
Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ф
Ін

ан
сИ

, г
ро

ш
о

вИ
й

 о
бІ

г 
І к

ре
д

И
т

БІЗНЕСІНФОРМ № 4 ’2011 105

На сегодня уже состоялось размещение долга При-
ватБанка ($200 млн), и ожидается возможные размеще-
ния еще нескольких банков. О намерении разместить 
евробонды на общую сумму 500-700 млн долларов в 
разное время заявляли УкрСиббанк, банк «Пивденный» 
и некоторые другие [6].

Существует также мнение [9], что если отношение 
инвесторов к риску в 2011 году сохранится на текущем 
уровне, помимо нового крупного выпуска суверенных 
бумаг, можно ожидать размещений еврооблигаций кор-
поративных эмитентов на сумму порядка $2 млрд.

ВыВОДы
Спрос на банковские продукты со стороны ра-

стущей национальной экономики требует от банков 
постоянного наращивания объёмов кредитования, что 
находит отражение в высоких темпах роста их активов. 
И если отдельный банк не сможет поддержать такие 
темпы роста, он неминуемо будет вытеснен с рынка бо-
лее успешными конкурентами, в том числе и банками из 
стран дальнего зарубежья.

Ситуация усугубляется тем, что столь высокие 
темпы роста активов должны сопровождаться эквива-
лентным наращиванием капитала, иначе украинские 
банки вскоре перестанут соответствовать регулятив-
ным требованиям Национального банка Украины, за 
чем может последовать отзыв лицензии. К сожалению, 
темпы роста банковского капитала в Украине отстают 
от темпов роста промышленных активов.

Основным источником роста капитала для боль-
шинства украинских банков по-прежнему остается лишь 
их прибыль. И нет оснований ожидать, что банковскую 
систему Украины ждёт существенный рост рентабель-
ности. Напротив, рентабельность банковского бизнеса в 
последние годы неуклонно снижалась и у многих банков 
колебалась вокруг отметки 5%. Таким образом, получа-

ется, что для обеспечения необходимых темпов роста 
банки не могут надеяться на собственные силы и долж-
ны искать источники наращивания капитала на стороне.

Если владельцы некоторого украинского банка 
планируют сохранить контроль над бизнесом, одним 
из выходов из ситуации для них становится проведение 
IPO. В Украине национальная банковская система сегод-
ня уже вышла на уровень, когда она может представлять 
реальный интерес для портфельных инвесторов, к тому 
же законодательство позволяет привлекать иностран-
ных инвесторов в капитал банков.                  
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У сучасних умовах, що характеризуються цикліч-
ними фінансовими кризами, ефективне управлін-
ня фінансовою діяльністю підприємства значною 

мірою залежить від правильної побудови організаційно-
го забезпечення фінансового менеджменту на підпри-
ємстві. Ефективне вирішення всіх задач фінансового ме-
неджменту можливо тільки за умови його здійснення в 
рамках цілісної організаційної структури підприємства, 
тобто за наявності достатньої кількості зв'язків між 

організаційно виділеними підрозділами підприємства. 
Таке інтегрування дозволяє при мінімальних витратах 
забезпечити координованість дій між різними струк-
турними підрозділами підприємства. 

Останніми роками питання теоретичних основ та 
принципів формування організаційного забезпечення 
управління фінансовою діяльністю підприємств висвіт-
лювалися у роботах таких вчених, як: А. Поддєрьогін,  
І. Бланк, Л. Коваленко, І. Пещанська, та ін. 

Бланк І. у розглядає методологічні основи побу-
дови систем забезпечення фінансового менеджменту: 
сутність, принципи побудови та основні етапи форму-
вання системи організаційного забезпечення фінансо-
вого управління [1]. Пещанська І. висвітлює теоретичні 
основи та принципи формування організаційного за-
безпечення управління фінансовою діяльністю на під-
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приємстві [5]. Коваленко Л. розглядає організаційне за-
безпечення фінансового менеджменту, зокрема можливі 
організаційну структуру фінансової служби та елементи 
функціонально-організаційної моделі фінансового ме-
неджменту великого підприємства [2]. Поддєрьогін А., 
досліджуючи організаційне забезпечення фінансового 
менеджменту, особливу увагу приділяє функціональному 
спрямуванню діяльності структурних підрозділів (цен-
трів відповідальності), їх місцю в організаційній структу-
рі фінансового управління та етапам формування систе-
ми організаційного забезпечення фінансового управлін-
ня на підставі центрів відповідальності [4]. Чигасова Н. 
досліджує сутність, значення та системне забезпечення 
фінансового менеджменту в управлінні фінансовою ді-
яльністю підприємства, основну увагу приділяє вивчен-
ню механізму фінансового менеджменту [6]. 

