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Аннотация
В статье рассматриваются отличительные черты предпринимательства в области агропромышленного
комплекса и особенности земли, как основного средства производства.
Abstract
As the main means of production, various types of entrepreneurial activity in the field of agriculture are used.
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Самой древней отраслью человеческой деятельности, несомненно, выступает сельское хозяйство. На протяжении многих веков человечество занималось выращиванием растений и животных, что
однозначно помогало удовлетворить значительную
часть их потребностей. В настоящее время, в современном мире эта отрасль не утратила ни капли
своей значимости.
Сельскохозяйственное производство выступает одной из основных отраслей экономики любой
страны. Несчетное множество потребительских товаров даже в развитых странах, несомненно, связано с сельскохозяйственным производством. Несмотря на то, что экономическая деятельность в области сельского хозяйства, осуществляется по
экономическим законам (регулирующим и другие
сферы общественного производства), эта сфера
национальной экономики имеет свои особенности,
что отличает ее от других[1].
Прежде всего, это связано с тем, что основным
средством производства в этой сфере выступает
земля. Она не может быть воспроизведена как прочие факторы производства, ведь земля не является
результатом деятельности человека, его труда.
Кроме того, земля не может быть увеличена в размерах, перемещена в пространстве или заменена,
как другие факторы производства.
Отличительные особенности земли, как главного фактора сельскохозяйственного производства,
обуславливают также специфику последнего.
Во-первых, результат данного производства
считается специфическим, потому что выступает
итогом не только человеческого труда, но и таких
природных факторов, как плодородие территории и
климатические условия. Экономический процесс
воспроизводства в этой сфере очень плотно переплетается с естественным. Поэтому результативность экономической деятельности в этой отрасли

экономики определяется нередко природными факторами, а не факторами, созданное человеческим
трудом.
Во-вторых, сельскохозяйственное производство характеризуется сезонностью. Из-за действия
биологических и климатических факторов, ему
присущи большие временные промежутки между
производственными процессами. Такие длительные перерывы обостряют проблему сезонной рабочей занятости населения, а также простой дорогостоящей сельскохозяйственной техники в межсезонье.
В-третьих, для сельскохозяйственного производства свойственен значительный разрыв во времени между затратами производства и полученным
результатом в виде готового продукта, который может быть реализован. Такой разрыв, порождает
большую зависимость предпринимателей в этой
сфере экономики от кредитов.
В-четвертых, для сельскохозяйственного производства также характерна неустойчивость, из-за
зависимости от природно-климатических условий,
биологических и почвенных факторов. Так, данная
зависимость обусловливает существенный риск со
стороны предпринимателей, вынужденных расходовать часть капитала на страхование, хотя полностью предусмотреть все возможные коллизии, связанные с наводнениями, засухой, потерями от вредителей и болезней сельскохозяйственных
растений, и животных, совершенно невозможно.
В связи с тем, что специфика земли, как главного средства сельскохозяйственного производства, определяет обязательную необходимость экономической оценки земли (ее ценность как природного ресурса и основного средства производства).
Важно понимать, что целью оценки является,
прежде всего, точная оценка качества плодородия
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земель, для максимального достижения эффективной экономической деятельности. При этом непременно учитывается достигнутый уровень земледелия на данной территории, местные природные и
экономические условия производства, местоположения земельных участков относительно пунктов
реализации продукции, наличие и состояние путей
сообщения и других элементов инфраструктуры
сельского хозяйства, а также затрат и результатов
производства по всей совокупности выращиваемых
культур[2].
При экономической оценке земли, самыми достоверными показателями определенно являются
стоимость валовой продукции, окупаемость затрат,
а также дифференциальный доход от использования земли. Для максимально эффективной оценки
и получения достоверных показателей используются средние многолетние данные, за 5-10 лет. На
основе полученных данных складываются шкалы
экономической оценки земли, в относительных величинах или баллах отражают уровень плодородия,
производительности и доходности всех единиц земельных угодий.
Экономическая оценка-это составная часть земельных кадастров, выступающих системой сведе-
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ний и документов, включающих комплекс достоверных сведений о природном, хозяйственном и
правовом положении земель.
Таким образом, основной особенностью предпринимательства в АПК выступает его привязанность к земле, как основному средству производства. Земельные ресурсы не могут быть заменены
никакими другими экономическими факторами
производства и играют основополагающую роль
для эффективного сельскохозяйственного производства. Они являются главным плацдармом для
сельскохозяйственной деятельности, как для крупных сельскохозяйственных кооперативов и фермерских хозяйств, так и для мелких фермерских
предприятий.
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В статье рассматриваются вопросы пространственного развития территорий. Выделены и охарактеризованы предпосылки развития регионов России. Приведен анализ существующих проблем. Представлены рекомендации по снижению негативного влияния факторов, препятствующих развитию экономики
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Abstract
The article deals with issues of spatial development of territories. The prerequisites for the development of
the regions of Russia have been identified and described. An analysis of existing problems is provided. Recommendations are presented to reduce the negative impact of factors impeding the development of the economy of
the regions.
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Экономическое развитие территорий является
предпосылкой для обеспечения необходимого
уровня конкурентоспособности страны на международном и внутреннем экономическом пространстве. Современные тенденции формирования цифровой и инновационной экономики в России предполагают
реализацию
таких
направлений
деятельности как повышение эффективности инновационной деятельности, обеспечение коммерциализации научных исследований и разработок, усиление интеграции вузов и промышленных предприятий,
увеличение
роли
технологического
предпринимательства, создание успешного имиджа
региона.
Разработка плана стратегического развития региона связана с реализацией пяти этапов:
1) формирование коллекции эталонных альтернатив;
2) разработка оригинальных альтернатив;
3) выбор стратегии развития региона и ключевых мероприятий по решению главных оперативных проблем;
4) формирование стратегического плана развития региона;
5) корректировка и детализация стратегических карт развития региона [7].
Процесс разработки стратегического плана
развития региона носит циклический характер, поскольку необходима корректировка плана с учетом
предложений законодательных структур власти.
Замкнутый цикл процесса разработки стратегического плана региона определяется рядом факторов:
- постановление главы администрации о разработке (корректировке) стратегического плана развития региона;
- философия развития региона, миссия, цели
развития, детализированная модель системы целей
и показателей развития региона;
- сильные и слабые стороны региона;
- возможности, угрозы, тенденции развития
внешней среды;
- система ограничений и критериев;
- множество оригинальных стратегий и альтернатив решения первоочередных оперативных проблем;
- концепция стратегии развития региона и перечень основных мероприятий по решению главных оперативных проблем.
Методики, которые могут применятся при разработке стратегического плана развития, учитываются особенности отдельных этапов. Могут использоваться методы групповой работы – метод комиссий, метод мозговой атаки, метод номинальных
групп, метод Дельфи; интерактивные игры – имитационные, организационно-деятельные, деловые;
методы моделирования целей; методы разработки
стратегических карт и детализации целей; методы
анализа – PEST-анализ, ПРиМ-анализ, контент-анализ, SWOT-анализ, корреляционный анализ, факторный анализ; методы экспертных оценок; методы
моделирования, агрегирования, парных сравнений;
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контент-анализ стратегического управления, классификация альтернатив; методы активизации творческого мышления – синектики, ТРИЗ, ассоциаций;
прогнозные методы; метод дерева целей; метод весовых коэффициентов; экспертные методы оценки
альтернатив. Совокупность методов и последовательность этапов разработки представляют собой
методику разработки стратегического плана развития региона.
Специфика каждого конкретного региона, обусловленная структурой, функциями структурных
подразделений, степенью диверсификации деятельности организаций региона, разнообразие проблемных ситуаций, предполагает уникальность разрабатываемого стратегического плана развития в
каждом конкретном случае.
Можно выделить в качестве самой главной
проблемы пространственного развития регионов
России такой фактор как неравномерность развития
российских регионов. Данный процесс имеет в
своей основе как объективные, так и субъективные
причины. К объективным причинам в первую очередь относится неравномерность распределения ресурсов по различным регионам России, что объясняется не только их различными природно-климатическими условиями, но и разным качеством
имеющихся в их распоряжении человеческих ресурсов. Такая ресурсная дифференциация территорий приводит к ситуации, когда наиболее квалифицированные кадровые ресурсы, способные создавать высокотехнологичные рабочие места и
работать на них, сосредоточены в Центральном федеральном округе (Москва и Московская область) и
Северо-западном федеральном округе (Санкт-Петербург), где аккумулировано большое число университетов и университетско-академических комплексов; а также в Южном федеральном округе
(Краснодарский край, Ростовская область), для которого характерна не только концентрация университетов, но и благоприятные климатические условия, привлекающие жителей со всей страны. Наличие этих факторов развития дает конкретные
результаты по развитию экономики указанных регионов. Например, основа развития Краснодарского края – это туристический комплекс всех видов туристических услуг, а в Ростовской области в
качестве такой базы выступает сочетание возможностей для развития сельскохозяйственной отрасли, промышленности и туризма. В качестве положительного примера можно рассматривать также
Республику Татарстан, где развивается образование, наука, промышленность, туристическая сфера
(как этническая самобытность этой республики).
Все три случая наличия определенных факторов
развития обеспечивают привлечение инвестиций в
эти территории, что позволяет формировать дополнительные точки роста в них, чтобы население не
уезжало в другие регионы.
Одним из вариантов развития ресурсной составляющей развития региона является продвижение новой продукции на рынке как процесс внедре-
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ния особого продукта – новых знаний и других результатов интеллектуальной деятельности, а также
предоставление нового вида услуг.
Для научно-технических разработок этот процесс можно охарактеризовать как комплекс взаимосвязанных действий, отличающийся следующими
особенностями:
- техническая сложность требует при создании
продукции затрат квалифицированного научного
труда, любое научное знание производится один
раз, но потенциал его использования многогранен и
во времени не ограничен, поэтому необходимо учитывать потребительную стоимость труда на ее создание и процесса дальнейшего использования заложенного в ней технического знания;
- уникальность продукции обусловливает
трудности точного количественного измерения эффекта научно-технической продукции в момент
внедрения;
- наличие только качественных отличий между
аналогами;
- каждый вид знания несет в себе особую научную информацию, следовательно, научно-техническая продукция, воплощающая в себе оригинальные знания, по своему содержанию специфична и
неповторима;
- различная степень готовности данного продукта к промышленному освоению обусловливают
неопределенность затрат материальных, человеческих, финансовых, информационных, временных
ресурсов, необходимых для реализации новшества,
а это, в свою очередь, усложняет процесс определения цены научно-технической продукции;
- успешная реализация технологического новшества зависит от инновационных возможностей
потребителей [2].
Рассматривая особенности развития Волгоградской области, подчеркнем наличие проблемы
кадрового ресурса, т.к. область страдает от оттока
населения в другие регионы. По удельному весу оттока населения можно сделать вывод, что молодёжь в основном уезжает в Москву и Санкт-Петербург, представители бизнес-среды в Краснодар.
Особенно остро эта проблема касается Волгограда,
который при сохранении существующих тенденций его развития, рискует потерять статус городамиллионника. Главная причина, по мнению авторов, заключается в отсутствии внятной стратегии
развития Волгоградской области: как промышленный регион она потеряла свое значение и на законсервированных промышленных площадках возродить даже сборочное производство в условиях
санкций не получится. Но для исправления ситуации по привлечению человеческого потенциала в
регион существуют определенные предпосылки.
Инновационная политика региональных органов власти основана на тесной взаимосвязи между
хозяйствующими на территории региона субъектами. Это предприятия всех отраслей промышленности, сельского хозяйства, строительства, торговли и снабжения, научно-исследовательские и
проектно-конструкторские организации региона,
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учреждения по обучению, подготовке и переподготовке кадров для предприятий различных отраслей
региона, кредитные, страховые, аудиторские и другие организации, составляющие рыночную инфраструктуру предпринимательской деятельности, органы власти всех уровней региона, ассоциации,
представляющие интересы предпринимателей.
Основными направлениями региональной экономической политики являются: бюджетное планирование, проведение институциональных изменений, организационно-правовые мероприятия, контроль банковской активности, использование
ресурсов государственного бюджета. Региональная
инновационная политика является составной частью экономической политики региона и направлена на создание благоприятных условий для интеграции научных, производственных, агропромышленных и торговых организаций. Региональная
экономическая и инновационная политика определяются хозяйственной структурой региона, в
первую очередь наличием и состоянием структурообразующих предприятий. Анализ экономического
положения и перспектив развития предприятий,
осуществляющих деятельность на территории региона, позволяет выявить первоочередные меры,
которые будут способствовать улучшению ситуации в регионе. Такие меры направлены на производителей и продавцов в силу того, что воздействие
на региональных потребителей и на производителей из других регионов ограничено.
Эффективность процессов коммерциализации
научно-технической продукции высших образовательных учреждений может быть повышена путем
создания инновационной инфраструктуры со спецификой функционирования в области маркетингового управления – регионального технопарка [3].
Характеризуя инновационный процесс в общем виде, можно представить его как получение и
коммерциализацию изобретения, новых технологий, видов продукции и услуг, решений производственного, финансового, административного или
иного характера и других результатов интеллектуальной деятельности. Если рассматривать часть инновационной деятельности в виде инновационного
проекта, то можно выделить две взаимодействующих стороны – вуз (малое инновационное предприятие) и внешний партнер (предприниматель).
Внутривузовскую работу можно структурировать как собственно научно-исследовательскую работу прикладного характера и разработку технологии выпуска продукции. Деятельность внешнего
партнера связана с освоением выпуска продукции,
организацией маркетинговой деятельности для перехода к массовому выпуску, получением оплаты
от покупателей и поступлением средств на расчетный счет вуза (субсчет малого предприятия). При
этом предприниматель берет на себя основную
группу рисков, возникающих в процессе коммерциализации проекта. Коммерциализация исследовательской деятельности в значительной мере определяется связями между ключевыми участниками
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инновационного процесса – научными организациями и вузами, малыми фирмами, крупными корпорациями [4].
При решении вопросов выбора стратегии развития следует не упускать из виду, что новые технологии могут развиваться лишь при условии, что
на территории будет проживать население, обладающее высоким образовательным и квалификационным потенциалом, а для этого в городе должна быть
создана соответствующая инфраструктура образования и сформулированы мотивы, побуждающие
горожан постоянно повышать образовательный
уровень. Волгоградская область является одним из
регионов РФ, где последовательно разрабатывается
и реализуется комплекс мероприятий, направленных на создание региональной инновационной системы. Администрацией Волгоградской области
разработана Программа по созданию инновационной инфраструктуры, развитию принципиально новых механизмов финансирования инновационных
проектов, созданию рынка инноваций. Базовым
элементом создаваемой системы поддержки малых
и средних предприятий в области является Региональный венчурный фонд с объемом финансирования 140 млн руб. Также на территории региона активно действуют: ассоциация бизнес-ангелов
«Стартовые инвестиции» в форме некоммерческого партнерства, Центр предпринимательства
США – Россия, Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере [6].
На период до 2020 г. приоритетными направлениями для инвестирования на территории Волгоградской области будут являться: альтернативная
энергетика и энергетическое машиностроение; биотехнологии и фармацевтика; нанотехнологии и информационно-телекоммуникационные технологии.
Главной целью Стратегии является привлечение инвестиций на территорию Волгоградской области в объеме не менее 500 млрд. руб. в период до
2020 гг., направленных на реализацию проектов в
приоритетных отраслях и создание инфраструктуры, обеспечивающей инвестиционную привлекательность области. Такой объем инвестиций позволит обеспечить темпы экономического роста Волгоградской области не ниже средних значений по
РФ. Результатом достижения цели будет вхождение Волгоградской области в топ-30 лучших регионов Российской Федерации для ведения бизнеса по
рейтингам ведущих российских и международных
аналитических служб.
Ключевыми факторами конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Волгоградской области являются:
- высокий промышленный потенциал;
- обширные возможности транспортной инфраструктуры;
- наличие свободных энергетических мощностей;
- разнообразные минерально-сырьевые ресурсы;
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благоприятные
природно-климатические условия;
- уникальный туристическо-рекреационный
потенциал;
- выгодные условия для реализации девелоперских проектов;
- высокий научно-технический потенциал региона;
- устойчивые внешнеэкономические связи с зарубежными странами;
- динамично развивающаяся финансовая инфраструктура региона;
- прогрессивное инвестиционное законодательство [7].
По своему геополитическому расположению
регион обладает важными свойствами: Волгоградская область входит в состав ЮФО и граничит с Казахстаном, Саратовской, Ростовской, Воронежской
областями и республикой Калмыкия, обладает высоким экономическим и кадровым потенциалом, а
также является наиболее оптимальной для инфраструктурной организации транспортных потоков и
их координации с последующим продвижением на
Казахстан и Китай.
Используя природно-климатический потенциал Волгоградской области, можно реализовать
возможность развивать сельское хозяйство и производить органическую сельскохозяйственную продукцию не только для Российской Федерации, но и
на экспорт. Кроме того, есть возможность переориентировать и совместить традиционное направление героического туризма, с оздоровительным и лечебным (о. Эльтон), а также экологическим и агротуризмом. При этом можно расширить спектр
оказываемых услуг по сопровождению. Например,
развитие сферы каршеринга, аренды садоводческих
участков на сезонный период. Особое направление,
появившееся в настоящее время в области, это развитие медицинского туризма с привлечением иностранных потребителей.
Более того, стратегическое направление по переводу развития области на использование возможностей альтернативной экономики, а именно энергии ветра и солнца, позволит привлечь в область
прямые иностранные инвестиции. В первую очередь, предложить КНР построить на территории области заводы по производству солнечных батарей и
ветряков, чему не помешают никакие санкции.
С учетом действующей Стратегии развития в
Волгоградской области имеется достаточно факторов и предпосылок для реализации перечисленных
факторов развития, что позволит повысить инвестиционно-инновационную привлекательность региона для внешних и внутренних инвесторов, может обеспечить заинтересованность кадрового ресурса в области, укрепить инновационный
потенциал предпринимательства, тем самым, обеспечив развитие региона на должном экономическом уровне.
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Аннотация
Одним из важных вопросов при проведении аудита материальных затрат является проверка правильности оценки материалов, списанных на себестоимость продукции, поскольку материалы поступают на
зерноперерабатывающие предприятия из различных регионов республики, а начальные остатки материалов могут иметь иную цену по сравнению с закупленными. Следовательно, аудит материальных затрат
необходим для проверки правильность оценки и ведения учета материалов при списании на затраты производства.
Abstract
One of the important issues during the material costs audit is to verify the accuracy of the materials assessment
which decommission to the cost of production. As materials are supplied to grain processing enterprises from
various regions of the republic, and the initial residues of materials may have a different price compared to purchased ones. Therefore, the material costs audit is necessary to verify the accuracy of the materials assessment and
accounting when decommission to production costs.
Ключевые слова: аудит, затраты, запасы, себестоимость продукции.
Keywords: audit, cost, materials, production cost.
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В современных условиях предприятия являются независимыми производителями, поэтому
внутренних пользователей информации, содержащейся в финансовой отчетности, интересуют финансовые результаты и производственная деятельность. Как уже отмечалось, основная цель внутреннего аудита - предоставление помощь внутренним
пользователям информации по вопросам, касающимся деятельности предприятия, а именно о затратах производства.
Важным мероприятием, рассматриваемым в
рамках внутреннего аудита на зерноперерабатывающих предприятиях, служит проверка обоснованности формирования и правильности учета основных и накладных затрат, от которых в конечном
итоге зависит уровень достоверности финансового
результата.
Правильное определение затрат позволит руководителю предприятия обоснованно принимать
решения и избежать при налогообложении дохода
конфликтов с налоговыми службами, которым
предоставлены широкие права в применении
штрафных санкций к предприятиям, допускающим
сокрытие доходов от налогообложения.
Предметом проверки затрат при переработке
зерна является определение правильности произведения и отражения их в полном объеме в соответствии с учетной политикой.
Весь процесс аудиторской проверки состоит из
нескольких последовательных стадий: ознакомительной, основной и заключительной. На каждой из
этих стадий предусматривается рассмотрение и
изучение отдельных вопросов.
На начальном этапе проведения аудиторской
проверки учета основных и накладных расходов по
переработке зерна необходимо ознакомиться с принятой учетной политикой, организационными и
технологическими особенностями предприятия,
типом производства, видами выпускаемой продукции, используемыми ресурсами. Также проверяется
наличие калькуляционных карточек производственного учета, оборотных ведомостей, технология обработки первичных документов по учету основных и накладных расходов от приема до архива.
С точки зрения многих экономистов при проверке соблюдения учетной политики аудитор должен установить: неизменность выбранного в начале
проверяемого периода метода учета затрат, его соответствия нормативным документам;
- правильность разграничения и отнесения затрат по отчетным периодам;
- правильность отнесения материальных затрат;
- правильность начисления износа по основным средствам;
- правильность начисления амортизации по нематериальным активам и включения сумм износа в
затраты производства;
- обоснованность сумм накладных расходов и
способов их распределении по объектам.
В ходе проверки оцениваются обоснованность
применения того или иного метода учета производственных затрат и его влияние на правильность
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определения себестоимости продукции. Методика
проверки правильности отнесения расходов на себестоимость продукции во многом зависит от применяемого метода учета и калькулирования себестоимости продукции. На зерноперерабатывающих
предприятиях, как уже отмечалось, применяется
попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции с элементами нормативного метода.
При проверке учета затрат следует убедиться в
том, насколько хорошо этот процесс организован в
производственных подразделениях (по элеватору,
мельзаводу и комбикормовому цеху) и в производствах (основное, вспомогательное).
Так как зерноперерабатывающие предприятия
выпускают несколько видов продукции, проверяются наличие раздельного учета затрат и соответствие расходов конкретному сорту муки.
Необходимо иметь в виду, что на зерноперерабатывающих предприятиях включаемые в себестоимость продукции затраты сырья и материалов
уменьшаются на стоимость возвратных отходов, к
которым относятся остатки переработанного сырья, материалов и полуфабрикатов, утративших
полностью или частично потребительские качества
исходного сырья. Они используются в производстве по установленным ценам или при повышенном
расходе с уменьшением выхода продукции.
При проверке правильности отнесения материальных затрат на себестоимость продукции внутреннему аудитору следует обратить особое внимание на 1,2,3:
- достоверность оценки сырья и материалов,
включаемых в себестоимость продукции (работ,
услуг);
- правильность отражения в учете процесса
приобретения и заготовки материалов в зависимости от положений учетной политики принятой,
предприятием;
- факты списания на себестоимость затрат, не
относящихся к материалам, используемым в производстве, а также случаи списания на производственные счета стоимости НДС;
- факты включения в себестоимость продукции
(работ, услуг) стоимости сырья, материалов, переданных в цехи, участки, но фактически не израсходованных в производстве;
- случаи отнесения на затраты основной деятельности стоимости материалов, использованных
при строительстве, ремонте, содержании (включая
амортизационные отчисления) объектов социально-культурного назначения, которые должны
быть списаны за счет нераспределенного дохода
или других соответствующих источников финансирования. В таком же порядке отражаются затраты,
выполняемые в порядке оказания помощи сторонним предприятиям;
- правильность установления норм расходов
сырья и материалов в соответствии с уровнем технического состояния и технологии производства
продукции;
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- правильность оценки и списания возвратных
отходов;
- обоснованность включения в себестоимость
продукции расходов на оплату услуг товарных
бирж, включая брокерские услуги, на выплату комиссионных вознаграждений посредническим и
внешнеэкономическим организациям;
- правомерность списания на себестоимость
продукции (работ, услуг) недостачи материальных
запасов на складах и в производстве при отсутствии
виновных лиц или во взыскании которых отказано
судом;
- правильность отражения в учете затрат на
тару и упаковку, приобретаемые предприятием
вместе с материальными запасами. При этом следует иметь в виду, что если стоимость тары входит
в цену материалов, то фактическую себестоимость
материалов необходимо уменьшить на стоимость
тары по цене ее возможного использования или реализации (с учетом затрат на ее ремонт в части материалов). Если же стоимость тары оплачивается
покупателями сверх цены материальных ресурсов,
то она включается в затраты на их приобретение за
вычетом ее стоимости по цене возможного использования;
- правильность списания недостачи и потерь в
пределах норм естественной убыли (нормы, утвержденные в правилах количественно-качественного
учета зерна, утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от
3 апреля 2002 г. № 104);
- обоснованность списания отклонений фактической себестоимости материальных запасов от
стоимости материалов по учетным ценам.
Учет материальных затрат в мукомольно-комбикормовом производстве осуществляется на основе первичных документов, оформленных в установленном порядке. Выборочно следует проверить
качество первичной документации (приемный акт,
удостоверение о качестве, распоряжения на отпуск
зерна, накладные на отпуск зерна в переработку, весовой журнал) с точки зрения законности и достоверности отражения в первичном учете хозяйственных операций; правильность ведения накопительных и сводных регистров (производственных
отчетов, рапортов об использовании потоков муки,
актов о зачистке производственных корпусов).
При проведении внутреннего аудита материальных запасов особое внимание отводится контролю отпуска материалов в производство для изготовления продукции. Проверяя расход сырья и
материалов, аудитор должен помнить, что основными задачами учета указанных ценностей является объективное отражение затрат на производство продукции, обеспечение и контроль за их рациональным использованием и выявление резервов
ресурсосбережения.
Следует учитывать, что отпуск материалов со
складов подразделений рассматривается только как
их перемещение. Документы на списание материальных запасов должны оформляться должностными лицами (главным инженером, складом, заведующим элеваторов, ПТЛ, начальником цеха,
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участка), на которых возложена ответственность за
правильное их использование в производстве этих
запасов.
Особо тщательной проверки требуют документы, подтверждающие расход зерна при переработке в продукцию. Вследствие технологических
особенностей процесса производства затрат зерна
должен быть проверен не только в стоимостном выражении, но и в количественном и качественном с
целью установления соответствия качества и соблюдения норм: расхода зерна в расчете на тонну
продукции; технологических норм затрат витаминов, антибиотиков, ферментов. Несоблюдение
норм расхода указанных средств не позволяет достичь – необходимого результата производства
продукции (муки, круп, комбикормов), а необоснованный перерасход – приводит не только к росту
себестоимости, но и к снижению качества продукции.
При осуществлении внутреннего аудита соответствия качества и реальности самих материальных норм целесообразно всестороннее, комплексное исследование норм совместно со специалистами по технологии и нормированию. Проверка
качества норм на материалы даст возможность оценить степень изменения норм в сторону снижения
за определенный промежуток времени, сопоставляя действующие нормы по сравниваемой продукции с нормами прошлых лет путем построения динамичного ряда. Дальнейший анализ покажет внутреннему аудитору, какие индивидуальные нормы
не изменились, позволит выявить устаревшие
нормы, подлежащие замене. По результатам такого
анализа аудитором разрабатываются мероприятия,
обеспечивающие повышение темпов снижения
норм. Далее необходимо проверить обоснованность норм, т.е.:
- соответствие всего комплекса расчетов по
определению норм расхода материалов, фактически осуществленных на данных предприятиях, методологии нормирования, установленной на предприятии;
- рациональный выбор условий и факторов,
принятых в качестве исходных при расчете норм;
- тесную увязку действующих норм с планом
организационно-технических мероприятий по экономии материалов.
Используя контрольный запуск сырья или составление альтернативных балансов расхода сырья
(зерна) и материалов по нормам, аудитору необходимо проверить необоснованное увеличение материальных затрат и проконтролировать соблюдение
технологических норм списания и расхода материалов на производство муки различных сортов, круп
и комбикормов по установленным рецептам.
Из стоимости зерновой массы, использованной в производстве, исключается стоимость возвратных отходов - отруби, побочные продукты. В
этом случае необходимо проверить полноту оприходования возвратных отходов и побочных продуктов при переработке зерна в мельничном цехе и
правильность их оценки в зависимости от состояния. Кроме того, следует установить соблюдение
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правил учета и распределения по видам продукции,
а также эффективность дальнейшего использования при производстве комбикормов и реализации
на сторону.
Одним из важных вопросов при проведении
аудита материальных затрат является проверка правильности оценки материалов, списанных на себестоимость продукции, поскольку материалы поступают на зерноперерабатывающие предприятия из
различных регионов республики, а начальные
остатки материалов могут иметь иную цену по
сравнению с закупленными. Следовательно, внутреннему аудитору, необходимо проверить правильность оценки материалов при списании на затраты
производства.
Согласно МСФО 2 «Запасы», материальные
запасы должны учитываться по их фактической себестоимости и оцениваться одним из предлагаемых
методов.
Наиболее приемлемым и распространенным
методом оценки материалов на зерноперерабатывающих предприятиях является метод средневзвешенной стоимости. Как свидетельствует практика,
зачастую средневзвешенная цена не всегда бывает
реальной: применяются либо произвольные цены,
либо без пересчета переписываются цены прошлых
периодов. Поэтому аудитору необходимо проверить, по какой цене списываются в производство
различные виды материалов и их остатки на складах и элеваторе.
Необходимо также обратить внимание на правильность списания сумм отклонений от норм и
нормативов.
При проверке аудитор должен обращать внимание на порядок учета затрат давальческого сырья, так как именно зерноперерабатывающие предприятия производят переработку такого сырья.
Учет затрат по переработке или подработке
сырья ведется на счетах учета затрат на производство, отражающих связанные с этим затраты.
При этом аудитору надо иметь в виду, что при
отдаче сырья в переработку, право собственности
на него сохраняет владелец зерна, также, как и
право дальнейшей реализации изготовленной из
него продукции, если договором не предусмотрено
иное. Следовательно, затраты по производству продукции предприятия по переработке зерна представляют собой услуги, оказанные стороннему потребителю, и отражаются на счетах учета затрат с
последующим списанием их на себестоимость реализованных услуг без отражения по счету 1320 «Готовая продукция».
На предприятиях по переработке зерна к готовой продукции относится: мука различных сортов,
манная крупа, комбикорма россыпи и гранулированные. Для проверки правильности и полноты отражения в учете и отчетности готовой продукции
(муки, крупы, комбикормов) ведущие экономисты
предлагают применять следующие аудиторские
процедуры проверки: полноты отражения выпущенной продукции; соответствия фактической
оценки готовой продукции методу оценки, установ-
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ленному учетной политикой предприятия; правильности складского учета выпущенной продукции;
своевременности проведения инвентаризации готовой продукции и правильности отражения в учете
ее результатов; соответствия аналитического и синтетического учета по счету 1320 «Готовая продукция» записям, указанным в Главной книге и балансе; составления бухгалтерских записей по учету
выпуска готовой продукции; правильности ведения
журнала-ордера 11 при журнально-ордерной форме
учета, а при компьютерной обработке данных карточка и анализ счета, оборотная ведомость по счету
1320 «Готовая продукция».
По нашему мнению, указанные процедуры в
полной мере позволяют отразить правильность и
полноту учета выпуска готовой продукции. При
этом на зерноперерабатывающих предприятиях помимо указанных процедур и направлений необходимо проверить правильность отражения в учете
продукции, выработанной из давальческого сырья
и порядок осуществления оперативного контроля.
Это позволит более точно определить объем выпуска продукции, предотвратить возможность появления неучтенной продукции и проследить правильность отнесения затрат на давальческую и собственную продукцию.
При внутреннем аудите, прежде всего, необходимы данные, приведенные в балансе, для сопоставления с данными оборотно-сальдовой ведомости и по счету 1320 «Готовая продукция», следует
проверить правильность записей в карточке счета и
анализе счета 1320 и других учетных регистров,
своевременность и правильность оформления документов на выпуск продукции из производства.
В ходе аудита необходимо убедиться, что продукция, учтенная на счете 1320 «Готовая продукция», полностью упакована в тару, осуществлена
проверка качества муки и продуктов ее переработки, принята и сдана на склад по накладной.
Проверяя операции по учету готовой продукции, проводить контроль правильности и своевременности оформления документов на сдачу продукции из производства на склад готовой продукции. На зерноперерабатывающих предприятиях
основанием для сдачи продукции из производства
на склад являются накладные. Кроме того, на основе записей в журнале начальником производственного цеха по каждой смене составляется рапорт о выработке и сдаче готовой продукции, и использовании тары по выбойному отделению.
Выработанная продукция показывается в рапорте
массой нетто, т.е. без веса тары.
Для качественного проведения аудита необходимо как уже отмечалось проверить осуществление
оперативного контроля за выпуском готовой продукции, что позволит внутреннему аудитору еще
раз проверить своевременность исполнения обязательств предприятия по договорам. В этих целях на
зерноперерабатывающих предприятиях аудитор
проводит систематическую проверку исполнения
технологических процессов, контроль выполнения
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плана по объему, ассортименту, качеству выпускаемой муки, круп и комбикормов, а также ритмичности производства.
Обобщение практического опыта показывает,
что в ходе аудита выпуска готовой продукции возможны некоторые характерные ошибки. Например:
- оценка готовой продукции может не соответствовать методу оценки, установленному учетной
политикой предприятия;
- неправильный расчет и отражение в учете отклонений фактической себестоимости готовой продукции от ее стоимости по учетным ценам;
- неполное отражение выпущенной продукции;
- отсутствие налаженного аналитического
учета готовой продукции по местам хранения и отдельным видам готовой продукции;
- несвоевременное проведение инвентаризации готовой продукции;
- отражение в учете состава готовой продукции
других товарно-материальных ценностей, не относящихся к готовой продукции.
Помимо общих вопросов, касающихся учета
затрат на производство и выхода готовой продукции, при проведении проверки предлагается проверить правильность определения и учета качества
зерна, отходов и отражение его в документах, ведение количественно-качественного учета, своевременность составления актов зачистки, соблюдение
санитарного состояния. При этом аудитор должен
обследовать все необходимые отчетные данные,
первичные документы, журналы и другие документы по вопросу проверки.
На наш взгляд, при проведении внутреннего
аудита операций по приему, очистке, сушке и подработке зерна должны быть:
- приняты меры, снижающие вероятность потерь при перевозке, перемещении внутри предприятия на механических передвижках и неэффективного использования запасов зерна;
- предоставлены гарантии, что запасы не могут
использоваться или не могут быть отражены без
должного отражения в количественно - качественном учете;
- правильно отражен фактический вес запасов
зерна;
- обеспечено правильное отражение качества
зерна;
- достигнуто соответствие учетных остатков,
показанных в учетных регистрах количественнокачественного учета, результатам зачистки.
Роль внутреннего аудита при анализе операций в элеваторе важна для определения качества запасов, обеспечения сохранности запасов, эффективности анализа отклонений, являющегося основным видом контроля себестоимости продукции.
При этом основными задачами учета количества и
качества запасов зерна, решение которых предстоит, являются: правильное и своевременное документальное отражение операций и обеспечение достоверности данных по очистке, сушке и подработке зерна; контроль сохранности материалов в
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местах хранения (в элеваторе и на складах) на всех
этапах движения сырья; контроль за соблюдением
установленных качественных показателей запасов
при хранении; правильное отражение перевода физического веса запасов зерна в кондиционный вес,
и наоборот; систематический контроль за использованием сырья (зерна) в цехах переработки на базе
технически обоснованных норм их расходования.
При внутреннем аудите целесообразно обращать внимание на данные, отраженные в книге количественно-качественного учета. Как было указано, специфическим для зерноперерабатывающих
предприятий является проведение зачистки производственных корпусов и элеватора, результаты которой также должны быть использованы при проведении аудита материальных затрат.
Итак, в процессе проверки расхода сырья
(зерна) и материалов, выхода готовой продукции
аудитор должен проанализировать основные производственные процессы с целью выявления неиспользованных ресурсов, повышения уровня производства и снижения себестоимости продукции и рекомендовать
предприятию:
оптимальное
количество необходимого сырья для выпуска 1 т
продукции; дать оценку эффективности функционирования системы учета и контроля в рамках производственно-хозяйственной деятельности, проверить правильность проведения инвентаризации и
регулирования результатов инвентаризации, состояния системы качества, но и выработать эффективные и выполнимые рекомендации по контролю за
процессами выхода, приема и хранения готовой
продукции. Это необходимо потому, что внутренний аудитор должен выступать не только в качестве
проверяющего достоверность показателей отчетности, но и в качестве помощника предприятия и, в
частности, менеджера.
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Анотація
В статті охарактеризовано особливості розширення присутності страхових компаній з іноземним
капіталом на страховому ринку України. Обґрунтовано переваги та недоліки відкриття іноземними інвесторами українського страхового ринку, а також узагальнено очікування вітчизняних компаній та іноземних інвесторів.
Abstract
The article describes the features of expanding the presence of foreign-owned insurance companies in the
Ukrainian insurance market. The advantages and disadvantages of opening the Ukrainian insurance market to
foreign investors are substantiated, as well as the generalization of expectations of domestic companies and foreign
investors.
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Розвиток страхового ринку України, що відбувається під впливом процесів європейської інтеграції та проникнення іноземного капіталу, ставить перед страховими компаніями нові управлінські задачі, головною серед яких виступає побудова
ефективного механізму управління, що забезпечує
посилення їх конкурентних переваг і задоволення
економічних інтересів власників компаній.
Ще зовсім недавно страховий ринок України
був важкодоступним для іноземного капіталу. Причиною цього стала протекціоністська спрямованість вітчизняного законодавства, зокрема участь
іноземних інвесторів обмежувалася 49-відсотковою часткою у статутному капіталі страхової компанії тощо. Проте сьогодні відповідно до Угоди про
партнерство і співробітництво між Україною та Європейським Союзом, страховий ринок нашої країни
став відкритим для іноземного капіталу.
Аналіз досліджень та публікацій. Найбільший внесок у розвиток ринку страхових послуг з
урахуванням особливостей української економіки
проблем, дослідженню присутності іноземного
капіталу зробили Базилевич В., Гаманкова О., Дема
І., Залєтов О., Мних В., Ротова А., Юлдашев Т. та
інші.
Мета дослідження полягає у дослідженні теоретичних, методичних та практичних проблем

