, тоді як в ринковій економіці
ризики мають бути розділені між всіма учасниками ринку [68].

Для того, щоб оцінити, яким чином змінювалась величина мора-
льних ризиків для банків України, пов’язана з компенсацією вкладів,
проаналізуємо динаміку зміни розміру суми компенсації (рис. 2.11).
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Рис. 2.11. Динаміка зміни розміру суми гарантованої компенсації
за 1998-2008 роки

Сума компенсації за останні 10 років зросла в 100 разів. Фактич-
но, за аналізований період часу величина моральних ризиків значно
зросла. А з урахуванням того, що в розвинутих країнах світу величина
компенсації обчислюється сотнями тисяч доларів, очевидно, межа
зростання компенсації, а значить, і величини моральних ризиків ще не
досягнута. Таким чином, врахування даного виду моральних ризиків
клієнтами банків, НБУ і самими банками є надзвичайно актуальним на
сьогоднішній день з погляду фінансової безпеки як окремо взятих ба-
нків, так і банківської системи в цілому.

Моральний ризик пов’язаний з діяльністю наглядових органів.
Моральний ризик може виникнути, якщо менеджмент фінансових ор-
ганізацій фінансової групи буде впевнений, що наглядові органи на-
дадуть їм підтримку у разі появи у них фінансових ускладнень тільки
тому, щоб не допустити зниження довіри до банківської системи.
У цілому відчуття офіційної підтримки банків, у разі появи у них фі-
нансових проблем, здатне істотно ослабити ринкову дисципліну.

Заходи органів банківського нагляду не повинні створювати по-
дібних стимулів для банків. Також власники акцій не повинні отриму-
вати компенсацію збитків у випадку, якщо банк переживає важкі часи;
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інакше це могло б заохочувати інші банки поводитися менш обачно і
обережно в очікуванні того, що вони отримають таку ж допомогу, як-
що у них виникнуть проблеми. Так само дії органів банківського на-
гляду не повинні захищати інтереси корпоративних службовців пробле-
много банку. Бейджгот писав: “Будь-яка допомога існуючому поганому
банку – це кращий спосіб запобігти в майбутньому появі хорошого
банку” [31].

Одним з основних видів моральних ризиків, що виникають у бан-
ківській діяльності, є моральні ризики, пов’язані з діяльністю клієнтів.

Банки не завжди здатні контролювати дії позичальників після
отримання позики. Позичальник може здійснювати діяльність, що збі-
льшує ризик неплатоспроможності, або прагне приховати доходи від
своїх інвестицій, щоб не платити борги. Наслідком цього стають зни-
ження обсягів кредитування і встановлення високих процентних ста-
вок. Таким чином, виникає проблема морального ризику (moral
hazard).

В умовах асиметрії інформації кращі позичальники платять під-
вищену премію за ризик, а гірші – занижену. Оскільки ненадійні по-
зичальники сильніше прагнуть отримати кредит, ніж платоспроможні,
ефективність розподілу кредитних ресурсів знижується. У результаті
достатньо надійні і прибуткові проекти можуть бути не реалізовані.

При погіршенні стану в нефінансовому секторі оцінка ризиків і
відбір позичальників ускладнюються, процентні ставки підвищують-
ся, що змушує кращих позичальників піти з ринку. При цьому нена-
дійні позичальники погоджуються на невигідні умови, оскільки зазда-
легідь знають, що вони їх не виконуватимуть. Результатом цього, з
одного боку, може бути здійснення кредитної політики з підвищеним
рівнем ризику і, як наслідок, виникнення загрози фінансовій безпеці
кредитора, з іншого боку, кредитор взагалі може обмежити видачу по-
зик, незважаючи на наявність на ринку надійних позичальників [170].

Ще одним фактором, що спричиняє виникнення моральних ризиків
з боку клієнтів, є неповнота контракту, яка призводить до того, що зо-
бов’язання сторін описуються формально, частково. Це створює простір
для опортуністичної поведінки учасників контракту стосовно один до
одного, тобто у виконавця існує лише формальний опис його поведінки
(як він повинен виконувати свої зобов’язання). І в тому, яким саме
чином виконавець контракту починає виконувати ці формальні зо-
бов’язання, і полягає моральний ризик. Якщо у нього немає стимулів
поводитися чесно (якщо йому не дороге його добре ім’я, якщо він
знаходиться в цьому місті тимчасово і не збирається пропонувати тут
свої послуги ще кому-небудь у майбутньому), то виникає класична
ситуація моральної загрози.
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Стосовно потенційних обсягів цих ризиків, то рівень проблемних
кредитів, який є прямим наслідком прояву даного типу моральних ри-
зиків за останніх 7 років, зріс практично в два рази (рис. 2.12).

Рис. 2.12. Динаміка зміни обсягів проблемних кредитів
у банківській системі України за 2001-2007 роки

Ще одним ризиком даної групи є здирство з боку клієнтів [301].
Можливості для нього з’являються тоді, коли клієнт є дуже важливим
для банку. Таким чином, він може диктувати банку свої умови, по-
грожуючи перейти до конкурентів. Це вносить дисбаланс до ризиків
банку, оскільки він буде вимушений видавати кредити на більш піль-
гових умовах, зокрема і в сфері оцінки ризиків. При цьому клієнт мо-
же навмисно дезінформувати банк про свій фінансово-економічний
стан, апелюючи своєю важливістю і роками сумісної співпраці.

Ризик пов’язаний із завищеними процентними ставками. Застосу-
вання завищених процентних ставок є джерелом морального ризику.
Ненадійний позичальник, сплачуючи неадекватно високі відсотки,
при настанні тих або інших несприятливих для нього подій схильний
вважати, що має моральне право не повертати позику повністю або
частково, або перестати сплачувати відсотки.

Як показав проведений нами аналіз видів моральних ризиків, їх
досить багато і часом вони приймають вельми специфічні форми. До
можливих наслідків дії моральних ризиків на діяльність банку можна
віднести:
1) погіршення якості кредитного портфеля;
2) збільшення обсягів проблемних і безнадійних кредитів;
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3) втрата конкурентоспроможності;
4) зниження рівня захищеності банку внаслідок здійснення операцій

підвищеної ризикованості;
5) втрата ключових працівників;
6) загроза банківській системі в цілому.

Все це обумовлює необхідність розробки і впровадження в бан-
ківську діяльність методів боротьби з моральними ризиками. Оскільки
моральні ризики, з одного боку, містять у собі стандартний набір за-
гроз, для їх нейтралізації можна використовувати звичайні механізми
забезпечення фінансової безпеки банків. Водночас моральні ризики
володіють рядом специфічних особливостей, які припускають вико-
ристання нестандартних методів фінансового управління.

Ми розробили перелік типових методів боротьби з моральними
ризиками, що виникають у діяльності банку (рис. 2.13).

Рис. 2.13. Методи боротьби з моральними ризиками,
що виникають у діяльності банку

Методи боротьби з моральним ризиком можна розділити на дві
умовні категорії:
· внутрішні (механізми боротьби, доступні банку);
· зовнішні (механізми боротьби, які забезпечуються ринком або тим

середовищем, в якому діє банк).
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Одним з основних внутрішніх методів попередження моральних
ризиків є контроль за позичальниками. У ситуації невизначеності кре-
дитні угоди відрізняються неповнотою і тому необхідний контроль за
позичальниками, щоб уникнути морального ризику. Так, отримавши
кредит, позичальник діє у власних інтересах, діючи, наприклад, ризи-
кованіше, ніж це було заявлено у момент звернення за кредитом. Кре-
дитори, які в даному випадку є вкладниками, вважають за краще пе-
редати банкам повноваження з контролю за позичальниками, оскільки
банки мають можливість більш економно зробити це шляхом
об’єднання об’єктів контролю, а також зниження ризику за допомо-
гою його диверсифікації. У принципі, контроль банків над позичаль-
никами ефективніший, ніж контроль з боку індивідуумів. Наявність
справжньої експертизи, що проводиться банками при здійсненні конт-
ролю над позичальниками, забезпечує їм і в цій сфері перевагу в порі-
внянні з ринком капіталів.

Можливі методи контролю – аудит компанії, поточна оцінка фі-
нансового стану позичальників.

Можливі недоліки:
1) неефективність контролю кредиторами: дуже високі витрати конт-

ролю;
2) цілі кредиторів можуть не збігатися з цілями акціонерів (кредито-

рам важливе повернення боргів, акціонерам – максимізація довго-
строкового прибутку).

Ще одним варіантом боротьби з моральними ризиками, який до-
ступний банку, є превентивні заходи, спрямовані на первинний відсів
неблагонадійних клієнтів. Для здійснення такого відбору банку необ-
хідно володіти базою даних клієнтів, надійність яких є сумнівною
унаслідок їх неблагонадійної поведінки у минулому, тобто знати кре-
дитну історію потенційного боржника. У всьому світі функції такої
бази даних виконують бюро кредитних історій.

Бюро кредитних історій (далі – БКІ) – організація (як правило,
приватна), що займається збором, обробкою, зберіганням і розповсю-
дженням відомостей, що належать до кредитної історії окремих гро-
мадян, враховуючи такі відомості, як залишок заборгованості або кре-
дитні лінії, історію внесення платежів, випадки непогашення кредиту,
банкрутства.

У більшості країн світу кредитори (банки, фінансові компанії,
компанії-емітенти кредитних карт, інвестиційні компанії, торгові фір-
ми, що надають комерційні кредити) на постійній основі обмінюються
інформацією про платоспроможність позичальників через БКІ, що
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обумовлене проблемою асиметрії інформації у сфері фінансового
посередництва [175].

По-перше, БКІ забезпечують кращу інформованість банків про
потенційних позичальників і дозволяють точніше прогнозувати пове-
рнення позик, що зменшує ризик виникнення проблеми негативного
відбору. По-друге, завдяки їм знижується вартість пошуку інформації
про клієнтів. Це сприяє вирівнюванню інформаційного поля усередині
кредитного ринку і примушує кредиторів встановлювати конкурентні
ціни на свої ресурси. По-третє, діяльність БКІ дисциплінує позичаль-
ників через наявність реальної загрози нанесення істотного збитку їх
репутації в очах потенційних кредиторів.

Як бюро кредитних історій виступають інформаційні посередни-
ки, що є самі кредиторами, або діють незалежно і одержують прибу-
ток від своєї діяльності. Кредитори забезпечують БКІ даними про сво-
їх клієнтів. Бюро зіставляє їх з інформацією, отриманою з інших
джерел (суди, державні реєстраційні й податкові органи та ін.), та фо-
рмує картотеку на кожного позичальника [175].

