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Для сучасн ої практики 
організації кредитного про
цесу в банківських устан о

вах нашої країни характерна ціла низка проблем, 
котрі вкрай ускладнюють мож ливості повноцін
ної реалізації банками функції фінансового по
середництва із забезпечення суб’єктів господарю
вання належним обсягом  грош ових ресурсів з 
метою неперервного провадження виробничого 
циклу, а відтак і нормального перебігу відтворю- 
вального процесу в масштабах усіє ї економіки. 
Основною з-поміж  зазначених проблем, звісно, є 
значні обсяги не сплаченої у строк  заборгова
ності за наданими позичками у складі кредитних 
портфелів комерційних банків. Її загальна вели
чина, за даними Національного банку України, на 
1 грудня 1999 року становила 3,41 млрд. грн., що 
утворю є близько третини сукупного портфеля 
кредитів банківських установ1.

Причини ситуації, що склалася, загалом мож 
на поділити на дві умовні групи: 1) макроеко- 
номічні, які визначаються умовами перехідного 
періоду й тими проблемами, що супроводжують 
діяльність господарюючих су б ’ єктів при неста
більній економічній ситуації (недостатня дієвість 
грошово-кредитної і фіскальної політики, платіж
на криза, незадовільний розвиток фінансового та 
фондового ринків, ринку робочої сили, ринку не
рухом ості та землі, низька ефективність зміни 
форм власності, законодавча незахищеність прав 
кредитора тощо); 2) мікроекономічні, що зумовлю
ються недоліками в діяльності самих банківських 
установ із формування кредитного портфеля та 
вибору адекватних методів мінімізації кредитно
го ризику щодо різних позичальників.

Тепер основою названих вище методів є попе
реднє оцінювання кредитоспромож ності потен
ційного позичальника, основним елементом якого 
є аналіз фінансового стану клієнта за сукупністю 
певних коефіцієнтів, зміст застосування котрих 
полягає у визначенні рівня забезпеченості під
приємства фінансовими ресурсами, ефективності 
використання їх та здатності позичальника вчас
но і в повному обсязі проводити платежі за взя
тими на себе зобов’ язаннями (у т. ч. перед бан
ком). У цілому методики такого аналізу, викори
стовувані комерційними банками України, попри 
певні спільні риси (пропоновані, наприклад, На
ціональним банком коефіцієнти ліквідності, спів
відношення залучених і власних кош тів, манев
реності2) відрізняються між  собою , охоплю ю чи

1 Бюлетень Національного банку України. — 1999. 
— №  12. — С.24.

2 Положення про порядок формування і використан
ня резерву для відшкодування можливих втрат за кре
дитними операціями комерційних банків. Затвердже
но постановою Правління Національного банку Украї
ни № 538 від 03.04.1998р. ( зі змінами і доповненнями ).

різний склад показників. Однак загальний прин
цип їхнього розрахунку полягає у співвіднесенні 
різних груп активів і пасивів балансу п ідприєм
ства та порівнянні отриманих результатів із кри- 
теріальними значеннями.

П роте зазначений підхід навряд чи мож на 
вважати достатнім для отримання о б ’ єктивної 
характеристики діяльності того чи інш ого під
приємства з погляду оцінювання його перспектив 
та визначення такого рівня кредитоспроможності, 
за якого для комерційного банку при організації 
кредитних взаємин із тим чи інш им клієнтом  
був би прийнятним ризик. Справа в тому, щ о по
рівняння різних залишків, наприклад, грошових 
активів і товарних запасів, із даними про величи
ну кредиторської заборгованості та зобов ’язань 
перед банком  (при розрахун ку ти х  ж е к оеф і
цієнтів ліквідності) не може, в принципі, виступа
ти достатньою підставою для оцінки перспектив 
повернення кредиту, оскільки не беруться до уваги 
обсяги і строки обороту параметрів, щ о зіставля
ються. Так, при однакових залишках порівнюва
них величин, але при різному обсягу і неоднако
вих строках обороту можуть виникнути чималі 
труднощ і із погашенням позики (особливо якщ о 
йдеться про зміни між звітними датами).