впливу іноземного капіталу на розвиток страхового
ринку України.
Виклад основного матеріалу. Політику щодо
іноземних страховиків слід розглядати з позиції
цілей, які має на меті держава. Цілі будь-якої держави у цьому процесі зводяться до двох груп.
По-перше, кожна держава при проведенні
політики щодо допуску іноземних страховиків на
свій національний ринок намагається захистити
національні інтереси – інтереси страхувальників і
страховиків.
По-друге, залучення іноземних інвестицій у
страхування має на меті підвищення капіталізації
ринку. Однак наведені цілі до певної міри взаємно
виключають одна одну. Так, бажання збільшити
приплив іноземного капіталу спричиняє створення
сприятливого інвестиційного клімату, а бажання захистити національних страховиків неминуче призводить до усіляких обмежень. Основним завданням
оптимальної політики у цій сфері є збалансування
обмежувальних і стимулюючих заходів [1].
Зазначене вище дає змогу систематизувати переваги та недоліки відкриття українського страхового ринку для іноземців залежно від інтересів
суб’єктів страхового ринку, які подані у табл. 1
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Таблиця 1
Переваги та недоліки відкриття іноземними інвесторами українського страхового ринку [37]
Суб’єкт страхового
Переваги
Недоліки
ринку
- підвищення авторитету в міжнародному
- ускладнення страхового нагляду;
співтоваристві;
- посилення іноземного втручання у
- підвищення загальної кваліфікації страстрахову систему країни;
хового ринку;
- відтік коштів за кордон;
Держава
- розвиток фінансових ринків та їхньої ін- ризик появи інструментів для
фраструктури;
швидкого вилучення прибутку та ви- інтеграція у світове співтовариство;
ходу з ринку;
- можливість ефективного розвитку
- недовговічність відносин.
страхування та конкуренції.
- запровадження міжнародного досвіду
ведення страхової справи;
- підвищення якості страхового продукту;
- покращення організаційного та фінансоУкраїнські страхо- надлишкова конкуренція;
вого менеджменту;
вики
- загроза банкрутства та злиття.
- створення нових робочих місць, підвищення кваліфікації кадрів;
- підвищення фінансової стійкості компанії.
- поява нових страхових послуг;
- можливість великого вибору серед страУкраїнські
- ризик шахрайства з боку іноземних
хових компаній;
страхувальники
страховиків.
- зниження тарифів з окремих видів
страхування через конкуренцію.
- нестабільність інвестування ре- отримання високих доходів від інвестузервів в українську економічну сивання страхових резервів;
стему;
- організація розгалуженої системи обслу- брак сприятливого інвестиційного
говування інших економічних суб’єктівІноземний інвестор
клімату;
нерезидентів;
- політичні ризики;
- освоєння нових ринків;
- низький рівень життя населення й
- отримання довгострокового капіталу на
розвитку виробничої сфери екоринку страхування життя.
номіки
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Вихід на новий неосвоєний ринок для іноземних інвесторів є необхідністю. У більшості
західних країн застраховані понад 90% ризиків,
тобто можливості для розвитку страхових компаній
майже вичерпані. У цьому разі проникнення на
ринки інших країн просто неминуче, враховуючи
те, що в Україні застраховано менш ніж 10% ризиків, а на ринку страхування життя і того менше –
1% [1].
Економічне зростання країни в умовах глобалізації неможливе без розвиненої страхової системи. Ефективна страхова система може розв'язати багато проблем, які стоять перед українською
економікою, - збільшення інвестицій, забезпечення
економічного зростання.
Глобалізаційні процесу зумовлюють збільшення присутності іноземного капіталу на страховому ринку України. Така ситуація обговорюється
в наукових колах, але у дослідників значно різні
думки на рахунок наслідків збільшення іноземного
капіталу. Як свідчить досвід країн Східної та Центральної Європи присутність іноземного капіталу
на страховому ринку призводить до позитивних
змін лише на початковому етапі, а після насичення

ринку ним – викликає наслідування інтересів країнпоходження капіталу. Також експерти вважають,
що збільшення іноземних інвестицій в український
страховий ринок буде продовжуватися, хоча великих обсягів з купівлі українських страхових продуктів не слід очікувати.
Ринок страхових послуг є другим за рівнем капіталізації серед інших небанківських фінансових
ринків. Загальна кількість страхових компаній станом на 30.06.2019 становила 249, у тому числі СК
"life"1 – 26 компаній, СК "non-life" – 223 компанії,
(станом на 30.06.2018 – 291 компанія, у тому числі
СК "life" – 31 компанія, СК "non-life" – 260 компаній).
Кількість страхових компаній продовжує тенденцію до зменшення, так станом на 30.06.2019 порівняно з аналогічною датою 2018 року, кількість
компаній зменшилася на 42 СК (або на 14,4%).
Аналіз динаміки кількості страхових компаній
в Україні протягом 2001-2018 рр. (рис.1) дає
підстави підтверджувати, що наявність великої
кількості страховиків не є необхідною умовою
успішного функціонування ринку.
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Рис. 1. Динаміка кількості страхових компаній в Україні протягом 2001-2018рр. [4].
Найбільша їх кількість в Україні діє у сфері
страхування ризиків «non- Life», тоді як кількість
страховиків «Life» істотно не відрізняється. В
цілому кількість страхових компаній має тенденцію
до зменшення після періоду росту з 2001 по 2008
рр. В Україні відбувається зростання концентрації
страхового ринку. Так, за даними Національної
комісії з державного регулювання ринків фінансових послуг, якщо в 2009 р. частка ринку
страхування життя, на яку припадає страховики, які
перебували в ТОП-10, становила 80,9%, то в 2018 р.
вона збільшилася майже до 90%. Збільшення ринкової концентрації призводить до поступового скорочення
учасників
ринку
і
зростаючого
домінування основних гравців на ринку, що в кінцевому рахунку може суттєво спотворити загальну
ситуацію на страховому ринку.
Аналіз тенденцій та форм глобалізації страхової системи допоможе оптимально сформувати
напрям розвитку страхового ринку України, який
стає привабливим для іноземних інвесторів.
На страховий ринок України прийшли іноземні страхові компанії шляхом придбання значної
частки існуючих вітчизняних або створення нових
страховиків. Останніми роками на український
страховий ринок увійшли такі компанії: «АХА»,
«ING», «AIG», «SEB», «UNIQA», «Generali»,
«SEB», «BNPParibas», «Allianz». Вони є міжнародними фінансовими конгломератами, працюють у
банківському, страховому та інвестиційному секторі економіки. В більшості ці конгломерати мають

100% акцій у своїй власності. Отже, власність базується на мажоритарному контролі, що дозволяє
контролювати діяльність дочірніх фінансових посередників.
Іноземний капітал на страховому ринку
України представлений 30 країнами. Найбільшу
частку в загальній сумі іноземного капіталу становить капітал Великобританії, Північної Ірландії,
США, Польщі, Кіпру, Нідерландів, Росії, Австрії. В
Україні вже працюють Allianz, Generali, AXA, PPF,
Wiener Stadtische, Vienna Insurance Group, UNIQA,
Fortis, ТуранАлем, «Росгосстрах». У роздрібному
сегменті ризикового страхування лідерами є
українська СК «Орната» та італійська Дженералі
Гарант. Вибитися в десятку лідерів намагаються
Allianz, ПРОВІДНА (група «Росгосстрах») і Княжа
(Vienna Insurance Group). У сегменті страхування
життя поширені такі компанії, як Alico AIG Life
(США), вітчизняна група «ТАС» і Дженерал і Гарант Страхування Життя з італійськими інвестиціями [3].
Існують як позитивні так і негативні наслідки
від входу іноземців на страховий ринок України.
Іноземний капітал сприяє зміцненню фінансової
стійкості страхових компаній та підвищенню
капіталомісткості страхового ринку. Світовий страховий ринок перетворюється в єдину систему, тому
занепад одної з ланок відчутно позначиться на інших.
У табл.2 систематизовано очікування вітчизняних компаній та іноземних інвесторів.
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Таблиця 2
Очікування вітчизняних компаній та іноземних інвесторів [1]
Очікування вітчизняних компаній
Очікування іноземних інвесторів
Надходження інвестицій для розвитку
Набуття страховою компанією статусу публічної
компанії
Брендова підтримка, ноу-хау технології
Здоровий фінансовий стан
Кваліфіковане перестрахування
Якість клієнтської бази
Розширення існуючої мережі філій та збільшення об’єму
Широка клієнтська база та нові партнери
продажу страхових продуктів
Підбір кваліфікованих та високо мотивованих працівників
Наявність серед власників страхової ком- Високі стандарти управління та звітності
панії міжнародного акціонера з гарною ре- Внесення поправок в стратегічні плани компанії та зменпутацією, що надає компанії доступ до де- шення прямих витрат компанії
шевих кредитних ресурсів
Якість інвестиційного портфеля
Зростання, що перевищує середній показник на ринку
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Присутність іноземних інвесторів на страховому ринку підвищить рівень конкуренції, що
витіснить з ринку невеликі та слабкі компанії, які
не можуть конкурувати з іноземними за рівнем інновацій, сервісу та технологій. Страхові компанії
очікують від іноземних інвесторів якісні кадри,
нові страхові продукти, які впровадять передові
стратегії розвитку, методики продаж, ефективні
прийоми ризик-менеджменту, грамотне управління
інвестиційним портфелем.
Висновки. Світовий досвід розширення присутності страхових компаній з іноземним капіталом
дає можливість виділити такі особливості: проникнення іноземного страхового капіталу на національні фінансові ринки зазвичай позитивно впливає
на конкурентоспроможність місцевої страхової системи; страхові компанії з іноземним капіталом
концентрують свою діяльність насамперед на роботі із страхувальниками – фізичними особами;
іноземні страхові компанії значний інтерес виявляють до страхування життя; останніми роками частка страхових активів, які контролюють іноземні
страховики, постійно зростає. Для держави наяв-

ність іноземних інвесторів свідчить про підвищення авторитету на світовому ринку, підвищення
капіталізації страхового ринку, ефективного розвитку страхування, розвиток ринкової інфраструктури.
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Анотація
У науковій статті проводиться дослідження теоретичних та практичних підходів щодо формування
системи управління фінансовими потоками страховика на прикладі ПАТ «Страхова група «ТАС», дано
характеристику методам та етапам фінансового управління страховика, виявлено проблеми та окреслено
напрямки їх розв'язання в контексті руху фінансових ресурсів за видами діяльності страхової компанії.
Проведено розрахунок формування фінансових потоків ПАТ «Страхова група «ТАС» у контексті впливу
внутрішніх факторів фінансової економіки. Стаття присвячена дослідженню особливостей фінансових потоків страхових компаній. Розглянуто наукові підходи до визначення поняття «фінансовий потік». Доведено, що сутність фінансових потоків страхових компаній доцільно визначати в рамках підходу, при якому
фінансові потоки розглядаються як рух фінансових ресурсів. Проведений аналіз щодо визначення фінансових потоків та сутнісних характеристик фінансового потоку на рівні суб’єктів господарювання, дозволив
визначити загальні сутнісні характеристики фінансового потоку, які притаманні всім суб’єктам господарювання.
Abstract
The scientific article investigates theoretical and practical approaches to the formation of the system of financial flows management of the insurer on the example of PJSC "Insurance Group" TAS ", describes the methods
and stages of financial management of the insurer, identifies problems and outlines directions of their solution in
the context of movement of financial resources for activities of the insurance company. The formation of financial
flows of PJSC “TAS Insurance Group” in the context of influence of internal factors of the financial economy has
been calculated. Scientific approaches to the definition of the term "cash flow" are considered. It is proved that the
essence of financial flows of insurance companies is reasonable to determine in the framework of the approach in
which financial flows are considered as movement of financial resources. The analysis of the determination of the
financial flows and the essential characteristics of the financial flow at the level of economic entities, allowed to
determine the general essential characteristics of the financial flow that are inherent in all entities.
Ключові слова: фінансові потоки, страховик, страхові компанії, управлінські рішення, аналіз формування страхових потоків, власний капітал, страхова група.
Keywords: financial flows, insurer, insurance companies, management decisions, analysis of formation of
insurance flows, equity, insurance group.
Постановка проблеми. Сьогодні стан сучасного українського ринку страхування потребує
прийняття від керівників та менеджерів кардинальних управлінських рішень, адже діяльність страхових компаній знаходиться під впливом різних ризиків як внутрішнього так і зовнішнього характеру.
Досить часто у страховиків виникають фінансові
проблеми, які зумовлені саме тим що, у керівництва
відсутні чіткі стратегічні цілі розвитку, наприклад,
недосконалістю поточних і перспективних фінансових планів, несвоєчасним реагуванням на негативні фактори.
Як наслідок, у страхових організацій виникають труднощі з визначенням прогнозної фінансової
стійкості, основних чинників зовнішнього та внутрішнього впливу на неї, а також зі здійсненням моделювання можливих сценаріїв їх розвитку, особливо в умовах Фінансові потоки є одним із важливих і поширених понять сучасної економічної
науки та практики. Концепція фінансових і грошових потоків виникла в США в середині 1950-х років
[1]. Аналіз наукової літератури, присвяченої проблематиці фінансових потоків на рівні суб’єктів го-

сподарювання, засвідчив, що фахівці у цій сфері виділяють декілька підходів до визначення поняття
«фінансовий потік». Одна група науковців акцентує увагу на трьох підходах до визначення фінансового потоку: 1) як складова логістичної системи; 2)
ототожнюючи їх з грошовим потоком; 3) визнаючи
їх як специфічні грошові потоки або як рух фінансових ресурсів . Обґрунтовуючи наукові підходи до
визначення фінансових потоків О.С. Бондаренко
систематизувала їх за такими трьома підходами: 1)
фінансові потоки в логістичній системі; 2) фінансові потоки в системі фінансового управління
суб’єктом господарювання; 3) фінансові потоки у
макро- та мікро середовищі. О.В. Майборода в рамках дослідження сутності фінансових потоків також систематизує їх за трьома підходами: 1) фінансовий потік дорівнює грошовому потоку; 2) фінансовий потік існує тільки на макрорівні; 3)
фінансовий потік існує на мікрорівні. Д.І. Токарєв
досліджуючи сутність фінансового потоку ділить їх
на групи за трьома напрямами управління: 1) з точки зору державних фінансів, 2) фінансового менеджменту; 3) фінансової логістики. Усі наведені підходи мають дещо спільне, але є і певні відмінності.
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Здійснимо їхню характеристику та визначимо в рамках якого підходу найбільш повно розкривається
сутність фінансових потоків страхових компаній.
Прихильники логістичного підходу визначають фінансовий потік як складову логістичної системи,
розуміючи його виключно в сукупності з матеріальним (товарним) потоком. Зокрема, В.І. Сергіїв
під фінансовим потоком розуміє «спрямований рух
фінансових ресурсів, пов’язаний з матеріальними,
інформаційними та іншими потоками як в рамках
логістичної системи, так і поза нею». Він вважає,
що фінансові потоки виникають при відшкодуванні
логістичних витрат, залученні засобів із джерел фінансування, відшкодування (у грошовому еквіваленті) за реалізовану продукцію та надані послуги
учасникам логістичного ланцюга [7, с.9]. На думку
А. І. Мороз, логістичний фінансовий потік – це
«спрямований рух фінансових ресурсів, який обумовлений необхідністю забезпечити переміщення
відповідного товарного потоку».
З погляду представників української логістичної школи, зокрема Є.В. Крикавського, предметом
досліджень логістики треба вважати інтегровану
систему саме матеріальних, інформаційних та фінансових потоків на підприємстві [9, с. 58]. Концепція логістики реалізується в управлінні логістичними процесами та логістичними потоками (матеріальними, інформаційними та фінансовими) в
процесі їх просторово-часової трансформації із зміною параметрів простору, часу, кількості, якості,
інших властивостей логістичного продукту, яким
стає товар, що переміщується у формі вантажу [9,
с. 102]. О.С. Бондаренко визначає фінансові потоки
«як спрямований рух фінансових ресурсів у визначеній логістичній системі у певному часовому періоді, що пов'язаний з необхідністю виникнення у
процесі господарювання матеріального потоку».
Отже, більшість закордонних та вітчизняних
вчених у галузі логістики доходять згоди, коли йдеться про категорію «потік», що ключовим поняттям
у логістиці є саме матеріальний потік, а інші види
потоків вважаються супутніми. Основне призначення фінансових потоків є забезпечення руху матеріальних потоків у необхідних обсягах, у визначений термін та з використанням найбільш ефективних джерел фінансування. Страхування як галузь
економіки має певні особливості. Страхові компанії, недержавні пенсійні фонди належать до підприємств галузей сфери нематеріального виробництва,
тому як і у будь-яких підприємств галузей нематеріального виробництва, у них в процесі кругообігу
фінансових ресурсів відсутня стадія виробництва, а
фінансові ресурси на протязі всього кругообігу мають лише грошову форму [10].
У зв’язку з цим особливе значення має проблема підтримання страховиками платоспроможності, яка є запорукою виконання взятих ними страхових зобов’язань. Важливу роль у розв’язанні цієї
надзвичайно важливої науково-практичної проблеми відіграє фінансовий контроль, який виступає
невід’ємною складовою фінансового менеджменту
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в страхових організаціях та одночасно – дієвим інструментом державного нагляду за страховою діяльністю [1, с. 55-60].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вирішенню проблем, пов'язаних з управлінням фінансовими потоками страховиків, присвятили свої
праці такі українські та зарубіжні науковці, як Ю.В.
Алескерова, А. Архипов, О. Гаманкова, Н. Ткаченко, Л. Орланюк-Маліцька, С. Осадець, О. Хавтур
та інші [1, с. 55-60].
Водночас теоретико-прагматичні засади та
проблемні тенденції формування системи управління фінансовими потоками недостатньо вивчені
на сучасному етапі розвитку страхового ринку України. Саме тому доцільним є поглиблення досліджень у цій сфері.
Мета (завдання) дослідження. Метою написання статті є дослідження формування та системи
управління фінансових потоків страхових компаній, виявлення проблем їх функціонування з основними видами діяльності.
Виклад основного матеріалу. Фінансові потоки є важливим поняттям сучасної економічної
науки та практики. Однак, не зважаючи на поширеність його застосування у фінансовій практиці, в
сучасній науковій літературі простежується незначна кількість досліджень, присвячених аналізу сутності та особливостей формування фінансових потоків, їх переміщенню та класифікації, проблемам
їх комплексного управління та функціонування у
фінансово-економічному просторі.
Вчені зазначають, що чистий грошовий потік
може утворюватися не лише за рахунок приросту
чи скорочення власних обігових коштів, а й шляхом
збільшення або зменшення таких видів активів та
пасивів підприємства як:
1. дебіторська заборгованість;
2. кредиторська заборгованість (поточні зобов’язання);
3. інші активи;
4. інші пасиви. [2, с. 40-45].
В умовах ринкової економіки одним із основних джерел інвестиційних ресурсів держави є використання коштів страхових компаній. Це означає,
що сфера страхування виступає не лише фактором
стабілізації економіки, а й сприяє нарощуванню
маси функціонуючого капіталу у виробничій системі [3, с. 92-95].
Сьогодні в науковій літературі сформувалися
три основні підходи до визначення сутності фінансового потоку: по-перше, фінансовий потік за поняттям та властивостями визначається як еквівалент грошового потоку; по-друге, фінансовий потік
характеризується як переміщення фінансових ресурсів у грошовій та негрошовій формах; по-третє, фінансовий потік являє собою результат здійснення
господарських операцій, що виражається у формуванні зміни прибутку/збитку. Існуючі визначення
фінансового потоку як зміни обсягу фінансових ресурсів доповнено такими сутнісними характеристиками як часові рамки та періодичність, вид діяльності, функціональне призначення.
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Узагальнивши викладене, автором пропонується визначати фінансовий потік як сформовану за
певний проміжок часу зміну обсягу фінансових ресурсів у грошовій та не грошовій формах від операційної (страхової), фінансової та інвестиційної видів діяльності, яка відбувається постійно або з певною періодичністю та забезпечує безперервний
кругообіг капіталу страхової компанії. Одним з напрямів управління фінансами страхової компанії є
управління її фінансовими потоками. Повна оцінка
фінансового стану страхової компанії неможлива
без аналізу його фінансових потоків [2, с.40-45].
На прикладі ПАТ «Страхова група «ТАС» ми
покажемо формування фінансових потоків у контексті впливу внутрішніх факторів.
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З метою аналізу формування фінансових потоків страхової компанії виявимо особливості і тенденції формування та використання фінансових ресурсів.
Динаміка обсягів капіталу ПАТ «Страхова
група «ТАС» свідчить про його нарощування протягом 2016-2018 рр. Це пов’язано передусім з розширенням обсягів основної операційної діяльності,
що вимагає від страхової компанії збільшення фінансування активів. За рахунок того, що операційна
діяльність страхової компанії зростає досить стрімко, то у 2018 році у порівнянні з 2016 роком спостерігається приріст капіталу на рівні 36,01%
(табл.).
Таблиця 1.