У результаті впровадження БКІ в банківську систему спрощуєть-
ся діяльність комерційних банків, знижуються ризики для всіх учас-
ників процесу кредитування, виникає механізм контролю позичаль-
ників. Це позитивно позначиться на розвитку ринку кредитування,
зокрема споживчого. У позичальників з’являється серйозний стимул
для добросовісного виконання своїх фінансових зобов’язань (причому
не тільки перед кредитними установами), що створює передумови для
значного зменшення морального ризику.

Важливим методом боротьби з моральними ризиками є страху-
вання ліквідності. Договори про депозити, як і кредитні угоди, гаран-
тують клієнту банку повернення його коштів. Банківський депозит є
абсолютно ліквідним активом. Надаючи можливість списання навіть
невеликих сум, депозит служить загальноприйнятим інструментом
платежу, тим більше перекази коштів з використанням чека або бан-
ківської картки здійснюються на основі договору про депозит. Систе-
ми взаємних розрахунків забезпечують розширення масштабу перека-
зу коштів з депозитів з однієї установи в іншу. Нарешті, номінальна
сума депозиту фіксована і не зменшується при скороченні банківсько-
го капіталу, за винятком випадку банкрутства банку. Але за наявності
системи гарантування внесків, що регламентується державою, банків-
ський депозит може розглядатись як менш ризикований актив, ніж
цінні папери, випущені приватними позичальниками. Щодо кредитної
угоди, то вона забезпечує позичальника ліквідними коштами, які до-
зволяють йому здійснити невідкладні витрати.
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Ще одним варіантом боротьби з моральними ризиками є загроза
банкрутства боржників. У разі ініціації процедури банкрутства неза-
лежно від кінцевого результату (буде компанія ліквідована або реор-
ганізована) менеджери, згідно з законодавством більшості країн, або по-
збавляються можливості самостійно управляти компанією, або взагалі
відстороняються від управління. Це створює передумови для зниження
рівня морального ризику, оскільки компанія та її менеджмент, усвідо-
млюючи реальну загрозу банкрутства, будуть зацікавлені в ефективній
діяльності та погашенні взятих на себе зобов’язань.

Можливі такі недоліки:
1) зниження ефективності загрози за часів буму і надмірне зростання

вірогідності банкрутства в періоди спаду;
2) існування в компанії-боржника імунітету до банкрутства;
3) як правило, рівень боргового фінансування вибирається самим

менеджером. Отже, він може впливати на можливість банкрутства
компанії.

Як ми вже відзначали вище, одним із найбільш серйозних видів
моральних ризиків є ризик, пов’язаний з наявністю Фонду гаранту-
вання внесків населення. Перспективним методом його нейтралізації є
імпліцитний захист депозитів.

Страхування депозитів, як правило, здійснюється на підставі зако-
ну, який обумовлює серед інших обставин, при яких підлягає виплаті
компенсація (як правило, це примусове закриття банку), максимальну
суму компенсації, яка може бути виплачена одному депоненту, типи
депозитів і/або депонентів, яким виплачується компенсація, заходи фі-
нансування компенсаційних платежів і управління проектом. Таким
чином, реалізація проекту страхування депозитів значною мірою має
зумовлений характер; у ряді випадків, коли керівний орган може во-
лодіти повноваженнями або може бути зобов’язаним діяти на свій ро-
зсуд, межі, в яких він може ухвалити своє рішення, бувають чітко
встановленими.

На відміну від цього імпліцитний захист депозитів припускає, що
уряд повинен ухвалювати рішення у кожному конкретному випадку
як про форму захисту, так і про способи його фінансування. Захист
такого роду може привести до того, що уряд виплачуватиме компен-
сацію безпосередньо депонентам. Як альтернатива уряд може захис-
тити депонентів, здійснивши заходи щодо переведення їх депозитів у
життєздатний банк, сприяючи злиттю банку-банкрота з життєздатним
банком або надаючи допомогу банку-банкротові за рахунок держав-
них коштів, можливо, шляхом ін’єкції нового капіталу або через купі-
влю активів за їх початковою обліковою ціною.
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Одним з методів боротьби з моральними ризиками, які пов’язані з
гарантуванням внесків населення, а також необачною діяльністю ви-
щого керівництва банку, є виключення старших керівників, директо-
рів і основних акціонерів (а також їх близьких родичів і колег) з осіб,
внески яких страхуються. Застосування таких заходів може сприяти
боротьбі з нерозсудливою банківською діяльністю.

Специфічною групою методів боротьби з моральними ризиками є
заходи щодо нейтралізації моральних ризиків, пов’язаних з діяльністю
персоналу. До основних методів можна віднести такі:
1. Оплату за результатом. Банк пов’язує заробітну плату з результа-

том роботи.
Можливі недоліки:
а) проблеми оцінки деяких видів діяльності. Необхідно дотриму-

ватися принципу рівної граничної оплати, але це проблематич-
но, коли складно оцінити результат;

б) еволюція цілей у часі:
· планування від досягнутого результату (ефект храповика);
· непостійність зусиль (рік – стагнація, місяць – інтенсивна

робота);
в) тимчасові обмеження цілей – якщо час стимулювання не вели-

кий, то у менеджерів формується орієнтація на короткострокові
цілі, якщо великий – зниження ефективності стимулів.

2. Моніторинг. Оцінка реального внеску працівника. Наприклад,
проведення регулярних перевірок часу прибуття і вибуття з роботи,
обсяг роботи, який службовець виконав за певний проміжок часу,
та ін.

Можливим недоліком є те, що витрати, необхідні для здійснення
контролю, можуть перевищувати допустимі втрати.

3. Ефективна заробітна плата. Під ефективною заробітною платою за-
звичай розуміють рівень заробітної плати вищий, ніж середньорин-
ковий. При такій оплаті найнятому робітникові є що втрачати.

Можливі недоліки:
а) висока витратність;
б) моніторинг повинен здійснюватися в рамках одного банку.
Якщо всі фірми в галузі почнуть застосовувати цей метод,  то

стимулювання менеджерів досягатиметься не за рахунок можливої
втрати надбавки до заробітної плати (вище середньоринкової), а за ра-
хунок зниження вірогідності знайти роботу у разі звільнення, оскільки
зростання заробітної плати в цілому по галузі призведе до виникнення
безробіття.
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4. Застава. Робітники виплачують застави при прийомі на роботу, які
не повертаються у разі їх незадовільної роботи. Аналогічний меха-
нізм – оплата залежно від стажу (age/wage pay).

Можливі недоліки:
а) відсутність достатньої суми у менеджера;
б) поява у власника стимулів для прояву морального ризику і

здирства.
5. Контроль. У банку створюються спеціальні структури, в завдання

яких входять контроль за поведінкою персоналу, виявлення випад-
ків опортунізму, накладання покарань та ін. Скорочення витрат
опортуністичної поведінки – головна функція значної частини
управлінського апарату різних організацій.

Важливою групою методів боротьби з моральними ризиками є
зовнішні методи. Одним з основних, на наш погляд, є нормативне ре-
гулювання банківської діяльності, яке проводиться Національним ба-
нком України.

Одним з аспектів банківського регулювання є вимоги щодо ство-
рення резервних фондів банку. У таблиці 2.18 подані результати фор-
мування резервів банками України за останні 6 років. Як бачимо, ре-
зервні вимоги банками України виконуються повною мірою і існує
позитивна динаміка їх зміни (відсоток формування резервів за останні
два роки перевищує 100 %).

Таблиця 2.18
Основні показники розвитку банківської системи України

за період з 2002 до 2007 року

Назва
показника

01
.01

.20
02

01
.01

.20
03

01
.01

.20
04

01
.01

.20
05

01
.01

.20
06

01
.01

.20
07

Зм
ін

а
аб

со
лю

тн
а

01
.01

.20
02

-
01

.01
.20

07

%

Резерви за активними
операціями банків 3 194 3 905 5 355 7 250 9 370 13 289 3 919 41,82

Відсоток виконання
формування резерву 85,4 93,3 98,2 99,7 100,05 100,1 0,05 0,05

Резерв
на відшкодування
можливих втрат
за кредитними
операціями

2 963 3 575 4 631 6 367 8 328 12 246 3 918 47,05
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Базуючись на проведеному нами аналізі основних видів мораль-
них ризиків, формах їх прояву в банківській діяльності, а також мето-
дів боротьби з ними, нами була розроблена таблиця (табл. 2.19), яка
ілюструє можливі види моральних ризиків для різних банківських
продуктів і набір методів з їх нейтралізації. Дана таблиця була розро-
блена нами, базуючись на специфіці діяльності банківської системи
України. Це стосується як переліку банківських продуктів, так і типо-
вих моральних ризиків, що їх супроводжують, а також інструментарію
з нейтралізації негативного впливу моральних ризиків.

Таблиця 2.19
Можливі прояви моральних ризиків

для різних банківських продуктів і методи боротьби з ними

Банківський
продукт Можливі моральні ризики Методи боротьби

з моральними ризиками
Депозити Наявність фонду гарантування

внесків населення
Нагляд з боку центрального банку

Кредити Неадекватна для банку
поведінка клієнта, заснована
на асиметричності інформації

Створення і ведення бази
неблагонадійних клієнтів, загроза
банкрутства позичальника

Платіжні картки Контроль за діяльністю клієнтів

Розрахунково-
касове
обслуговування

Шахрайство з боку клієнтів

Аналіз операцій клієнтів

Цінні папери Неадекватна для банку
поведінка клієнта, заснована
на асиметричності інформації

Детальний аналіз операції та її
умов. Відповідальність персоналу
за наслідки операції

Факторинг Неадекватна для банку
поведінка клієнта, заснована
на асиметричності інформації

Детальний аналіз дебіторів

Форфейтинг Проблеми з документами
та можливі наслідки
від асиметричності інформації

Детальний аналіз умов операції
та контрагентів. Відповідальність
працівників банку за результати
операції

Фінансування
міжнародної
торгівлі

Проблеми з документами Відповідальність працівників
юридичного відділу за результати
операції

Лізинг Неадекватна для банку
поведінка клієнта, заснована
на асиметричності інформації

Контроль за діяльністю клієнтів
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Продовж. табл. 2.19
Банківський

продукт Можливі моральні ризики Методи боротьби
з моральними ризиками

Інкасація Шахрайство з боку персоналу Ефективна заробітна плата,
контроль за поведінкою персоналу

Консультації Шахрайство з боку персоналу Ефективна заробітна плата
Довірче
управління

Асиметричність інформації
у відносинах “банк – персонал"

Контроль за поведінкою
персоналу банку

Зберігання
цінностей

Шахрайство з боку персоналу Ефективна заробітна плата

Банківські
гарантії

Наявність гарантованого
доступу до фінансових ресурсів,
як результат – необґрунтовані
гарантії з боку банку

Відповідальність керівництва
банку за результати роботи

Дилінг Шахрайство з боку персоналу Контроль за поведінкою
персоналу банку

Використання даної таблиці може значно спростити роботу бан-
ківських працівників з оцінки моральних ризиків для того або іншого
виду банківського продукту, а також вибору інструментарію з їх нейт-
ралізації.