Однак, незважаючи на численні наукові роботи, 
ця проблема не дістала системного розв’язання, а тому 
й надалі залишається актуальною і є предметом нашого 
дослідження. 

Сьогодні на вітчизняних підприємствах існує знач-
на проблема нераціональної побудови організаційної 
структури управління фінансовою діяльністю підпри-
ємства. Звідси виникає потреба удосконалення органі-
заційного забезпечення управління фінансовою діяль-
ністю на підприємстві та більш чіткої розробки органі-
заційної структури управління фінансовою діяльністю 
підприємства. 

Метою даної статті є розробка рекомендацій щодо 
формування ефективної організаційної структури управ-
ління фінансовою діяльністю підприємства на підставі 
аналізу існуючих підходів щодо організаційного забезпе-
чення управління фінансовою діяльністю підприємства.

На основі огляду наукової літератури вітчизня-
них авторів визначення організаційного забез-
печення управління фінансовою діяльністю 

підприємства можна тлумачити таким чином: організа-
ційне забезпечення управління фінансовою діяльністю 
підприємства – взаємопов'язана сукупність внутрішніх 
структурних служб і підрозділів підприємства, які за-
безпечують розробку і прийняття управлінських рішень 
щодо окремих напрямків його фінансової діяльності і 
несуть відповідальність за результати цих рішень [1].

Формування організаційної структури управління 
фінансовою діяльністю підприємства неможливо без 
наявності суб'єктів управління фінансовою діяльністю 
будь-якого підприємства. Як суб'єкти управління фінан-
совою діяльністю підприємства можуть виступати його 
структурні та функціональні підрозділи, діяльність яких 
взаємопов'язана і підпорядкована головній меті управ-
ління фінансовою діяльністю на підприємстві, а саме: 
отриманню максимального прибутку з мінімальними 
витратами. Функціональні та структурні підрозділи під-
приємства – це і є організаційна структура управління 
фінансовою діяльністю підприємства.

Відзначаючи загальні принципи формування ор-
ганізаційної системи управління підприємством, Бланк 
І. пропонує два принципи створення центрів управлін-
ня – це ієрархічний та функціональний принципи [1].

Саме така формалізація Бланком І. А. принци-
пів побудови організаційної системи управління під-
приємством ідентифікує ієрархічну побудову центрів 
управління підприємством – як виділення різних рівнів 
управління. Згідно з цим найбільш поширеним на даний 
момент є дво- або трирівневі системи управління, де 
перший рівень – це апарат управління підприємством 
в цілому, а всі інші – служби управління його окремих 
структурних одиниць та підрозділів [1].

Щодо функціональної побудови центрів управ-
ління підприємством, то, за І. Бланком, функціональна 
побудова центрів управління підприємством є розпо-
ділом управління за функціями та видами діяльності. 
Конкретизуючи дане визначення, прикладом побудови 
центрів управління підприємством за функціями може 
бути служба внутрішнього аудиту, а прикладом побудо-
ви центрів управління підприємством за видами діяль-
ності може бути служба на підприємстві, яка займається 
управлінням фінансової діяльності, маркетингової ді-
яльності та інші [1].

На наш погляд, найбільш ефективним принципом 
створення центрів управління на підприємстві є функ-
ціональний принцип побудови центрів управління під-
приємством за видом діяльності. 

Так, на сьогодні існує багато підприємств з про-
блемами ліквідності, найпоширенішими причинами 
яких, насамперед, є: неефективне витрачання коштів, 
тривале непогашення векселів та дебіторської заборго-
ваності, надмірна кредиторська заборгованість, нестача 
оборотних коштів, проблеми в галузі ціноутворення, 
обмежений власний капітал порівняно з позиковими за-
собами, неадекватне управління грошовими потоками, 
надання надмірних знижок, надмірні капіталовкладення 
в основні засоби (які не відповідають фінансовим мож-
ливостям та стратегічним планам розвитку підприєм-
ства), кредитна політика.