Динаміка загального обсягу капіталу ПАТ «Страхова група «ТАС»
Показники
2016
2017
Обсяг капіталу, тис.грн.
864825
1157870
Абсолютне відхилення, тис.грн.
235117
293045
Відносний темп приросту,%
137,3
133,8
Середній темп росту,%
136,01

2018
1606303
448433
138,7

Аналізуючи тенденції в обсягах капіталу ПАТ
«Страхова група «ТАС», варто відмітити чітку залежність між обсягами операційної діяльності та
потреби у її фінансуванні. Однак, загальна оцінка
обсягів капіталу не дає можливість виокремити, за

рахунок яких коштів (власних чи позикових) відбувалось забезпечення фінансування приросту діяльності. Тому надалі доцільно проаналізувати особливості складу та структури капіталу страхової
компанії, починаючи з власного капіталу, визначивши його частку загальних обсягах капіталу.
Таблиця 2.
Динаміка обсягу власного капіталу ПАТ «Страхова група «ТАС»
Показники
2016
2017
2018
Зареєстрований капітал
102000
102000
102000
Капітал у дооцінках
33467
33467
33467
Резервний капітал
5327
13042
16189
Нерозподілений прибуток
206982
288144
288807
Інші резерви
39521
13555
10267
Всього
387297
450208
450731
Абсолютний темп приросту,тис.грн.
90336
62911
523
Середній темп росту,%
116

Як свідчать дані табл. , обсяг власного капіталу
ПАТ «Страхова група «ТАС» наприкінці 2018 року
збільшився на 63434 тис. грн. порівняно з 2016 роком та демонструє стабільну тенденцію нарощування.
Величину власного капіталу формують п’ять
статей, а саме: зареєстрований (пайовий) капітал,
капітал у дооцінках, резервний капітал нерозподілений прибуток (непокритий збиток), інші резерви.
Величина зареєстрованого (статутного) капіталу не зазнала змін протягом досліджуваного періоду, оскільки не проводилося ніяких додаткових
випусків акцій. Стаття балансу «Капітал у дооцінках» відображає інформацію про дооцінку необоротних активів і фінансових інструментів. Її частка також не змінилася. ПАТ «Страхова група «ТАС» на
протязі досліджуваного періоду збільшила суму резервного капіталу на 10862 тис. грн. та наростила
суму нерозподіленого прибутку на 81825 тис. грн.
Одночасно зменшилась сума інших резервів на
29254 тис. грн.

Таким чином, головним чинником визначеної
позитивної динаміки власного капіталу є збільшення суми нерозподіленого прибутку на протязі
2016-2017 років, і, відповідно, збільшення питомої
ваги цієї статті у власному капіталі.
Як свідчать дані рис. , за 2016 р. частка власного капіталу у структурі загального обсягу капіталу становила 44,78%. Це означає, що в середньому 1 грн. активів страхової компанії профінансована на 0,45 грн. за рахунок власного капіталу та
на 0,55 грн. за рахунок позикового капіталу. У 2018
році ситуація дещо змінилася – в середньому 1 грн.
фінансування активів страхової компанії припадало 0,28 грн. власного капіталу та 0,72 грн. позикового.
Переважання позикового фінансування зумовлено тим, що загальний обсяг капіталу страховиків
сформований переважно на основі фінансування
корпоративних компаній-інвесторів.
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Рис. 1. Динаміка частки власного капіталу ПАТ «Страхова група «ТАС»
у загальному обсязі капіталу протягом 2016-2018 рр., %.
Розглянемо особливості динаміки позикового капіталу страхової компанії.
Таблиця 3.
Динаміка обсягу позикового капіталу ПАТ «Страхова група «ТАС» у 2016-2018 рр.
Показники
2016
2017
2018
Обсяг позикового капіталу, тис.грн.
477528
707662
1155570
-довгострокові зобов’язання і забезпечення
449668
665652
1084144
-поточні зобов’язання і забезпечення
27860
42010
71426
Абсолютне відхилення, тис.грн.
118415
230134
1090708
Відносний темп приросту,%
135,7
148,1
163,3
Середній темп росту,%
120,0
У 2018 році питома вага позикового капіталу в загальній структурі фінансування активів страхових
компаній була максимальною – 72%. Протягом 2016-2018 рр. можна було спостерігати поступове її збільшення.
Проте, якщо усереднити наведені статистичні тенденції, то можемо дійти до наступного узагальнення:
в загальній структурі фінансування активів страхової компанії співвідношення позикових та власних фінансових ресурсів становить 70% /30 %.
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Рис. 2. Динаміка частки позикового капіталу ПАТ «Страхова група «ТАС»
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у загальному обсязі капіталу протягом 2016-2018 рр., %
Логічним продовженням аналізу фінансових потоків страхової компанії є оцінка динаміки обсягів та
структури активів. В табл. наведено загальні показники динаміки активів страхової компанії.
Таблиця 4.
Динаміка складу та структури активів ПАТ «Страхова група «ТАС» 2016-2018 рр.
Показник
2016
2017
2018
Абсолютний приріст, тис. грн.
Абсолютний обсяг, тис. грн.
Необоротні активи, тис. грн.
420958
486241
788519
367561
Оборотні активи, тис. грн.
443867
671629
817784
373917
Всього активів, тис. грн.
864825
1157870
1606303
741478
Структура,%
Необоротні активи, %
48,47
41,99
49,08
0,61
Оборотні активи, %
51,32
58,01
50,91
-0,41
Всього активів, %
100
100
100
Обсяги активів страхової компанії впродовж
2016-2018 років зросли на 741478 тис. грн. або в
1,85 рази (табл. 4.)
Зростання обсягу активів зумовлено розширенням операційної діяльності, внаслідок чого відбувалося зростання фінансування створення матеріально-технічної бази, придбання поточних фінансових інвестицій.
З метою докладної характеристики зміни обсягів активів проаналізуємо показники складу та
структури оборотних та необоротних активів.
Як свідчать дані табл. 4, в цілому в структурі
активів страхової компанії переважає частка оборотних активів. В середньому впродовж 2016-2018
років співвідношення необоротних та оборотних
активів становило 48%/51%. Тобто, 48% інвестованого у діяльність страхової компанії капіталу було

профінансовано у формування матеріально-технічної бази та формування інвестиційного портфелю
страхових компаній.
Темпи зростання оборотних активів не значно
перевищували відповідні показники необоротних.
Так, на 373917 тис. грн. зросли оборотні активи у
2018 році в порівнянні з 2016 роком.
В цілому, узагальнюючи результати аналізу
складу та структури активів страхової компанії, можемо зробити висновки про те, що для них властивою є логіка фінансування страхового бізнесу –
48% коштів фінансується у поточну діяльність, а
51% – у довгострокові та короткострокові фінансові інструменти.
Також в даному питанні проаналізуємо особливості співвідношення довгострокових та короткострокових позикових ресурсів (табл.).
Таблиця 5.
Динаміка співвідношення довгострокових та короткострокових позикових ресурсів
ПАТ «Страхова група «ТАС» у 2016-2018 рр.
Показник
2016
2017
2018
Абсолютний приріст, тис. грн.
Абсолютний обсяг, тис. грн.
Обсяг довгострокових позикових ресурсів, тис.
449668 665652 1084144
634476
грн.
Обсяг короткострокових позикових ресурсів, тис.
27860
42010
71426
43566
грн.
Коефіцієнт співвідношення обсягу коротко- і дов16.01
15.8
15.1
-0.91
гострокових позикових ресурсів

Як свідчать дані табл. 5, для страхової компанії
ТАС коефіцієнт співвідношення короткострокових
та довгострокових позикових ресурсів у 2018 році
становив 15,1. Порівнюючи його зі значенням попередніх років можемо помітити його зменшення,
адже у 2016 році цей показник був на рівні 16,01.
Тобто, обсяг короткострокових фінансових ресурсів за даний період зріс в 2,5 рази.
Характеризуючи співвідношення короткострокового та довгострокового позикового капіталу, варто відмітити, що його співвідношення на протязі
досліджуваного періоду становить 96/4.

На основі проведених розрахунків можна зробити висновок про те, що погіршення загальної ситуації на страховому ринку та на фінансовому ринку в цілому спричиняє зростання частки довгострокового
позикового
фінансування,
яке
спрямовується переважно у інвестиційну сферу діяльності страхової компанії. Важливим показником, який характеризує динаміку та структуру формування фінансових потоків страхових компаній, є
грошовий потік.
Динаміку грошових потоків наведено в табл.6.
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Таблиця 6.
Динаміка грошових потоків ПАТ «Страхова група «ТАС» у 2016-2018 рр.
Показник
2016
2017
2018
Абсолютний приріст, тис.грн.
Абсолютний обсяг, тис. грн.
Позитивний грошовий потік, тис. грн.
863556 969272 1410595
+547039
- операційна діяльність
651079 884162 1245421
+594342
- інвестиційна діяльність
172673 85110
165174
-7499
- фінансова діяльність
39804
0
0
Видатковий грошовий потік, тис. грн.
669220 834863 1372106
+702886
- операційна діяльність
538512 800285 1238082
+699570
- інвестиційна діяльність
130708 34578
134024
+3316
- фінансова діяльність
0
0
0
0
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Обсяг позитивного грошового потоку страхової компанії у 2018 році продемонстрував висхідну
динаміку, в абсолютному вимірі склав 1410585 тис.
грн., що на 547039 тис. грн. менше проти показника
2016 року.
Протягом 2016-2018 років обсяги позитивного
грошового потоку страхової компанії супроводжувалося нерівномірними змінами видаткового грошового потоку. У страховій компаніі «ТАС» зростання позитивного грошового потоку відбувалось
менш прискореними темпами ніж видаткового грошового потоку.
Для більш глибокого розуміння природи грошових потоків страхової компанії проаналізуємо
показники структури позитивних та видаткових
грошових потоків за видами діяльності.
Як свідчать дані табл.6 , в цілому протягом
2016-2018 років у структурі позитивного грошового потоку страхової компанії переважала частка

грошового потоку від операційної діяльності й
складала понад від 75% у 2016 році до 88% у 2018
році. Позитивний грошовий потік від інвестиційної
діяльності скоротився на 7944 тис. грн., що зменшує можливість отримати дохід на банківських депозитах.
В структурі видаткового грошового потоку
протягом 2016-2018 років переважала частка грошового потоку від операційної діяльності, у 2018
році вона збільшилась, в то й же час зменшилась
частка видаткового грошового потоку від інвестиційної діяльності до 9,7% у 2018 році проти 19,5%
у 2016 році.
В даному питанні також розглянемо показники
співвідношення приросту обсягу зібраних платежів
та обсягів власного і позичкового капіталу, див.
табл.7 .

Таблиця 7.
Динаміка співвідношення приросту обсягу премій і капіталу ПАТ «Страхова група «ТАС»
протягом 2016- 2018 рр.
Показники
2016
2017
2018
Сума чистих страхових премій, тис. грн.
618737 810712 967328
Сума страхових резервів, тис. грн.
63016
96332
298170
Обсяг зобов’язань, тис. грн.
477528 707662 1155570
Обсяг власного капіталу, тис. грн.
387297 450208 450731
Коефіцієнт співвідношення страхових премій до обсягу зобов’язань
1,29
1,14
0,83
Коефіцієнт співвідношення страхових резервів до обсягу зобов’язань
0,13
0,13
0,25
Коефіцієнт співвідношення страхових премій до обсягу власного капі1,59
1,80
2,14
талу
Як свідчать дані табл.7, співвідношення страхових премій, страхових резервів до обсягу зобов’язань протягом 2016-2018 рр. мало низхідну тенденцію, що було зумовлено більш повільними темпами зростання суми страхових премій порівняно
з обсягом сукупних зобов’язань (довго- та короткострокових). У 2016-2018 роках коефіцієнт співвідношення страхових премій до обсягу зобов’язань
зменшився з 1,29 до 0,83.
Це означає, що здатність страховиків покривати зобов’язання за рахунок страхових премій зменшилася. У 2016-2018 роках можна було спостерігати значне збільшення рівня покриття зобов’язань
за рахунок страхових премій – з 0,13 до 0,25.
Коефіцієнт співвідношення страхових резервів
до обсягу зобов’язань виражає поточну платоспроможність страхових компаній. Таким чином, на
протязі досліджуваного періоду платоспроможність збільшилася в 2 рази.

Коефіцієнт співвідношення страхових премій
до обсягу власного капіталу характеризує здатність
страхових компаній до формування власних фінансових ресурсів за рахунок внутрішніх джерел (операційна діяльність).
Характер динаміки цих показників повністю
повторює динаміку коефіцієнту співвідношення
страхових премій та страхового резерву до обсягу
зобов’язань. На протязі досліджуваного періоду
цей коефіцієнт поступово зростав, і у 2018 році становить 2,14.
Це свідчить в цілому про наявність позитивних
змін у політиці управління фінансовою стійкістю
страхової компанії.
Далі проаналізуємо показники співвідношення
приросту чистого прибутку та обсягів власного і
позикового капіталу.
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Таблиця 8.
Динаміка співвідношення приросту капіталу та чистого прибутку ПАТ «Страхова група «ТАС»
протягом 2016- 2018 рр.
Показник
2016
2017
2018
Темп приросту
2018 до 2016р, %.
Чистий прибуток, тис. грн.
154312
62951
4153
0,026
Обсяг власного капіталу за період, тис. грн.
387297
450208
450731
1,16
Обсяг позикового капіталу за період, тис.грн.
477528
707662
1155570
2,41
Загальний обсяг капіталу за період, тис.грн.
864825 1157870,0 1606303,4
1,85
(Ксчп/вк) Коефіцієнт співвідношення приросту
чистого прибутку та приросту власного капі1,49
-1,45
-112,42
х
талу
(Ксчп/пк) Коефіцієнт співвідношення приросту
чистого прибутку та приросту позикового капі1,31
-0,39
-0,13
х
талу
(Ксчп/к) Коефіцієнт Співвідношення приросту
0,70
-0,31
-0,13
х
чистого прибутку та приросту капіталу

В табл.8 наведено показники динаміки співвідношення приросту обсягів чистого прибутку та власного і позикового капіталу страхової компанії. Як
свідчать дані табл.8, коефіцієнт співвідношення
приросту чистого прибутку та приросту власного
капіталу протягом досліджуваного періоду 20162018 років мав негативне значення, так, на 1 грн.
власного капіталу у 2016 році припадало 1,49 грн. у
2018 – 112,42 грн.
У 2016 році значення коефіцієнта співвідношення приросту чистого прибутку та загального
обсягу капіталу складало 0,70, тобто це означає, що
1 грн. капіталу припадало 0,70 грн. збитку від усіх
видів діяльності.
Тобто, можна зробити висновок, що капітал
страхової компанії мав тенденцію до зниження ефективності використання, про це й свідчать дані коефіцієнтів співвідношення приросту капіталу та
приросту чистого прибутку страхових компаній за
2016-2018 роки.
На основі проведених розрахунків можемо побачити своєрідну закономірність у використанні
позикових фінансових ресурсів. В період зниження
їх обсягу продуктивність використання цього джерела фінансування зростає, а в період їх зростання

– знижується. Це дозволяє сформулювати припущення про те, що частина позикових фінансових ресурсів використовується для покриття фінансових
збитків і формування інвестиційних інструментів.
Отже, в процесі аналізу фінансової діяльності
страхової компаній «ТАС» було проаналізовано окремі елементи фінансових потоків. Динаміка зміни
обсягів капіталу страхової компанії свідчить про
постійне його нарощування. Це пов’язано передусім з розширенням обсягів основної операційної діяльності, що вимагає від страхової компанії збільшення фінансування активів.
Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства,
визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.
Як правило, що вищі показники обсягу виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг і нижча
їх собівартість, то вища прибутковість підприємства, що позитивно впливає на його фінансовий
стан.

Таблиця 9.
Основні фінансово – економічні показники діяльності ПАТ «Страхова група «ТАС»
Показник
2016
2017
2018
Абсолютне відхилення
2018р від 2016р, (+;-)
Чистий дохід від реалізації
-чисті зароблені страхові премії
618737
810712
967328
348591
-премії підписані, валова сума
753237
1023863
1387745
634508
Собівартість реалізованої продукції
115329
206278
165526
50197
Фінансовий результат до оподаткування 173779
89798
41933
-131846
Чистий прибуток
154312
62951
4153
-150159
Валюта балансу
864825 1157870,0 1606303,4
741478
Власний капітал
387297
450208
450731
63434
Залучений капітал
477528
707662
1155570
678042
Необоротні активи
420958
486241
788519
367561
Оборотні активи
443867
671629
817784
373917
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На протязі досліджуваного періоду ПАТ
Сума власного капіталу у 2016 – 2018 роках
«Страхова група «ТАС» збільшила чистий дохід від збільшилася на 63434 тис. грн., одночасно зросла
реалізації на 983099 тис. грн., одночасно збільши- сума залученого капіталу на 678042 тис. грн. Частка
лась собівартість послуг на 50197 тис. грн. Це при- власного капіталу зменшилася з 45% у 2016 році до
звело до зменшення фінансового результату до опо- 28% у 2018 році. Отже, ПАТ «Страхова група
даткування.
«ТАС» є фінансово стійкою та демонструє позитивні фінансово – економічні показники.
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Таблиця 10.
Динаміка показників рентабельності ПАТ «Страхова група «ТАС»
Показник
2015
2016
2017
Абсолютне відхилення
2018р від 2016р, (+;-)
Рентабельність активів
9,27
0,04
0,03
-9,24
Рентабельність власного капіталу
21,58
15,03
0,92
-20,66
Рентабельність оборотного капіталу
42,39
11,28
0,55
-41,84
Рентабельність продукції
209
113
155
-54
Аналіз даних таблиці 10 свідчить, що рентабельність активів за досліджуваний період зменшилася. Це пояснюється тим, що у 2018 році зменшився загальний прибуток підприємства на 150159
тис. грн. у порівнянні з попереднім періодом, а середня величина активів збільшилася майже у 2
рази.
Рентабельності власного капіталу (фінансова
рентабельність) характеризує рівень прибутковості
власного капіталу, вкладеного в дане підприємство.
Висновки. Сукупність фінансових потоків
страховика найбільшою мірою відображає те положення, при якому, з одного боку, страховик, як і
будь-яка комерційна організація, ставить перед собою завдання отримання прибутку, а з іншого –
страховик несе відповідальність за укладеними договорами. Комплексний аналіз наукових підходів
до визначення сутності фінансових потоків, а також
визначені їх морфологічні ознаки дозволили визначити поняття фінансового потоку як сформованої за
певний проміжок часу зміни обсягу фінансових ресурсів у грошовій та не грошовій формах від операційної (страхової), фінансової та інвестиційної
видів діяльності, яка відбувається постійно або з
певною періодичністю та забезпечує безперервний
кругообіг капіталу страховика. Наведене визначення може бути використане для характеристики
фінансового потоку як на макро-, так і на
мікрорівні.
Існуючі визначення фінансового потоку як
зміни обсягу фінансових ресурсів доповнено
наступними сутнісними характеристиками: часові
рамки та періодичністю; видом діяльності;
функціональним призначенням. Враховуючи специфіку страхової діяльності розширено класифікаційні ознаки фінансових потоків: за часовим
характером, рівнем охоплення, абсолютним
виміром, сферою діяльності, належністю до основної діяльності, степенем ліквідності та доступністю
для відповідної групи стейкхолдерів. Механізм
управління фінансовими потоками страхової компанії органічно входить у систему управління і в
рамках цієї керуючої системи найбільшою мірою
пов’язаний із підсистемою управління капіталом.

Основним чинником зниження рентабельності
власного капіталу в цьому періоді є зростання жорсткості державного регулювання по відношенню до
страховиків. Це спричинило до віднесення певної
частки прибутку у страхові резерви, внаслідок чого
відбулось зростання власного капіталу з паралельним зниженням чистого прибутку, за рахунок якого
фінансується операційна діяльність.
За досліджуваний період у ПАТ «Страхова
група «ТАС» рентабельність власного та оборотного капіталу суттєво зменшилася. Рентабельність
продукції (послуги) теж зменшилася (на 54% порівняно з 2016 роком), хоча є достатньо високою. Це
пояснюється збільшенням суми витрат на 1 грн. наданої послуги.
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Анотація
У статті розглянуто економічну сутність та класифікацію споживчих кредитів, особливості здійснення
процесу споживчого кредитування населення банками України та оцінено стандарти кредитування фізичних осіб як спосіб регулювання споживчого кредиту. Здійснено аналіз споживчих кредитів в кредитному
портфелі банківської системи України та досліджено показники ефективності споживчого кредитування.
Обґрунтовано вплив прискореного і недостатньо контрольованого зростання споживчого кредиту, що загострило проблеми незбалансованості товарного і кредитного ринків та сприяло нагромадженню ризиків.
Abstract
The article deals with the economic nature and classification of consumer loans, the peculiarities of the consumer lending process by Ukrainian banks, and evaluates the lending standards of individuals as a way of regulating consumer credit. Consumer loans in the credit portfolio of the banking system of Ukraine have been analyzed
and consumer lending performance indicators have been investigated. The impact of accelerated and insufficiently
controlled growth of consumer credit has been substantiated, which has exacerbated the problems of imbalance of
commodity and credit markets and contributed to the accumulation of risks.
Ключові слова. Споживче кредитування, небанківські фінансові установи, показники ефективності
споживчого кредитування, кредитний портфель, банківські продукти.
Keywords. Consumer lending, non-banking financial institutions, consumer lending performance indicators,
loan portfolio, banking products.
Постановка проблеми у загальному вигляді
та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Ефективність кредитної
діяльності банків на сьогодні є необхідним, якщо не
вирішальним, фактором життєдіяльності банків,
оскільки кредитний портфель становить більше половини всіх активів банку. У структурі балансу
банку кредитний портфель розглядається як єдине
ціле та складова частина активів, що має свій рівень
дохідності та ризику.
Значне зростання споживчого кредиту в
Україні стало важливим чинником розвитку
банківської системи й економіки в цілому. Проте
надто прискорене і недостатньо контрольоване зростання споживчого кредиту загострило проблеми
незбалансованості товарного і кредитного ринків і
сприяло нагромадженню ризиків.
Формулювання цілей статті. Мета статті полягає у визначенні специфіки реалізації механізму
споживчого кредитування та надання рекомендації
щодо його вдосконалення.
Виклад основного матеріалу. НУ сучасних
умовах стан банківської системи України є складним і важко прогнозованим, що обумовлено як
трансформаційними процесами в економіці країни,
так і складними політичними та соціальними умовами. Проте, однією з важливих складових розвитку економіки держави є стабільність та

стійкість банківської системи. Можливість прогнозувати стан банківської системи дає змогу збільшити привабливість її для іноземних інвесторів та
вітчизняних суб’єктів господарювання, а також
визначити основні напрямки подальшого розвитку
[1].
Ефективність кредитної діяльності банків на
сьогодні є необхідним, якщо не вирішальним, фактором життєдіяльності банків, оскільки кредитний
портфель становить більше половини всіх активів
банку. У структурі балансу банку кредитний портфель розглядається як єдине ціле та складова частина активів, що має свій рівень дохідності та ризику. Тому для успішного кредитування банки мають сформувати та реалізувати ефективну систему
управління кредитним портфелем.
Становлення вітчизняних небанківських кредитних установ відбувається дуже повільно і зовсім
не відповідає тим завданням, що стоять перед державою в період розбудови ринкової економіки. Серед найбільш актуальних проблем, без вирішення
яких не можна розраховувати на формування потужної ланки небанківських кредитних установ і посилення їхньої ролі в розвитку вітчизняної економіки, слід назвати [5]:
– Недосконале правове забезпечення, яким
керуються інвестиційні фонди, довірчі товариства,
пенсійні фонди, страхові компанії, ломбарди, кредитні спілки, а здебільшого й відсутність законів

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 22, 2019
прямого впливу, які б обґрунтовували дії тієї чи іншої ланки цього сектору.
– Високий рівень недовіри та необізнаності
населення до функціонування установ цієї системи
Функції парабанківських інститутів аналогічні
банкам, але все ж таки відрізняються своєю специфікою, головні аспекти полягають у формах
надання кредитів та особливостях руху тимчасово
вільних коштів.
Парабанківські установи – це інвестиційні
фонди, довірчі товариства, пенсійні фонди, страхові компанії, ломбарди, кредитні спілки, які у
формі кредиту розміщують акумульовані тимчасово вільні кошти.
Небанківські фінансові посередники теж є
фінансовими установами грошового ринку, які
здійснюють акумуляцію заощаджень і розміщення
їх у довгострокові кредити та цінні папери. У діяльності небанківських фінансово-кредитних установ
є багато спільного з банками:
– функціонують у тому самому секторі опосередкованого фінансування грошового ринку, що
й банки;
– формуючи свої пасиви, вони випускають
боргові зобов’язання, які менш ліквідні, ніж зобов’язання банків, але можуть реалізовуватися на
ринку як додатковий фінансовий інструмент
– подібно до банків; небанківські фінансовокредитні установи, розміщуючи свої ресурси в
дохідні активи, купують боргові зобов’язання,
створюючи власні вимоги до інших економічних
суб’єктів подібно до банків, хоча ці вимоги менш
ліквідні і більш ризиковані, ніж активи банків
– функціонування парабанківських установ
щодо створення зобов’язань і вимог ґрунтується на
тих самих засадах, що й банків: їхні зобов’язання
більш ліквідні і коротші за термінами, менші за розмірами, ніж власні вимоги, внаслідок чого їх надходження за вимогами менші, ніж платежі за зобов’язаннями, що створює базу для прибуткової
діяльності. Шляхом диверсифікації вони, як і
банки, перетворюючи одні зобов’язання в інші, забезпечують трансформацію ризиків, трансформацію строкову, обсягову і просторову, а також
трансформацію руху грошового капіталу на ринку
Разом із тим посередницька діяльність небанківських фінансово-кредитних установ істотно
відрізняється від банківської діяльності:
– вона не пов’язана з тими операціями, які
визнані як базові банківські. Якщо законодавство
окремих країн і дозволяє виконувати подібні операції окремим із таких установ, то рано чи пізно
останні підпадають під вимоги банківського законодавства і набувають статусу банків. Підтвердженням цього є доля американських позичковоощадних інституцій, які до 80-х років хоча й виконували традиційно банківські депозитні операції, з
правового погляду вважалися небанківськими
фінансовими посередниками. Розпочате у 1980 р.
дерегулювання банківської діяльності в США призвело до розширення операцій цих інституцій і
підпорядкування їх ФРС у всьому, що стосується
створення чекових депозитів.
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Сьогодні в американській літературі їх стали
відносити до категорії банківських посередників;
– вона не зачіпає процесу створення депозитів і не впливає на динаміку пропозиції грошей, а
отже, немає потреби контролювати їхню діяльність
так само ретельно, як банківську, насамперед поширюючи на них вимоги обов’язкового резервування. Тому законодавство всіх країн дає їм
інший статус, аніж банкам;
– вона
є
вузькоспеціалізованою.
Спеціалізація
небанківських
посередників
здійснюється за двома критеріями:
1) за характером залучення вільних грошових
коштів кредиторів;
2) за тими додатковими послугами, які надають фінансові посередники своїм кредиторам.
Формування грошових ресурсів небанківських
фінансово-кредитних установ має ту особливість,
що воно не є депозитним, тобто переданими їм коштами власники не можуть так вільно скористатися, як банківськими чековими вкладами. Як правило, ці кошти вкладаються на тривалий, заздалегідь визначений строк. Чим довший цей строк,
тим із більшими ризиками пов’язане таке розміщення і тим вищі доходи воно повинно приносити. Недепозитне залучення коштів може
здійснюватися двома способами: на договірних засадах та шляхом продажу посередником своїх
цінних паперів (акцій, облігацій)
Визначна роль банків у фінансовому посередництві є характерною і для України. Основа діяльності банків зумовила вибір банківської подібності
фінансового посередництва в більшості країн
Східної Європи, що стали на шлях ринкових перетворень.
Небанківські фінансові посередники в Україні
ще менш популярні, ніж банки. Гальмування розвитку на грошового ринку цих посередницьких
структур зумовлене теж недостатньою відкритістю
та розквітом економіки, низьким життєвим рівнем
населення та незначними грошовими заощадженнями, повільною ринковою трансформацією.
Пріоритетна роль банків у фінансовому посередництві не перешкоджає розвитку небанківських
фінансових установ (парабанків) та підвищенню
їхньої ролі на ринку фінансових послуг.
Сучасні умови підтверджують, що обмежені
можливості залучення кредитних коштів також
впливають на розвиток економіки держави. Активізація кредитування сприяє подальшому зростанню економіки, появі нових суб’єктів господарювання, збільшенню робочих місць, розвитку інфраструктури країни та ін, що створює основу для
економічної стабільності. При цьому, кредитування
є одним з магістральних напрямків діяльності
банків, який забезпечує їм прибутковість. Але процес кредитування для банків супроводжується
певними ризиками, одним з яких є ризик неповернення запозичених коштів [3].
Для розвитку процесу кредитування варто спочатку проаналізувати сучасний стан кредитних операцій банку, починаючи з визначення місця, яке
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посідають кредитні операції в загальному обсязі активів банку. Для цього розраховується коефіцієнт
питомої ваги кредитів у загальних активах банку за
формулою (1) [2]:
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Підставивши данні таблиці 1 у формулу (1), отримаємо значення коефіцієнта питомої ваги кредитів у загальних активах окремого банку, яке становить 81,43%. Таке значення свідчить про те, що
частка кредитних операцій у загальних активах
банку складає 81,43% і характеризує кредитну активність банків. Достатньо велике значення цього
показника може вказувати на те, що банки занадто
перевантажені позиками.
Існує думка, що значення цього показника понад 65% є зависоким. Проте ліквідні банки мають

нижчий рівень цього коефіцієнта, але більшу
частку ресурсів у короткострокових коштах грошового ринку та в інвестиційних цінних паперах, які,
у свою чергу, можуть легко конвертуватися в грошові кошти та потім видаватися у формі позик [2].
Оскільки кредитування посідає чільне місце у
операціях банків, варто розглянути динаміку кредитних портфелів та їх структуру. На рисунку 1
наведено динаміку обсягів кредитних портфелів
банків України за 2016-2019 роки.