Одним з найбільш проблемних моментів, пов’язаних з моральни-
ми ризиками банку, є їх оцінка. На сьогоднішній день немає методик
їх достовірної оцінки, тому банки не можуть оцінити рівень ризику і
загроз, що є результатом дії моральних ризиків, відповідно і наслідків
від них.

У роботі ми не переслідували мету всебічного вирішення про-
блеми моральних ризиків у банківській сфері. Розробка моделі оцінки
або ж обліку моральних ризиків в діяльності банку – це тема окремого
повноцінного дослідження. Проте намітити можливі підходи до побу-
дови математичної моделі оцінки моральних ризиків ми спробуємо в
даній роботі.

Насамперед відзначимо, що різноманіття форм прояву мораль-
них ризиків (моральні ризики, пов’язані з кредитною діяльністю, мо-
ральні ризики, пов’язані з персоналом, моральні ризики, пов’язані з
наявністю материнської компанії і так далі) обумовлюють необхід-
ність розробки конкретних моделей для конкретних видів (форм) мо-
ральних ризиків. Важко уявити собі модель, яка одночасно (на базі
одного набору параметрів) оцінюватиме моральний ризик, пов’язаний
з видачею кредиту клієнтові, і моральний ризик, пов’язаний з діями
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персоналу. Єдиним варіантом розрахунку інтегральної величини мо-
рального ризику для банку в цілому, на наш погляд, є побудова декі-
лькох моделей, що дають бальні оцінки з подальшим підсумовуван-
ням балів по кожній моделі й отриманням сукупного результату, який
і дасть загальне уявлення про величину морального ризику.

Розглянемо загальні рекомендації щодо побудови моделі оцінки
моральних ризиків. Як приклад морального ризику візьмемо ризик,
пов’язаний з кредитною діяльністю банку, оскільки на сьогодні саме
кредитна діяльність приносить близько 80 % доходів українських бан-
ків [206].

Основу будь-якої моделі з оцінки моральних ризиків становить
той факт, що моральний ризик є прямим наслідком економічної виго-
ди для сторони, що його спричиняє. Відповідно, величина розбіжності
зі знаком плюс фактично і буде величиною морального ризику, яку
просто слід привести до зручного для сприйняття вигляду (частки від
одиниці або відсотки).

У нашому випадку (моральний ризик пов’язаний з кредитуван-
ням клієнтів) умови отримання кредиту мають бути такими, що клієн-
ту вигідніше повернути кредит з відсотками, ніж своїми діями або
бездіяльністю призвести до непогашення його. У математичному ви-
гляді дану тезу можна оформити таким чином: цільова функція клієн-
та у разі повернення кредиту ( 1( )F x , де 1x  – набір змінних, що впли-
вають на цільову функцію )( 1xF ), повинна набувати більшого
значення, ніж у випадку неповернення ( )( 2xF , де 2x  – набір змінних,
що впливають на цільову функцію )( 2xF ).

)( 1xF  > 2( ).F x (2.2)

Таким чином, використовуючи дану нерівність, можна вивести
коефіцієнт морального ризику ( mrK ), який дорівнює відношенню ці-
льової функції клієнта у разі неповернення кредиту ( )( 2xF ) до цільової
функції клієнта у разі повернення кредиту ( )( 1xF ):

2

1

( )
( )mr

F xK
F x

= . (2.3)

Отримане значення слід трактувати таким чином:
mrK  < 1 – моральний ризик у даній операції мінімальний і його

можна не брати до уваги при визначенні ризику операції;
mrK  = 1 – моральний ризик присутній, але його реалізація зале-

жить від поведінки клієнта. У даному випадку необхідно детально ви-
вчити кредитну історію клієнта;
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1 < mrK  < 1,2 – перша із зон підвищених ризиків реалізації мора-
льних ризиків за операцією. Банку слід ввести деякі додаткові обме-
ження або умови здійснення операції, щоб нівелювати різницю у фун-
кціях корисності клієнта;

1,2 < mrK  < 1,5 – наступна, більш критична зона з погляду реалі-
зації моральних ризиків. Вигоди від реалізації функції неповернення
достатньо очевидні для клієнта. Найбільш простим варіантом поведі-
нки банку в даному випадку є відмова від здійснення операції. У разі
ж її необхідності слід прийняти ряд заходів з вирівнювання функцій і
здійснення додаткового контролю за клієнтом;

mrK  > 1,5 – в даному випадку вигоди від реалізації моральних ри-
зиків дуже очевидні для клієнта, що обумовлює критично велику ве-
личину даного ризику для банку. Здійснення операції є дуже ризико-
ваним явищем, тому від неї слід відмовитися.

Дані методичні рекомендації, звичайно, не претендують на роль
готової методики, але дозволяють визначити основні підходи до оці-
нювання рівня моральних ризиків для тієї чи іншої банківської опера-
ції. Основними змінними у функціях мають бути сума кредиту, розмір
відповідальності за неповернення кредиту (у грошовому виразі), сума
відсотків.

Стосовно набору інших змінних у функції, то, оцінюючи рівень
морального ризику при вирішенні питання про надання кредиту, не-
обхідно розглянути ряд елементів, враховуючи репутацію позичаль-
ника в сенсі його чесності, розсудливості, порядності та дотримання
норм ділової етики. Чи здатний він відхилитися від виконання своїх
зобов’язань при несприятливих обставинах на ринку? Чи є у нього
схильність удаватися до нечесних прийомів у конкуренції? Чи консер-
вативний він у підході до своїх зобов’язань? Наскільки бездоганні у
минулому його поведінка і зв’язки? Якою репутацією він користуєть-
ся в діловій сфері та банківських колах [68]?

Таким чином, моральні ризики можуть істотно впливати на рі-
вень фінансової безпеки банків. Під моральними ризиками слід розу-
міти дії економічних агентів з максимізації їх власної корисності в
збиток іншим внаслідок нерівності інформації і відмінності інтересів,
що проявляються в зміні поведінки однієї із сторін контракту.

Зважаючи на специфіку моральних ризиків, значний рівень скри-
тності і непередбачуваності, банкам необхідно приділяти більше уваги
їх обліку та аналізу. Запропонована в роботі класифікація типових мо-
ральних ризиків у діяльності банків і механізмів з їх нейтралізації час-
тково допоможе вирішити цю проблему. Проте все ще не вирішеним є
питання оцінки моральних ризиків.
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2.3.2. Розвиток принципів Базеля ІІ
в системі державного регулювання
фінансової безпеки банківської системи України

Одним з основних методів забезпечення фінансової безпеки бан-
ків і банківської системи є здійснення Національним банком України
функцій банківського регулювання та нагляду. На сьогоднішній день
документом, що регламентує особливості організації і реалізації цих
функцій центрального банку, а також містить рекомендації з управ-
ління банківськими ризиками, є угода “Базель ІІ”. Проте, як показав
аналіз, проведений нами, лише близько 30 % українських банків спе-
ціально вивчали положення даної угоди та використовують його ре-
комендації в практичній діяльності, решта – 70 % знайомі з ним пове-
рхнево або не знайомі взагалі.

Таким чином, складається ситуація, при якій українські банки
практично ігнорують міжнародну банківську практику, що знижує їх
захисні можливості, а отже, і рівень фінансової безпеки. Тому необ-
хідно провести детальний аналіз положень Базеля ІІ і розробити варі-
анти використання його принципів для удосконалення державного ре-
гулювання фінансової безпеки банківської системи України в цілому і
банків зокрема.

Угоду “Базель ІІ” було прийнято Комітетом з банківського нагля-
ду ще в 2004 році. За своєю суттю вона є доповненням до попередніх
редакцій угоди про капітал, а не повністю самостійною угодою. Необ-
хідність ухвалення оновленої редакції була викликана бажанням комі-
тету усунути цілий ряд недоліків, властивих попередній редакції угоди:

1. Версія угоди 1996 року передбачала, що капіталом повинні по-
криватися тільки дві широкі категорії банківських ризиків – кредит-
ний і ринковий (що містив, у свою чергу, ще чотири компоненти:
процентний, пайовий, валютний і товарний ризики). У той же час у
реальній практиці банки стикаються з великою кількістю найрізнома-
нітніших ризиків, які здійснюють прямий вплив на рівень їх фінансо-
вої безпеки. Тому навіть якщо банківська установа повністю викону-
вала вимоги щодо адекватності капіталу, це не гарантувало їй захисту
від усіх банківських ризиків.

2. Використовувана методика визначення еквівалента зважених
на рівень ризиків активів не враховувала специфіку роботи окремих
банків, тобто в угоді про капітал оцінювали кількість ризиків, ігнору-
ючи якість управління цими ризиками. Подібна система зрівнювала
банки з різною якістю ризик-менеджменту і відповідно позбавляла їх
стимулу для поліпшення власних систем управління.
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3. В угоді “Базель ІІ” недостатньо уваги приділялось питанням
банківського нагляду. Не розглядались ситуації, коли банк міг свідомо
порушувати норматив адекватності капіталу або наближатися до його
порушення. Також поза увагою Базеля І залишилися питання того,
яким чином інформація про величину регулятивного капіталу і вели-
чину зважених на рівень ризиків активів має бути повідомлена орга-
нам нагляду та іншим зацікавленим особам [85, с. 3-4].

Всі ці недоліки повинен ліквідувати новий підхід, який покладе-
ний в основу Базеля ІІ, – нагляд на основі оцінки ризиків. Нова редак-
ція угоди ділиться на три логічні частини (так звані опори):

1. Розрахунок капіталу. Містить методологію розрахунку мініма-
льно допустимого розміру капіталу для кредитного, ринкового та опе-
раційного ризиків. На вибір пропонується декілька альтернативних
варіантів кількісної оцінки кожного з перерахованих вище ризиків.
Значення адекватності капіталу залишилося незмінним – 8 %.