Оскільки основним негативним аспектом ви
користання фінансових коефіцієнтів для оц іню 
вання к р ед и тосп р ом ож н ості п озичальн ика  є 
фрагментарний характер їх , за якого стан справ 
с у б ’ єк та  госп одарю ван ня в ід обр аж а ється  на 
якусь певну дату в минулому на основі даних про 
залишки кош тів, то основним напрямом усунен
ня цього недоліку слід вважати активніш е вико
ристання банківськими установами даних про 
обороти , що дає змогу більш  повно оцінювати 
можливості погашення позичок, для чого необхід
ний аналіз грош ового потоку клієнта.

Слід зазначити, що основні мож ливості для 
позичальника погасити одержаний у банку кре
дит такі:

1) використання поточних доходів від вироб
ничо-господарської діяльності;

2) спрямування на погашення заборгованості 
кош тів третіх осіб, які є учасниками кредитної 
угоди, — поручителів, гарантів, страхових орга
нізацій;

3) реалізація власного майна чи передача бан
ку заставлених цінностей, тобто зменшення від
повідних активів на величину погаш еної забор
гованості.

Очевидно, що оптимальним варіантом реа
лізації інтересів кредитора стосовно повернення 
йому наданої в позику вартості є орієнтація на 
перше джерело погашення кредиту, позаяк вико
ристання двох  інш их (так званих вторинних 
джерел) так чи інакше пов’ язане з поруш енням 
нормальної підприємницької діяльності, вказу
ючи на неможливість розрахунків клієнта з бан
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Таблиця 1. Розрахунок очікуваного грошового потоку підприємства (тис. грн.)

№ Показники
Алгоритм розрахунку Станом на: Очікувана

величина
Для звітності до 1999 р. Звіти 

з 2000 р. 01.01.99 01.04.99 01.07.99 01.10.99

1 Виручка від реалі
зації продукції

рр. 010 + 011 -  015 -  
-  020 
(ф. № 2)

рр. 010 -
-  015 -  020 
(ф. № 2)

6478 8263 7016 9567 X

2 Кредиторська 
заборгованість 
і зобов’язання за 
простроченими 
позичками

рр. 620 + 640 + 650 + 
+ 660 + 665 + 670 +
+ 680 + 690 + 700 +
+ 710 + 715 + 720 + 
740 (ф. № 1)

Розділ IV 
балансу
(р. 620) 3944 5117 4654 5470

X

3 Грошовий потік п. 1 — п. 2 (таблиця) 2534 3146 3632 4097
4 Темпи зростання 

грошового потоку 
в кожному кварта
лі порівняно з по
переднім

Розраховується як частка від 
ділення на попереднє значення 
потоку

X 1,24 1,15 1,13 X

5 Середній темп зро
стання грошового 
потоку за весь пе
ріод, що аналізу
ється

Розраховується як середнє 
арифметичне за п. 4 таблиці

1,17
X

6 Очікуваний грошо
вий потік у періоді, 
що настає

Коригування останнього фактич
ного грошового потоку на п. 5 X X X X 4793,5

ком за рахунок поточних доходів. Тому для к о 
м ерц ій н ого  банку оц ін ю ванн я  м ож л и в остей  
клієнта повернути позичку за рахунок поточних 
надходжень у результаті нормального перебігу 
виробничого процесу виявляється вагомим аргу
ментом на користь прийняття рішення про до
цільність кредитування підприємства. За таких 
обставин проведення аналізу грош ового потоку 
клієнта є саме тим інструментом, який дає змогу 
розв ’язати це питання, передусім з огляду на 
перспективи використання первинних дж ерел 
погашення кредиту.

Такий аналіз передбачає визначення чистого 
сальдо р ізних надходж ень і витрат за певний 
період, тобто своєрідного “ припливу” й “ відпли
ву” кош тів, що загалом характеризує їхній  обо
рот у клієнта, засвідчуючи його мож ливості за 
рахунок поточних доходів погашати позику. При 
цьому аналіз грош ового потоку здійснюється, як 
правило, за період, не менший за строк, на який 
видається кредит. У таком у разі оц ін ка  тен 
денцій з оборотом кош тів клієнта, які склалися 
в минулі періоди, і їхня екстраполяція на пер
спективу може надати комерційному банку певне 
уявлення про майбутні можливості позичальни
ка з використання наданих йому кредитів.