ЧК.О. =

Середні кредитні вкладення
Середні активи

(1)

Для розрахунку даного коефіцієнту використаємо показники кредитних вкладень банків
України за період 2016 – 2019 рр., кількості банків
та їхніх активів. Вхідні дані наведено у таблиці 1.
Таблиця 1
Вихідні дані для розрахунку коефіцієнта питомої ваги кредитів у загальних активах банку
Кількість банків,
Активи у нац. валюті,
Кредити та заборгованість клієнтів,
Дата
шт
млн.грн
млн.грн
01.01.2016
117
1254385
1009768
01.01.2017
93
1212812
996205
01.01.2018
82
1293141
1057591
01.01.2019
77
1359998
1105954
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Рис.1. Кредитний портфель та активи банків України 2016-2019 рр.
З наведених даних можна зробити висновок,
що з 2017 р. по 2019 р. кредитний портфель банків
України збільшувався, незважаючи на зменшення
кількості банків в Україні. Це говорить про те, що
на фінансовому ринку залишаються хороші банки,

які примножують свої активи та працюють
відповідно до законодавства, яке, нажаль, часто
змінюється
та
диктує
жорсткі
умови
функціонування.

Таблиця 2
Вхідні дані для розрахунку коефіцієнта питомої ваги споживчих кредитів, наданих фізичним особам
у загальних активах банку
Кількість банків,
Активи у нац. валюті,
Кредити надані фізичним особам,
Дата
шт
млн.грн
млн.грн
01.01.2016
117
1254385
175711
01.01.2017
93
1212812
154802
01.01.2018
82
1293141
173849
01.01.2019
77
1359998
198441
Підставивши данні таблиці 2 у формулу (1), отримаємо значення коефіцієнта питомої ваги споживчих кредитів, наданих фізичним особам у загальних активах окремого банку, яке становить
13,72%. Таке значення свідчить про те, що частка

споживчих кредитів у загальних активах банку
складає 13,72% що є достатньо низьким показником. Детальніше динаміку та структуру споживчих
кредитів, наданих фізичним особам розглянемо на
рис.2.2
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Рис.2. Кредити, надані фізичним особам та активи банків України 2016-2019 рр.
З даних рис.2 можна зробити висновок, що
кредити надані фізичним особам у складі загальних
активів банку займають досить малу частку. У 2017
році кількість виданих кредитів фізичним особам
зменшилася на 20909 млн. грн. порівняно із 2016
роком. Разом із тим з 2017 по 2019 рр, кількість кредитів, виданих фізичним особам збільшилась, що
свідчить про більшу довіру зі сторони банків до
своїх позичальників, та зростання попиту на кредитування у фізичних осіб.
Для кращого розуміння динаміки кредитного
портфеля банків України розрахуємо такі показники: абсолютне відхилення, темп зростання та
темп приросту кредитного портфеля банків за формулами (2),(3) та (4).

Δ = Зн.пок.пот.п. – Зн.пок.поп.п. (2)
де Δ – абсолютне відхилення,
Зн.пок.пот.п. – Значення показника у поточному періоді,
Зн.пок.поп.п. – Значення показника у попередньому періоді
Тзр =.

Зн.пок.пот.п
Зн.пок.поп.п.

∗ 100%

(3)

де Тзр – темп зростання
Зн.пок.пот.п
Тпр =
∗ 100% − 100 (4)
Зн.пок.поп.п.
де Тпр – темп приросту
Отримані нами результати наведені у таблиці 2.3.

Таблиця 3
Динаміка деяких показників кредитного портфеля банків України у 2016-2018рр.
Кредити та заборгованість
Абсолютне відхиТемп зросТемп прироДата
клієнтів, млн. грн.
лення, млн. грн.
тання, %
сту, %
01.01.2016
1009768
01.01.2017
996205
-13563
98,66
-1,34
01.01.2018
1057591
61386
106,16
6,16
Як бачимо з таблиці 2.3, у 2017 році відбулося
зменшення кредитного портфеля банків України до
рівня 98,66 % або на 1,34% чи 13563 млн. грн. У
2018 році порівняно з 2017 роком відбулося збільшення – до рівня 106,26 % або на 6,16 % чи 61386
млн. грн. У 2018 році значення кредитного портКредити надані фізичним особам, %

феля банків України становило 104,57 %, тобто також відбулося збільшення на 4,57 % чи 48363 млн.
грн. У цілому за період 2016-2018 рр, відбулося
часткове збільшення кредитного портфелю банків
України, що позитивно позначилося на економіці
країни в цілому.
Кредити надані юридичним особам, %

17,40

15,54

16,44

17,94

82,26

84,32

83,41

81,81
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Рисунок 3. Розподіл кредитного портфеля банків України за юридичними та фізичними особами
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Наведена інформація на рисунку 3 показує, що
більша частина кредитів наданих клієнтам припадає на юридичних осіб. У відсотковому співвідношенні у 2019 р. порівняно з 2016 р. частка кредитів
виданих юридичним особам зменшилась на 0,45 %,
а частка кредитів виданих фізичним особам збільшилася на 0,54 %.
Розглянемо також структуру кредитного портфеля у розрізі груп ризику, рівня забезпеченості галузевої структури, форм власності позичальників і
т. п., а також проаналізуємо динаміку кожної групи,
сегментацію кредитного портфеля [57].
Кредитний портфель банку схильний до всіх
основних видів ризику, які супроводжують фінан-
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сову діяльність: ризику ліквідності, ризику процентних ставок, кредитному ризику. Банки визначають кредитний ризик за кредитами, наданими
юридичним та фізичним особам, визначивши
імовірність настання дефолту клієнта. Імовірність
дефолту клієнта визначають за фінансовим станом
клієнтів, за яким поділяють фізичних осіб на 5
класів (1 – фінансовий стан високий, 2 – фінансовий
стан добрий, 3 – фінансовий стан задовільний, 4 –
фінансовий стан незадовільний, 5 - фінансовий стан
критичний), а юридичних – на 10 класів (залежно
від отриманого значення інтегрального показника
фінансового стану боржника з урахуванням величини підприємства) [4].

5 клас
37%
1 клас
62%

2 клас
1%
4 клас 3 клас
0%
0%

Рисунок 4. Розподіл кредитів за класами боржника – фізичної особи
На рисунку 4 представлено розподіл кредитів
за класами боржника – фізичної особи станом на
01.09.2019р., який показує, що найбільшу частку –
62% кредитів було видано 1 класу боржника, до
якого входять надійні позичальники з високим

фінансовим станом. Але значну частку –37% становлять кредити, що надані 5 класу боржника, який
характеризується критичним фінансовим станом і
несе великий ризик для банків.
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Рисунок 5. Розподіл кредитів за класами боржника – юридичної особи
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На рисунку 5 представлено розподіл кредитів
за класами боржника – юридичної особи станом на
01.09.2019 р., який показує, що найбільша частка
кредитів – 95,45 % належить до 10 класу боржника,
що свідчить про велику ризикованість даних кредитів. Натомість 1 класу, який є найменш ризиковим, було видано лише 1,78 %.

№ п/п

МФО

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

300012
321767
320984
328209
351629
322313
339500
320627
300614
325365
380054
320478
351005
300335
300528
300465
334851
300346
300023
305299
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З наведених даних випливає, що велику частку
кредитів надано як фізичним так і юридичним особам останнього класу боржників, які мають велике
значення кредитного ризику.

Таблиця 4
Кредити та заборгованість клієнтів 20-ти банків України
Кредити та заборгованість клієнтів, тис.
Банк
грн.
ПАТ "ПРОМІНЕСТБАНК"
116 142
АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"
154386
АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»
255784
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ»
390019
ПАТ «МЕГАБАНК»
1109019
АТ «УКРЕКСІМБАНК»
1970354
АТ «ТАСКОМБАНК»
2148662
ПАТ «СБЕРБАНК»
2740018
ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
4578240
ПАТ «КРЕДОБАНК»
5478597
АТ «ІДЕЯ БАНК»
5844043
АБ «УКРГАЗБАНК»
6073385
АТ «УКРСИББАНК»
6750418
АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»
8429940
АТ «ОТП БАНК»
10062310
АТ «ОЩАДБАНК»
10 732 499
ПАT «ПУМБ»
13026685
ПАТ «АЛЬФА-БАНК»
17619585
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З наведених даних можемо зробити висновок,
що найбільшу частку на ринку кредитування фізичних та юридичних осіб займає ПАТ КБ «Приватбанк», який за 3 квартали 2019 року надав кредитів
фізичним та юридичним особам на суму 73852178
тис. грн. Найменшу частку - ПАТ «Промінвестбанк» кредитний портфель якого за 3 квартали 2019
року склав лише 116142 тис. грн.
Ефективним називається той кредитний портфель, який має високу дохідність та низький рівень
ризику. Тому для оцінки ефективності кредитного
портфеля банків України варто детальніше дослідити взаємозв'язок між процентними доходами
від кредитних операцій та їхньою ризикованістю.
Для цього ми відібрали 20 банків за розміром кредитного портфеля станом на 01. 09. 2019 р. (таблиця
4).
У зв’язку із зміною законодавства, зменшення
відрахувань до резервів та підвищення операційної
ефективності дозволили банкам вийти на прибутки
з 2017 року. Здешевлення фондування підвищило
чисті процентні доходи попри те, що нове кредитування обмежене. Завдяки збільшенню попиту на
банківські послуги зросли комісійні доходи. Всі ці
тенденції збережуться, відтак банківський сектор
залишатиметься прибутковим. Єдиний ризик для
прибутковості банків – можливість одержання додаткових збитків окремими держбанками.
Отже, оцінка динаміки кредитного портфеля
банків за 2016-2019 рр, дала можливість прийти до

висновку, що з 2016 р. по 2019 р. кредитний портфель банків України збільшувався, активи банків
зросли, що говорить про хорошу роботу банків у
примножуванні своїх активів.
Також варто наголосити на тому, що головними системними ризиками фінансового сектору
на сьогодні є висока частка держави в банківському
секторі та частка непрацюючих кредитів, що є баластом для балансів банків. Обслуговування більшості цих кредитів вже ніколи не буде відновлено,
тому їх доцільно повністю зарезервувати та списати.
Стосовно оцінки ефективності кредитного
портфеля, то було встановлено, що між дохідністю
від кредитної діяльності банків та їхньою ризикованістю існує сильний прямий зв’язок. Разом з тим,
між відносними величинами дохідності та ризику
існує обернена залежність, яка показує зв'язок між
дохідністю та вже набутою ризикованістю, а не потенційною. На підставі отриманих результатів, запропоновано визначення ефективності кредитного
портфеля на підставі відношення відносної величини дохідності до відносної величини ризику кредитних операцій. Чим вищого значення набуватиме
даний показник, тим ефективнішим є кредитний
портфель банку.
Проведемо аналіз банківської системи на прикладі АТ «ОТП БАНК» – одного з найбільших вітчизняних банків, визнаного лідера фінансового сек-

32
тора України. На українському ринку він представлений з 1998 року, має стійку репутацію соціально
відповідальної, надійної і стабільної структури, що
пропонує споживачам сервіси європейської якості.
Стовідсотковий власник банку – угорський
OTP Bank Plc. – найбільший банк серед фінансових
установ Угорщини, лідер угорського банківського
ринку з ринковою часткою майже 25%.
На сьогодні міжнародна група ОТР Group, як
ключовий гравець ринку Угорщини та Центральної
і Східної Європи, пропонує високоякісні фінансові
рішення для забезпечення потреб понад 12,5 млн
клієнтів у 12-ти країнах, які обслуговуються через
банківські відділення і філії дочірніх компаній,
АТМ і точки продажів, розвинену партнерську мережу та засобами електронного банкінгу.
Банк надає споживчі кредити для населення,
яке отримує офіційний дохід, без поручителів. Цей
вид кредиту можуть отримати люди, які працюють
офіційно, підприємці, пенсіонери. Напрямами
надання споживчих кредитів АТ «ОТП БАНК» є:
побутова техніка, подарунки для близьких, ремонт
та багато інших цілей.
АТ «ОТП Банк» пропонує наступні види споживчого кредитування:
– Кредит на товари та послуги
– Кредитний сервіс «Скибочка»
– Кредит на купівлю б/в авто
– Кредит на купівлю нового авто
– Кредит на купівлю житла
– Фінансування енергомодернізації житла
від OTP Bank та IQ enrgy
Кредит на товари та послуги надається фізичним та юридчним особам на суму до 200 тис. грн.
Умови кредитування наступні:
– Процентна ставка – від 0,01% до 36%
річних
– Перший внесок за товар – від 0 до 80%
– Щомісячна комісія – від 0% до 3%
– Строк кредитування – від 3 до 36 місяців
– Реальна річна процента ставка – від 0,01%
до 122,11% (залежить від параметрів обраної програми кредитування)
– Одноразова комісія – від 0% до 28,21%
Вимоги до позичальника:
– Вік позичальника: від 18 до 69 років (на момент завершення кредитного договору)
– Наявність реєстрації (прописки) на
постійній основі на території Україні
– Паспорт громадянина України
– Довідка про доходи – не обов’язкова
– Ідентифікаційний податковий номер
– Декларація про доходи – додається для
ФОП при сумі кредиту від 100 тис. грн за останній
рік
Кредитний сервіс «Скибочка» -це покупка бажаного товару з карткою ОТП Банку в будь-якому
магазині в розстрочку для всіх клієнтів банку:
– Ставка по кредиту 0%
– Сума від 3 000 до 15 000 гривень
– Строк: 6 та 9 місяців
Умови сервісу:
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– Сервіс доступний на будь які покупки для
діючих кредитних карток (з 3-го місяця обслуговування кредитної лінії)
– При переведенні покупки в розстрочку, Ви
повертаєте кошти поступово рівними частинами
протягом декількох місяців, при цьому відсотки за
користування кредитними коштами не сплачуються
– Переводьте будь-яку покупку з кредитною
карткою від ОТП Банку в розстрочку за сервісом
«Скибочка» абсолютно безкоштовно
– Загальна сума операцій для переведення в
розстрочку не може перевищувати 70% від суми
кредитного ліміту. Банк визначає розмір комісії на
власний розсуд та інформує клієнта про її розмір за
допомогою смс-повідомлення
Кредит на купівлю б/в автомобіля надається у
розмірі 750 000 для клієнтів Банку, 500 000 для нових клієнтів, що раніше не обслуговувалися в ОТП
Банку.
Процентні ставки за кредитом:
– Відсоткова ставка – 0,01% (фіксована)
– 1,70% разова комісія за видачу кредиту
– Строк кредитування – від 6 до 60 місяців
– 1,70% щомісячна комісія
Вимоги до позичальника:
– Реєстрація (прописка) на постійній основі
на території Україні
– Постійна офіційна зайнятість більше 6
місяців на поточному місці роботи (не менше 12
місяців безперервного стажу). Доходи позичальника повинні мати постійний регулярний характер
Кредит на купівлю нового авто:
– Довгострокове погашення кредиту без
жодних штрафів та пені
– Погашення кредиту будь-яким зручним
для Вас способом
– Мінімальний пакет документів для попереднього рішення
Кредит на купівлю авто «Оптимальний старт».
Умови:
– Максимальний термін - 72 місяці
– Ставка від 0.01%
– Мінімальний розмір авансового внеску: від
20%, для клієнтів ФОП – від 30%
– Партнери зі страхування – ПрАТ «СК «Арсенал Страхування», ПрАТ «СК «УНІКА», ПрАТ
«СК «АХА Страхування», ПрАТ «СК «Універсальна», ПрАТ «АСК «ІНГО Україна», ПрАТ «СК
«Євроінс Україна»
– Сума кредиту: до 1 250 000 грн
– Обов’язкове Страхування – повне КАСКО
Вимоги до позичальника:
– Вік позичальника – від 25 років
– Реєстрація (прописки) на постійній основі
на території Україні (підконтрольній українській
владі)
– Для клієнтів ФОП – офіційна реєстрація
більше двох років
– Українське громадянство
– Постійна офіційна зайнятість більше 6
місяців на поточному місці роботи (не менше 12
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місяців безперервного стажу. Доходи позичальника
повинні мати постійний регулярний характер
Кредит на купівлю авто «Оптимальний вибір».
Умови:
– Ставка від 0.01%
– Строк кредиту: до 72 місяців
– Обов’язкове Страхування – повне КАСКО
– Партнери зі страхування – ПрАТ «СК «Арсенал Страхування», ПрАТ «СК «УНІКА», ПрАТ
«СК «АХА Страхування», ПрАТ «СК «Універсальна», ПрАТ «АСК «ІНГО Україна», ПрАТ «СК
«Євроінс Україна»
– Сума кредиту: до 1 250 000 грн
– Мінімальний розмір авансового внеску: від
20%, для клієнтів ФОП – від 30%
Вимоги до позичальника:
– Вік позичальника – від 25 років
– Реєстрація (прописки) на постійній основі
на території Україні (підконтрольній українській
владі)
– Для клієнтів ФОП – офіційна реєстрація
більше двох років
– Українське громадянство
– Постійна офіційна зайнятість більше 6
місяців на поточному місці роботи (не менше 12
місяців безперервного стажу. Доходи позичальника
повинні мати постійний регулярний характер
Спеціальні пропозиції на бренди:
1. Кредит на купівлю автомобіля Skoda.
2. Кредит на купівлю автомобіля Mitsubishi.
Умови:
3. Кредит
на
купівлю
автомобіля
Volkswagen.Умови:
4. Кредит на купівлю автомобіля Fiat та Alfa
Romeo
5. Кредит на купівлю автомобіля за програмою «Suzuki Finance»
6. Кредит на купівлю автомобіля за програмою «Honda Finance»
7. Кредит на купівлю автомобіля за програмою «Hyundai Finance»
8. Кредит на купівлю автомобіля за програмою «Winner Finance»
9. Кредит на купівлю автомобіля за програмою «Need For Speed»
10. Кредит на купівлю автомобіля в автосалонах компанїї «АУДІ ЦЕНТР ВІПОС»
11. Кредит на купівлю автомобіля в дилерській
мережі «БОГДАН-АВТО ХОЛДИНГ»
Умови:
– Ставка від 0.01%
– Сума кредиту: до 1 250 000 грн
– Строк кредиту: до 72 місяців
– Мінімальний розмір авансового внеску: від
20% (для клієнтів ФОП – від 30%)
– Партнери зі страхування – ПрАТ «СК
«АРКС», ПрАТ «СК «Українська страхова група»,
ПАТ «СК «Універсальна», ПрАТ «АСК «ІНГО
Україна», ПрАТ «СК «Арсенал Страхування»,
ПрАТ «СК «ПЗУ Україна», ПрАТ «СК «ВУСО», СГ
«ТАС»
– Обов’язкове Страхування – повне КАСКО
Вимоги до позичальника:
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– Вік позичальника – від 25 років
– Реєстрація (прописки) на постійній основі
на території Україні (підконтрольній українській
владі)
– Для клієнтів ФОП – офіційна реєстрація
більше двох років
– Українське громадянство
– Постійна офіційна зайнятість більше 6
місяців на поточному місці роботи (не менше 12
місяців безперервного стажу.
Кредит на житло надається за програмою «
Нова будова ». Умови кредитування:
– Річна ставка, 0,01% річних
– Максимальна сума – 750 000 грн.
– Комісія за надання кредиту – відсутня
– Дострокове погашення – без комісій та
штрафів
– Застава майна – відсутня, як і витрати, що
пов’язані з цим
– Рішення про надання кредиту – за 2 години
– Щомісячня комісія – 1.5%
– Максимальний строк – 84 місяця
– Страхування життя та майна – не обов’язкове
Фінансування енергомодернізації житла від
OTP Bank та IQ energy. Умови:
– До 40% компенсації від суми кредиту/інвестицій
– Сума кредиту: 200 тис. - 2 млн. грн.
– Щомісячна комісія
– Строк кредитування: до 5 років
– Валюта кредитування
– Річна відсоткова ставка за користування
кредитом – 17,5%
– Одноразова комісія – 1,25%
Переваги програми IQ energy для ОСББ:
– Попередній аналіз та оцінка ефективності
проекту від фахівців програми IQ energy
– Супровід ОСББ фахівців програми IQ energy впродовж підготовки документів на кредит та
під час проведення монтажних робіт
– Верифікація всіх проектів на відповідність
критеріям енергоефективності
Етапи участі ОСББ в Програмі IQ energy:
1. Вибір необхідних енергоефективних заходів/обладнання
2. Погодження проекту з фахівцями Програми IQ energy шляхом надсилання запиту на електронну адресу osbb@iqenergy.org.ua
3. Ухвалення рішення про реалізацію проекту
на загальних зборах ОСББ
4. Оформлення кредиту/інвестицій в ОТР
Bank та купівля обладнання в кредит
5. Реалізація енергоефективного проекту
6. Заповнення заявки на компенсацію на сайті
проекту IQ energy
7. Позитивна верифікація проекту фахівцями
IQ energy
8. Отримання 40% компенсації від суми кредиту/інвестицій від Європейського Банку Реконструкції та Розвитку
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Для того, щоб отримати споживчий кредит у
АТ «ОТП БАНК» необхідно з даними паспорта
прийти у відділення банку або залишити заявку на
офіційному сайті банку, у випадку видачі споживчого кредиту на побутову техніку, умови кредитування надає торгова точка з якою співпрацює
клієнт.
Вимоги до людини, яка хоче оформити споживчий кредит наступні: потрібно обов'язково мати
громадянство України, мати робочу зайнятість,
клієнту повинно бути не менше 18 років і не більше
70 років до терміну закінчення кредиту. Документи, які необхідно пред’явити клієнту: паспорт
громадянина України, ідентифікаційний код.
Для розвитку процесу кредитування варто спочатку проаналізувати сучасний стан кредитних операцій АТ «ОТП БАНК», починаючи з визначення
місця, яке посідають кредитні операції в загальному обсязі активів за період 2016 – 2019 рр.
Вихідні дані наведено у таблиці 5.
Таблиця 5.
Вхідні дані для розрахунку коефіцієнта питомої ваги споживчих кредитів у загальних активах
АТ «ОТП БАНК»
Дата
Активи у нац. валюті, тис.грн
Кредити та заборгованість клієнтів, тис.грн
31.12.2016
24832378
15211493
31.12.2017
29832398
17488991
31.12.2018
32757138
22059052
Всього
87421914
54759536
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Енергомодернізація житла – це розумна інвестиція у Ваше майбутнє та значна економія на комунальних витратах
Позичальники ОСББ, які візьмуть кредити на
впровадження енергозберігаючих заходів в OTP
Bank і відповідатимуть критеріям участі в програмі
IQ energy, зможуть отримати 40% компенсації від
суми кредиту/інвестицій.
Енергоефективні категорії, на які поширюється компенсація:
– Теплоізоляція (стін, підлоги, покрівлі)
a) Вікна
b) Вхідні двері в під’їзд
– Системи опалення (ІТП, балансування)
a) Котли (газові і твердопаливні)
b) Лічильники тепла
– Теплові насоси
a) Сонячні колектори
b) Рекуператори

На основі даних табл. 5. розрахуємо коефіцієнт
питомої ваги споживчих кредитів у загальних активах АТ «ОТП БАНК». Для використаємо формулу
(1).
54759536
Чк.о. =
* 100% = 62,64 %
87421914
Це значення свідчить про те, що частка споживчих кредитів у загальній масі активів АТ «ОТП
Активи у нац. валюті, тис.грн

БАНК» становить 62,64 %. Таким чином можна
сказати, що банк має велику кредитну активність та
перенавантажений позиками.
Детальніше динаміку споживчого кредитування АТ «ОТП БАНК» розглянемо за допомогою
рис. 6.

Кредити та заборгованість клієнтів, тис.грн
87421914

54759536

24832378

29832398

32757138
22059052

15211493

31.12.2016

17488991

31.12.2017

31.12.2018

Всього

Рис. 6. Кредитний портфель та активи АТ «ОТП Банк» за період 2016-2019 рр.
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З наведених даних можна зробити висновок,
що в період 2016 року по 2018 рік кількість виданих
кредитів у АТ «ОТП БАНК» збільшилася на
6847559 тис. грн. Це говорить про те, що на фінансовому ринку АТ «ОТП БАНК» зарекомендував
себе як надійний банк, до якого є довіра населення
та який примножує свої активи працюючи
відповідно до законодавства України.
Розрахувавши такі показники як: абсолютне
відхилення, темп зростання та темп приросту споживчого кредитування АТ «ОТП БАНК» за формулами (2), (3) та (4) ми можемо побачити динаміку
кредитного портфелю банку.
Δ = Кі-ть в.к.у.пот.п. – Кі-ть в.к.у.поп.п (2)

Дата
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018
Всього
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де Δ – абсолютне відхилення,
Кі-ть в.к.у.пот.п. – Кількість виданих кредитів
у поточному періоді,
Кі-ть в.к.у.п. – Кількість виданих кредитів у
попередньому періоді
Кі−ть в.к.у.пот.п..п
Тзр =
∗ 100%
(3)
Кі−ть в.к.у.поп.п

де Тзр – темп зростання
Кі−ть в.к.у.пот.п.

Тпр =

Кі−ть в.к.у.поп.п

∗ 100% - 100 (4)

де Тпр – темп приросту
Отримані нами результати наведені у таблиці
6.

Таблиця 6
Динаміка кредитного портфеля АТ «ОТП БАНК» у 2016 - 2018рр.
Активи у нац. валюті, тис.грн
Кредити та заборгованість клієнтів, тис.грн
24832378
15211493
29832398
17488991
32757138
22059052
87421914
54759536

Як бачимо з таблиці 2.6, у 2017 році, порівняно
з 2016 роком відбулося збільшення кредитного
портфелю АТ «ОТП БАНК» до рівня 114,97 % або

на 14,97 % чи 2277498 тис. грн. У 2018 році
порівняно з 2017 роком також відбулося збільшення – на 26,13 % або 450061 тис. грн.
Таблиця7
Розподіл кредитного портфеля АТ «ОТП БАНК» за видами кредитування
Види кредитування
2016 рік
2017 рік
2018 рік
Кредити юридичним та фізичним особам - підприємцям, тис. грн.
16203543 15511405 17495830
Іпотечні кредити, тис. грн.
4729764
3953255
3359928
Споживчі кредити фізичним особам, тис. грн.
3605686
3393511
6106219
Заборгованість за фінансовою орендою, тис.грн
580514
638912
583837
Інші кредити фізичним особам, тис. грн.
12963
870
1287
Всього
25132470 23497953 27547101

Як бачимо, за даними таблиці 7 АТ «ОТП
БАНК» надає досить великий спектр кредитування
населення. Найбільшу частку кредитів у 2018 році
становлять кредити юридичним та фізичним особам – підприємцям 17495830 тис. грн., найменшу –

інші кредити фізичним особам 1287 тис. грн. Споживчі кредити займають 2-ге місце у кредитному
портфелі та складають у 2018 році 6106219 тис. грн.
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0
Кредити
юридичним та
фізичним
особам підприємцям,
тис. грн.
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кредити, тис.
грн.

2016 рік

Споживчі
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фізичним
особам, тис.
грн.
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за фінансовою
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Рис. 7. Розподіл кредитного портфеля АТ «ОТП БАНК» за видами кредитування
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сторони банку до своїх клієнтів та більшу забезпеченість таких кредитів. З іншого боку це свідчить
також про те, що у 2018 році зріс рівень дохідності
населення, у зв’язку із підвищенням заробітної
плати. Таким чином більша кількість населення
може дозволити собі оформити споживчий кредит
у банківській установі.
Таблиця 8
Розподіл кредитів АТ «ОТП БАНК» за класами боржника – фізичної особи
Сума кредитної заборговаСума кредитної заборговаЗагальна сума кредитної
Клас боржника
ності в національній ваності в іноземній валюті,
заборгованості, тис. грн.
люті, тис. грн.
тис. грн.
1 клас
6 160 844,17
5 959 219,11
201 625,07
2 клас
104 806,77
92 433,46
12 373,01
3 клас
67 484, 53
62 650,95
4833,5
4 клас
43 666,55
41 022,64
2643,91
5 клас
3 685 508,01
1 270 686,61
2414821,4
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Наведена інформація на рис. 7. показує, що
кредитний портфель АТ «ОТП БАНК» з 2016 року
по 2018 рік зріс на 2414631 тис. грн. Найбільше у
2018 році порівняно з 2017 роком зросла частка
споживчих кредитів юридичним особам на 1292287
тис. грн., а інші кредити фізичним особам зменшилися на 11676 тис. грн., що показує більшу довіру зі

Як бачимо з таблиці 8 найбільшу частку кредитів за класами боржника - фізичної особи станом
на 01.09.2019 року займають 1 та 5 класи. 1 клас висока фінансова діяльність, прибуток та рівень
рентабельності вищий, ніж середньогалузевий, за
кредитними операціями своєчасно виконуються зобов'язання, зокрема основна сума боргу та процентів за ним сплачуються відповідно до умов кредитної угоди. Економічні показники повинні бути в
межах установлених значень. Вище керівництво
позичальника має відмінну ділову репутацію.
Історія кредитування позичальника бездоганна. 5
клас - незадовільна фінансова діяльність. Високий

1%
1%
1%

ризик збитків. Показники не відповідають встановленим значенням, кредитна операція не забезпечена ліквідною заставою. Практично відсутня
ймовірність виконання зобов'язань з боку позичальника банку
Це показує, що за кредитами найбільше звертаються не лише фізичні – особи підприємці та
люди з високим рівнем доходів, які в основному
орієнтуються на великі суми кредитів, а також
клієнти, які мають низький рівень доходів та звертаються в основному за споживчими кредитами на
побутову техніку на невеликі суми, оскільки не можуть дозволити собі таку покупку за готівку.