2. Наглядовий процес. У цьому розділі наводяться принципи ор-
ганізації наглядового процесу, управління ризиками. Також не зали-
шаються осторонь і питання забезпечення прозорості звітності банків-
ських установ перед органами нагляду й іншими зацікавленими
особами.

3. Ринкова дисципліна. Даний компонент доповнює попередні
два. Він призначений для стимулювання дисципліни поведінки на ри-
нку, що забезпечується введенням в нову редакцію угоди ряду вимог
про розкриття інформації. Це дозволить ринковим гравцям оцінити
основні дані про сферу застосування, капітал, схильності ризику, про-
цеси оцінки ризиків і, відповідно, про достатність капіталу банківської
установи.

Всі опори тісно взаємопов’язані і не можуть розглядатись або ви-
користовуватись окремо.

На наш погляд, впровадження вказаних вище норм здійснить по-
зитивний вплив на рівень фінансової безпеки банківських установ.
Найціннішим нововведенням слід вважати розширення переліку ризи-
ків, які враховуються при розрахунку величини мінімально допусти-
мого капіталу. Специфіка роботи сучасних банківських установ поля-
гає в тому, що вони працюють в умовах, коли розмиваються межі між
банками й іншими фінансово-кредитними установами. Сучасні банки
не займаються тільки видачею кредитів і залученням депозитів у рам-
ках своєї країни, вони працюють на міжнародному ринку капіталу, за-
ймаються спекулятивними операціями на ринку Форекс, інвестують
свої кошти в інші країни та ін. Отже, перелік ризиків, з якими стика-
ється сучасна банківська установа, істотно зріс, що за інших рівних
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умов знижує рівень фінансової безпеки банків, а отже, вимагає інших
принципів нагляду та регулювання їх діяльності.

Застосування норм Базеля ІІ може спричинити досить масштабні
зміни в національних економіках. На думку дослідників, можна гово-
рити про три рівні впливу угоди “Базель II” на економіку:

1) внутрішньобанківський. Насамперед відбудуться зміни в системі
управління ризиками, викликані необхідністю врахування в кредитній
політиці різного рівня ризиків різних груп позичальників. Підготовка
банку до впровадження принципів Базеля II пов’язана зі значними ви-
тратами. За оцінками “Прайсвотерхаус-Куперс”, для крупного євро-
пейського банку витрати становитимуть близько 80-150 млн. євро. Для
малих банків сума пропорційно зменшується;

2) галузевий. У даному випадку мова йде про всю банківську сис-
тему, а також безпосередньо про клієнтів банків. Нові правила креди-
тування змусять банки віддавати перевагу позичальникам з високим
кредитним рейтингом. При цьому для всіх інших доступ до банківсь-
ких кредитів істотно ускладниться. Може істотно посилитися і боро-
тьба за позичальників з високим кредитним рейтингом, що призведе
до посилення міжбанківської конкуренції та зниження рентабельності
їх кредитування. У цілому це може змусити окремі банки переглянути
власні стратегії розвитку та зайнятись пошуком нової ринкової ніші;

3) макроекономічний. Які конкретно наслідки відчує економіка
окремої країни – питання, яке залежить від безлічі чинників. Зокрема,
на це здійснить прямий вплив державна політика (наприклад, ступінь
втручання держави в економіку, особливості національної системи
банківського нагляду). Також можливий невдалий збіг обставин, коли
впровадження норм угоди “Базель ІІ” може збігтися з економічним спа-
дом (нові нормативи відрізняються високою проциклічністю) [5; 307].

Схематично механізм дії Базеля ІІ на економіку зображений на
рис. 2.14.

Розглянемо загальний вплив Базеля ІІ на макроекономічному рів-
ні, оскільки решта аспектів буде проаналізована нами детальніше в
рамках розгляду кожної окремої опори.

Насамперед нова редакція поліпшить розподіл капіталу між банка-
ми, що послужить базою для підвищення темпів економічного зростан-
ня. Там, де нормативні вимоги до капіталу будуть знижені, вивільнений
капітал може бути спрямований на збільшення обсягів кредитуван-
ня, що вплине на зростання ВВП. За оцінками, прийнятими для країн
Західної Європи, в довгостроковому періоді цей фактор може дати до-
даткових 0,7 % приросту ВВП.
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Рис. 2.14. Вплив Базеля ІІ на національну економіку

Згідно з Базелем ІІ регулювання фінансового сектора базувати-
меться на більш чутливих до ризику даних, що призведе до вищої
проциклічності оновлених нормативів. У періоди піднесення відбува-
тиметься зменшення величини регулятивного капіталу, оскільки зни-
жуватиметься передбачуваний кредитний ризик, а також зростатиме
якість активів (забезпечення), що захищають капітал. Як наслідок, ві-
дбудеться вивільнення коштів, які можна спрямувати на кредитування
економіки, а це надасть додатковий поштовх для ще більших темпів
зростання економіки. У той же час на стадії спаду, коли економіка бі-
льше всього потребує грошей, кредитний ризик істотно зростає, отже,
збільшаться вимоги до капіталу і скоротяться обсяги банківського
кредитування.

Комітет Базеля усвідомлює існування даної проблеми, і тому він
порекомендував банкам використовувати як базу для оцінки якості
активів такі рейтинги, які враховують циклічність розвитку економі-
ки. Також Базельський комітет вважає, що в банківських системах
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є достатній “буферний” капітал (різниця між фактичним і норматив-
ним значенням регулятивного капіталу) для того, щоб компенсувати
циклічні коливання економіки.

Окрім цього, впровадження Базеля ІІ створює реальну загрозу
виникнення системних банківських ризиків і зниження рівня фінансо-
вої безпеки банків. Причинами цього є:

1. Банкам пропонується на вибір декілька методів кількісної оці-
нки кредитних та інших ризиків, які відрізняються складністю і точні-
стю оцінки. Відповідно, одні банківські установи (як правило, малі
банки, що не мають персоналу з необхідною кваліфікацією) виберуть
найбільш прості методи, і в результаті вони зможуть формувати менш
якісні кредитні портфелі. У той же час крупні банки використовува-
тимуть найбільш складні й прогресивні методики, що спонукатиме їх
зберігати якісні портфелі кредитних вкладень. У подібній ситуації ви-
никає реальна загроза стабільності банківської системи, адже невідо-
мо, чи зможуть банки, що використовують прості методики, управляти
власними низькоякісними кредитними портфелями. Втім, банкрутство
будь-якого з банків завжди містить у собі небезпеку виникнення кризи
недовіри з боку вкладників і, як наслідок, воно може послужити по-
штовхом для банківської паніки.

2. Як базовий принцип нагляду за міжнародними банками та їх
дочірніми структурами Базель ІІ пропонує принцип регулювання “за
походженням”, тобто регулюючий орган країни походження компанії
зобов’язаний здійснювати нагляд на консолідованій основі за банків-
ською групою і координувати свої дії з органами нагляду країни її пе-
ребування. Подібна пропозиція викликає конфлікт інтересів. З одного
боку, органи нагляду країн перебування передадуть велику частину
своїх повноважень органам нагляду країни походження банківської
структури. З іншого боку, вони, як і раніше, продовжують нести від-
повідальність за стабільність національного банківського сектора.
Відповідно, органи нагляду країни походження і перебування можуть
вирішувати абсолютно різні завдання.

3. Базель ІІ створює стимули для розширення банківськими уста-
новами діяльності у сфері іпотечного і роздрібного кредитування, що
може створювати певні проблеми для країн, де частка споживчих кре-
дитів у портфелях і так достатньо висока.

У цілому, можна констатувати, що приведені вище короткі описи
можливих наслідків застосування норм Базеля ІІ відчують на собі всі
держави, оскільки вони стосуються будь-якої економіки – як розвину-
тої, так і такої, що розвивається. З усього вищевикладеного можна
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сформулювати такі висновки щодо впливу Базеля ІІ на макроекономічну
ситуацію в Україні та рівень фінансової безпеки вітчизняних банків:
1) вітчизняні банки отримають реальний стимул для поліпшення яко-

сті ризик-менеджменту і застосування найбільш прогресивних ме-
тодів управління ризиками. Оскільки, чим досконаліша система
управління ризиками в даному банку, тим менша сума регулятив-
ного капіталу йому потрібна. Це підвищить рівень фінансової без-
пеки банків, а також стійкість банківської системи до зовнішніх за-
гроз;

2) посиляться тенденції до злиття та поглинання банків. Особливо ак-
тивно ці процеси проходитимуть у групі середніх і малих банків,
оскільки вони будуть змушені застосовувати найбільш прості ме-
тодики оцінки ризиків, що призведе до необхідності істотного збі-
льшення величини регулятивного капіталу. Це позитивно вплине
на рівень фінансової безпеки банківської системи, але буде загро-
зою фінансовій безпеці окремих банків;

3) НБУ необхідно переглянути принципи монетарної політики, а та-
кож нагляду, що пояснюється  високою проциклічністю оновлених
нормативів і введенням принципу нагляду за дочірніми банківсь-
кими структурами на основі країни походження. Залежно від того,
наскільки ефективно НБУ зможе вирішити дану проблему, можна
чекати як поліпшення, так і погіршення рівня фінансової безпеки
банків;

4) в умовах буму на ринку споживчого кредитування України, тенде-
нції погіршення якості кредитних портфелів, а також з урахуван-
ням того, що Базель ІІ створює додаткові стимули для роздрібного
кредитування, можна чекати погіршення рівня фінансової безпеки
окремих банків. Стосується це насамперед тих банків, які широко
використовують практику видачі бланкових кредитів без детально-
го аналізу кредитоспроможності позичальника.

У рамках угоди “Базель ІІ” виділяють три компоненти. Розгляне-
мо вплив кожної з них на рівень фінансової безпеки банків.

Впровадження першого компонента “Мінімальні вимоги до капі-
талу” в практику роботи банківських систем призведе до незначного
загального збільшення капіталу, але при цьому, згідно з проведеними
дослідженнями, спостерігатиметься значна варіація між окремими ба-
нками і країнами. Узагальнені дані подані в таблиці 2.20 [197].