Одним із найпростіш их способів такого оц і
нювання є зіставлення загального обсягу доходу 
(виручки) від реалізації продукції, виконання 
робіт, надання послуг мінус податки (за формою 
№ 2) із розміром наявної в підприємства креди
торської заборгованості (за балансом), що зага
лом дає мож ливість розрахувати величину гро
шових надходжень — так званих живих грошей, 
— отриманих суб ’ єктом  господарювання за пе
р іод , щ о ан ал ізується . Інш ими сл овам и , п о 
рівнюється динаміка поточних надходжень кош 
тів підприємству від його виробничої діяльності 
з обсягами тих витрат, які має бути здійснено за

зобов’язаннями позичальника за період, що ана
лізується, та робляться висновки на найближ
чу перспективу (табл. 1).

Зміст наведених у таблиці розрахунків поля
гає у визначенні прийнятної для банку суми кре
диту, яку може бути надано підприємству з огля
ду на середні темпи зростання його грош ового 
потоку, що екстраполюється на найближчий май
бутній період. У цьому разі сума кредиту, який 
клієнт хоче одержати в банку, а також процентів 
за користування позикою має не перевищувати 
очікуваного грош ового потоку, розрахованого на 
основі динаміки грошових надходжень підприєм
ства в попередні періоди. Разом з тим викорис
тання подібного способу розрахунку грош ового 
потоку як єдиного і основного напряму оц іню 
вання р уху  кош тів  клієнта банку при аналізі 
кредитоспроможності підприємства, як це пропо
нується окремими авторами3, не є, з нашого по
гляду, доцільним і самодостатнім, позаяк не дає 
змоги в повному обсязі оцінити всі можливі на
прями отримуваних надходжень і здійснюваних 
витрат, насамперед із погляду оборотів кош тів за 
відповідні періоди.

Н еобхідність урахування названих напрямів 
визначається різноманітними аспектами діяль
ності позичальника (виробничими, фінансовими, т~ 
інвестиційними), кожен із яких зумовлює певну 
спрямованість руху грошових кош тів, визначаю
чи загальну мож ливість підприємства розрахо
вуватись за зобов ’язаннями перед банком за ра
хунок одержаних доходів. У зв ’язку з цим ана
ліз грош ового потоку клієнта мав би охоплюва
ти порівняно ширше коло елементів припливу і

3 Див., наприклад: Масленченков Ю.С. Финансо
вый менеджмент в коммерческом банке. — Кн. 2: 
Технологический уклад кредитования. — М.: Перс
пектива, 1996. — С. 47.
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Таблиця 2. Аналіз грошового потоку підприємства за непрямим методом

№ Показники Розрахунок
для звітності до 1999 р. для звітності з 2000 р.

І. Рух грошових коштів за результатами виробничо-збутової діяльності
1 Чистий прибуток (+) або збитки (-) р. 120 (ф. № 2) р. 220 (ф. № 2)
2 Амортизаційні відрахування (+) р. 330 (ф. № 2) р. 260 (ф. № 2)
3 Збільшення (-) або зменшення (+) запасів товарно- 

матеріальних цінностей і виробничих затрат р. 150 (ф. № 1) рр. 100—140 (ф. № 1)
4 Збільшення (-) або зменшення (+) суми дебіторської 

заборгованості рр. 160—240 (ф.№1) рр. 160—210 (ф. № 1)
5 Збільшення (+) або зменшення (-) суми кредиторської 

заборгованості рр. 630—720 (ф. № 1) рр. 530—610 (ф. № 1)
6 Приплив (+) або відплив (-) коштів за результатами 