17%

8%0%

1 клас
2 клас
3 клас

80%

92%

4 клас
5 клас

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас
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Рис. 8. Розподіл кредитів АТ «ОТП БАНК» за класами боржника – фізичної особи
у національній та іноземній валюті
За даними рисунка 2.8, частка кредитів 1 – го
класу боржників у національній валюті становить
80 %, 5 – го класу – 17 %. В іноземній валюті частка
кредитів 1-го класу становить 8 %, а частка кредитів 5 – го класу становить 92 %.
Відповідно до вимог Національного банку
України банк з метою визначення значення
коефіцієнта ймовірності дефолту боржника, що є
юридичною особою, крім банку та бюджетної установи, здійснює оцінку фінансового стану:

1) боржників – юридичних осіб, які, відповідно
до вимог законодавства України, складають квартальну та річну фінансову звітність не рідше одного
разу на три місяці (боржників – юридичних осіб, які
є сільськогосподарськими товаровиробниками, – на
підставі даних річної фінансової звітності, що вони
складають не рідше ніж одного разу на 12 місяців);
2) боржників – юридичних осіб, які, відповідно
до вимог законодавства України, складають тільки
річну фінансову звітність не рідше одного разу на
12 місяців;
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3) групи юридичних осіб, учасником якої є
боржник / контрагент, що перебувають під спільним контролем, до яких застосовуються вимоги
щодо складання консолідованої / комбінованої
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фінансової звітності згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності, що вони складають не рідше ніж одного разу на 12 місяців

Таблиця 9
Розподіл кредитів АТ «ОТП БАНК» за класами боржника – юридичної особи
Сума кредитної заборговаСума кредитної заборговаЗагальна сума кредитної
Клас боржника
ності в національній ваності в іноземній валюті,
заборгованості, тис. грн.
люті, тис. грн.
тис. грн.
1 клас
1 112 086,01
605 999,11
506 086,89
2 клас
2 118 408,07
1 787 520,49
330 887,58
3 клас
5 089 930,83
4 121 603,17
968327,66
4 клас
2 610 444,47
1 369 745,97
1240698,5
5 клас
2 014 694,50
997 598,45
1017096,05
6 клас
1 152 964,20
641 179,81
511784,39
7 клас
183 922,91
62 069,89
121853,02
8 клас
32 322,75
29 528,76
2793,99
9 клас
2 792 997,75
1 397 916,23
1395081,53
10 клас
2 498 879,12
1 083 361,53
1415517,59
Всього
19 606 650,61
12 096 523,41
7 510 127,20
З даних таблиці 9 ми бачимо, що АТ «ОТП
БАНК» віддає перевагу у кредитуванні юридичних
осіб в національній валюті 3 - му класу боржників,
який є менш ризиковим, а в іноземній валюті АТ
«ОТП БАНК» надає перевагу 9-му та 10-му класам

% в національній
валюті
9% 5%
0%
1%
5%

12%

боржників, що свідчить про велику ризикованість
даних кредитів, оскільки через значні коливання валютного курсу такі позичальники майже завжди автоматично стають боржниками банку з критичним
фінансовим станом.
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Рис. 9. Розподіл кредитів АТ «ОТП БАНК» за класами боржника - юридичної особи
у національній та іноземній валюті
На рисунку 9 представлено розподіл кредитів
за класами боржника – юридичної особи станом на
01.09.2019 р., який показує, що найбільша частка
кредитів в національній валюті – 34 % належить до
3 класу, а найменша – 7 та 8 класам, що становить
близько 1 %. Найбільша частка кредитів в іноземній
валюті – 19 % належить 9-му та 10-му класам, а найменша – 7-му та 8-му класам.
Станом на кінець 2018-го та 2017 років максимальний кредитний ризик за умовними кредитними
зобов’язаннями та невикористаними кредитними
лініями, наданими АТ «ОТП БАНК» клієнтам, що

зареєстровані в Криму, та клієнтам, що зареєстровані в Донецькій і луганській областях, становив
334 тисячі гривень, 19,462 тисячі гривень та 333 тисячі гривень, 16,793 тисячі гривень, відповідно.
У 2018 році АТ «ОТП БАНК» здійснив продаж
частини свого кредитного портфеля, вартість до вирахування резерву якого становила 1,046,959 тисяч
гривень, за 122,536 тисяч гривень. У результаті
відбулося списання резервів у сумі 924,423 тисячі
гривень. У 2017 році АТ «ОТП БАНК» здійснив
продаж частини свого кредитного портфеля,
вартість до вирахування резерву якого становила
3,451,341 тисячу гривень, за 431,428 тисяч гривень.
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АТ «ОТП БАНК» проводить аналіз кредитного
портфеля.
За допомогою двох методик горизонтального і
вертикального аналізу здійснюється дослідження
структури та динаміки кредитного портфеля АТ
«ОТП Банк». Аналізуються такі параметри: валюта
кредитів, галузі економіки, вид і рівень забезпечення, термін кредитування, види кредитних продуктів, статус позичальника, рівень ризику.
Трендовий аналіз або його ще називають горизонтальний, досліджує динаміку кредитного портфеля банку в цілому та окремі статті. При використанні цього виду аналізу можна розрахувати:
темпи приросту окремих статей за ряд періодів, абсолютний приріст, також можна визначити тенденції розвитку цих показників.
Структурний або вертикальний аналіз полягає
у структурному дослідженні кредитного портфеля.
При проведенні такого аналізу можна визначити
частку окремої статті в загальній сумі кредитного
портфеля. Коли аналізують кредитний портфель у
розрізі термінів кредитування особливу увагу приділяють частці прострочених, пролонгованих і
сумнівних кредитів.
Проводячи аналіз галузевої структури кредитного портфеля, можна визначити галузеву диверсифікацію кредитів і виявити надмірну концентрацію кредитних операцій в одному сегменті. За результатами такого аналізу можна встановити ліміти
з метою контролю за рівнем кредитного ризику.
Також структуру кредитного портфеля можна
аналізувати за іншими ознаками класифікації: способами їх погашення, за методами надання кредитів, за видами валют та іншими.
Таблиця 10
Нормативи НБУ для АТ «ОТП БАНК»
Види та складові нормативів
Зміст нормативу
Норматив максимального кредитного ризику на Сума всіх зобов'язань на одного контрагента / Регуляодного контрагента Н7
тивний капітал
Норматив великих кредитних ризиків Н8
Сума всіх великих кредитів / Регулятивний капітал
Сума всіх зобов'язань на одного інсайдера / РегулятивН9
ний капітал
Сума сукупних зобов'язань усіх інсайдерів / РегулятивН10
ний капітал
Коефіцієнти
Середні крпедитні вкладення
Коефіцієнт частки кредитів у загальних активах
Чк.о. =
Середні активи
банку
Кредитні вкладення на кінець періоду
Ізрост =
Темп зростання

38
У результаті відбулося списання резервів у сумі
3,019,913 тисяч гривень.
У результаті аналізу з’ясовано, що найбільше
надано кредитів як фізичним так і юридичним особам останнього класу боржників, які мають велике
значення кредитного ризику. У якості пояснення
зроблено припущення, що така ситуація склалась за
рахунок того, що у минулі роки позичальники, які
отримали кредити у іноземній валюті, через значні
коливання курсу автоматично стали боржниками з
критичним фінансовим станом. Крім того, це може
свідчити про те, що значну частку кредитів банки
видають інсайдерам, а, відповідно до законодавства, такі позичальники відносяться до боржників з
високим рівнем ризику.
Споживче кредитування є однією з найпоширеніших сфер діяльності банківського сектору. Загальновідомо, що велика кількість споживчих кредитів разом з низькими ставками за такими кредитами стимулює розвиток економіки. В Україні
рівень споживчого кредитування постійно зростає.
Зокрема, у 2018 р. темпи зростання на ринку споживчих кредитів становили близько 40%, у
порівнянні з 2017 р. Аналогічні темпи спостерігаються у 2019 р. Враховуючи нестабільну політичну
та економічну ситуацію в Україні, громадянам іноді
важко задовольняти свої потреби без використання
споживчих кредитів. Таким чином, сьогодні кредити для великої кількості українців є засобом виживання.
Для того, щоб виявити резерви для покращення кредитної діяльності за умови запланованого рівня дохідності та допустимого рівня ризику

Кредитні вклаження на початок періоду

% надання кредитів =

Коефіцієнт надання кредитів
Коефіцієнт погашення кредитів
Швидкість обертання позик

Кредити,надані протягом звітного періоду

*100%

Залришок заборгованості на кінець звітного періоду
Позики,погашені протягом звітного періоду
Кпог= Залишок кредитної заборгованості на початок періоду+
кредити,видані у звітному періоді
Обороти повернення позики

N=

Середній заклишок позикової заборгованості

До групи показників, що дають змогу оцінити ризик кредитного портфеля можна віднести такі:
1. Коефіцієнт покриття кредитного портфеля власним капіталом банку:
Кпк =

Власний капітал
Кредитний портфель

=

5254806
27731214

= 0,19 тис. грн.

(5)

Цей коефіцієнт характеризує якість кредитного портфеля з погляду його захищеності власним капіталом і показує, скільки власних коштів припадає на одну гривню виданих кредитів.
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2. Коефіцієнт якості кредитного портфеля:
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Резерв для покриття можливих втрат від кредитних операцій

5789296

Кредитний портфель

27731214

Кяк=

=

=0,21 тис.грн.

(6)

Коефіцієнт характеризує якість кредитного портфеля з позиції ризиковості та показує частку класифікованих кредитів за рівнем ризику в загальній сумі кредитного портфеля банку.
3. Коефіцієнт покриття класифікованих кредитів власним капіталом банку:
Резерв для покриття можливих втрат від кредитних операцій 5789296

Квк=

=

Власний капітал

5254806

= 1,1 тис.грн

(7)

Цей коефіцієнт характеризує якість кредитного портфеля банку з погляду його захищеності власним
капіталом банку.
4. Коефіцієнт проблемних кредитів показує частку проблемних кредитів у кредитному портфелі
банку:
Кпк =

Проблемні кредити
Кредитний портфель

=

11506904

= 0,4 тис. грн.

27731214

(8)

Цей коефіцієнт характеризує частку проблемних кредитів у загальній сумі кредитного портфеля.
Збільшення темпів зростання значень цього показника свідчить про збільшення рівня кредитного ризику
та неефективне управління кредитним портфелем банку.
5. Коефіцієнт дохідності кредитного портфеля:
Кд =

Відсотковий дохід банку

4133371

Кредитний портфель

27731214

=

= 0,15 тис. грн.

(9)

Цей коефіцієнт характеризує дохідність вкладень у кредитний портфель і показує скільки банк отримує доходів з кожної гривні виданих кредитів. Його застосування дає змогу здійснити порівняльний аналіз
дохідності різних напрямів розміщення банківських ресурсів й оптимізувати напрям їх використання, віддаючи перевагу більш дохідним.
6. Коефіцієнт частки відсоткових доходів у загальній сумі доходів банку:
Відсоткові доходи 4133371

Квд =

Доходи банку

=

1974310

= 2,1 тис. грн.

(10)

Цей коефіцієнт характеризує частку доходів, отриманих банком від надання кредитів, у загальних
доходах банку від інших активних операцій.
7. Коефіцієнт прибутковості кредитних операцій:
Чистий відсотковий дохід

Кпко =

Кредитний портфель

Цей коефіцієнт показує, скільки відсоткового
прибутку припадає на одну гривню розміщених у
кредитний портфель ресурсів.
Оцінка і аналіз структури кредитного портфеля через визначення ступеня його дохідності та
ризику дають можливість банку коригувати власну
кредитну політику та змінювати структуру кредитного портфеля. Без управління кредитним ризиком
і забезпеченням якості кредитного портфеля неможливе виконання стратегічних цілей кредитної
політики
Висновки. Узагальнення та систематизація
підходів до розуміння сутності поняття «кредитного портфеля банку» дозволили розглянути кредитний портфель АТ «ОТП БАНК» як структурований портфель активів, що піддається оцінці, сегментації, класифікації та управлінню, характер
якого документально заздалегідь визначається кредитною політикою — стратегією і тактикою банку

=

2907028
27731214

= 0,1 тис. грн.

(11)

щодо залучення коштів та спрямування їх на кредитування його клієнтів на основі принципів кредитування.
Процес формування ринкових відносин в економіці України поступово виявляє значне зростання попиту на послуги установ кредитної системи як з боку суб’єктів підприємницької діяльності, так і з боку фізичних осіб. Сучасні
особливості організації бізнесу визначають потреби підприємців не лише у традиційному кредитно-розрахунковому банківському обслуговуванні, а й у значно ширшому спектрі різноманітних послуг комерційних банків, спроможних
забезпечити оптимальні умови для ефективного
прибуткового господарювання своїх клієнтів
Споживчими потребами є такі витрати фізичних осіб, що задовольняють кінцеве споживання, й
не пов’язані з підприємницькою діяльністю.
Основоположним при визначенні суті споживчих витрат є їх спрямування на особисте кінцеве
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споживання. При цьому, у широкому розумінні
споживчі потреби людини можуть бути поточними,
а також мати довгостроковий інвестиційний характер. Тому споживчі кредити також слід розділяти за
цим критерієм на: «споживчі кредити на поточні
потреби» і «споживчі інвестиційні кредити».
Основні трансформації, що сталися в банківському споживчому кредиті в Україні під впливом
поширення фінансової глобалізації, стосуються обсягів і структури споживчого кредитного портфелю
банків, розвитку форм продажу кредитних продуктів, способів надання й погашення кредитів
Оцінка ефективності кредитного портфеля
банків дозволила встановити, що ефективним є той
кредитний портфель, який має високу дохідність та
низьку ризикованість. На основі авторських розрахунків виявлено сильний прямий зв’язок між
дохідністю від кредитної діяльності банків та
їхньою ризикованістю. Також під час розрахунків
виявлено обернену залежність між відносними величинами дохідності та ризику, що показує на наявність зв'язку між дохідністю та вже набутою ризикованістю, а не потенційною.
В розвитку банківського споживчого кредиту
найбільш виразно проявилося збільшення попиту
фізичних осіб на короткострокові кредити для задоволення своїх поточних потреб, що зумовило зміни
в структурі ринку в розрізі продуктів, відносно валюти кредитування, в розрізі кредиторів, і стало основним чинником пожвавлення споживчого кредиту.
Істотним гальмом розвитку банківського споживчого кредиту в Україні є нерозвиненість його
інфраструктури в особі кредитних бюро і колекторів. Особливо актуальним в умовах інтенсивного
розвитку споживчого кредиту в Україні є врегулювання економіко-правових відносин, що виникають
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з приводу збирання, збереження й використання інформації про виконання боргових зобов’язань позичальниками, фактична відсутність правового механізму діяльності і взаємодії колекторських агенцій з іншими учасниками ринку. Обґрунтовано
необхідність якнайшвидше на законодавчому рівні
чітко визначити умови передання проблемних кредитів колекторам і їх подальші повноваження в
стягненні боргів з населення.
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Аннотация
В статье речь идет о влиянии кредитной политики на экономическую устойчивость фирмы, на эффективность ее деятельности, т. к. грамотное управление обязательствами со стороны дебиторов и перед кредиторами - залог успеха любой компании.
Кредитование в последние годы позволяет назвать его наиболее активно развивающимся сегментом
российского финансового рынка. В связи со сложившимися политическими событиями и экономическими
обстоятельствами система кредитования остается в центре внимания, от ее эффективности зависит уровень хозяйственных отношений, финансовый результат предприятия.
Abstract
The article deals with the impact of credit policy on the economic stability of the company, on the effectiveness of its activities, since the competent management of obligations by debtors and creditors is the key to success
of any company.
Lending in recent years allows us to call it the most actively developing segment of the Russian financial
market. In connection with the prevailing political events and economic circumstances, the credit system remains
in the spotlight, the level of economic relations and the financial result of the enterprise depend on its effectiveness.
Ключевые слова: эффективная кредитная политика, кредитная стратегия, функции кредита, банковское кредитование, оптимальная кредитная политика предприятия.
Keywords: effective credit policy, credit strategy, functions of the loan, bank lending, optimal credit policy
of the enterprise.
Инновационное развитие экономической деятельности любого экономического субъекта и его
экономическая безопасность напрямую зависят от
продуманной и эффективно сформированной кредитной политики.
При определении вариантов кредитования
важно определить приоритеты привлечения кредитных ресурсов, в частности, в целях обеспечения
потенциальных выгод от увеличения объёмов продаж используется вариант предоставления товарного кредита покупателю.
В связи с увеличением потребности в заёмном
финансировании, оказывающим влияние на удовлетворение экономических интересов субъектов,
заемные средства обеспечивают устойчивое функционирование предприятия. При этом главным является выбор надежного банка и кредитной стратегии для компании, выбор финансовых продуктов и
наличия базы обеспечения.
Актуальность кредитного и заёмного финансирования проявляется особенно на первоначальном
этапе развития предприятия, когда хозяйствую-

щему субъекту необходимо долгосрочное финансирование на осуществление капитальных инвестиций. Немаловажную роль имеют и краткосрочные
кредиты, позволяющие предприятию обеспечивать
требуемый объём оборотных средств.
От достоверности документального оформления и своевременной разработки эффективного
бизнес-плана зависит не только своевременность
получения необходимых заемных средств, но и
принятие руководством предприятия действенных
решений об их объемах и структуре. Правильное
отражение в финансовой отчетности процентов по
заемным средствам обеспечит формирование планирования финансовой себестоимости приобретенных материально-производственных запасов, если
кредит получен на эти цели.
Эффективная кредитная политика хозяйствующего субъекта и снижение процентных ставок обеспечивают активное использование заемного капитала в финансировании инвестиционной и текущей
деятельности.
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В современных реалиях для многих компаний
присуща форма управления финансовыми потоками, отвечающая текущим потребностям. Данная
форма приводит к определённому набору конфликтов между производственными службами предприятия и финансовым департаментом, показателями
рентабельности предприятия и налоговой политикой государства.
Для разрешений этих противоречий необходима сбалансированная кредитная политика, дающая возможность определить единую стратегию
повышения экономической безопасности путем координации финансовой заинтересованности как
компании, так и банка.
Ключевой задачей кредитно-денежной политики предприятия является увязывание финансового менеджмента со стратегическими целями деятельности фирмы, формирование ее финансовых
результатов, которые интересуют как внутренних,
так и внешних пользователей такого рода информации. [1]
Кредитом является набор экономических отношений, которые возникают в ходе передачи имущества в натуральной форме или в форме денежных
средств от одной хозяйствующей единицы к другой
при условии возврата данных денежных средств
или оплаты имущества, а также при условии
уплаты процентов за их пользование. Выделяют
следующие функции кредита в рыночной экономике:
- во-первых, кредит аккумулирует и мобилизует денежный капитал предприятий;
- во-вторых, посредством кредитов и займов
происходит перераспределение финансовых ресурсов и их последующая централизация;
- в-третьих, посредством кредита происходит регулирование рыночной экономики.[2]
В основе любой сделки на рынке заложен
принцип взаимовыгодности участвующих сторон.
В отношении кредита выгодность определяется
нормой процента, которая является отношением
суммы процента к размеру ссудного капитала. Она
зависит от отношения уровня спроса и предложения на заёмное финансирование. Для большинства
видов производственной деятельности кредитные
средства должны отвечать определённым условиям, таким как массовость, регулярность, доступность по объёму, цене и срокам кредитования.
Банковское кредитование играет неоднозначную роль в производственном процессе. Кредитование может, увеличивать объём платёжных
средств у хозяйствующих субъектов, когда полученный кредит направляется на погашение долговых обязательств. Наряду с этим кредитование может увеличивать объём капитала и представляет
важный инструмент развития производственной
деятельности
Конкретные формы банковского кредита зависят от многих факторов, в том числе, от состава
участников кредитной сделки. Отличительной особенностью современного рынка кредитования в
широком смысле является тесная взаимосвязь раз-
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личных видов банковского и коммерческого кредита. При рассмотрении и анализе кредитной политики необходимо составить бизнес-план потребности кредитных средств, определить кредитную организацию и определить график погашения займов,
а также расчёт суммы платежа с учётом налогообложения прибыли.
Итак, для формирования кредитной политики
необходимо рассматривать два основных критерия:
получение и выдача кредита (в том числе товарного). Для этого необходимо проанализировать
пассив бухгалтерского баланса предприятия, а
также определить отношение собственных к заёмным средствам. После этого хозяйствующий субъект будет в состоянии принять решения о достаточности оборотных средств.
Если собственных оборотных активов недостаточно, то после расчёта эффективности привлечения заёмных ресурсов принимается решение относительно целесообразности их привлечения. Возможны ситуации, когда происходит привлечение
кредитных ресурсов и при достаточном объёме собственного капитала. Это происходит по причине
того, что доходность по проекту увеличивается за
счёт возможности перераспределения высвободившихся средств на другие проекты. Необходимо
также проанализировать эффективность различных
вариантов по привлечению денежных средств как
посредством кредита, так и с помощью рынка ценных бумаг.
Изучая второй критерий кредитной политики,
предприятие должно сравнить потенциальные выгоды от увеличения объёмов продаж, что в свою
очередь может повлечь за собой предоставление отсрочек по платежам. Длительные отсрочки по платежам можно рассматривать как предоставление
товарного кредита покупателю. В данной ситуации
важно осуществлять грамотное управление дебиторской задолженностью с пониманием того, что
чем выше ее оборачиваемость, тем ниже цикл оборачиваемости наличных денежных средств компании, как следствие выше объём ликвидности в компании.
Наиболее показательными в кредитной политике является инструментарий, используемый сбытовыми структурами в рамках кредитования поставщиков. Инструменты состоят из различных
шаблонных вариантов, регламентов, процедур для
оценки потенциальных дебиторов. Важным обстоятельством является вероятность невозврата кредита. В данном случае необходимо распределить
покупателей по группам риска, оценив кредитную
историю с помощью соответствующего метода.
В рамках анализа кредитных историй происходит ранжирование покупателей по заранее определённым критериям, с последующей оценкой степени риска по предоставлению кредита тому или
иному покупателю. В ходе развития данного метода на практике получили распространение различные его интерпретации.
Анализируя дебиторскую задолженность
можно выделить пять показателей: срок работы с
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данным дебитором (единица измерения - полугодие), срок существования самого хозяйствующего
субъекта, размер скопившейся дебиторской задолженности (свыше квартала), размер продаж на одного покупателя (среднемесячный за полгода),
ЧДП - чистый денежный поток, рассчитываемый из
суммы платежей за отгруженную продукцию, оценённую по стоимости товаров, поступивших по
бартерному обмену. [3]
Использование данного показателя связано,
прежде всего, с высоким объёмом бартерных операций и в необходимости оценки действительной
денежной массы, которая поступает за отгруженную продукцию. На следующем шаге метода рейтинговой оценки все показатели ранжируются по
100 балльной шкале. Больший балл в данной шкале
относят предпочтительному параметру. После
этого каждому показателю относят веса значимости и подсчитывается итоговый рейтинг выбранного хозяйствующего субъекта. Учитывая прошлые данные работы компании, возможно определить ряд показателей и с использованием
коэффициентов корреляции определить их степень
влияния на погашение дебиторской задолженности.
В данном случае определение оценок по наиболее
крупным дебиторам даст возможность сформировать приоритеты при определении вариантов их
кредитования. [4]
Финансовые ресурсы любого хозяйствующего
субъекта всегда ограничены. Поэтому вопрос об их
эффективном распределении при минимальных
рисках всегда является актуальным.
Кроме способа оценки кредитной истории,
направленного для определения рисков, связанных
с предоставлением кредитов, следует использовать
вариант определения оптимального срока кредитования (окупаемости), позволяющий оценить эффективность коммерческой сделки исходя из условий
предоставления коммерческого кредита.
Цель, с которой хозяйствующие субъекты выступают кредиторами своих контрагентов, это увеличение объёмов продаж и формирования необходимой политики по срокам кредитования, которые сравниваются с дополнительными доходами,
полученными в результате увеличения продаж и затрат, возникшими в результате финансирования
увеличившейся дебиторской задолженности. Данные мероприятия проводятся до тех пор, пока получаемые дополнительные выгоды от возросшего
объёма реализации не будут на одном уровне с издержками по предоставленному и полученному
кредиту.
Основной задачей в оперативном управлении
предприятием является наиболее эффективное использование имеющихся ресурсов (финансовых,
товарных, трудовых и т.д.). Результатом эффективного управления предприятием является выручка
от реализации товаров. Если же поставленные товары оплачиваются не сразу, а позднее, то речь идет
уже не о поступлении средств, а о возникновении
дебиторской задолженности (или кредиторской
претензии), которая также формирует выручку.
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Таким образом, реализация в кредит повлечёт
за собой возникновение дебиторской задолженности.
Перераспределение оборотных средств в дебиторскую задолженность представляется нежелательным явлением с точки зрения ликвидности активов предприятия. Чаще всего, такая иммобилизация средств связана с нарушением взаимных
обязательств предприятий и платежной дисциплины. Спрогнозировать объём оборотных средств
заранее затруднительно, но его можно уменьшить,
если хозяйствующие субъекты, которые реализуют
продукцию широко используют возможности договорных отношений и соблюдают условия контрактов в полном объеме. В современных условиях экономической ситуации в Российской Федерации
естественным стремлением всех предприятий является продажа товара с немедленной оплатой, а
также на условиях полной предоплаты. Однако под
влиянием конкуренции предприятия вынуждены
заключать договора на продажу своей продукции с
отсрочкой платежей за отгруженную продукцию
своим покупателям. Из этого следует, что продавец
сознательно идет на упущенную выгоду (доход),
выдавая своему покупателю кредит, который является бесплатным. Упущенную выгоду можно оценить, например, как сумму банковского процента,
который продавец мог бы получить на сумму платежа за время отсрочки, если бы он получил его немедленно и перечислил деньги на депозитный счет
в банке. Другим подобным приемом являются
скидки с цены товара, предоставляемые поставщиками покупателям за сокращение сроков расчетов.
Такие приемы, как увеличение продолжительности
льготного периода, способны привлечь покупателей. Упущенную выгоду продавца - скидка с цены,
ожидание платежа - можно считать своеобразной
компенсацией за успех в конкурентной борьбе, т.к.
целью продавца в таких ситуациях является сохранение своей продукции на рынке, достижение более высоких объемов реализации, а, значит, увеличение прибыли.
Следовательно, можно сделать вывод, что задолженность дебиторов является неотъемлемым
элементом финансового механизма и грамотный
подход к его управлению позволит улучшить финансовое состояние предприятия.
Средний уровень дебиторской задолженности
можно рассчитать, как произведение однодневного
объема выручки от продажи товаров в кредит за
день на число дней предоставления кредитных
средств, т.е. на длительность периода обращения
задолженности дебиторов в днях. Величина самой
дебиторской задолженности и колебание ее уровня
зависят от многих факторов: вида продукции, сезонности производства и сбыта, емкости рынка,
степени его насыщенности данной продукцией,
принятой на предприятии системы расчетов с покупателями, характера кредитной политики, торговых операций. Эти же факторы оказывают определенное влияние на структуру и качество дебиторской задолженности.