Більшість досліджень вказують на значне збільшення регулятив-
ного капіталу в країнах Східної Європи: від 10 % (Польща, Угорщина,
Словенія) до 30 % (Чеська Республіка). У випадку з Румунією прогно-
зна оцінка ще вища – до 50 %.
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Таблиця 2.20
Основні дослідження кількісних показників впливу Базеля ІІ

Автор Дата Охоплення Вплив на регулятивний капітал
Комітет Базеля
QIS3

Травень,
2003

Глобальна
оцінка

У цілому без змін, але спостерігається
збільшення при застосуванні
стандартизованого підходу і зниження
при застосуванні підходу IRB

S & P Жовтень,
2004

Зниження в більшості банків, особливо
при застосуванні підходу IRB

Мерсер Олівер
Вайман

Червень,
2003

Глобальна
оцінка

Без змін при застосуванні підходу F-IRB,
збільшення при застосуванні
стандартизованого підходу і зниження
при застосуванні підходу A-IRB

“Прайсвотерхаус-
куперс” для Єв-
ропейської комісії

Квітень,
2004

15 (старих)
членів ЄС

Зниження на 5,3 %

Дослідження по
країнах ЦВЕ QIS3

Травень,
2003

Угорщина Збільшення на 12 %

– – Польща Збільшення на 10 %; ще більше
при застосуванні підходу IRB

– –
Чеська
Республіка

Збільшення на 30 %; менше (24 %) –
при застосуванні підходу IRB

Власне
QIS Словенії

Грудень,
2004

Словенія Збільшення на 11 %

Румунія 2004 Румунія Збільшення на 50 %

Існують і більш песимістичні прогнози. Так, на думку М.О. Вай-
мана, [55] в країнах, що розвиваються, невеликі банки можуть потен-
ційно зіткнутися з необхідністю збільшення капіталу до 30 % відповідно
до стандартизованого підходу і на 70-80 % згідно з підходами IRB.

Пояснюються подібні розбіжності в оцінці (від 30 до 80 %) тим,
що оновлена угода Базеля пропонує три різні способи розрахунку
кредитних ризиків: стандартизований підхід (SA), що припускає ви-
користання зовнішніх оцінок кредитного ризику; фундаментальний
підхід на основі внутрішніх рейтингів (F-IRB); удосконалений підхід
на основі внутрішніх рейтингів (A-IRB).

Також вимоги до мінімального капіталу підвищуються за рахунок
введення в угоду нового поняття “Операційний ризик”, під яким ма-
ють на увазі збитки,  що виникають з недоліків або проблем,  зумов-
лених внутрішньою системою банку (наприклад, людський фактор)
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і зовнішніми потрясіннями. По суті, операційний ризик дозволяє вра-
ховувати вплив факторів, які  негативно впливають на рівень фінансо-
вої безпеки банку.

Орієнтуючись на дані, отримані при аналізі східноєвропейських
країн (насамперед Польщі і Румунії, оскільки саме їх банківські сис-
теми близькі до української), можна висунути припущення про те, що
банківській системі України слід чекати збільшення середньої вели-
чини регулятивного капіталу, як мінімум, на 10 %. У цілому ж, вважа-
ємо за найбільш вірогідне можливе збільшення регулятивного капіта-
лу банків України в діапазоні від 10 до 30 %.

Позитивним фактором у даній ситуації може опинитися бум спо-
живчого кредитування, що відбувався в нашій країні в останні декіль-
ка років, оскільки Базель ІІ заохочує роздрібне кредитування. Проте
це необхідна, але не достатня умова, оскільки, крім структури кредит-
них портфелів, враховується і їх якість. З цим компонентом у вітчиз-
няних банків спостерігаються проблеми. На вітчизняних науково-
практичних конференціях дослідники неодноразово вказували, що
дуже високі темпи споживчого кредитування, а також широке розпо-
всюдження практики видачі бланкових кредитів створюють реальну
загрозу масових неплатежів за виданими кредитами.

Для того, щоб перевірити готовність української банківської сис-
теми до потенційного збільшення мінімальної величини регулятивно-
го капіталу, проведемо оцінку достатності капіталу (рис. 2.15). Дані,
необхідні для складання графіка, були взяті з офіційного сайта Націо-
нального банку України.

Рис. 2.15. Достатність капіталу в банківській системі України
за період з 2002 до 2008 року, %
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Як бачимо, величина “буферного” капіталу (перевищення факти-
чного значення регулятивного капіталу над мінімально необхідним)
досить велика, і на початок 2008 року регулятивний капітал українсь-
ких банків на 5,92 % перевищує мінімальну 8-процентну вимогу комі-
тету Базеля і на 3,92 % вище за норматив адекватності, встановлений
НБУ на рівні 10 %.

Для порівняння можна привести такі дані. У 2003 році середня
величина надмірного капіталу становила 4,7 % – в США і 4,4 – в ЄС.
В Україні в тому ж році перевищення дорівнювало 10,39 %. Безумов-
но, подібний факт багато в чому пояснюється відмінностями за рівнем
економічного розвитку. Так, європейські та американські банки пра-
цюють у стабільних умовах і тому їм необхідний менший “запас” ка-
піталу на випадок кризових ситуацій.

Отже, можна зробити висновок про достатньо високий рівень за-
хищеності вітчизняних банківських установ, а наявний запас “буфер-
ного” капіталу цілком дозволяє банкам виконати оновлені вимоги Ба-
зеля ІІ. Таким чином, можна очікувати підвищення рівня фінансової
безпеки банківської системи за рахунок впровадження прогресивні-
ших методик розрахунку рівня кредитних ризиків. Водночас можна
прогнозувати зниження фінансової безпеки серед малих українських
банків, яким буде необхідно за короткий термін збільшити величину
власного капіталу.

Другим компонентом або опорою є контроль з боку органів на-
гляду. Згідно з даним компонентом підкреслюється необхідність рете-
льного й всебічного контролю з боку органів банківського нагляду за
порядком і результатом розрахунку адекватності капіталу кожного
окремого банку. Він базується на чотирьох принципах, які регламен-
тують обов’язки та повноваження банків, а також органів регулюван-
ня щодо оцінки адекватності капіталу:
1) процес оцінки ризиків у банках;
2) оцінка процесу з боку органів нагляду;
3) капітал більше мінімальних норм;
4) втручання нагляду на ранніх стадіях для усунення проблем.

 Дані принципи є ключовими і без їх дотримання не можна гово-
рити про повноцінне впровадження норм угоди “Базель ІІ” [149].

Таким чином, виникає закономірне питання: а чи має Україна по-
требу в реформуванні існуючої системи банківського нагляду?

Умовно можна говорити про чотири основні моделі нагляду за
банками:
· перша модель. За центральним банком країни закріплюються виня-

ткові повноваження у сфері банківського нагляду;
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· друга модель. Функції нагляду, регулювання та контролю викону-
ються спеціалізованими органами за безпосередньої участі центра-
льного банку і Міністерства фінансів;

· третя модель. Нагляд за банківськими установами є прерогативою
незалежного спеціалізованого органу за участі і взаємодії Міністер-
ства фінансів;

· четверта модель. Функції нагляду відокремлені від центрального бан-
ку. У країні діє єдиний мегарегулятор ринку фінансових послуг [196].

У даний момент в Україні використовується перша модель нагля-
ду за банками. Досвід розвинутих держав показує, що йде поступова
еволюція від першої моделі до четвертої. Пояснюється це тим, що в
сучасних ринкових економіках стираються чіткі межі між різними ви-
дами фінансових інститутів. Тому відпадає необхідність в існуванні ро-
зрізнених спеціалізованих органів нагляду. Таким чином, виника-
ють всі передумови для створення єдиного регулятора фінансових
ринків (так званого мегарегулятора). А втім, існує і альтернативний
варіант вирішення даного питання. Це налагодження обміну інформа-
цією між існуючими регуляторними структурами.

В рамках угоди “Базель ІІ” створення мегарегулятора також за-
охочується. Адже однією з цілей оновленої угоди є відповідь на нові
умови роботи банків, що змінилися під впливом глобалізації, а також
забезпечення консолідованого нагляду за фінансовими групами.

Створення в Україні єдиного мегарегулятора на даний момент є
щонайменше передчасним. Причина перша – головна перевага мега-
регулятора полягає в тому, що він може здійснювати моніторинг за
всією фінансовою системою країни. Проте у нас поки такої необхідно-
сті немає. По суті, банківський сектор є найбільш розвинутою частиною
ринку фінансових послуг, а взаємопроникнення різних фінансових рин-
ків – мінімальне. Друга причина – впродовж всього перехідного періоду
становлення мегарегулятора рівень нагляду характеризується низькою
ефективністю, що зменшує рівень фінансової безпеки банківської сис-
теми. В умовах економіки України (поки ми далекі від рівня розвинутих
країн) і швидко зростаючої банківської системи, що все ще розвивається,
це може призвести до дестабілізації фінансового і банківського секто-
рів. Причина третя – ефективність діяльності єдиного мегарегулятора
у даний момент викликає сумніви в економістів [22]. На сьогодні від-
сутня єдина модель побудови і роботи подібної структури. Таким чи-
ном, вважаємо створення мегарегулятора ринку фінансових послуг в
Україні недоцільним.

Відкритим залишається питання про необхідність перегляду іс-
нуючої системи нагляду за банками. Проаналізуємо ефективність
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роботи НБУ в сфері банківського нагляду та регулювання. Даний ана-
ліз можна проводити за такими позиціями: 1) оцінка ефективності ро-
боти НБУ під час криз, що здійснюють вплив на банківську систему;
2) загальна оцінка якості виконання Національним банком функції ор-
гану банківського нагляду.

Розглянемо якість виконання НБУ функції банківського нагляду.
Загальний стан банківської системи (а отже, і якість роботи НБУ) мо-
жна оцінити, наприклад, за кількістю банкрутств банків або, що точ-
ніше, аналізуючи рівень фінансової безпеки українських банківських
установ. Аналіз рівня фінансової безпеки показав, що в цілому безпе-
ка вітчизняних банків упродовж всього періоду знаходилась на доста-
тньому рівні. Це дозволяє зробити висновок про ефективне виконання
Національним банком України функцій банківського нагляду. Стосо-
вно динаміки банкрутств (кількості банків, вилучених з Державного
реєстру,  а також таких,  що знаходяться на стадії ліквідації),  то вона
подана на рис. 2.16.

Рис. 2.16. Динаміка кількості банкрутств українських банків
за період з 2002 до 2007 року
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збільшилася на 22 одиниці. Кількість банків, що знаходяться на стадії
ліквідації, зменшилася з 38 до 19. Процедури ліквідації банків прово-
дились достатньо ефективно, і, як результат, більшість вкладників
змогли отримати назад вкладені кошти. Таким чином, вдалося зберег-
ти довіру до банківської системи.
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Також необхідно зауважити, що більшість збанкрутілих банків
належали до 3 і 4 груп. За всі роки незалежності відбулося тільки два
масштабні банкрутства, що викликали широкий резонанс в суспільст-
ві. Це банкрутство банків “Україна” і “Слов’янський”. Проте і в даних
випадках НБУ зробив все необхідне для недопущення банківської
кризи.