виробничо-збутової діяльності
п. 1 + п. 2 + п. 3 + 
+ п. 4 + п. 5

п. 1 + п. 2 + п. 3 + 
+ п. 4 + п. 5

II. Рух грошових коштів за результатами інвестиційної діяльності
7 Капіталовкладення: збільшення (-) або зменшення (+) 

вартості основних засобів, нематеріальних активів 
і устаткування

рр. 010, 020, 035 
(ф. № 1)

рр. 030, 010, 020 
(ф. № 1)

8 Збільшення (-) або зменшення (+) коротко- і довго
строкових фінансових вкладень рр. 040, 250 (ф. № 1) рр. 040, 220 (ф. № 1)

9 Приплив (+) або відплив (-) коштів за результатами 
інвестиційної діяльності п. 7 + п. 8 п. 7 + п. 8

III. Рух грошових коштів за результатами фінансової діяльності
10 Отримання (+) або погашення (-) кредитів банків рр. 500, 600 рр. 440, 500
11 Отримання (+) або повернення (-) позикових коштів 

від реалізації облігацій та ін. зобов’язань рр. 510, 610 рр. 450, 510, 520
12 Збільшення (+) або зменшення (-) статутного фонду 

в результаті емісії акцій чи їх викупу р. 400 рр. 300, 310
13 Приплив (+) або відплив (-) коштів за результатами 

фінансової діяльності п. 10 + п. 11 + п. 12 п. 10 + п. 11 + п. 12
14 Загальний грошовий потік п. 6 + п. 9 + п. 13 п. 6 + п. 9 + п. 13

відпливу кош тів, котрі в загальному п ідсумку 
характеризують фінансовий стан підприємства з 
огляду на обороти його активів і пасивів.

Елементами припливу коштів є прибуток, на
рахована амортизація, вивільнення кош тів із за
пасів, дебіторської заборгованості й основних 
фондів, приріст кредиторської заборгованості, 
вивільнення кош тів з інш их активів та зростан
ня інш их пасивів, залучення в оборот нових по
зик, приріст акціонерного капіталу. Елементами 
відпливу кош тів є додаткові вкладення в запаси, 
дебіторську заборгованість, основні фонди, інші 
активи, скорочення дебіторської заборгованості 
та інш их пасивів, зменшення акціонерного ка
піталу, реалізація фінансових зобов’язань (сплата 
податків, процентів, дивідендів, штрафів, пені). 
Стійке перевищ ення припливу над відпливом 
кош тів  за минулі періоди дає зм огу вваж ати 
клієнта кредитоспроможним. При різких коли
ваннях такого перевищення клас клієнта зни
жується, а в разі оберненого співвідношення, тоб
то при стійком у перевищенні відпливу кош тів 
над припливом їх , клієнт вважається некредито
спроможним.

Загалом зміст такого порівняння полягає в 
оцінюванні впливу тих чи інш их господарських 
операцій на результати діяльності позичальни
ка, які зумовлюють наявність або відсутність у 
нього грошових коштів, котрі може бути викори
стано для повернення кредиту. Визначення гро
ш ового  п оток у  як р ізн и ц і м іж  п ри пл ивом  і

відпливом кош тів за певний період здійсню єть
ся ш ляхом порівняння різних статей активів і 
пасивів (запасів товарно-матеріальних цінностей, 
дебіторської і кредиторської заборгованості, о с 
новних фондів тощ о) на початок та кінець цьо
го періоду (наприклад, кварталу) й віднесення 
одержаного позитивного або негативного резуль
тату як уж е власне обороту відповідних кош тів 
до загальної суми надходження або витрачання 
їх . При цьому припливом кош тів буде вваж ати
ся зменш ення величини запасів, дебітор ів  та 
інш их активів, а збільшення відповідних статей 
буде характеризувати відплив кош тів. І навпаки, 
зменшення обсягів кредиторської заборгованості 
та інш их пасивів свідчитиме про відплив кош тів, 
тоді як зворотна різниця відображатиме приплив 
їх . П ри ц ьом у аналіз руху  грош ови х  кош тів  
мож е проводитись у розрізі трьох основних ас
пектів діяльності підприємства:

1) ви робн и чо-збут ової (о п ер а ц ій н о ї) ,  щ о 
охоплює поточні господарські операції позичаль
ника, п ов ’ язані з виробництвом і реалізацією  
його продукції;

2) інвестиційної, що відображає особливості 
припливу й відпливу коштів, пов’язані зі зміною 
вартості основних фондів (придбанням, реаліза
ц ією ), а також  операцій із цінними паперами;

3) ф інансової, що пов ’ язана із залученням 
довго- і к ор отк острок ови х  кредитів та інш их 
позичених ресурсів і погашенням їх.