44
Целью каждого предприятия является сокращение периода обращения денежных средств без
нанесения какого-либо вреда для производства, что
позволяет увеличить прибыль за счет уменьшения
потребности во внешних источниках финансирования, а значит за счет снижения себестоимости реализованной продукции, как одного из критериев
экономической устойчивости фирмы.
Помимо всего прочего, концепция денежного
кругооборота важна для целей финансового планирования.
Необходимо подчеркнуть, что для управления
финансовыми ресурсами важна информация о разнице между сроком оплаты и отгрузки продукции,
что позволит корректно сформировать план движения денежных средств, поскольку поступления от
дебиторов, наряду с выручкой от продаж на условиях немедленной оплаты, как правило, являются
основной статьей притока денежных средств.
Именно изменение в остатках дебиторской задолженности влияет на расхождение в показателях общей выручки от продаж и поступления денежных
потоков, что должно учитываться при составлении
прогнозного отчета о финансовых результатах.
Что касается разработки сводного бюджета, то
исходными данными также являются прогноз денежной выручки от реализации продукции, объём
бартера и операций по взаимозачёту в реализации.
Таким образом, прогнозные отчеты о финансовых результатах и о движении денежных средств
входят в составление сводного бюджета, доходная
часть которого формируется исходя из плана реализации продукции и плана прочих поступлений. Показатель дебиторской задолженности участвует в
расчетах финансовых коэффициентов, рекомендованных для предварительной оценки экономического состояния хозяйствующего субъекта. Это общий коэффициент покрытия, при расчете которого
размер обязательств дебиторов участвует в формировании величины текущих активов: оборотные
средства/краткосрочные обязательства, коэффициент срочной ликвидности при расчете которого показатель дебиторской задолженности, как правило,
играет ведущую роль: сумма денежных средств,
краткосрочных ценных бумаг и дебиторской задолженности/текущие краткосрочные обязательства.
Особенно большое значение этот аспект приобретает в ситуации, когда производимая продукция характеризуется низкой рентабельностью.
В мировой практике к настоящему моменту
накоплен определенный опыт в этой сфере финансового менеджмента и выработан ряд общих правил и рекомендаций по эффективному использованию средств, авансированных в дебиторскую задолженность.
Основными составными элементами контроля
дебиторской задолженности выступают:
- контроль за ее структурой в разряде должников;
- оценка ее ликвидности;
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- проверка оборота денежных средств;
- распределение дебиторской задолженности по срокам;
- создание резервов по сомнительным долгам.
Соответственно общие принципы управления
обязательств со стороны дебиторов подразумевают:
- диверсификацию покупателей (клиентов) с
целью снижения риска неполучения денег за реализованную продукцию;
- контроль соотношения дебиторской и кредиторской задолженностей;
- оплату товаров постоянными клиентами в
кредит, размер которого зависит от таких факторов,
как финансовое состояние покупателя, длительность и устойчивость связей с ним;
- продажу дебиторской задолженности специальным финансовым организациям - факторинг.[5]
Несомненно, данные принципы и правила приобретают новые акценты в условиях российской
экономической ситуации. Тем не менее, мировой
опыт может предложить широкий выбор методов и
приемов по управлению дебиторской задолженностью, синтез которых, окажется полезным и эффективным и позволит приблизить уровень российского финансового менеджмента, налогового и
управленческого учета к мировым стандартам.
В целях выработки оптимальной кредитной
политики предприятия необходимо проанализировать структуру пассива баланса предприятия и отношение собственных средств к заёмным. В результате анализа хозяйствующий субъект принимает
решение о привлечение заёмного финансирования,
анализируется экономическая эффективность данного привлечения. В ходе анализа хозяйствующему
субъекту надлежит рассчитать график погашения
данного займа, максимальную процентную ставку,
которую в состоянии уплачивать хозяйствующий
субъект, сумму процентов, а также источники их
уплаты.
Все это, в конечном итоге, приведет к повышению эффективности деятельности предприятия,
улучшению его финансового состояния и устойчивого развития.
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Необхідність активного використання маркетингу в діяльності вітчизняних комерційних банків
набула особливої актуальності під впливом таких
факторів, як загострення банківської конкуренції,
приєднання до конкурентної боротьби небанківських фінансово-кредитних установ, інтернаціоналізація економічних процесів, що супроводжується
проникненням в Україну іноземних банків, тенденція щодо розширення продуктового ряду, яка зростає з розвитком українського фінансового ринку та
його входженням у світову банківську систему, розвиток інформаційних технологій і комунікаційних
засобів на базі сучасної техніки.
Аналіз досліджень та публікацій. Фундаментальні дослідження сутності маркетингових комунікацій та їх ефективності викладені у наукових
працях багатьох вітчизняних вчених А. Мороза, Я.
Спіцина, І. Спіцина, Л. Романенко, Л. Ткаченко,
Е. Уткіна, Г. Морозової, Н. Морозової, В. Севрука,
В. Макарової, А. Романова, Д. Гайдунька, В. Коваленко та ін.. Однак незважаючи на досягнуті результати, питання маркетингових комунікацій та
особливості їх використання в діяльності банку ще
розкриті недостатньо. Це потребує проведення теоретичних досліджень у даному напрямі.
Мета полягає в теоретичному обґрунтуванні
та розроці практичних рекомендацій щодо впровадження ефективного комплексу маркетингових комунікацій банківськими установами України.
Виклад основного матеріалу. Сучасний комерційний банк має доступ до складних інформаційних систем вітчизняних та міжнародних фінансово-кредитних установ. Крім того, банк встановлює зв’язки з державними установами, партнерами,
клієнтами, контактними аудиторіями, посередниками, конкурентами, бюро кредитних історій, колекторськими компаніями та агентствами. Загалом
кожний елемент складної системи комунікацій є
джерелом інформаційних потоків, які впливають на

ефективність банківської діяльності щодо просування продуктів і послуг.
Загальна програма комунікаційної політики,
яка є комплексом просування – це поєднання засобів реклами, особистого продажу, пропаганди, стимулювання продажу та інструментів прямого маркетингу. Зазначені засоби сприяють досягненню
маркетингових цілей банку [4].
Однією з важливих передумов розвитку комерційних банків є інтенсивне використання ними маркетингових комунікацій, основними функціями
яких є донесення до споживачів інформації про унікальні властивості банківських послуг, стимулювання попиту, підтримка лояльності клієнтів, формування позитивного іміджу банків.
Основними перешкодами у розвитку маркетингових комунікацій переважної кількості банків
України є недостатня розробленість комунікаційної
політики, невизначеність функцій служб маркетингу; несистемний характер надання клієнтам банківської інформації; епізодичність проведення маркетингових досліджень; відсутність єдиних інформаційних баз даних.
В умовах посилення конкуренції на ринку банківських продуктів, які є стандартними, а відсоткові
ставки – майже одинакові, банківські установи значну увагу приділяють своїй комунікаційній політиці з метою привертання уваги потенційних клієнтів до себе та своїх послуг. Це призвело до того, що
останніми роками рекламні бюджети банків щорічно майже подвоювалися. У середньому на просування своїх послуг банки витрачали близько 500 тисяч доларів щорічно, а для великих банків, які використовували рекламу на телебаченні в межах
усієї країни, ця цифра могла сягати 2–5 млн. доларів
[9]. Витрати на комунікації з споживачами змінювалися залежно від території дії рекламної кампанії
і коливалися у межах від 100 тис. доларів до 1 млн.
доларів.
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Зазначимо, комунікаційна політика не обмежується лише інструментами просування. Якість
банківських продуктів і послуг, сервісне обслуговування, розробка цільових програм лояльності, політика ціноутворення, мережа філій, наявність розгалуженої мережі банкоматів і терміналів, аутсорсинг,
сучасність
банківських
технологій,
можливості ІТ-архітектури банків, доступ до інформаційних баз, партнерські відносини, – все це забезпечує обмін інформацією, яка суттєво впливає
на ефективність банківської діяльності та взаємовідносин із клієнтами.
Концепція інтегрованих маркетингових комунікацій передбачає ретельно організовану та координовану роботу всіх каналів комунікацій для формування чіткого, послідовного та переконливого
сприйняття комерційного банку та його продуктового ряду [7].
Інтегровані маркетингові комунікації дозволяють ефективно обрати засоби комунікацій та забезпечити ефективний продаж банківських продуктів і
послуг, скоординувати дії банку і, таким чином,
створити цілісний позитивний корпоративний
імідж.
Основні засоби просування банківських продуктів і послуг:
– реклама – це довільна платна інформація
щодо якісних та економічних характеристик конкретних банківських продуктів і послуг, персональна її презентація через засоби масової інформації
та іншим чином з метою створення попиту чи збільшення його обсягів;
– особистий (персональний) продаж – це індивідуальне усне пред’явлення банківських продуктів
і послуг під час бесіди з конкретним реальним чи
потенційним клієнтом з метою здійснення купівліпродажу продукту чи послуги та встановлення тривалих взаємовигідних стосунків з клієнтом;
– пропаганда (public relations) – це організація
громадської думки, яка сприяє ефективній діяльності комерційного банку. До основних інструментів
PR належать: контакти з пресою, створення репутації продуктів (послуг), корпоративні комунікації,
зустрічі представників банку з контактними аудиторіями тощо;
– стимулювання продажів – це короткострокові заходи, спрямовані на швидке з’ясування реакції клієнтів (потенційних клієнтів) у відповідь на
пропозиції банку; разові спонукальні заходи, які заохочують до придбання певного продуту чи послуги;
– прямий маркетинг – це надання банком комерційно важливої інформації про продукти чи послуги безпосередньо цільовим клієнтам з метою
здійснення продажу. Передбачає використання пошти, e-mail, телефону, Інтернету та інших каналів
зв’язку, які дозволяють звертатися до певної категорії клієнтів чи отримувати їх негайну реакцію [8].
Формами пропаганди є: контакти із засобами
масової інформації; проведення ювілейних заходів;
консультування реальних і потенційних клієнтів;
громадські спонсорські заходи; корпоративна іден-
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тичність (однотипне оформлення приміщень, фасадів офісів, умеблювання, уніформи співробітників,
типові візитки, календарі, блокноти, ручки, поштові конверти з логотипом, адресою, факсом та телефонами тощо); Інтернет-сайт банку.
Стимулювання збуту банківських продуктів і
послуг поєднує широке коло заходів: знижки, купони, пільгові кредити, премії, подарунки, сувеніри, гарантії, проведення спеціальних семінарів,
тренінгів, сертифікаційних програм навчання для
підвищення кваліфікації персоналу мережі філій
банку, персоналу торговельних мереж, які є партнерами банку тощо [12].
Водночас поряд із традиційними інструментами маркетингових комунікацій зростає значення
і нових засобів, серед яких директмаркетинг, Інтернет-маркетинг, маркетинг pointof-sale (POS) та різні
види Sales Promotion, а також низка інноваційних
інструментів і підходів (наприклад, маркетинг подій Cause Related Marketing).
Робота з клієнтами – великий творчий потенціал для підвищення ефективності банків, що визначає необхідність використання нових інформаційних технологій (великі і середні банки застосовують системи управління взаємовідносинами з
клієнтами, так звані CRM-системи). [5].
Дані системи дають змогу зводити воєдино й
аналізувати інформацію про клієнтів, що забезпечує точну оцінку прибутковості і рентабельності
банківських продуктів і оптимізацію пропозицій
для окремих груп клієнтів. CRM-системи призначені для вирішення двох основних завдань, пов’язаних із підвищенням ефективності бізнес-процесів.
Вони дають змогу, по-перше, визначити наміри і
можливості клієнтів, по-друге, на основі аналізу поновлюваної інформації підвищити ефективність роботи в результаті вироблення індивідуальних стратегій. Найбільшого успіху досягають проекти впровадження CRM-систем у тих банках, де попередньо
формалізовані процеси надання послуг [10].
Ця нова технологія припускає:
- зміну робочих місць співробітників банкі,
що здійснюють безпосередні контакти із клієнтами;
- децентралізацію функцій банківського маркетингу;
- зміни в організації і використанні баз даних
про клієнтів.
Нова організація й оснащення робочих місць
банківських співробітників, що здійснюють контакти із клієнтами, повинна дозволяти службовцям не
тільки вести діалог із клієнтом і автоматично генерувати ті чи інші банківські операції, але і керувати
комунікаційною кампанією (тобто пропонувати
клієнту нові продукти) у рамках маркетингу “кожному клієнту – окремий продукт ” (one to one), що
був розроблений у США не набагато більше п'ятьох
років тому. При цьому інформація про профіль (соціально-демографічний, психографічний та ін.) клієнта і про історію його комерційних відносин із банком повинна надходити на екран комп'ютера, що
допоможе службовцю чи консультанту прийняти
необхідне рішення.
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Робоче місце повинно забезпечити надання
всім клієнтам однаково високого рівня продуктів,
що припускає [8]:
- персоналізацію продуктів з метою підвищення прибутку від кожної операції;
- сприяння в пошуку запитуваних досьє, документів і операцій;
- допомогу в здійсненні процесів;
- управління і контроль над інформацією
про об'єкт і управління зв'язками між об'єктами.
Децентралізація банківського маркетингу, безпосередньо зв'язана з новим типом робочого місця,
виявляється в передачі деяких маркетингових функцій зі спеціальних служб, що займаються маркетингом, в операційні служби банку, що збільшить чисельність користувачів новою технологією СRМ.
Так, деякі операційні підрозділи банку могли б доповнювати сценарії комунікаційних кампаній своїми розуміннями і рекомендаціями з урахуванням
специфіки ринків, що обслуговуються ними. У цих
умовах відділи банку, що займаються укладанням
різних угод із клієнтами (front office), зможуть усе
частіше незалежно від служб маркетингу розробляти власні заходи для досягнення визначених комерційних цілей.
В останній час на базі концепції маркетингу
з'явився такий підхід у роботі банків з клієнтами, як
“кастомізація”. Компанія не просто прагне вивчити
потреби всього цільового ринку, а намагається визначити нестатки кожного клієнта, його індивідуальні переваги і пропонує йому унікальний продукт.
На наш погляд, даний підхід повинний бути включений в арсенал маркетингового інструментарію
АТ КБ «Приватбанк», особливо якщо цільовим сегментом є корпоративні і VIP-клієнти.[11]
Системи CRM – системи, у центрі уваги яких
знаходиться клієнт банку. Дані системи дозволяють, як би інтегрувати клієнта в сферу організації –
банк постійно одержує максимально можливу інформацію про своїх клієнтів і їхні потреби. І, виходячи з цих даних, банківська установа будує свою
організаційну стратегію, що стосується всіх аспектів її діяльності: виробництва продуктів, комунікаційних заходів, продажів, обслуговування й ін. Системи CRM – це системи (набір взаємозалежних
компонентів), вхідними елементами, для яких, у першу чергу, є всі дані, зв'язані з клієнтом банку, а вихідними – інформація, що впливає на поводження
банківської установи в цілому чи на поводження її
окремих елементів (упритул конкретного працівника банку).
На даний момент світовий ринок систем CRM
ще тільки розвивається. Існує безліч проблем, для
рішення яких банки впроваджують ці системи, усі
їх можна, так чи інакше, звести до наступного:[7]
- жорсткість конкуренції, унаслідок чого основною задачею для компанії є утримання наявних
клієнтів;
- мультиканальність взаємин тобто контакт
між клієнтом і фірмою може здійснюватися різними способами – телефон, факс, WEB-сайт, пошта, особистий візит, у зв'язку з чим клієнт очікує,
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що вся одержувана по цих каналах інформація при
наступних взаємовідносинах, буде розглядатися
компанією у всій сукупності;
- зміна ринкової орієнтації компаній. Перехід більшості компаній від продуктом і виробничоорієнтованих концепцій до концепцій маркетингу.
Багатьма компаніями межа якості і мінімізації витрат уже досягнута і клієнти більше звертають
увагу на супровідні моменти покупки й обслуговування.
CRM-системи – це дуже гнучкі і різнобічні системи. Кожна компанія, при впровадженні CRMсистеми, може використовувати її для досягнення
різних цілей. Відповідно, у залежності від цілей, що
ставить перед собою компанія, упроваджуючи систему CRM, будуть змінюватися вхідні параметри і
спосіб обробки, аналізу цих даних.
Виділяють три види систем по цілях, для яких
звичайно використовуються стандартні CRMсистеми: оперативне, аналітичне та колабораціонне
використання.
На наш погляд, на сучасному етапі розвитку
банківських інформаційних систем, банкам необхідно саме оперативне використання CRM-систем.
При цьому система використовується співробітником банку для оперативного доступу до інформації
із конкретного клієнта в ході безпосередніх взаємини із клієнтом – процесу продажу й обслуговування.
У даному випадку основним компонентом системи є додаток, що у наочному виді дозволяє представити співробітнику накопичену інформацію із
окремого клієнта [3].
Висновки. Доведено, що маркетингові комунікації є невід’ємною частиною формування конкурентоспроможності банку, а проблема підвищення
ефективності маркетингових комунікацій є спільною для всіх банків України.
Плануючи свою комунікаційну політику, комерційні банки повинні використовувати концепцію бенчмаркінгу, зокрема конкурентного та процесного. Останній спрямований на вивчення практики побудови бізнес-процесів, як правило, в
організаціях, що не є безпосередніми конкурентами
банківських установ, але мають подібні основні бізнес-процеси, насамперед у сфері обслуговування
клієнтів. Конкурентний бенчмаркінг повинен бути
спрямований на вивчення міжнародного досвіду
банківських установ. Важливо здійснювати регулярну оцінку репутації та іміджу банку. Адже фінансова надійність – це основа успіху бренду.
На сучасному етапі розвитку банківських інформаційних систем, банкам необхідно саме оперативне використання СRМ-систем. Система призначена для розробки маркетингової стратегії для кожної цільової групи, дозволяє автоматично
розбивати клієнтів на визначені групи, планувати
маркетингову політику, розробляти комунікаційну
політику і порівнювати витрати на маркетинг і результати.
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Анотація
В статті розглянуто теоретико-методичні, організаційні та прикладні аспекти інформаційно-аналітичного забезпечення управління грошовими потоками в реалізації короткострокової фінансової стратегії
підприємства.
Abstract
The article deals with theoretical, methodological, organizational and applied aspects of information and
analytical support for cash flows management in the implementation of the short-term financial strategy of the
enterprise.
Ключові слова: аналітичне забезпечення, інформація, грошові потоки, управління, ефективність,
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Грошові потоки охоплюють всі процеси виробничої діяльності та забезпечують її зв’язок із
зовнішнім середовищем. Перебої в обсягах та
напрямах руху грошових потоків можуть спричинити збій у виробничому процесі, зниження прибутковості суб’єкта господарювання, погіршення
його фінансового стану. Особливості формування
та очікуваного розвитку грошових потоків виступають важливим чинником при обґрунтуванні та
прийнятті управлінських рішень.
Грошовий потік являє собою складне економічне явище, виступає фактором формування фінансової стабільності та максимізації показника вартості підприємства. Грошові потоки характеризують
ступінь самофінансування суб’єкта господарювання, його потенціал, прибутковість.
Економічна теорія досліджує грошові потоки,
в основному, тільки як макроекономічну категорію,
що впливає на глобальні економічні процеси. На
макроекономічному рівні грошові потоки трактують як сукупність платежів, що обслуговують окремий етап/ частину етапу процесу розширеного
відтворення.
Багатовекторність трактування сутності грошових потоків вітчизняними і зарубіжними науковцями зумовлена тим, що вони становлять базу
фінансової системи підприємства і мають зв’язок з
його економічними процесами.
Бланк І. трактує грошові потоки як сукупність
рознесених у часі протягом певного періоду надходжень та виплат грошових коштів, генерованих
його господарською діяльністю, рух яких пов’язаний з факторами часу, ризику та ліквідності. Автор
трактує грошові потоки як об’єкт фінансового
управління господарською діяльністю підприємства. Грошові потоки впливають на формування та
зміни економічних зв’язків підприємства, супроводжують безліч аспектів його діяльності та безпосередньо впливають на його становище на ринку [2,
с. 263].
Бочаров В. В. розкриває грошові потоки як інтегральне поняття, що включає різні види потоків,
призначених для обслуговування виробничого процесу. В грошовому потоці акумулюється рух грошових коштів, які не враховуються при розрахунку
прибутку [3, с. 96-99].
Дж. К. Ван Хорн визначає грошові потоки, як
безперервний рух грошових коштів. Автор вважає,
що трактування цієї категорії може здійснюватися
по-різному, залежно від завдань аналізу. Грошовими коштами і грошовими потоками є готівка
або робочий оборотний капітал.
МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» розкриває сутність наступних понять:
- грошові кошти – це грошові кошти на
банківських рахунках, в касі, безстрокові
банківські депозити;
- грошові еквіваленти - короткострокові високоліквідні інвестиції, які при необхідності легко
конвертовані в грошові кошти, кількість яких заздалегідь відома, а ризик зміни їх вартості через
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зміну процентних ставок невисокий. Вони призначені переважно для погашення короткострокових
зобов’язань, ніж для інвестування;
- потоки грошових коштів та їх еквівалентів
– надходження/ притоки і виплати/ відтоки грошових коштів та їх еквівалентів [4].
Таким чином, під грошовим потоком слід розуміти виражений у грошовій формі рух ресурсів
підприємства, пов’язаний з існуванням грошової
системи, який показує можливості підприємства,
впливає на зміну структури активів та капіталу
підприємства. Грошові потоки – це надходження та
видатки грошових коштів, їх еквівалентів у часовому інтервалі, які генеруються від звичайної та
надзвичайної діяльності суб’єкта господарювання.
Аналіз грошових потоків полягає у визначенні
джерел їх формування та напрямів використання,
виявленні основних тенденцій грошових потоків,
факторів, що спричинили відхилення фактичних
від запланованих показників, визначенні прогнозу
грошових потоків для виявлення резервів
підвищення ефективності управління ними.
Інформаційне забезпечення є складовою
аналізу грошових потоків. Інформація для аналізу
грошових
потоків
використовується
з
бухгалтерського обліку та зовнішніх джерел.
Аналіз грошових коштів доцільно здійснювати
у наступній послідовності:
- аналіз ліквідності балансу;
- оцінка
показників
ліквідності
підприємства (коефіцієнтів абсолютної ліквідності,
поточної ліквідності, швидкої ліквідності);
- аналіз Звіту про рух грошових коштів;
- аналіз
оборотності
дебіторської
заборгованості
та
її
співвідношення
із
кредиторською заборгованістю;
- аналіз показників, що характеризують
грошові потоки. З цією метою обчислюють
коефіцієнт ліквідності грошових потоків, кількість
оборотів оборотних активів, середній період
обороту грошових коштів, коефіцієнт кореляції
позитивного та від’ємного грошових потоків,
коефіцієнт ефективності грошових потоків,
коефіцієнт достатності чистого грошового потоку;
- узагальнення результатів аналізу.
Методичним інструментарієм аналітичної
оцінки грошових потоків слугують:
- горизонтальний аналіз;
- вертикальний (структурний) аналіз;
- коефіцієнтний аналіз;
- трендовий аналіз;
- факторний аналіз (детермінований та
стохастичний).
За ознаками часу відокремлюють ретроспективний та перспективний аналіз грошових потоків.
Ретроспективний
аналіз
грошових
потоків
здійснюють після закінчення господарських операцій. За його допомогою визначають тенденції
грошових потоків, оцінюють їх реальний стан та
існуючі диспропорції. На відміну від ретроспективного аналізу, перспективний аналіз проводять до
початку проведення господарських операцій. Відокремлюють короткостроковий (період до 1 року) та
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довгостроковий (з періодом понад 1 року) перспективний аналіз. За результатами перспективного
аналізу розробляють плани та обґрунтовують прогнози.
Ключовим моментом в аналізі надходження
грошових потоків є їх подальше прогнозування, що
сприяє передбаченню джерел надходження та витрачання грошових потоків, дозволяє спрогнозувати
їх надлишки/ дефіцит за окремі часові періоди.
Для підвищення ефективності управління грошовими потоками в реалізації короткострокової
фінансової стратегії підприємства необхідно запровадити цикл управління грошовими потоками, що
передбачає:
- обґрунтування стратегії та цілей управління
грошовими потоками;
- реалізацію стратегічних цілей, що відбувається на основі обробки первинної інформації та
її аналізу, оцінки можливих ризиків;
- аналітичну оцінку обраної стратегії, її коригування та удосконалення.
Таким чином, застосування різних методів,
поєднаних логічно в одну систему з урахуванням
поставленої мети, специфічних особливостей
діяльності підприємства, дозволить сформулювати
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обґрунтовані
висновки
щодо
напрямів
удосконалення управління грошовими потоками в
реалізації короткострокової фінансової стратегії
підприємства.
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Аннотация
Интенсивное использование природных ресурсов СХО привело к приоритету экономических интересов над природной гармонией. Подобное использование земельных ресурсов в настоящее время вызывает
тревогу в связи с тем, что сельскохозяйственные культуры потребляют значительную часть органических
и минеральных веществ из почвы. Обработка почвы самый энергоемкий и дорогой процесс в сельском
хозяйстве. В среднем на нее приходится 40% энергетических и 25% трудовых затрат от общего объема
полевых работ. При нарушении технологии, почва быстро теряет гумус, а так же усиливаются эрозионные
процессы. За последние 100 лет доля гумуса в почвах Белгородской области уменьшилась в 3 раза (с 15%
до 5%), средние содержание гумуса в почвах Курской области – 5,2%, Воронежской области – 5,7% и
Тамбовской области составляет 6,5%.
Abstract
The intensive use of natural resources of agricultural enterprises has led to the priority of economic interests
over natural harmony. The alternative use of land resources is currently troubling due to the fact that crops consume
a significant portion of organic and mineral substances from the soil. Tillage is the most energy-intensive and
expensive process in agriculture. On average, it accounts for 40% of energy and 25% of labor costs of the total
volume of field work. In violation of technology, the soil quickly loses humus, spreads, erosion processes intensify.
Over the past 100 years, the proportion of humus in the soils of the Belgorod region decreased by 3 times (from
15% to 5%), the average humus content in the soils of the Kursk region - 5.2%, the Voronezh region - 5.7% and
the Tambov region is 6.5 %
Ключевые слова: Биологическая система земледелия, себестоимость продукции, плодородие почв,
урожайность сельскохозяйственных культур.
Keywords: The biological system of agriculture, the cost of production, soil fertility, crop yields.
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Появление биологической системы земледелия связано с ухудшением экологической ситуации
в Белгородской области. Плодородие почвы теряется из-за смыва чернозема в результате осадков,
эрозии почвы связанной с применением интенсивных технологий. Для правильного решения вопросов обработки почвы нужны глубокие теоретические знания и их применение в производстве. Постановлением правительства Белгородской области
от 29 августа 2011 года №324-пп области была разработана и принята долгосрочная целевая программа «Внедрение биологической системы земледелия на территории Белгородской области на
2011-2018 годы».
Биологизация земледелия предусматривает
максимальное использование биологических факторов повышения плодородия пахотных почв, снижения антропогенной нагрузки и производство экологически чистой продукции растениеводства. Выполнение
программы
позволит
получать
сельскохозяйственную продукцию за счет мобилизации биологических ресурсов. Основным направлением проекта является переход сельскохозяйственных организаций (СХО) на дифференцированные
севообороты,
увеличение
посевов
многолетних трав, использование инновационных
технологий сберегающего земледелия, что в конечном итоге обеспечит замену применения минеральных удобрений в пользу органики. Важнейшие составные элементы системы удобрения сельскохозяйственных культур – известкование кислых почв,
применение органических удобрений, высев многолетних трав, а так же максимальное вовлечение в
круговорот биологического азота за счет высева сидеральных культур.
Актуальность перехода АПК области на биологическую систему земледелия обусловлена рядом факторов, как экономических, так и экологических. С точки зрения экономики постоянный рост
цен на энергоносители и минеральные удобрения
вынуждает сельхозпроизводителей искать пути
снижения себестоимости продукции, при помощи
интенсивных (повышения доз внесения минеральных удобрений) и экстенсивных (увеличения посевных площадей культур, за частую с нарушением
норм севооборотов и использования склоновых земель) методов. Внедрение биологизации земледелия в техническом плане предполагает снижение
ряда операций, приобретают актуальность сеялки
прямого сева как зерновых, так и пропашных культур. Появляется возможность сократить инвестиции на оборудование на 25-30%. Сокращается потребление топлива, снижаются затраты на ремонт и
содержание технических средств.
Важным звеном в системе мероприятий по
обеспечению высокой культуры земледелия, повышения плодородия почв и урожайности сельскохозяйственных культур является рациональная обработка почвы, благодаря которой регулируются биологические процессы, уничтожаются сорняки,
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вредители и болезни сельскохозяйственных культур, создаются условия для защиты почвы от эрозии, закисления и защелачивания почвы.
Система No-Till представляет собой полный
отказ от любой обработки почвы, при котором снижается эрозия, повышается содержание гумуса,
улучшается структура и повышается плодородие
почвы. Кроме того, серьезным преимуществом данной системы является радикальное снижение затрат
в растениеводстве: уменьшается объем инвестиций
в технику, требуется меньшее количество рабочей
силы на гектар, экономится горючие и повышается
эффективность.
Одной нулевой обработки недостаточно для
образования продуктивной и устойчивой формы
сельского хозяйства. Необходима четкая схема теоретических и практических мероприятий, включающая анализ севооборотов, интегрированные подходы к системе защиты растений, возврат питательных веществ в почву в виде рационального
сочетания минеральных и органических удобрений.
Приоритетную роль в реализации основных
направлений программы играют планомерный ввод
и системная эксплуатация многолетних трав в
структуре посевных площадей. По результатам
почвенного обследования 1970-1985гг. доля эродированных почв составляла 48% (в ЦЧР – 20%). На
сегодняшний день в Белгородской области эродированно в западных районах – 35,6% пашни, в центральных – 53,6%, на юго-востоке – 60,1%. В результате чего недобор продукции растениеводства
по самым скромным оценкам в пересчете на зерно
составляет около 190 тыс. т/год. Из-за высокой
опасности вымывания почвы в программу биологизации заложено посеять многолетние травы на площади 260 тыс. га, и них 160 тыс. га склоновые
земли.
На равнинной территории Белгородской области многолетними травами засеяно около 2%, на
склонах 3-5° 32%. На склонах с уклоном более 5°
засеяно только 66,7%, а это значит, что 20 тысяч га
таких земель продолжают подвергаться эрозии и
деградации. Целевая программа предусматривает,
на склонах более 3° рекомендуется размещать почвозащитные севообороты с долей многолетних трав
не менее 40%. По данным департамента АПК Белгородской области в год необходимо производить
до 12 тысяч тонн семян. Оценочная их стоимость
составляет около 500 миллионов рублей. Департамент АПК покупает необходимое количество семян
по рыночной стоимости и предоставляет СХО по
максимально доступной потребителям цене.
Например, в ЗАО «Краснояружская зерновая
компания» за первые 3 года программы высеяно 6
тыс. га многолетних трав. В 2015 году засеяно 4239
га наибольший удельный вес в структуре посевов
приходится на люцерну 56% (2372 га) и райграс
10,7% (455га).
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Таблица №1
Динамика кислотности пахотных почв Белгородской области
Район
Доля кислотности почв в % к пашне
1975-1983 гг.
2005-2017 гг.
Изменение (+; –)
Алексеевский
9,8
19,1
+9,3
Белгородский
26,9
48,0
+21,1
Борисовский
48,3
68,4
+20,1
Валуйский
7,2
14,2
+7,0
Вейделевский
1,5
6,7
+5,2
Волоконовский
15,5
21,3
+5,8
Грайворонский
48,3
74,2
+25,9
Губкинский
38,9
64,1
+25,2
Ивнянский
35,4
75,4
+40,0
Корочанский
30,2
61,9
+31,7
Красненский
9,8
33,3
+23,5
Красногвардейский
15,2
27,0
+11,8
Краснояружский
17,2
65,4
+48,3
Новооскольский
21,2
32,3
+11,1
Прохоровский
45,4
62,8
+17,4
Ракитянский
17,2
58,3
+41,1
Ровеньский
2,4
1,9
–0,5
Старооскольский
33,3
42,9
+9,6
Чернянский
20,0
63,8
+43,8
Шебекинский
15,2
53,2
+38,0
Яковлевский
40,9
84,7
+43,8
Итого по области:
23,0
42,0
+19,0
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В таблице №2 указано среднее значение кислотности почв pHсол по полям ЗАО «Краснояружская зерновая компания», согласно данным ФГБУ
«Центр агрохимической службы «Белгородский».
Почвы со значением pH в диапазоне 5,5 и 7,5 являются самыми благоприятными для формирования
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оценкам, в пересчете на товарное зерно составляет
200 тыс. т.
По результатам агрохимических обследований
в Белгородской области в настоящее время насчитывается более 400 тыс. га кислых почв. Кислыми
называют почвы, если они имеют значение рН водной вытяжки, измеренное в стандартных условиях,
ниже 7.
Основная часть сельскохозяйственных культур, в том числе пшеница, кукуруза, овес, подсолнечник, сахарная свекла, многолетние травы, а
также плодовые деревья, дают наиболее высокие
урожаи в условиях слабокислой или нейтральной
реакции среды, т.е. в интервале значений рН от 6
до 7.
Таблица №2
Динамика кислотности почв ЗАО «Краснояружская зерновая компания» Краснояружского района
Графовское
Колотиловское
Хуторское
Сергиевское
Репяховское
Илек-Пеньотделение
отделение
отделение
отделение
отделение
ковское
2013
2015
2013
2015
2013
2015
2013
2015
2013
2015
2013
2015
5,49
5,74
5,36
5,62
5,45
5,66
5,58
5,54
5,45
5,66
5,38
5,56

слабокислые

В 2016 году в ЗАО было высеяно 3338 га многолетних трав, наибольший удельный вес приходится на люцерну 68,03% (2271га) и райграс 11,29%
(377 га).
Большое значение для плодородия почв имеет
кислотность почвенного покрова. В результате декальцирования, усиления процессов выщелачивания мелиоранта и минерализации органической части почвы, а так же применения физиологически
кислых форм минеральных удобрений происходит
подкисление почвы. За последние годы доля кислых почв в области увеличилась почти в два раза с 23 до 42 процентов. В результате чего, недобор
продукции растениеводства, по самым скромным

высокого урожая зерновых, сахарной свеклы, сои и
овощей открытого грунта.
Для снижения почвенной кислотности необходимо проводить известкование. Химическая мелиорация земель в рамках биологизации проводится
по программе «Известкование кислых почв на территории Белгородской области на 2010-2015 годы.
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За период 2010-12 гг. в соответствии с программой
было произведено известкование 214,5 тыс. га.
В результате проведения известкования повысилась эффективность органических и минеральных удобрений, микробиологическая активность
почвы и симбиотичесая азотфиксация. Как след-
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ствие увеличивается урожайность культур, наиболее требовательных к реакции почвенной среды
(озимая пшеница, кукуруза). Однако следует учитывать, что при известковании снижается подвижность большинства микроэлементов и фосфатов,
поэтому его необходимо совмещать с использованием минеральных и органических удобрений.
Таблица №3
Объемы внесения органических удобрений в 2018 году на территории Белгородской области
Накопление элементов питания, т
Органика, тыс. т
N
P
K
Навоз КРС
1354
6094
3115
6771
Птичий помет
755
20763
16157
16761
Стоки свиные
7774
20989
11661
13215
Итого:
9883
47846
30933
36748

Расширение применения органики с одновременным снижением минеральных удобрений с целью полного отказа применения их в будущем. На
территории Белгородской области ежегодно производится более 10 млн. тонн отходов предприятий
животноводства. Пройдя первичную обработку их
вносят в почву в качестве органических удобрений.
В 2018 году на поля области было внесено почти 10
млн. тон органики.
На сегодняшний день программа бирологизации – это единственный выход из сложившийся ситуации. За время реализации программы биологизации область достигла определенных успехов.
Рассмотрим преимущества внедрения госпрограммы на уровне региона:
1) Рост доходов и качества жизни сельского
населения;
2) Повышается качество и экологическая чистота продуктов питания;
3) Оптимизация управления природными ресурсами;
4) Стабилизируется сток воды в реках, нормализуется гидрологический режим;
5) Вода в природных источниках становится
чище за счет уменьшения загрязнения водоемов.
На уровне СХО:
1) Уменьшаются затраты сил, времени и финансовых вложений, благодаря отказу от многих
операций по обработке почвы;
2) Увеличиваются урожайность сельхоз культур;
3) Снижаются затраты на ремонт техники и
ГСМ;
4) Повышается прибыль СХО;
5) Освобождается время для освоения новых
видов деятельности благодаря снижению трудозатрат на обработку почвы и ремонт техники.
Проблемы возникающие при внедрении госпрограммы:
1) Требуется закупка новой техники. За период действия госпрограммы было приобретено
200 единиц техники для перехода на ресурсосберегающие способы обработки почвы, 28 посевных
комплексов переоборудовано под технологию так
называемого прямого посева.