У той же час відповідь на перший пункт вимагає проведення до-
даткових досліджень. І для цього передусім  необхідно провести ана-
ліз дій НБУ під час криз.

За роки незалежності Україна зіткнулася з цілим рядом кризових
ситуацій, які спричинили пряму або непряму дію на банківський сектор:
· російський дефолт 1998 року;
· банкрутство одного з найбільших банків (“Україна”) в 2001 році;
· політична криза 2004 року;
· криза іпотечного кредитування в США 2007-2008 рр.

Також ми додамо до списку ще одну потенційну кризу, настання
якої є достатньо вірогідним. На думку більшості експертів, це загроза
масового неповернення споживчих кредитів українцями. На наш по-
гляд, це необхідно зробити для того, щоб оцінити, чи може НБУ вияв-
ляти потенційні кризи та оцінити його здатність запобігати подібним
явищам. Вперше про дуже високі темпи зростання видачі кредитів фі-
зичним особам, а також поступового погіршення якості кредитних
портфелів банків заговорили ще в 2007 році.

У таблиці 2.21 подана оцінка ефективності дій НБУ під час еко-
номічних і фінансових криз.

Таким чином, можна зробити висновок, що НБУ ефективно реа-
гував на виникаючі кризи і зниження рівня фінансової безпеки банків.
Завдяки його діям вітчизняна банківська система зберігала працездат-
ність навіть у періоди політичної і економічної нестабільності. Також
у більшості випадків Національний банк ухвалював зважені й обґрун-
товані рішення. Отже, на сьогодні необхідна корінна перебудова його
роботи.

Третій компонент – “Ринкова дисципліна”. Він має на увазі роз-
криття банком повної інформації про склад капіталу та прийняті ризи-
ки, на підставі якої клієнти, банки й експерти могли б сформувати
власну думку про достатність капіталу.

Угода встановлює, що регулюючі органи повинні вступати в діалог
з банками з метою реалізації вимог до додаткового розкриття інформа-
ції. Під додатковим розкриттям інформації маються на увазі ті випадки,
коли таке розкриття не передбачається Міжнародними стандартами фі-
нансової звітності та іншими бухгалтерськими стандартами. Наприклад,
можуть передбачатись додаткові звіти, що розміщуються на відкритих
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інтернет-сайтах та інші заходи. Безумовно, положення, що стосуються
ринкової дисципліни, виглядають досить розпливчасто, тому способи
конкретної їх реалізації також залишаються нез’ясованими.

Забезпечення більшої прозорості роботи банківських установ
позитивно впливатиме на рівень їх фінансової безпеки. Розкриття
інформації про склад капіталу та прийняті ризики дозволить клієн-
там банку, акціонерам та іншим зацікавленим особам проводити
власну оцінку ризикованості операцій. Виходячи з цього менедж-
мент банків працюватиме в умовах, коли будь-яка істотна зміна фі-
нансового стану банку ставатиме надбанням широкої громадськості.
Тим самим підвищується рівень відповідальності за схвалені управ-
лінські рішення.

Таблиця 2.21
Оцінка ефективності дій НБУ під час фінансових

та економічних криз*

Рік Подія
Вплив на економіку

та банківську
систему

Дії НБУ Оцінка
ефективності

19
98

Дефолт
у Росії

Девальвація гривні
на 80 %. Падіння ВВП
на 1,7 %. Зростання
інфляції до 20 %.
Відтік капіталу
нерезидентів,
скорочення внесків
фізичних осіб.
Зростання дефіциту
бюджету до 2,2 %
від ВВП. Зниження
ліквідності
банківської системи

Проведення
інтервенцій
на валютному ринку
(резерви НБУ
знизилися на 70 %
(до 700 млн. дол.).
Встановлення
нового валютного
коридору –
2,5-3,5 UAH/USD

Вдалося істотно
пом’якшити наслідки
кризи (девальвація
гривні – 80 %, рубля –
246 %). Жоден
український банк
не збанкрутував.
Збережена довіра
до банківської системи

20
01

Банкрутство
системного
банку
“Україна”

Банкрутство одного
з найбільших банків
послабило довіру
населення
до банківської
системи

В основному
заходи, спрямовані
на виплату депозитів
вкладникам банку
“Україна”.
Посилення
нагляду за банками

Національному банку
не вдалося запобігти
банкрутству, оскільки
він втрутився в роботу
даної банківської
установи лише
на останній стадії кризи.
Проте НБУ забезпечив
погашення банком
заборгованості перед
більшою частиною
вкладників і кредиторів
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Продовж. табл. 2.21

Рік Подія
Вплив на економіку

та банківську
систему

Дії НБУ Оцінка
ефективності

20
04 “Помаранчева

революція”

Політична криза
та невизначеність
можливого розвитку
подій (аж до розпаду
країни) спровокували
відтік капіталу
з економіки,
а також призвели до
вилучення депозитів
з банківської
системи

Жорсткі заходи
адміністративного
характеру. Мораторій
на дострокове зняття
внесків, подовження
термінів проходження
платежів, “ручний”
відбір заявок
на купівлю валюти.
Масова видача
стабілізаційних
кредитів

За час революції
жоден банк
не збанкрутував.
Банківська система
зберігала свою
працездатність.
Після завершення
революції були зняті
всі обмеження

20
07

-2
00

8

Іпотечна
криза в США.
Криза
ліквідності
української
банківської
системи

Фактично закритий
доступ на зовнішні
ринки запозичень.
Падіння ліквідності.
Зростання ставок
за кредитами.
Скорочення обсягів
їх видачі.
Зростання ставок
за міжбанківськими
кредитами overnight
до 30 % річних
(квітень 2008)

Пріоритет НБУ –
боротьба
з інфляцією.
Політика
“дорогих” грошей.
Підвищення
облікової ставки.
Зменшення обсягів
рефінансування
банків. Скорочення
грошової бази.
Ревальвація курсу
гривні

Падіння ліквідності
створює реальну
загрозу кризі
неплатежів
в економіці.
Дефіцит кредитних
ресурсів скорочує
інвестиційну активність
підприємств
і знижує темпи
зростання ВВП.
Потенційна загроза
банкрутства банків
з низьким рівнем
капіталізації

20
07

-..
. Загроза кризи

споживчого
кредитування

Зниження якості
кредитних портфелів.
Розповсюдження
практики видачі
бланкових кредитів
фізичним особам.
Витіснення
інвестиційних
кредитів. Підсумок –
масові неплатежі
за кредитами
можуть призвести
до системної
банківської кризи

Ряд нормативних
рішень, спрямованих
на те, щоб
збалансувати
банківські активи
та пасиви
за строками.
Посилення
нормативів
з формування
резервів
під споживчі
кредити

НБУ досить швидко
відреагував
на зростання
проблемної
заборгованості банків
за споживчими
кредитами, а також
на дуже високі темпи
зростання обсягів
кредитування фізичних
осіб. Вжиті заходи
призведуть
до скорочення кількості
виданих кредитів

* Складена на підставі [22; 34; 61; 142; 168; 256].
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Таким чином, проведене дослідження показало, що впроваджен-
ня норм угоди “Базель ІІ” призведе до підвищення рівня фінансової
безпеки банків України. Зокрема, впровадження норм Базеля ІІ по-
служить базою для посилення конкуренції між вітчизняними банків-
ськими установами, підвищить якість кредитного портфеля, посилить
контроль за позичальниками, полегшить доступ до кредитних ресурсів
більш відповідальним позичальникам, що, у свою чергу, підвищить
надійність банківської діяльності.  Базель ІІ також стимулює банки до
підвищення якості ризик-менеджменту, оскільки при розрахунку ве-
личини активів, зважених на ризики, враховуються методи управління
ризиками, які використовуються в банку. Крім того, підвищення про-
зорості банківської системи забезпечить контроль за її діяльністю не
тільки з боку держави, але й інших зацікавлених осіб (клієнтів, інвес-
торів, акціонерів).

Проте впровадження норм Базеля ІІ без урахування реалій Украї-
ни може призвести до дисбалансу в діяльності банківської системи,
оскільки невеликі банки зіткнуться з необхідністю істотного збіль-
шення власної капіталізації. Це може призвести до ліквідації ряду ма-
лих українських банків, а також збільшення кількості злиттів і погли-
нань у банківській сфері.  Крім того,  перегляд підходів до оцінки
кредитних ризиків обмежить доступ до банківського кредитування
для малих і середніх підприємств, а також фірм із низьким кредитним
рейтингом. Це може зменшити кредитний портфель банків, звузити їх
базу доходів, що обмежить розвиток і негативно вплине на рівень фі-
нансової безпеки.

Проведений аналіз доцільності використання мегарегулятора в
Україні показав, що подібний варіант банківського нагляду є недоці-
льним з погляду фінансової безпеки, оскільки НБУ досить ефективно
здійснює нагляд за банками.

Отже, впровадження принципів Базеля ІІ в Україні в цілому по-
зитивно вплине на рівень фінансової безпеки банків.
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Додаток А
Індекси основних соціально-економічних показників України
за період з 1997 до 2006 року (відсотків до попереднього року)

Таблиця А.1

Економічна діяльність 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Валовий внутрішній
продукт 97,0 98,1 99,8 105,9 109,2 105,2 109,6 112,0 102,6 107,1

Продукція
 промисловості 99,7 99,0 104,0 113,2 114,2 107,0 115,8 112,5 103,1 106,2

Продукція сільського
господарства 98,2 90,4 93,1 109,8 10,2 101,2 89,0 119,1 100,1 102,5

Інвестиції в основний
капітал 91,1 106,1 100,4 114,4 120,8 108,9 131,3 127,9 101,9 119,0

Роздрібний товарообіг
підприємств 100,2 93,4 92,9 108,1 113,7 115,0 120,5 121,9 123,4 126,4

Зовнішній товарообіг 98,8 86,8 86,5 117,8 10,8 109,4 129,1 140,1 115,1 120,3
Прямі іноземні інвестиції
(на кінець року) 143,5 136,2 116,8 118,1 117,6 120,1 121,7 128,7 181 125,4

Реальні доходи
населення 105,1 90,5 95,5 104,3 115,6 118,0 109,1 119,6 123,9 113,4

Кількість безробітних
(на кінець року) 181 157 117 98 87 103 96 99 82 92

Споживчі ціни (грудень
до грудня
попереднього року)

110,1 120,0 119,2 125,8 106,1 99,4 108,2 112,3 110,3 111,6
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Додаток Б
Описова статистика за ключовими фінансовими показниками