Результати розрахунків вказую ть на чисте
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збільшення або зменшення кош тів за періоди, що 
аналізуються, а отж е, і на динаміку грош ового 
потоку підприємства (див. табл. 2).

Поданий у таблиці варіант розрахунку являє 
собою так званий непрямий мет од оцінювання 
грош ового потоку, позаяк розрахунок ведеться 
від чистого прибутку, тобто з уж е врахованими 
статтями виробничих доходів і витрат підприєм
ства. П рибуток коригується на такі доходи і ви
трати, які на нього впливають. Приміром, вклю
чення нарахованої суми амортизації у собівар
тість продукції призводить до зменшення прибут
ку підприємства. У зв ’язку з цим власне чистий 
прибуток необхідно збільшувати на цю величи
ну. Крім того, джерелом збільшення грош ових 
кош тів нарівні з прибутком м ож уть виступати 
всі види залучених підприємством ресурсів (як 
коротко-, так і довгострокових), зміна яких — 
збільшення чи погашення — безпосередньо по
значається на величині грош ового потоку.

Більш точним окремими авторами вважаєть
ся прямий метод розрахунку руху грош ових ре
сурсів, вихідним пунктом якого є виручка від ре
алізації продукції4. Однак такий спосіб, з нашого 
погляду, більш громіздкий, оскільки потребує де
тальних обчислень практично за всіма статтями 
балансу і звіту про прибутки та збитки, коли ви
ручка розглядається з погляду багатьох елементів 
надходжень і витрат кош тів, а результат отри
мується той же, що й при непрямому методі.

Врешті комерційний банк мож е скористати
ся звітом про рух грош ових потоків  (ф. № 3), 
наданим самим підприєм ством  згідно зі стан 
дартом бухгалтерського обліку 45. Разом із тим 
слід розуміти, що на сьогодні мож ливості вико
ристання цієї форми звітності для ретроспектив
ного аналізу обмежені початком 2000 року й до 
того ж  згідно із законом України “ Про бухгал
терський облік і фінансову звітність в Україні” 
вона не складається суб’ єктами малого підприєм
ництва (котрі подекуди мож уть утворювати ва
гому частку в структурі клієнтури комерційно
го банку). Крім того, склад статей звіту є досить 
об ’ ємним, що не завжди може сприяти отриман
ню об ’ єктивної відповіді на головне для банку 
питання — про мож ливість підприємства вико
нувати свої зобов’язання за позичковою заборго
ваністю.

Відтак у цьому плані, не заперечуючи прин
ципової можливості (і навіть необхідності) вико
ристання для аналізу кредитоспромож ності всіх 
наданих підприємством стандартних форм звіт
ності, для ефективної організації відповідної ана
літичної роботи в комерційних банках видаєть
ся доцільним застосування їхн іх  власних (дещо 
спрощ ених) алгоритмів розрахунку руху грош о
вих кош тів  у п ідприєм ств-позичальників , що 
може як надати додаткові дані про достовірність 
наданої клієнтом інформації, так і оцінити ди

4 Банковское дело: стратегическое руководство /  
Под ред. В. Платонова, М. Хиггинса. — М.: АО “Кон- 
салтбанкир” , 1998. — С. 130.

5 Положення (стандарт) бухгалтерського об
ліку 4 “Звіт про рух грошових коштів” /  Затвер
джено наказом Міністерства фінансів України № 8 7  
від 31.03.1999 р.

наміку грош ового потоку за минулі періоди за 
найбільш суттєвими для банку напрямами, наве
деними в табл. 2.