2) Увеличение количества растительных
остатков на поверхности почвы в некоторых случаях способствует распространению болезней и
вредителей.
В результате внедрения госпрограммы выработана стратегия применения наиболее эффективных систем обработки почвы приспособленных к
конкретным почвенно-климатическим условиям.
По данным департамента АПК в области 15%
пашни засевается по методу прямого сева. Усовершенствованы системы основной, предпосевной обработки почвы, уходу за посевами, разработана система почвозащитной обработки для районов, страдающих от ветровой и водной эрозии.
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Аннотация
В статье обсуждается роль государства в обеспечении достойного качества жизни населения в части
защиты интересов потребителей. Предлагаются пути повышения экономической безопасности и улучшения качества жизни населения России. Делается вывод о необходимости создания единого механизма защиты потребительского рынка в России.
Abstract
The article discusses the role of the state in protecting the interests of consumers. Ways are proposed to
improve economic security and improve the quality of life of the population of Russia. We conclude that it is
necessary to create a single mechanism for protecting the consumer market in Russia
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Обеспечению экономической безопасности
населения, является одной из первоочередных задач государства. Она реализуется путем эффективного удовлетворения экономических потребностей
общества и контроля государства за рациональным
использованием национальных ресурсов, в том
числе трудовых. В мировой практике показателями
экономической безопасности служат в числе прочих: рост уровня и качества жизни населения, рост
конкурентоспособности всех факторов производства, устойчивое снижение коэффициента Джини и
т.д.
Однако на наш взгляд не менее важным показателем, характеризующим и качество и уровень
жизни населения является структура его потребительских расходов, в том числе затрат на продукты
питания. В настоящее время такие затраты в среднем занимают в структуре потребительских расходов 28%-37%.
Рассматривая российские государственные механизмы управления качеством жизни населения
необходимо сравнивать их с аналогичными механизмами, действующими в странах с наиболее
успешной экономикой. Тогда возможно выявить
важнейшие факторы и процессы, которые создают
высокий уровень качества жизни.
В конце 60-х годов Римским клубом были
сформулированы задачи, решение которых обеспечивает качество жизни общества: защиту прав личности, в том числе защиту прав потребителей на качественные изделия и услуги. Идеи Римского клуба
явились развитием концепции «общества потребления», целью существования которого стало удовлетворение потребностей граждан и государственная
защита прав потребителей. Для осуществления
этой концепции в США был принят закон о защите

прав потребителей. До настоящего времени этот закон наиболее эффективно (по сравнению со своими
аналогами в других странах) защищает права потребителей. Таким образом, с начала 60-х годов
государства начали активно вмешиваться во взаимоотношения производителя и потребителя на стороне последнего, ограждая его от недоброкачественной продукции, взяв на себя защиту его прав
на качественную продукцию.
9 апреля 1985 года была принята резолюция
Генеральной Ассамблеи ООН «Руководящие принципы для защиты интересов потребителей», которая закрепила восемь основополагающих прав потребителей [1]: право на выбор; на безопасность;
право быть выслушанным; право на информацию;
на потребительское образование; на удовлетворение базовых потребностей; на качество; на возмещение ущерба.
Практически все эти права нашли отражение в
последующем российском законодательстве, а
именно в таких законах, как: «О защите прав потребителей», «О стандартизации», «О качестве и безопасности пищевых продуктов», «О техническом
регулировании», которые с момента введения многочисленно корректировались, отменялись, вводились вновь, но продолжают оказывать позитивное
воздействие, хотя имеют существенные недостатки. Например, приказом Государственного антимонопольного комитета Российской Федерации
от 20 мая 1998 года № 160 вопросы, связанные с
расчетами за коммунальные услуги, не регулируются законодательством о защите прав потребителей. Этот приказ вывел из-под защиты закона главную сферу гражданско-правовых отношений российских граждан – жилье [2].
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Защита прав потребителей в области качества
продукции чрезвычайно актуальна. В условиях свободы предпринимательской деятельности, когда
прибыль стала важнейшим показателем эффективности хозяйствования, изготовители товаров, торговые организации и организации обслуживания, а
также иные предприниматели, используя свое положение на потребительском рынке, стали диктовать потребителям невыгодные для них условия,
нарушать права и интересы потребителей, предлагая продукцию с явными и скрытыми недостатками, с суррогатами с истекшими сроками годности, с недостоверной информацией о составе, основных свойствах, изготовителе и т.д.
Государственные механизмы управления качеством продукции на потребительских рынках
включают регулирование через правовые акты, технические регламенты, стандарты, декларации, сертификаты, государственный контроль и надзор качества. Государственное регулирование качества за
рубежом в развитых капиталистических странах
осуществляется последовательно и строго. Оно
столь же необходимо и в России, но в результате
действий лоббистов, постоянно сокращается.
В европейских странах и США обеспечение
качества и конкурентоспособности продукции достигнуто благодаря созданию законодательной,
нормативной, контрольно-надзорной базы качества
продукции; гармонизации требований национальных стандартов, правил и процедур сертификации,
аккредитации испытательных лабораторий по единым требованиям; развитию региональной инфраструктуры; материальному стимулированию качества. С этой целью действовали «институты» экономики, вызывая институциональные изменения.
По определению лауреата Нобелевской премии по
экономике Д. Норта «институты – это правила, механизмы, обеспечивающие их выполнение, и
нормы поведения, которые структурируют повторяющиеся взаимодействия между людьми» [3]. В
результате уже в шестидесятых годах прошлого
столетия продукция из стран Европы, США занимала выгодные конкурентные позиции на международных рынках.
Иным образом обстоит дело на российском потребительском рынке. Так на 22-м Санкт-Петербуржском Международном Экономическом Форуме в своем выступлении А. Кудрин заявил:
«внутренний спрос не вытягивает рост экономики»
[4]. Это свидетельствует о низкой платежеспособности населения, главным образом трудящихся, а
также о недостаточном качестве продукции на потребительских рынках в условиях контрсанкций,
т.е. импортозамещения.
В ЕС проблемы управления качеством жизни
населения решаются следующим образом: там созданы информационные системы идентификации
производства и оборота товаров, а также документов с использованием технологии штрихового кодирования. Создаются мощные оргструктуры по
контролю качества с высоким научно-техническим
потенциалом, в том числе Европейская комиссия, в
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постоянных комитетах которой работают высококвалифицированные эксперты. На основе статистических данных об использовании и эксплуатации
продукции готовятся директивы по контролю качества, повышению ее безопасности, способам подтверждения соответствия и т.д.
Вопреки распространенному и активно внушаемому российскими либералами населению мнению о том, что рынок и его государственное регулирование несовместимы, это не так, хотя современное
российское
государство
защищает
интересы потребителей значительно слабее, чем
государства с развитой рыночной экономикой.
Насколько необоснованы упреки в чрезмерности административных барьеров и рамочного законодательства в отношении качества и ответственности за него в Российской Федерации, показывает
зарубежный опыт. Так, на повышение качества и
конкурентоспособности продукции, защиту американского рынка и потребителей направлены сотни
правовых актов США на уровне законодательства
штатов и федерации по поводу ложной рекламы товаров, поставки фальсифицированных или неправильно маркированных продуктов, по требованиям
оплаты не оказанных услуг и т.п. Действующее законодательство США позволяет потребителям, их
ассоциациям, государственным органам выбирать
между уголовным преследованием и предъявлением гражданского иска к фирмам, занимающимся
обманом потребителей. Национальная администрация США по вопросам продовольствия и лекарств
издает перечни стандартных требований, предъявляемых к качеству продуктов. В 1993 году Конгресс
США принял Закон «О торговле и конкурентоспособности», укрепляющий партнерство между федеральными, местными властями и частным бизнесом
по повышению конкурентоспособности продукции, выпускаемой в стране.
В Федеральном правительстве США функционируют регулирующие органы, оказывающие прямое воздействие на организацию работ и методы
обеспечения качества и безопасности выпускаемой
и импортируемой продукции. В США очень эффективно действует Администрация по Пищевым Товарам и Лекарственным Средствам (FDA) – государственная контролирующая организация федерального уровня, которая обеспечивает 100%-ю
гарантию качества. Её основная задача – предотвращение поступления в продажу фальсифицированных продуктов и товаров, качество которых не соответствует торговой марке. Вторым регулирующим качество органом в правительстве США
является Комиссия по Безопасности Потребительских Товаров (CPSC), задача которой – защита потребителя от риска получения повреждения в процессе использования товаров. Третьим и главным
правительственным органом по защите потребителей от обманных действий торгующих организаций
является Федеральная Торговая Комиссия (FTC). В
США считается, что проблемы защиты потребителя не могут быть решены в рамках частного бизнеса из-за противоречий между производителями и
потребителями [5].
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В компетенцию перечисленных регулирующих органов США входит разработка и утверждение обязательных к применению стандартов и регулирующих постановлений, направленных на обеспечение безопасности продукции, недопущение
практики обмана потребителей торгующими организациями. Они обязаны гарантировать соблюдение стандартов и регулирующих постановлений путем применения мер и санкций юридического характера; запрещать продажу продукции, не
соответствующей требованиям безопасности, и добиваться ее изъятия из продажи; пресекать случаи
фальсификации; проводить оценку качества новой
продукции и давать разрешение на её выпуск на
рынки.
В США существует жесткая юридическая ответственность фирм - производителей за качество и
безопасность потребительских товаров, работ,
услуг, а государственным ведомствам дано законодательное право через судебные органы налагать
штрафы на фирмы и привлекать к судебной ответственности высшее руководство компаний за несоблюдение требований законов и регулирующих постановлений. Так, максимальный размер штрафа,
накладываемого СРSС, составляет 0,5 млн. долл.,
кроме того, представители руководства промышленных фирм, виновные в сознательном нарушении
требований могут быть приговорены к тюремному
заключению сроком на 1 год [6].
Таким образом, сугубо прагматические государства Запада тратят огромные средства на профилактику и контроль качества продукции на потребительских рынках, обоснованно и мудро обеспечивая качество жизни населения, и прежде всего
трудящихся. При этом они развивают качество основного фактора производства: увеличивают продолжительность жизни, сокращают затраты на восстановление здоровья, мотивируют к труду, повышению
профессионального
уровня,
удовлетворенности трудом.
Российское государство устранилось от контроля и надзора за качеством продукции на потребительских рынках, упразднив Государственную
торговую инспекцию, Государственную инспекцию по контролю качества изъяв эту функцию у соответствующих отраслевых органов и введя существенные ограничения в работу Росстандарта и его
органов в регионах.
Некоторые контрольно-надзорные функции
ликвидированной торговой инспекции были переданы Роспотребнадзору, который находится в ведении Министерства здравоохранения и социального
развития. Эта федеральная служба введена Постановлением Правительства РФ № 322 от 30 июня
2004 года «Положение о федеральной службе по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека». В настоящее время, служба
осуществляет контрольно-надзорные функции за
исполнением законов в области обеспечения прав
потребителей, соблюдения санитарного законодательства и правил продажи товаров. Однако совер-
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шать контрольные покупки ей запрещено, что существенно ограничивает реализацию контрольнонадзорных функций.
В выступлении на 22-м Санкт-Петербуржском
Международном Экономическом Форуме А. Кудрин сообщил, что по сравнению с Россией в экономически развитых странах Запада «ниже количество организаций, которые осуществляют контрольно-надзорную
деятельность
на
потребительском рынке [4]. Это опровергается приведенными здесь многочисленными данными.
Единого механизма защиты потребительского
рынка в Российской Федерации в настоящее время
нет. К середине 90-х годов на российском рынке
находилось до 50% неучтенной и контрафактной
продукции. Это заставило Правительство Российской Федерации постановлением от 17 мая 1997
года № 601 и последующими постановлениями ввести систему маркирования ряда товаров знаком соответствия, защищающим от подделок голограммой с учетной информацией. Эта мера принесла
значительный эффект, но и она недостаточна, так
как необходима система согласованных действий.
В России существуют экономические механизмы, обеспечивающие законодательное регулирование продовольственного рынка, но не рынка
товаров широкого потребления, как в ЕС и США. В
частности, в Российской Федерации приняты Законы «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (действует в ред. от 13.07.2015 года), «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для государственных и муниципальных
нужд» (действует в ред. от 29 июля 2017 года).
Европейское экономическое сообщество до
недавнего времени было активно заинтересовано
во взаимодействии с российским рынком, а санкционная политика 2014-2018 гг. скорее всего, носит
долговременный характер. Поэтому, либо мы обеспечим массовый выпуск высококачественных и
конкурентоспособных товаров и станем полноправными участниками собственного и международного рынка, либо превратимся в сырьевой придаток
развитых стран. В этой связи заслуживает внимания позиция председателя Совета Американской
ассоциации качества Г. Уотсона об используемом в
США государственном подходе к обеспечению качества и конкурентоспособности продукции, предприятий и национальной экономики. Обосновывая
необходимость этого подхода, он, в частности, сказал, что поскольку не все в решении проблемы качества зависит от производителей продукции и
услуг, им необходима поддержка государства. Для
ее обеспечения государство должно создать в
стране ту среду, в которой производители могут
выпускать продукцию или предоставлять услуги,
конкурентоспособные как по качеству, так и по
цене.
В июне 1998 года Государственный комитет
стандартов Российской Федерации принял Концепцию системы стандартизации. В ее основе было
признание необходимости государственного регулирования экономики с помощью стандартизации,
практическая деятельность по интеграции России в
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ВТО, активизация участия в международных организациях по стандартизации.
17 июня 2004 года Постановлением Правительства РФ №294 утверждено «Положение о Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии», (Ростехрегулирование) в соответствии с которым ему частично переданы
функции упраздненного Госстандарта. Контрольно-надзорные функции Госстандарта были
ограничены.
В США Федеральное правительство является
крупнейшим разработчиком и пользователем обязательных
регламентирующих
стандартов
(«Rregulatory Standards»). Их более 44 тысяч. Нарушение этих стандартов ведет к применению уголовных и гражданских санкций. Другая, более многочисленная, группа стандартов (их около 49 тысяч)
применяется на добровольной основе. Они разрабатываются отраслевыми специалистами из частного
и государственного секторов промышленности
(Voluntary Consensus Standards). Это стандарты
ASME (Американское общество инженеров-механиков), ASTM (Американское общество по испытаниям и материалам) и др. Эти стандарты могут
стать регламентирующими, если на них делается
ссылка в правительственных, отраслевых или корпоративных сводах законов или в регламентах. Статус обязательного стандарт приобретает с момента
его регистрации в журнале правительства США
«Federal Register» [7].
В России фонд действующих в настоящее
время государственных стандартов составляет
около 22 тысяч, Госстандарт считал это количество
оптимальным. Обязательная часть государственных стандартов ограничена.
Политика государства далеко не всегда и не во
всем совпадает с интересами бизнесменов, корпораций и даже отдельных отраслей экономики. Американские исследователи А. Флитчер и Б. Росс отмечали, что «мировоззрение бизнесменов отличается от взглядов правительственных чиновников.
Первые ориентируются на возможности рынка, а
вторые, наоборот, вмешиваются в рыночные отношения, пытаясь приспособить их к социально-политическим требованиям общества. Государство
может ограничить доступ к рынку, навязать нерыночные стандарты безопасности и качества и нарушить структуру рынка, чтобы перераспределить ресурсы в пользу тех, кто не может их получить» [8].
Благодаря наличию системы принятия государственный решений, которая противопоставляет
друг другу различные институты власти, а нередко
и волю народа или нации, современное государство
способно обеспечить равновесие между трудом и
капиталом.
Таким образом, в области защиты потребительского рынка государственное управление качеством продукции необходимо и должно предусматривать реализацию основных принципов:
1. допуск товара к производству и обращению на основе проверки способности организации
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производить и поставлять доброкачественную продукцию;
2. предотвращение и профилактика попадания на рынок недоброкачественной продукции;
3. неотвратимость ответственности изготовителя или той организации в цепи «изготовитель –
потребитель», по вине которой произошла порча
продукции.
Тем не менее, поскольку Государственный
контроль, надзор и профилактика качества в Российской Федерации обеспечены законодательно
слабо, и ещё хуже обстоит дело с практической деятельностью органов, контролирующих качество,
основная масса населения, столкнувшись с обманом на рынке, делает вывод о нежелании государства защищать его интересы. При этом дискредитируются провозглашенные государством цели в области социальной защиты граждан, в том числе
трудящихся.
Тем не менее, благодаря наличию системы
принятия государственный решений, которая противопоставляет друг другу различные институты
власти, а нередко и волю народа или нации, современное государство все же способно обеспечить
равновесие между трудом и капиталом, в том числе
в области защиты потребительского рынка. Поэтому было бы перспективно, с одной стороны, распространить общие положения о защите потребительского рынка на все сферы взаимоотношений с
производителями товаров и услуг, а с другой стороны, продолжить совершенствование законодательной базы, обеспечивающей качество продукции и гарантии качества у потребителей. Это приведет к созданию благоприятных условий для
успешного достижения провозглашенных государством целей в области социальной защиты граждан.
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Problem setting. Ukraine as the largest country in
Europe has a considerable number of attractive resources formed out of the natural, cultural, historical,
ethnic and other identification advantages of the territory according to its geophysical features. Their combination forms a powerful base of tourist resources,
which become an instrument of motivating satisfaction
of the travelling person’s socio-humanistic needs. At
the same time, tourist resources need constant attention
from public institutions, which ensure their functioning, support, as well as promotion at the international,
national and local levels. However, the problems of
public administration and public regulation of the tourism sector are still acute for Ukraine, that is why improvement of the public policy aimed at supporting and
developing domestic tourist resources is needed in general.
The urgent tasks that need immediate solution are
as follows: conduction of annual accounting and audit
of existing national and regional objects of historical,
cultural, as well as natural and recreational heritage;
improvement of legal regulation of measures for their
maintenance; intensification of the promotion of “local
tourist magnets” of the territory and their transformation into local brand products; introduction of systematic static accounting of tourist arrival to destinations and professional interpretation of its results; preparation of human resources capable of implementing
public tourism policy, etc.
The totality of these tasks raises the need for professional scientific research. In view of the above mentioned, purpose of the article is to provide scientific and
theoretical substantiation of the essence of tourism public policy in Ukraine, aimed at the functioning and development of national tourist resources and the development of practical tools for its implementation.
Statement of basic materials. In accordance with
current domestic legislation (article 3 of the Law of
Ukraine “On Tourism”) content, which is or may be offered, on the basis and using the state, communal or private property, is considered as the tourist resources in
Ukraine. The state executive bodies and local self-government bodies are entitled to explore and develop the
tourist resources of Ukraine in accordance with tourism

development programs. Classification and evaluation
of tourist resources, their protection, procedure of use
and accounting, preservation of integrity and implementation of measures for their restoration is conducted
in accordance with the existing regulatory framework
[7].
In 2014, an attempt was made to amend the Law
of Ukraine “On Tourism" due to a broad interpretation
of the concept “tourist resources", which was interpreted as “a set of natural and climatic, historical, recreational, cognitive, as well as social and everyday resources, objects of natural, cultural and historical heritage, other objects of tourist interest and display,
potentially or realistically capable of satisfying the spiritual and intellectual needs of tourists, contributing to
the restoration and development of their physical
forces, maintaining their normal life” [8]. In addition, it
was suggested to consider designated natural areas, cultural and natural heritage assets, as well as health and
recreation areas and resorts as the tourist resources [8].
However, according to conclusion of the Main Expert
and Analytical Department of the Verkhovna Rada of
Ukraine, these changes were rejected.
In 2018, during promulgation of the draft Law of
Ukraine “On Amendments to Certain Legislative Acts
of Ukraine on Tourism” developed by the Department
of Tourism and Resorts of the Ministry of Economic
Development and Trade of Ukraine, interpretation of
the essence of tourist resources similar to the mentioned
draft bill reiterated [9].
The Committee on Family, Youth Policy, Sport
and Tourism submitted the Draft Law of Ukraine "On
Amendments to the Law of Ukraine “On Tourism”
Concerning Improvement of Public Tourism Policy”
(registration number 8317 dated April 20, 2018) to the
Verkhovna Rada of Ukraine as competitive contention,
in which these issues were no longer raised and the interpretation of tourist resources remained as in the current version of the Law of Ukraine “On Tourism” [7].
However, bringing the project proposals up to the
level of changes that would come into force did not
happen, which indicated the lack of political will, a coordinated interaction between the branches of legisla-
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tive and executive power necessary for making important management decisions aimed at tourism development in Ukraine.
In view of the above, we consider it more necessary to characterize the notion of “tourist resources”
more clearly to reveal the socio-humanistic component
of their essence as one of the directions of realization
of the public policy in the tourism sphere.
There are many interpretations of this concept in
the specialized literature. On the one hand, this indicates a request for professional interpretation of the key
definition of tourism discourse. On the other hand, this
demonstrates its versatility, which can be viewed based
on territorial, functional, economic, infrastructural, socio-humanistic and other grounds.
First of all, it is necessary to use geographical approach as it helps to distinguish the notion, classification features of tourist resources, depending on the
country and geographical regions of location, basic features that determine the prerequisites for the formation
of varieties of tourism, etc. The following domestic
scholars researched this issue, namely: O. Beydyk, O.
Liubitseva, M. Malska, Ye. Pankova, V. Staphiychuk,
S. Kuzyk et. al. In general, this has formulated a territorial approach to the interpretation of tourist resources
in geographical science, which consists in a clearly defined localization of locations of tourist resources.
O. Beydyk was one of the first researchers to conduct fundamental theoretical and methodological substantiation of the essence of recreational and tourist resources of Ukraine. The scientist analysed the resource
and recreational potential of the tourist regions of
Ukraine, presented the scientific methodology and proposed a method for their detection [1]. Geographers
managed to get involved in the formation of a functional, as well as ecological and economic approach,
stemming from the activities of institutions on creation
of a tourism product (S. Bilous, P. Kuzyk, O.
Liubitseva, N. Mandiuk, M. Oliynyk, M. Rutynskiy, I.
Shkola, et. al.).
So, I. Shkola interprets the concept of “tourist resources” as a collection of natural and artificially created objects suitable for the production of a tourism
product [11].
Scientist S. Kuzyk considers them as objects and
phenomena of natural and anthropogenic origin that are
or can be used for tourist activities. Also, the scientist
believes that it is correct to supplement tourist resources with modern infrastructural objects, such as
water parks, entertainment centres, etc., the creation of
which is influenced by the globalization processes. At
the same time, the author attributes material and technical base of tourism, labour resources that ensure the
functioning of respective industries (construction,
transport, services, etc.) to the social and economic factors that influence their formation [3].
In general, “tourist resources are endless in terms
of nomenclature” considers O. Lubitseva and notes that
they “include objects of nature, history, culture, current
events, phenomena that may be used in the process of
creating and selling a tourist product, being a motivational basis for its choice, for example, by type, season
and other signs” [4].
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We fully support such a position, however, we believe that it is important to consider tourist resources as
a set of value advantages of the territory, which forms
its image, show signs of local identity, satisfy social and
spiritual needs of consumers of tourist services.
The author's interpretations of the essence of socio-humanistic component of tourist resources are
found in studies of domestic scientists.
Tourist resources can be considered as a valuable
component of the territory, which performs a number
of socio-humanistic reflections, because it is tourist
motivation and tourist impressions that serve as a basis
for acquaintance with the tourist attractions of the area.
So, I. Smal views tourist resources as “an aggregate of natural, social and cultural complexes and their
elements that contribute to meeting the physiological
and social needs of a person necessary to restore his or
her energy, which are used for direct and indirect consumption and production of tourist products”. The researcher highlights the following varieties of tourist resources: natural, technological, social and event, and
believes that the functioning of tourism sector is possible only in interaction with all the functional and component, as well as functional and territorial elements of
the economical and geographical complex, the structural subdivision of which it is [10].
In part, the issues related to the peculiarities of the
development of tourist resources in Ukraine are considered by the scholars of “public administration” science.
There are the following: V. Dmytrenko; M. Marin, H.
Krapivina et. al. Some aspects of socio-humanistic
principles of tourism sphere with emphasis on tourism
and recreational potential of the territory are covered in
the works of I. Valentyuk, O. Vasyliv, P. Haman, A.
Horetskiy, O. Husliakova, Yu. Hurbyka, A. Kozhyna,
O. Malysheva, M. Shapran, O. Shaptala, E. Shchepanskiy et al.
Scientists note that there is a growing research and
practical interest in local tourist resources as unique
tourist attractions in Ukraine, which form an individual
image of the territory by its attractive competitive characteristics and are objects of public policy. Such “tourist spirits” become magnets that attract tourists, thus
forcing local authorities, communities and businesses
to join forces around the location as object of social,
economic and humanitarian development of the territory.
On this basis, tourism is entirely within the environment that shapes the humanitarian space of the state
through the study of history and language, the transmission of traditions, authentic beliefs, all that contributes
to the knowledge of attractive sites of the area. Therefore, it is important to treat tourist resources not simply
as “dumb witnesses of history”, but to a potential that
has its age and is able to transmit it through tourism
practices.
Over the millennia, human civilization has formed
in Ukraine, so each of its stages has left specific mark
on the tourist map of the country. This has shaped the
geographical zoning of tourist resources throughout the
state and is manifested as a sign of local identity, which
is directly or indirectly a matter of public policy. So,
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their support and development are the result of implementation of public policy in the region.
Involvement of communities in the protection and
promotion of tourist resources contributes to the manifestation of sociality through the component of satisfaction of human needs associated with the restoration of
their ability to work, spiritual and psychophysical abilities.
The structure of social tourist resources can be divided into social and cultural or social, technological,
event, natural, etc. Public and natural resources constitute the group of “material tourist resources”, events
and technological resources (advertising, information,
innovation), and are formed into the group of “intangible tourist resources" [6]. Both groups of resources
form the basis for separate types of tourism. Their number in Ukraine is very diverse in accordance with the
current domestic legislation and scientific sources.
Conclusions. In view of the above, we deem appropriate to consider the public socio-humanistic policy
of support and development of tourist resources in
Ukraine as systematic, coherent and coordinated actions of institutions of the national, regional and local
levels, aimed at the protection, promotion, rational use
of the cultural and historical, natural and recreation,
ethnographic heritage of the country, contributing to
the satisfaction of psychophysiological, spiritual, intellectual, and social needs of a person, restoring his/her
working capacity during consumption of the tourist
product.
Respectively, the purpose of this type of management activity has human-centric content and aims at
shaping values, environmental and spiritual culture of
consumption of local and national tourist products.
There are the following principles which constitute the basis of public policy of support and development of tourist resources in Ukraine: human-centrism
as a basic priority for the implementation of public policy in the sphere of tourism; humanism and environmentalization of the relationship between the participants of tourist movement, as well as ecological and
humanistic consumption of the tourist product; inclusion as an instrument of individualized provision of
tourist services and a means of involving institutions in
tourism practices and public policy-making; public and
private partnership; clustering; sustainable development, etc.
We consider practical tools for the implementation
of the public policy of development of tourist resources
in Ukraine through the use of the legal, social, humanitarian and marketing mechanisms of public regulation
of the tourism sphere.
For instance: legal - to ensure compliance with the
existing draft laws on the interpretation of essence of
tourist resources and the basic tools for their protection,
promotion and use; formation of a legal framework regarding the peculiarities of the use of tourist resources
at national and local levels;
social - to create conditions for compliance with
the travel needs of person, taking into account his / her
age, health conditions, status and other social characteristics;
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humanitarian - to create conditions to meet the
spiritual, cultural, intellectual needs of travellers at the
local, regional and national levels; formation of information humanitarian base of available tourist resources
in Ukraine; use of tourist resources at all educational
levels as objects of education, sources of formation of
local and national identities, means of national and patriotic education, factor of national unity, intra-state mobility and integration, etc.;
marketing - development and functioning of the
national portal of national tourist resources of Ukraine;
formation of positive tourist image of some tourist destinations and Ukraine as a whole; creation of a national
network of tourist information centres; development of
marketing portfolios of regional tourist resources; creation and use of regional and local brands of tourist destinations, etc.
The practical tools for implementation of public
socio-humanistic policy of support and development of
tourist resources in Ukraine presented in the article can
serve as a basis for implementation at the national and
local levels and facilitate further scientific research.
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Аннотация
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В начале XXI в. Российская Федерация и Китайская Народная Республика открыли новую веху
во многовековых взаимоотношениях: после подписания Договора о стратегическом сотрудничестве в
2001 г. государства-соседи приступили к качественному расширению и углублению двусторонних связей во всех сферах взаимодействия.
На глобальном уровне Россия и Китай – постоянные члены Совета Безопасности ООН - совместно работают над обеспечением международной безопасности и стабильности, решением глобальных проблем человечества. Российскокитайское стратегическое сотрудничество играет
ведущую роль в поддержании политической и социально-экономической стабильности в АзиатскоТихоокеанском регионе. Двусторонние российскокитайские отношения отмечены многоплановыми
программами экономического и финансового партнерства, реализацией ряда стратегических проектов
в области энергетики, газовой промышленности,
авиации, освоения космоса, транспорта, а также в
сельском хозяйстве, науке и технике.
Особое внимание уделяется развитию гуманитарных связей между странами: отмечается небывалый рост количества образовательных обменных
программ, особенно в приграничных районах КНР
и РФ, помимо столичных регионов, традиционно
привлекательных для иностранных студентов. Целью данной статьи является анализ состояния и развития российско-китайских студенческих обменов
на примере Дальневосточного федерального уни-