підприємств металургійного виробництва та виробництва
готових металевих виробів України

Таблиця Б.1
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Середнє 0,58 3,04 0,07 1,56 0,97 1,18 1,10 2,19

Стандартна помилка 0,01 0,26 0,02 0,14 0,15 0,07 0,02 0,31

Стандартне відхилення 0,04 1,47 0,10 0,74 0,83 0,43 0,11 1,74

Дисперсія вибірки 0,00 2,15 0,01 0,55 0,68 0,18 0,01 3,02

Інтервал 0,16 5,55 0,42 2,92 2,98 1,42 0,45 6,14

Мінімум 0,51 0,85 –0,09 0,68 0,17 0,47 0,90 0,32

Максимум 0,67 6,40 0,33 3,59 3,14 1,89 1,35 6,45

Кількість аргументів 34 31 28 30 29 33 33 31
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Додаток В
Описова статистика за ключовими фінансовими показниками

підприємств виробництва машин та устаткування України

Таблиця В.1
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Середнє 0,49 0,94 –0,02 1,67 1,03 0,37 0,94 1,78

Стандартна помилка 0,02 0,11 0,01 0,13 0,18 0,04 0,04 0,28

Стандартне відхилення 0,11 0,57 0,07 0,78 0,98 0,24 0,23 1,53

Дисперсія вибірки 0,01 0,32 0,01 0,60 0,96 0,06 0,05 2,35

Інтервал 0,44 1,86 0,45 2,73 3,55 1,05 1,16 5,44

Мінімум 0,18 0,27 –0,37 0,58 0,10 0,03 0,09 0,27

Максимум 0,63 2,14 0,08 3,32 3,66 1,08 1,25 5,71

Кількість аргументів 36 29 35 34 31 32 34 29
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Додаток Г
Описова статистика за ключовими фінансовими показниками

підприємств хімічного виробництва України

Таблиця Г.1
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Середнє 0,52 1,56 0,04 1,56 0,39 0,72 1,09 3,44

Стандартна
помилка 0,02 0,24 0,01 0,10 0,05 0,06 0,04 0,34

Стандартне
відхилення 0,11 1,28 0,07 0,53 0,30 0,33 0,20 1,85

Дисперсія
вибірки 0,01 1,65 0,01 0,28 0,09 0,11 0,04 3,42

Інтервал 0,40 4,76 0,28 2,25 1,18 1,55 0,95 6,64

Мінімум 0,29 0,36 –0,14 0,73 0,07 0,15 0,47 0,73

Максимум 0,68 5,13 0,14 2,98 1,25 1,71 1,41 7,37

Кількість
аргументів 38 28 31 29 30 30 32 30
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Додаток Д
Описова статистика за ключовими фінансовими показниками

підприємств з виробництва та розподілення
електроенергії України

Таблиця Д.1
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Середнє 0,55 1,74 –0,03 0,84 1,79 0,69 0,95 0,70
Стандартна
помилка 0,02 0,16 0,01 0,04 0,27 0,04 0,02 0,09

Стандартне
відхилення 0,10 0,91 0,04 0,22 1,46 0,27 0,13 0,48

Дисперсія
вибірки 0,01 0,82 0,00 0,05 2,14 0,07 0,02 0,23

Інтервал 0,37 3,86 0,15 1,08 6,39 1,15 0,53 1,78
Мінімум 0,42 0,35 –0,10 0,34 0,40 0,13 0,59 0,06
Максимум 0,79 4,21 0,04 1,42 6,79 1,28 1,12 1,84
Кількість
аргументів 34 34 35 38 29 38 38 31
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Додаток Е
Описова статистика за ключовими фінансовими показниками

підприємств легкої та харчової промисловості України

Таблиця Е.1
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Середнє 0,28 2,77 0,01 1,08 1,41 1,16 1,02 1,10
Стандартна
помилка 0,02 0,24 0,01 0,14 0,23 0,13 0,03 0,30
Стандартне
відхилення 0,11 1,22 0,06 0,72 1,13 0,64 0,16 1,48
Дисперсія
вибірки 0,01 1,48 0,00 0,51 1,27 0,41 0,03 2,19
Інтервал 0,34 4,33 0,24 2,59 3,27 2,78 0,74 6,48
Мінімум 0,10 0,82 –0,11 0,43 0,12 0,10 0,54 –0,35
Максимум 0,44 5,15 0,12 3,02 3,39 2,88 1,27 6,13
Кількість
аргументів 31 25 25 27 24 25 32 25
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Додаток Ж
Описова статистика за ключовими фінансовими показниками

підприємств нафтогазової промисловості України

Таблиця Ж.1
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Середнє 0,46 2,81 0,02 1,45 1,32 1,01 1,07 2,07

Стандартна помилка 0,02 0,33 0,01 0,13 0,27 0,11 0,03 0,39

Стандартне відхилення 0,11 1,63 0,06 0,76 1,54 0,56 0,17 2,11

Дисперсія вибірки 0,01 2,66 0,00 0,57 2,36 0,31 0,03 4,47

Інтервал 0,37 6,24 0,33 2,76 4,90 1,89 0,80 8,13

Мінімум 0,25 0,58 –0,06 0,55 0,09 0,16 0,90 0,20

Максимум 0,63 6,83 0,27 3,31 4,99 2,05 1,70 8,34

Кількість
аргументів 28 25 29 32 32 27 32 29



281

Додаток З
Тестова анкета для щомісячної діагностики підприємств

металургійного виробництва та виробництва
готових металевих виробів

Таблиця З.1

Критерій Максимальна
оцінка, балів

Значна залежність обсягів отриманої виручки від кон’юнктури
на зовнішніх ринках 10

Зміни тарифів на вантажні залізничні перевезення з боку Укрзалізниці 10

Значна залежність від світових цін на енергоресурси внаслідок
високої витрати енергоресурсів 10

Антидемпінгові та протекційні санкції з боку інших держав 10

Нерозвиненість внутрішнього ринку 10

Значна зношеність основних засобів 10

Залежність від постачання сировини та цін на неї 10

Проблеми з компенсацією ПДВ 10

Втрата ключових контрагентів 10

Зриви у виконанні зобов’язань 10

Максимум загальної оцінки 100

Небезпечний рівень загальної оцінки 25
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Додаток И
Тестова анкета для щомісячної діагностики підприємств

з виробництва машин та устаткування
Таблиця И.1

Критерій Максимальна
оцінка, балів

Втрата ключових контрагентів 10
Негативна рентабельність активів у середньому по галузі 10
Незадовільне співвідношення позикових і власних коштів 10
Втрата ринків збуту 10
Ціни на енергію та сировину 10
Втрата ключових співробітників апарату управління 10
Зриви у виконанні зобов’язань 10
Зовнішньоекономічні ризики (вступ України у ВТО) 10
Недостатня диверсифікованість діяльності підприємств 10
Недостатнє технічне та технологічне відновлення підприємств 10
Максимум загальної оцінки 100
Небезпечний рівень загальної оцінки 25
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Додаток К
Тестова анкета для щомісячної діагностики підприємств

хімічного виробництва

Таблиця К.1

Критерій Максимальна
оцінка, балів

Ціни на енергоресурси на світових ринках 10
Погана платіжна дисципліна на суб’єктах підприємництва галузі 10
Зовнішньоекономічні протекційні заходи 10
Низька рентабельність діяльності 10
Посилення екологічних норм 10
Зриви у виконанні зобов’язань 10
Втрата ключових контрагентів 10
Зниження обсягів продажів 10
Небезпечні нефінансові симптоми (наприклад, погіршення якості
продуктів і послуг, морального духу персоналу) 10

Надмірне використання короткострокових позикових коштів
як джерела фінансування довгострокових вкладень 10

Максимум загальної оцінки 100
Небезпечний рівень загальної оцінки 25
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Додаток Л
Тестова анкета для щомісячної діагностики підприємств

з виробництва та розподілення електроенергії

Таблиця Л.1

Критерій Максимальна
оцінка, балів

Несплата споживачами за отримані послуги 10
Значна зношеність основних фондів 10
Різке зменшення експорту продукції внаслідок вжиття
протекційних заходів іншими державами 10

Розкрадання енергетичного обладнання 10
Низька рентабельність діяльності 10
Залежність від світових цін на енергоресурси внаслідок
їх високої витрати 10

Залежність від постачання сировини для атомних електростанцій
від Росії 10

Зриви у виконанні зобов’язань 10
Втрата ключових контрагентів 10
Втрата ключових співробітників апарату управління 10
Максимум загальної оцінки 100
Небезпечний рівень загальної оцінки 25
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Додаток М
Тестова анкета для щомісячної діагностики підприємств

легкої та харчової промисловості
Таблиця М.1

Критерій Максимальна
оцінка, балів

Зміни умов діяльності (додаткове ліцензування, акцизи,
сертифікації тощо)

10

Втрата ринків збуту внаслідок високої конкуренції з боку
імпортної продукції 10

Проблеми з сировиною, як наслідок, відмови від давальницьких схем
постачання сировини 10

Проблеми з експортом продукції – оподаткування продукції,
виробленої на давальницьких умовах 10

Зміна валютного курсу гривні щодо основних світових валют 10
Зриви у виконанні зобов’язань 10
Втрата ключових контрагентів 10
Несприятливі зміни в портфелі замовлень 10
Недостатнє технічне та технологічне відновлення підприємств 10
Конфлікти на підприємстві, звільнення кого-небудь з керівників та ін. 10
Максимум загальної оцінки 100
Небезпечний рівень загальної оцінки 25
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Додаток Н
Тестова анкета для щомісячної діагностики підприємств

нафтогазової промисловості

Таблиця Н.1

Критерій Максимальна
оцінка, балів

Дуже низькі показники виходу світлих нафтопродуктів 10
Збої в постачаннях сировини та надзвичайна сировинна залежність
від Росії 10

Нестача власної сировини 10
Збільшення цін на сировину 10
Нестача власних оборотних коштів 10
Політична нестабільність у відносинах із Росією 10
Низька рентабельність діяльності 10
Державне регулювання та обмеження 10
Зриви у виконанні зобов’язань 10
Аварії на трубопроводах 10
Максимум загальної оцінки 100
Небезпечний рівень загальної оцінки 25
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Додаток П
АНКЕТА

Управління фінансовою безпекою банку

1. Загальні відомості про банк
Таблиця П.1

Кількість діючих філій
Валюта балансу кредитної організації за станом на 01.01.2008 (тис. грн.)
Прибуток на 01.01.2008 (тис. грн.)
Штатна чисельність, усього (включаючи філії)