Так чи інакш е, метою оцінювання загально
го грош ового  п отоку  клієнта слід вваж ати не 
лише визначення позитивного чи негативного 
результату розрахунків оборотів коштів за різни
ми напрямами господарської діяльності підпри
ємства, а й визначення певної середньої величи
ни наявних грош ових кош тів (звісно, у разі по
зитивного значення потоку). Зазначена величи
на при цьому може слугувати для банку орієнти
ром для встановлення розміру кредиту, щ о на
дається, відображаючи можливості клієнта пога
шати позику за такий же період, для якого було 
розраховано відповідні обороти кош тів.

К рім  того , на основі абсолю тної величини 
грош ового потоку клієнта може бути розрахова
но деякі відносні показники, які характеризують 
кредитоспром ож ність позичальника з погляду 
можливості погашення заборгованості перед бан
к ом . Ці показники — коеф іц ієнти грош ового 
потоку К  — мож уть визначатися різними спосо
бами, наприклад такими:

Загальний обсяг боргових 
зобов'язань клієнта

і і  1  — у

Величина грошового потоку

Обсяг зобов’язань зі строком
погашення найближчі три місяці ш

л  2* —  . . . . . .  ,

Величина грошового потоку

Величина процентних
платежів у поточному періоді 

К о  = -----------------------------------------------------------------------------.
Грошовий потік за результатами 

виробничо-збутової діяльності

К онкретні нормативні значення цих коеф і
ц ієнтів встановлю ю ться банком з урахуванням 
власного досвіду організації грошово-кредитних 
відносин із ш ироким колом позичальників, од
нак загальний принцип, що діє в цьому разі, ви
значає вищий клас кредитоспроможності клієнта 
при ниж чом у значенні показників. Відповідно 
до цього мож уть бути диференційовані і взаєми
ни банку з різними підприємствами при визна
ченні к он к ретн и х  ум ов реалізації кредитн ої 
угоди — передусім  у плані суми кредиту, роз
міру наданого забезпечення, величини процент
ної ставки, щ о стягується  за користування по
зиченими кош тами.

Важливим аспектом аналізу грошових пото
ків, що відображає ефективність застосування його 
результатів, є також з’ ясування тих чи інших не
гативних м ом ентів  орган ізац ії госп одарської 
діяльності підприємства. Це стосується передусім 
руху грош ових кош тів у процесі виробничо-збу
тової діяльності позичальника. Негативні значен
ня грош ового потоку за цим параметром можуть 
свідчити про низьку рентабельність виробництва 
(у зв’язку зі слабкими позиціями підприємства на 
ринку, невисоким рівнем конкурентоспромож 
ності продукції, надмірним рівнем виробничих і 
реалізаційних витрат) або ж  про значне відволі
кання кош тів у розрахунки, що призводить до 
затримки оборотності капіталу, виявом чого є зро
стання величин дебіторської заборгованості й за
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пасів товарно-матеріальних цінностей, а кінцевим 
результатом — загострення платіжної кризи на 
макрорівні.

Очевидно, що аналіз грошового потоку за озна
ченими напрямами дає мож ливість розробити 
конкретні заходи щ одо поліпшення виробничо- 
господарської діяльності клієнта (як умови по
чаткової видачі кредиту або продовження кре
дитних відносин при вже наявній заборгованості 
за позичками). З інш ого боку, для визначення 
ефективності господарської діяльності підприєм
ства, що в принципі свідчить і про величину кре
дитного ризику, важливим є не лише загальний 
обсяг грош ового потоку, а і його динаміка за еле
ментами. Це дає змогу отримати реальну оцінку 
руху грош ових кош тів підприємства, тобто ви
значити, за рахунок яких джерел було отримано 
відповідні надходження (скаж ім о, за рахунок 
зростання чистого прибутку або обсягу креди
торської заборгованості чи реалізації частини 
активів) і здійснено витрачання кош тів (напри
клад, на приріст основного капіталу з метою модер
нізації та розширення виробництва або ж збіль
шення товарних запасів, що може свідчити про 
негативні сторони організації виробничого про
цесу і збуту продукції).