верситета (ДВФУ) в Приморском крае РФ. Объектом исследования выступают российско-китайские
студенческие обмены, а предметом – особенности
обучения китайских студентов в ДВФУ.
Основными методами проведения исследования являются описательный метод, а также анализ
статистических данных. Практическая значимость
работы определяется перспективой поступательного развития и расширения студенческих обменов
между Россией и КНР, а также необходимостью популяризации российского образования среди китайских абитуриентов.
Первые активные студенческие обмены стали
осуществляться еще в советское время, в вузах
СССР на самых разных направлениях обучались
тысячи китайских студентов. За несколько десятилетий советские институты подготовили для КНР
высококвалифицированные кадры для различных
отраслей легкой, тяжелой, наукоемкой промышленности, медицины и образования. В тоже время и
советские студенты в значительном количестве
приезжали в КНР, чтобы выучить китайский язык.
Сотрудничество Китая и СССР в области образования практически прекратилось в 70-80 гг. XX в., тем
не менее, после распада Советского Союза и с началом новых отношений Китая и России гуманитарные связи начали постепенно восстанавливаться.
16 июля 2001 г. в Москве Президент России
Владимир Путин и Председатель КНР Цзян
Цзэминь подписали Договор о добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве между Российской Феде-
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рацией и Китайской Народной Республикой, в котором были обозначены приоритетные направления двустороннего взаимодействия России и Китая
[2]. В Статье 16 закреплено следующее: «Договаривающиеся Стороны всемерно способствуют развитию обменов и сотрудничества в области культуры,
образования, здравоохранения, информации, туризма, спорта и права». С подписанием этого документа начался новый этап в отношениях между
двумя государствами, возросло активное и плотное
взаимодействие в разных отраслях.
За последнее десятилетие количество китайских студентов, обучающихся в российских вузах,
возросло в несколько раз. По данным Министерства науки и высшего образования РФ, в 2007 г. в
российских высших учебных заведениях обучалось
примерно 14 тыс. китайских граждан, а в 2017 чуть
менее 27 тыс. чел. [1]. Обучение в Китае среди русских студентов также популярно. В 2018 г. в вузах
КНР получали образование 18,5 тыс. россиян. География российских университетов, которые выбирают китайские студенты для обучения, достаточно
обширна, однако приоритетными направлениями
являются Москва и Санкт-Петербург, а также вузы
Дальнего Востока, преимущественно в приграничных субъектах РФ.
Стоит отметить, что правительства обеих
стран активно способствуют такому образовательному взаимодействию: 2014-2015 гг. были объявлены Годами молодежных обменов в России и Китае, за чем последовало увеличение количества доступных программ образовательных обменов [3].
2016-2017 гг. были объявлены перекрестными годами образования, науки и инноваций между Россией и Китаем, а также определены региональные
площадки реализации сотрудничества. Одной из
таких площадок сегодня выступает Дальневосточный федеральный университет в г. Владивостоке.
В настоящее время в ДВФУ получают высшее
образование 3,5 тыс. иностранных студентов из 74
стран мира, причем 3 тыс. из общего числа иностранцев – граждане КНР [4].
Большинство китайских студентов первостепенной задачей обучения в ДВФУ ставят изучение
русского языка и культуры: для этого китайские
граждане поступают на программы бакалавриата и
магистратуры, но постепенно растет число и тех,
кто выбирает дальневосточный вуз для обучения в
аспирантуре. Приоритетными направлениями традиционно являются программы Восточного Института–Школы региональных и международных исследований (международные отношения, зарубежное регионоведение, филология и лингвистика), а
также популярны направления подготовки в Школе
экономики и менеджмента (экономика, менеджмент), в меньшей степени китайские граждане выбирают естественнонаучные направления подготовки, такие как биомедицина и лечебное дело.
Важным условием обучения в ДВФУ является
довузовская подготовка иностранных студентов в
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течение одного или двух лет. В университете на постоянной основе функционирует Центр русского
языка и культуры, первоочередной задачей которого является обучение иностранных студентов
русскому языку, языковая подготовка абитуриентов для последующего получения образования на
русскоязычных направлениях.
Ежегодно в ДВФУ в рамках гуманитарного сотрудничества между Россией и Китаем проводятся
мероприятия, направленные на популяризацию китайской культуры среди российской молодежи. В
университете действуют молодежные объединения, осуществляющие деятельность, направленную
на укрепление межкультурных связей между студентами-иностранцами и россиянами: Ассоциация
российских и иностранных студентов, а в рамках
данной организации - Союз китайских студентов,
которые, как самая представительная диаспора,
объединились в сообщество для лучшего взаимодействия с администрацией университета.
Следует отметить, что русский язык занимает
третье место по популярности среди иностранных
языков в вузах КНР, поэтому поток китайских студентов в российские вузы постепенно увеличивается. Тем не менее, несмотря на положительную динамику российско-китайских студенческих обменов, на долю России приходится только 2% от
общего количества китайских студентов, обучающихся за рубежом. Это означает, что российскому
правительству предстоит серьезная работа по поиску новых возможностей для расширения студенческого обмена с Китаем.
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Аннотация
В данной статье освещаются различные политические концепции по вопросу власти и их сущность.
Кроме того, важность коммуникационных технологий в общественных и общественных отношениях
иллюстрируется примерами
Abstract
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Сегодня существует множество политических
концепций по вопросу власти. Учения о государственном управлении начиная от великого итальянского мыслителя Н. Макиавелли до Амира Темура,
Низамулмулка, Бабура на Востоке не утратили своего значения и сегодня.
В то время как Н. Макиавелли создал концепцию достижения власти путем насилия, применения силы, то наш великий соотечественник Амир
Темур был сторонником концепции принятия политических решений совместно коллегиально. Амир
Темур пишет: «Я все делал в государстве посредством совета. Каждый раз, когда советники собирались и собрание начиналось, я говорил о хорошемплохом, о прибыли-убытке, о том, делать ли что-то
перед нами или нет, и спрашивал их мнение. Я понял, что девять процентов работы государства будет выполнено советом, мероприятием и консультацией (совещанием), а оставшуюся часть-мечом»
[1, Б. 15]. Совершенно очевидно, что это была одним из проявлений восточной демократии. Ведь в
древних Афинах, или в Древнем Вавилоне, она
была основана на оценке того, что она находится в
гармонии с общечеловеческими демократическими
ценностями относительно господства власти, которое определялось в законах Хаммурапи или было
отражено в законах брахманов Ману.
Можно сказать, что в стиле научноой гепотезы
язык управления городами-государствами может
доказать науке древней истории, что это было возможно не только в древних Афинах и Спарте, но и
в других регионах Земли.
Письменные памятники подтверждают наличие жизни с коллективом, нравственность, сложившуюся в коллективе, подчинение правилам процедуры, уважение этих правил, обычаев, традиций,
уважение молодых людей, государство, которое их
защищает, патериализм Древнего Китая, Древней
Индии, древнего Ирана и Турана..

А в Узбекистане есть гипотезы, что институт
махалли имеет примерно трехтысячелетнюю историю. Поэтому народная власть не является новинкой для узбекского народа, она имеет исторические
корни. Узбекский национальный менталитет пронизан чувствами коммунизма и патериализма, которые составляют одну из уникальных форм восточной демократии.
Узбекский национальный менталитет-это открытая система, способная воспринимать распечатки всеобщей демократии, заложенные в них
ценности демократической государственности как
структурный элемент [2, Б. 432-435]. В условиях
модернизации государственного управления узбекский менталитет не терпит демократических перемен, но поскольку эти перемены пронизывают историческую память народа в архаичной форме с
чувством уважения и чувством Великого коммунизма, уважения к взрослым, а также к власти, государство поощряет труд большинства оставаться
равнодушным, не пренебрегать социальной активностью. Трудно добиться какого-либо результата,
если только государство, президент проявляют активную инициативу а народ, гражданин не поддерживают эту инициативу и деятельность. В связи с
этим необходимо повышать социальную активность общества, граждан в соответствии со старой
традицией не ограничивая себя различными видами
деятельности – телемостами, конференциями, телепередачами, наоборот, в реальной жизни государственные институты работают в стиле института,
направленного на решение различных проблем
гражданина, а не отдельной, вышеупомянутой
силы, в общении с которой как раз и заключается
суть идеи о том, что «государство должно служить
народу, а не народ государственным органам».
Жизнь показала, что направление модернизации государственного управления стоит за развитием коммуникационных технологий с народом.
Обращение Президента Узбекистана в декабре
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2018 года является одним из таких изменений и нововведений. Оно считается одним из первых шагов.
существует опыт некоторых государств мира по общению с народом, развитию коммуникационных
коммуникаций, ситуации на местах и решении проблем не через отчеты местных органов власти, а через общение с конкретным гражданином. Например, в этой связи ежегодная «телеконференция» политического лидера РФ В.В. Путина с народом,
ставшей традицией, можно сказать стало проявлением истинного демократизма. Существующие социально-экономические, культурные, организационные и управленческие проблемы, стоящие перед
страной, объединяют все население России в одну
семью, а большая-в масштабах малой страны-осознает проблемы на местах непосредственно, через
живых свидетелей. Это происходит по воле народа
посредством торжества демократизма.. Политикой
проводимой Президентом Республики Узбекистан
Ш.М. Мирзиеевым, в этом же направлении, где –
политический лидер будет находясь в разных регионах страны, в самых отдаленных районах, своими
глазами видит реальную ситуацию и делает конкретные выводы. Такая политика ведет к расширению диалога с народом, повышению доверия граждан к государственным институтам.
Однако этого недостаточно для модернизации
государственного управления. Президент Ш.М.
Мирзиеев отметил, что «необходимо внедрять новые эффективные методы и меры по налаживанию
открытого диалога с гражданами, в том числе внедрение системы отчетности перед населением хокимов всех уровней, прокуроров и руководителей органов внутренних дел» [3, Б. 216]. Конечно, доклад
ответственных руководителей перед народом, перед народом – явление, присущее традиционной системе управления. Сегодняшняя информация фактически базируется на большем количестве пиартехнологий, чем контактам между государством и
населением. По мере демократизации общества,
становления независимых, помимо официальных
СМИ, альтернативных по отношению к государственным информационным системам, к нему формируются даже оппозиционные информационные
каналы. В частности, интернет, различные социальные сети передают различную нездоровую, не имеющую тенденции, даже разрушительную информацию, могущую отвлечь общественное сознание на
желаемое ими чуждое.. Поэтому использование современных технологий в государственном управлении также позволило им противостоять различным
деструктивным информационным давлениям, широко использоваться в профилактике и нейтрализации.
Воля нашего народа это восстановление и
укрепление демократического, светского государства, основанного на сильной, народной власти в
будущем. Осуществление государственного управления в старой, традиционной форме в информационную эпоху становится все более затруднительным. Потому что, граждане, люди более подвижны
и колоритны, чем руководители государственных
учреждений, государственные попечители, и даже
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имеют доступ к альтернативной информации. Интернет, электронные коммуникации характеризуются своей быстротой и эластичностью. Например,
пока информация не выходит к потребителю посредством официальных информационных изданий
– газетах и журналах, потребитель уже осведомлен
о той или иной «новости» через Интернет и другие
каналы. Мало того, что все технические возможности доступны для этого, но они также совершенствуются и обновляются день ото дня. Сегодня в
государственном управлении набирают популярность методы политического консалтинга, имиджмейкинга, Нью-мейкера, политической рекламы и
др. Например, форм PR-технологий более десятка и
они разнообразны, в современной прикладной политологии существуют такие технологические новшества, как «спин», «спин – мастер», «спин – доктор», «пиармен», «скрытая реклама», «25-персонал», «PR-менеджер», без которых сложно
представить современное государственное управление [4, P. 52]. Такие технологии широко используются не только в избирательных компаниях, но и
в рыночных отношениях, во внешней политике,
направленной на реализацию национальных интересов, в организации и проведении политических
переговоров, брифингов и пресс-конференций.
Технологии и методы от белого пиара к черному
пиару, более скрытому пиару, политическому предлогу и используются политтехнологами, пиарменами для политического управления (mаnаgеment)
на политическом рынке (political market).
По мнению западных экспертов, пиар - это не
стратегия, а тактика, ведущая к победе [5, С. 62].
Сегодня трудно представить современное государственное управление без него. Достичь власти-это
другое, и уметь ею пользоваться, управлять властью-это другое. Современные достижения науки и
техники, способствующие управлению обществом,
создают широкие возможности для применения
прежних концепций государственного управления
на практике в виде эффективных, оперативных и заслуживающих доверия политических ценностей и
правил.
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Аннотация
В статье рассматривается сфера ЖКХ как одна из важнейших отраслей экономики, которая обеспечивает комфортную жизнь населения страны. Уделяется внимание наиболее острым проблемам жилищнокоммунального хозяйства. Предлагаются мероприятия по улучшению сложившейся обстановки.
Abstract
The article considers the housing sector as one of the most important sectors of the economy, which ensures
a comfortable life for the country's population. Attention is paid to the most acute problems of housing and communal services. Measures to improve the current situation are proposed.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, государственное регулирование, государственная программа, тарифы, инвестиционная привлекательность.
Keywords: housing and communal services, state regulation, state program, tariffs, investment attractiveness.
Одним из ключевых факторов стабильного и
устойчивого развития как региона, так и государства в целом является доступность услуг ЖКХ. Для
каждого потребителя необходимо обеспечить удобство пользования данными услугами на том же
уровне, на котором доступны минимальные социальные стандарты: такие как жилье и продукты питания.
Рынок услуг ЖКХ относится к смешанным
рынкам, так как состоит из двух типов сегментов –
конкурентных и монопольных. Ярко выраженный
пример конкурентного сегмента такого рынка является деятельность, ориентированная на управление
многоквартирным домами. Также конкурентные
отношения можно наблюдать в сферах снабжения
электрической энергией, водоснабжения и водоотведения. Подобного рода отношения между организациями в описанных отраслях объясняется
наличием технологических ограничений в современной системе коммунальных сетей [2].
На формирование жилищно-коммунальной отрасли Краснодарского края оказывали влияние
многочисленные факторы, среди которых есть как
положительные, так и негативные. К благоприятным воздействиям относятся мягкий климат, высокая плотность расположения населенных пунктов,
значительные объемы надземных и подземных акваресурсов. С другой стороны, негативное влияние
на развитие ЖКХ в крае оказывают нередкие стихийные бедствия, присутствие горного ландшафта,
а также отсутствие крупных источников энергии.

Жилищно-коммунальный кластер Краснодарского края относится к числу наиболее крупных и
значимых отраслей в региональной экономике. По
состоянию на 2018 год в данной сфере задействовано свыше 350 предприятий, трудоустроивших более 50 тыс. чел. Предприятия оказывают населению
услуги по обслуживанию жилищных фондов, теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению,
благоустройству дворов и муниципальных территорий, по ликвидации отходов и очистке.
Повышение ставки НДС с 18 до 20 процентов
с 1 января 2019 года не осталось незамеченным для
жилищно-коммунальной сферы. В связи с увеличением размера налога стоимость коммунальных
услуг выросла на 1,7 процента. Вместе с этим, 1
июля 2019 года произошло повторное увеличение
стоимости услуг ЖКХ. В Краснодарском крае оно
составило 2,6 процента. Это значительно меньше,
чем в Москве (4,8 процента) и в Кабардино-Балкарии (4 процента), но при этом выше, чем у ближайших соседей Кубани, в том числе Ростовской области и республики Адыгея, где увеличение стоимости составило всего 2 процента [1].
Действующие тарифы на услуги ЖКХ считаются неоправданно высокими и ничем не обоснованными с экономической точки зрения. Чрезмерно
высокая стоимость услуг нисколько не способствует развитию производства и применению новых технологий, направленных на уменьшение стоимость жилищно-коммунальных услуг.
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Таблица 1
Рейтинг муниципалитетов Краснодарского края по неоплаченным периодам в сфере ЖКХ
на 31.12.2018 г.
№ п/п Наименование муниципального образования
Количество неоплаченных периодов, мес.
1
Северский район
15,2
2
Тихорецкий район
13,6
3
Кущевский район
7,1
4
Староминский район
6,6
5
Темрюкский район
6,5
6
Крымский район
6,2
7
Ейский район
4,6
…
…
…
44
Отрадненский район
0,03
В среднем по региону
2,9
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Данные таблицы 1 говорят, что в муниципальных образованиях Краснодарского края имеются
проблемы с оплатой услуг ЖКХ. Наиболее проблемным из них является Северский район, где количество неоплаченных месяцев составило 15,2.
Это в значительной степени превышает долг Отрадненского района, который достиг отметки в 0,03
мес. В среднем по краю данная цифра сохранилась
на уровне 2,9 мес. [4].
В Краснодарском крае ситуация дополнительно усугубляется высокой затратностью услуг
ЖКХ, обусловленную сильным износом основных
финансовых фондов. Неудивительно, что это негативным образом отражается на качестве предоставляемых услуг. Решение проблемы – привлечение
частных денежных средств и их целевое использование для модернизации сферы жилищно-коммунального хозяйства. Достичь поставленной цели
поможет комплексный подход с использованием
инвестиций и бюджетных средств.
В Краснодарском крае работает государственная программа «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства», ориентированная на создание благоприятных условий для предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг в достаточном
для потребителей объеме. Достижение целей программы невозможно без решения ряда задач:
 увеличения эффективности управления отраслями ЖКХ.
 оптимизации управления топливно-энергетическим комплексом.
 улучшения качества жилищного обеспечения местного населения.
 развития систем водоотведения и водоснабжения.
 повышения уровня благоустройства населенных пунктов [3].
Но не стоит забывать, что одним из обязательных этапов модернизации сферы ЖКХ в Краснодарском крае является увеличение инвестиционной
привлекательности данной отрасли, чем и должны
заниматься органы государственной власти. Для
решения этой задачи необходимо создавать акционерные общества, с помощью которых будут формироваться рыночные механизмы управления отраслью. Важное условие – отчуждение акций инвесторам не более 45%, либо передача инвестору

производственных фондов в аренду на срок не более 25 лет [2].
Заметим, что, проводя реорганизацию многопрофильных муниципальных предприятий посредством выделения отдельных видов деятельности в
обособленные хозяйствующие структуры, можно
прибегнуть к использованию упрощенной системы
налогообложения с целью снижения уровня расходов на предоставление местному населения услуг в
сфере ЖКХ. Подобное положительно скажется на
инвестиционной привлекательности данной отрасли экономики. Инвесторы будут заинтересованы во вложении своих финансов по причине
наличия договорной основы, то есть у них будет гарантия на получение определенной доли прибыли.
Таким образом, сфера ЖКХ Краснодарского
края, как и во многих регионах Российской Федерации, имеет определенные проблемы. Например, высокие тарифы и затратность на предоставление соответствующих услуг, а также низкую инвестиционную привлекательность для бизнеса. Поэтому
органы государственной власти должны уделить
данным моментам дополнительное внимание, так
как от их решения будут зависеть благоприятные и
комфортные условия жизни как для местного населения, так и туристов со всех регионов страны.
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Аннотация
В статье рассматривается текущее состояние транспортной отрасли на территории Краснодарского
края и определяется ее значимость в будущем развитии России. Дается характеристика транспортной инфраструктуры, а также определяются векторы будущего развития и имеющие проблемы. Предлагаются
меры по устранению недостатков, образовавшихся в данном отрасли.
Abstract
The article considers the current state of the transport industry in the Krasnodar Territory and determines its
significance in the future development of Russia. The characteristic of the transport infrastructure is given, and the
vectors of future development and having problems are determined. Measures are proposed to eliminate the shortcomings that have formed in this industry.
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Краснодарский край, который находится в составе Южного федерального округа, входит в число
наиболее крупных и вместе с этим богатых регионов Российской Федерации. Одним из ключевых
факторов экономического развития данного региона является транспортный комплекс. Благодаря
благоприятному местоположению Краснодарского
края транспортная отрасль в регионе составляет
13% валового регионального продукта и 14% налоговых отчислений в бюджеты всех уровней.
Международный транспортный потенциал
Краснодарского края представлен преимущественно морским и железнодорожным транспортом. Многочисленные морские порты, расположенные в регионе, открывают государству прямой доступ к международным торговым маршрутам. Из
портов на Черном и Азовском морях отправляются
суда, обрабатывающие свыше 35% всех грузов в
российских морских портах. Что касается железнодорожного транспорта, по территории края проле-

гают более 2,1 тыс. км. железных дорог, в числе которых маршруты федерального и международного
значения.
Помимо железнодорожного и морского транспорта в Краснодарском крае хорошо развито внутреннее и международное воздушное сообщение. В
регионе действуют четыре аэропорта, из которых
три имеют статус международных – они находятся
в Краснодаре, Анапе и Сочи. На кубанские аэропорты приходится порядка 6% воздушного пассажиропотока страны.
Автомобильный транспортный комплекс в
Краснодарском крае представлен более 40 тыс. км
автодорог общего пользования – это дороги местного, федерального и регионального назначения.
Согласно актуальной статистике, внутри края передвигаются свыше 1,77 млн. автомобилей [3].
Обратим внимание на количество действующих предприятий, занятых в сфере транспорта и
связи на территории края.
Таблица 1
Количество действующих предприятий, занятых в сфере транспорта и связи Краснодарского края
в период 2016-2018 гг.
Показатель

Количество предприятий в сфере транспорта и связи
Опираясь на таблицу 1, можно заметить, что
количество предприятий в сфере транспорта и
связи на Кубани с каждый годом увеличивается.
Так, по состоянию на 2018 г. их количество составляло 9549 ед., что больше 2016 г. на 7,5%. Подобная
динамика во многом объясняется проводимыми в
2014 г. Олимпийскими играми и строительством

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2018 г. к 2016 г., %

8879

9390

9549

107,5

соответствующих объектов, на базе которых на сегодняшний день проводятся различных международные и государственные мероприятия. В связи с
этим увеличивается транспортная нагрузка на регион, и возникают новые предприятия [2].
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Морская транспортная инфраструктура Краснодарского края представляет собой ключевой элемент торговой и туристической деятельности региона. Именно морские пути затрагивают международные торговые и туристические маршруты. В
числе ключевых объектов – Кавказский порт. Это
небольшой транспортный узел, который находится
в Керченском проливе на косе Чушка, Темрюкский
район. Керченская морская переправа также заслуживает внимания: она соединяет Краснодарский
край и Республику Крым морским сообщением. Регулярно следующие по маршруту паромы транспортируют не только людей, но и транспорт – автомобильный и железнодорожный. В связи с недавним
открытием
автомобильного
и
железнодорожного моста между Кубанью и Крымом пассажиропоток через паромную переправу
несколько уменьшился, однако паромы до сих пор
стабильно работают на маршруте.
Самый большой порт Краснодарского края –
морской порт в городе Сочи. Он специализируется
на морских пассажирских перевозках и круизном
туризме. Другой порт – Новороссийский – имеет
титул самого загруженного порта России, а также
занимает пятое место по объему поставок в страны
Европы. Транспортный объект обслуживает более
20% общего объема товаров, экспортируемых и импортируемых государством [2].
Помимо успехов у портовой индустрии края
есть и ряд проблем:
1. Недостаточно высокий уровень пропускной
способности ключевых портов Краснодарского
края, в частности портов в Новороссийске и Туапсе.
Развитие портов затрудняется их расположением в
черте города.
2. Неравномерность процесса развития портов
и смежной с ними транспортной инфраструктуры.
Всему виной большие различия в степени технологичности и капитализации транспортных узлов
края.
3. Недостаточное количество портовых комплексов, деятельность которых направлена на обработку импортных грузов. Вместо этого возросла
интенсивность развития экспортных морских терминалов.
4. Неприспособленность кубанских портов к
приему крупнотоннажных морских судов с осадкой
до 20 метров. Именно такие корабли все чаще используются в мировом судоходстве за счет дешевой
доставки [1].
Для решения перечисленных проблем и дальнейшего развития мощностей морских портов
Краснодарского края правительству необходимо
реализовать ряд стратегических инвестиционных
проектов в рамках развития морского транспортного комплекса в данном регионе. Грамотная инвестиционная политика, ориентированная на удовлетворение потребностей страны в перевозке нефти,
нефтепродуктов, сжиженных углеводородов, угля,
зерна, удобрений и ряда контейнерных грузов, увеличит грузооборот Краснодарского края на 50-80%
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по достижению 2030 г. Также это приведет к созданию более 5000 новых рабочих мест в сфере морского транспорта [1].
Важнейшие направления в развитии дорожной
инфраструктуры Краснодарского края – это реконструкция ключевых автомобильных дорог федерального назначения, строительство новых дорог
федерального значения и развязок вблизи международных морских портов «Новороссийск» и «Тамань», а также улучшение состояния уже имеющихся в крае дорог, реконструкция поврежденных
участков дорог регионального значения и строительство объездов и транспортных развязок вблизи
населенных пунктов. Кроме того, в крае реализуется ряд крупных проектов:
– строительство современных железнодорожных вокзалов в Анапе и Геленджике;
– строительство нефтепроводов «Юг» и расширение имеющейся сети нефтепроводов «ТенгизНовороссийск»;
– реконструкция Краснодарского международного аэропорта и постройка многомодульной платформы на базе транспортного узла [2].
Таким образом, высокая значимость Краснодарского края как географически стратегического
региона заключается в обеспечении стабильности
не только на Юге России и Кавказе, но и в целом в
Средиземноморском бассейне и на Ближнем Востоке. Ключевую роль здесь играет морская и железнодорожная транспортная инфраструктура региона. Именно по этой причине государственным
органам власти как на региональном, так и на федеральном уровнях необходимо повышать инвестиционную привлекательность транспортного комплекса края, чтобы увеличить приток инвестиций и
закрепить уверенные позиции в геополитической
обстановке на Юге России. Помимо этого, отлаженная транспортная система положительно скажется
не только на внешнеэкономических связях с другими государствами, но и увеличит эффективность
грузооборота и пассажирооборота внутри Южного
Федерального округа
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