у тому числі в головному офісі

2. Характеристика діяльності банку
Таблиця П.2

№
пор. Напрямок діяльності Пріоритетність напрямку

діяльності

1 Банківське обслуговування фізичних осіб

§ Основний
§ Один з основних
§ Підтримується
§ Не здійснюється

2 Банківське обслуговування юридичних осіб

§ Основний
§ Один з основних
§ Підтримується
§ Не здійснюється

3

Здійснення платежів і розрахунків
(крім платежів і розрахунків, які здійснюються
у рамках обслуговування клієнтів кредитної
організації)

§ Основний
§ Один з основних
§ Підтримується
§ Не здійснюється

4 Агентські послуги

§ Основний
§ Один з основних
§ Підтримується
§ Не здійснюється

5 Операції та угоди на ринку цінних паперів
і термінових фінансових інструментів

§ Основний
§ Один з основних
§ Підтримується
§ Не здійснюється

6
Надання послуг корпоративним клієнтам,
органам державної влади й місцевого
самоврядування на ринку капіталів

§ Основний
§ Один з основних
§ Підтримується
§ Не здійснюється
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№
пор. Напрямок діяльності Пріоритетність напрямку

діяльності

7 Управління активами

§ Основний
§ Один з основних
§ Підтримується
§ Не здійснюється

8 Брокерська діяльність

§ Основний
§ Один з основних
§ Підтримується
§ Не здійснюється

Коментарі щодо заповнення таблиці П.2

Чи виникли у Вас проблеми або запитання при заповненні даної таблиці?
Ні o

Так o
Укажіть, із чим вони були пов’язані:
Класифікація напрямків діяльності не відповідає прийнятій
у Вашій кредитній установі

o

(Поясніть)

Незрозуміло, до яких напрямків діяльності віднести окремі операції o

(Укажіть, які)

Складно визначити прибуток для окремих напрямків діяльності o

(Поясніть, чому)

Інше o
(Укажіть)

3. Яка поінформованість Вашого банку про зміни
в міжнародних стандартах достатності капіталу (Базель II)?

Питання вивчалося спеціально o
Маємо інформацію про основні зміни o
Є загальне уявлення o
Не маємо інформації o
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3.1. Якщо питання вивчалося спеціально, який підхід до визначення
величини регулятивного капіталу на покриття операційного ризику
є оптимальним для Вашої організації?
Базовий індикативний підхід (BIA) o
Стандартизований підхід (STA) o
Альтернативний стандартизований (ASA) o
Просунуті методи виміру ризику (AMA) o

3.2. Якщо Ви вважаєте, що оптимальним для Вашої організації буде AMA,
які методики та/або моделі оцінки операційного ризику Ви плануєте
використовувати?
Власні внутрішні o

(Укажіть, на основі яких методів вони розроблені)

Розробки інших організацій o

(Укажіть, яких)

4. Оцініть частку (%) проблемних кредитів у структурі
загального кредитного портфеля Вашої організації %

5. Які внутрішні документи, що регламентують управління
фінансовою безпекою, розроблені у Вашій організації?
Є окремий документ o
Окремого документа немає, але питання керування операційним ризиком відбиті
в інших внутрішніх документах

o

(Укажіть, в яких саме)

5.1. Внутрішні документи, присвячені управлінню фінансовою безпекою,
затверджені:
Радою директорів (наглядовою радою) o
Виконавчим органом (одноособовим, колегіальним) o
Не затверджені o
Інше o

(Укажіть)
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6. Функції керування фінансовою безпекою у Вашій організації
покладені на:

Окремий підрозділ o
Окремого співробітника o
Керівників підрозділів o
Не розподілені o
Інше o

(Укажіть)

6.1. Якщо функції управління фінансовою безпекою покладені
на окремий підрозділ (службовця), які його обов’язки?
Розробка довгострокової програми управління фінансовою безпекою o
Збір інформації про можливі загрози o
Виявлення джерел (картографія) ризиків у діяльності банку o
Аналіз і дослідження з питань управління фінансовою безпекою o
Інше o

(Укажіть)

7. Чи ведеться у Вашій кредитній організації окремий облік
збитків, отриманих внаслідок кризових ситуацій у діяльності
банку?

Так o
(Укажіть, яким підрозділом (службовцем) ведеться)

Ні o
(Укажіть, який порядок обліку операційних збитків)

8. Чи існує встановлений порядок розслідування випадків
таких збитків?

Так o

Ні o
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9. Прояви загроз і ризиків фінансової безпеки банку в процесі
його діяльності (за станом на 01.01.2008)

Таблиця П.3

№
пор.

Прояви загроз і ризиків
фінансової безпеки

в результаті діяльності банку
Частота випадків (у середньому) Кількість

випадків

Сума збитків
у середньому

на випадок
(тис. грн.)

1

Зловживання або
протиправні дії службовців
кредитної організації
(або за їхньої участі)

o Кілька разів на місяць
o Кілька разів на квартал
o Кілька разів на півріччя
o Кілька разів на рік
o Подібних випадків не було

2

Протиправні дії
третіх осіб

o Кілька разів на місяць
o Кілька разів на квартал
o Кілька разів на півріччя
o Кілька разів на рік
o Подібних випадків не було

3

Порушення кредитною
організацією
або службовцями
трудового законодавства

o Кілька разів на місяць
o Кілька разів на квартал
o Кілька разів на півріччя
o Кілька разів на рік
o Подібних випадків не було

4

Порушення іншого
законодавства,
невиконання або неналежне
виконання випливаючих
з договорів зобов’язань,
пов’язаних з основною
діяльністю; порушення
звичаїв ділового обороту

o Кілька разів на місяць
o Кілька разів на квартал
o Кілька разів на півріччя
o Кілька разів на рік
o Подібних випадків не було

5

Пошкодження або втрата
основних засобів та інших
матеріальних активів,
вихід з ладу устаткування
та систем

o Кілька разів на місяць
o Кілька разів на квартал
o Кілька разів на півріччя
o Кілька разів на рік
o Подібних випадків не було

6

Неналежна організація
діяльності, помилки
управління та виконання

o Кілька разів на місяць
o Кілька разів на квартал
o Кілька разів на півріччя
o Кілька разів на рік
o Подібних випадків не було

7

Інші
-   ____________________
-   ____________________
-   ____________________

o Кілька разів на місяць
o Кілька разів на квартал
o Кілька разів на півріччя
o Кілька разів на рік
o Подібних випадків не було
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10. Можливі загрози та ризики фінансової безпеки банку
в процесі його діяльності

Таблиця П.4
№

пор.
Прояви загроз і ризиків фінансової безпеки

в результаті діяльності банку
Імовірність настання

(висока, середня, низька)
ВНУТРІШНІ ЗАГРОЗИ

1 Зловживання або протиправні дії службовців
кредитної організації (або за їхньої участі)

2 Протиправні дії третіх осіб

3 Порушення кредитною організацією
або службовцями трудового законодавства

4 Пошкодження або втрата основних засобів
та інших матеріальних активів

5 Вихід з ладу устаткування та систем

6 Неналежна організація діяльності,
помилки в управлінні та виконанні

7

Інші
-   ________________________________________
-   ________________________________________
-   ________________________________________

ЗОВНІШНІ ЗАГРОЗИ
1 Зміни в законодавстві
2 Зміни в політиці та діях Національного банку

3 Прихід нових сильних гравців на ринок
банківських послуг України

4 Економічна/фінансова криза в країні

5

Інші
-   ________________________________________
-   ________________________________________
-   ________________________________________

11. Чи взаємодіє у Вашій установі ризик-менеджмент
із керівниками підрозділів (бізнес-напрямків) з метою
зниження ймовірності настання кризових ситуацій?

Ні o
Так o

(Укажіть, в якій формі, з якою періодичністю)



293

12. Чи розроблена у Вашій організації внутрішня звітність
із питань управління фінансовою безпекою й ризиками?

Ні o
Так o

(Укажіть, який підрозділ (службовець) відповідає за її складання,

кому/якому органу управління вона надається,

з якою періодичністю)

13. Чи використовуються у Вашій установі спеціальні
процедури виявлення та (або) моніторингу рівня
фінансової безпеки?

Ні o
Так o

 Укажіть, які:
Індикатори фінансової безпеки o
Самооцінка o
Ведення бази даних про прояви загроз і ризиків у діяльності банку o
Інше o

(Укажіть)

14. Чи застосовує Ваша організація страхування?
Ні o

Так o
 Укажіть застосовувані види страхування:

Життя й здоров’я службовців кредитної організації, робота яких
пов’язана з підвищеним ризиком (інкасатори, касири)

o

Майна клієнтів, під заставу якого видані кредити o
Коштів та інших цінностей у дорозі та на зберіганні o
Відповідальність за заподіяння збитків третім особам з вини
службовців кредитної організації

o

Ризику фізичної втрати/пошкодження цінного папера або сертифіката o
Будинків, споруд, устаткування та іншого майна o
Автотранспорту o
Інше o

(Укажіть)



294

 14.1.    Які інші види ризиків Ваша організація готова була б застрахувати,
    але не має такої можливості?

(Укажіть, які)

 14.1.1. З яких причин?
На ринку відсутні відповідні страхові продукти o
Умови запропонованих страхових продуктів неприйнятні o
Інше o

(Укажіть)

15. Чи розроблені у Вашій організації плани забезпечення
безперервності (відновлення) фінансово-господарської
діяльності?

Ні o
Так o

 Укажіть, які:
 Основної діяльності o

Господарської (допоміжної) діяльності o
Функціонування автоматизованих банківських систем o
Інше o

(Укажіть)

 15.1. Плани забезпечення безперервності (відновлення)
фінансово-господарської діяльності затверджені:

 Радою директорів (наглядовою радою) o
Виконавчим органом (одноособовим, колегіальним) o
Не затверджені o
Інше o

(Укажіть)

16. Чи переглядалися за останні 3 роки у Вашій організації
внутрішні правила й процедури проведення основної
діяльності (організація бізнес-процесів)?

Ні o
Так o

 Укажіть, з якої причини:
У зв’язку із впровадженням нової автоматизованої банківської
системи

o

У зв’язку із впровадженням нових операцій/продуктів o
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У плановому порядку o

(Укажіть встановлену періодичність)

У зв’язку з надзвичайними подіями o

(Укажіть, якими)

Інше o
(Укажіть)

17. Чи здійснюється в рамках системи внутрішнього контролю
контроль над дотриманням встановлених правил
і процедур?

Ні o
Так o

(Поясніть докладніше)

Дата заповнення ____/ ____/ _____
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