Таким чином, результати аналізу грош ового 
потоку підприємства дають змогу комерційному 
банку в процесі оцінювання кредитоспром ож 
ності клієнта розв’язати такі основні завдання:

1) прийняття принципового р іш ення про 
можливість надання кредиту з огляду на пози
тивні чи негативні значення грошового потоку за

ряд минулих періодів і відповідних прогнозів на 
перспективу;

2) визначення орієнтовного розміру кредиту, 
який може бути надано підприємству з огляду на 
середню величину позитивного значення його 
грош ового потоку — в плані оцінювання мож ли
востей погаш ення належних боргових зобов ’ я 
зань за відповідний період;

3) диференціація умов організації кредитних 
відносин із позичальниками залежно від величи
ни різних коеф іц ієн тів , щ о вказую ть на сп ів 
віднош ення м іж  різними видами зобов ’ язань 
підприємства і обсягом його грош ового потоку;

4) оціню вання ефективності господарської 
діяльності клієнта за різними напрямами (вироб
ничо-збутовим, інвестиційним, фінансовим) за
лежно від динаміки грош ових потоків за різни
ми елементами надходження і витрачання кош 
тів підприємства.

Розв’язання цих завдань може стати важли
вим напрямом роботи з оптимізації використо
вуваних нині комерційними банками методик 
оцінювання кредитоспроможності позичальників, 
створю ю чи тим самим умови щ одо мінімізації 
ризику за позичковими операціями через отри
мання об ’єктивної інформації про діяльність клі
єнта. Завдяки цьому може бути створене підґрун
тя і для сприяння розв’ язанню більш глобально
го завдання — активізації кредитної діяльності 
банківських установ, спрямованої на забезпечен
ня потреб реального сектору економіки необхід
ними грошовими ресурсами, а відтак і подолання 
кризових явищ у господарстві загалом.

ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО 
ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

Л ар и са  Ф ещ ен к о, доц ен т  каф едри  ф інансів  Х а р к ів ськ о го  держ авного  
економічного університ ет у , кандидат  економічних наук

Процес управління еконо
м ікою  являє собою  свідоме 
спрямування економічних і 

соціальних заходів з метою досягнення пропорцій
ності, збалансованості та оптимальності.

У системі управління економікою країни фінан
совий контроль посідає важливе місце. З нашого по
гляду, контроль треба розглядати як самостійну 
функцію управління, тобто особливий вид діяльності, 
який має цільову спрямованість, певний зміст і засо
би здійснення. Контроль виступає як засіб зворотних 
зв’язків, завдяки чому керуюча система одержує не
обхідну інформацію про стан об’єкта управління та 
про хід виконання управлінських рішень.

Під фінансовим контролем слід розуміти багато- 
аспектну міжгалузеву систему нагляду державних, 
відомчих, внутрішньогосподарських та аудиторських 
органів, які наділені контрольними функціями, за 
фінансово-господарською діяльністю підприємств, 
установ, організацій з метою об’єктивного оцінювання 
економічної ефективності цієї діяльності, встановлен

ня законності та доцільності фінансово-господарських 
операцій, а також за процесом витрачання бюджетних 
коштів. Як об’єкт фінансового контролю виступають 
грошові розподільчі процеси формування та викори
стання фінансових ресурсів за рівнями і ланками на
родного господарства країни та її регіонів.

За допомогою фінансового контролю, який реа
лізує притаманну категорії фінансів контрольну 
функцію, держава прагне забезпечити краще вико
ристання і збереження основних виробничих фондів 
і оборотних коштів, зниження собівартості продукції, 
підвищення рентабельності виробництва, виявлення 
додаткових фінансових коштів у господарстві, вико
нання запланованих якісних та кількісних мікро- і 
макроекономічних показників тощо. Метою фінан
сового контролю, перш за все, є зміцнення фінансової 
дисципліни, забезпечення економії матеріальних, 
трудових і грошових ресурсів, а також повного, своє
часного та доцільного використання грошових кош
тів у суспільстві для досягнення ефективного резуль
тату.
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