Слід відзначити, що не лише перераховані вище 
проблеми підприємств викликають проблеми з 
ліквідністю та фінансовою стійкістю та можуть 

призвести до банкрутства підприємства. Значну уваги 
необхідно приділити правильному організаційному за-
безпеченню управління фінансовою діяльністю підпри-
ємства, тобто побудові ефективної організаційної струк-
тури управління фінансовою діяльністю підприємства. 
Зокрема, суттєвою причиною кризового стану багатьох 
вітчизняних підприємств є неналежне виконання фінан-
совими службами покладених на них функцій і завдань, 
зокрема відсутність фінансового планування та аналізу, 
управління ризиками, роботи щодо оптимізації струк-
тури активів та пасивів тощо. Досить часто це зумовле-
но тим, що відповідальність за всю фінансову роботу на 
підприємстві покладається на бухгалтерію, а фінансові 
служби або взагалі відсутні, або їх завдання є невизна-
ченими і не мають нічого спільного з тими, які викону-
ють відповідні служби на підприємствах країн Західної 
Європи чи США. У цьому зв’язку актуальності набуває 
визначення місця та ролі фінансових служб у функціо-
нальній структурі підприємств.
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Організаційна структура фінансових служб та їх 
місце в ієрархії підприємства значною мірою залежать 
від форми організації бізнесу, галузі та обсягів діяльнос-
ті господарювання. 

Для підприємств малого бізнесу, як правило, харак-
терною є централізація всіх управлінських функцій, у т. 
ч. і функції управління фінансами на рівні керівника під-
приємства, який досить часто є і його власником. Якщо 
необхідно, то він звертається до послуг зовнішніх кон-
сультантів, аудиторів. Бухгалтерську роботу на таких під-
приємствах досить часто виконує бухгалтер-сумісник. 

На середніх за величиною підприємствах відпо-
відальність за управління фінансами, як правило, по-
кладається на головного бухгалтера, який підбирається 
таким чином, щоб його рівень кваліфікації дозволяв ви-
конувати функції фінансового менеджера. Принципові 
рішення щодо управління фінансами на таких підпри-
ємствах приймаються за узгодженістю між головним 
бухгалтером і директором.

На великих підприємствах прийняття рішень у 
галузі управління фінансами є компетенцією фінансо-
вого директора, якому підпорядковані всі фінансово-
економічні служби підприємства. 

Для визначення своєї точки зору з питань побу-
дови більш ефективної організаційної структури управ-
ління фінансовою діяльністю на підприємстві вважаємо 
за важливе огляд пропозиції формування організаційної 
структури управління фінансовою діяльністю підпри-
ємства не тільки провідних науковців, а й практичних 
фахівців. З практичного досвіду компанії «Медтронік» 
пропонується структура фінансової служби, в якій зо-
середжено п’ять структурних підрозділів: казначейство, 
маркетинг, бюджетний відділ, відділ управління ризика-

ми та відділ бухгалтерського податкового обліку та звіт-
ності, та всі ці підрозділи централізовано підпорядкова-
ні фінансовому директору підприємства [3]. 

На наш погляд, запропонована структура фінан-
сової служби не є досконалою через те, що така 
структура фінансової служби не враховує у фі-

нансовій діяльності підприємства такий аспект, як фі-
нансування, який потребує створення на підприємстві 
окремого відділу з цього питання, та не враховує необ-
хідність фінансового аналізу діяльності підприємства, 
який має крім традиційних напрямів (аналіз фінансових 
звітів, оцінки ліквідності та платоспроможності, фі-
нансової стійкості та ефективності діяльності підпри-
ємства) включати ще й SWOT-аналіз підприємства. В 
даній організаційній структурі фінансовій служби неві-
рним, на нашу думку, є включення до її складу маркетин-
гового відділу, який, на нашу думку, має бути підзвітнім 
генеральному директору та стати окремим відділом на 
підприємстві.

Щодо управління фінансовою діяльністю підпри-
ємства ми вважаємо, що прикладом найбільш доціль-
ної, для побудови ефективної організаційної структури 
управління фінансовою діяльністю підприємства, буде 
організаційна структура управління фінансовою діяль-
ністю представлена на рис. 1. 

Як видно з рис. 1, керуючим фінансового відділу 
є фінансовий директор, якому підзвітні менеджери, що 
відповідають за управління різними аспектами фінан-
сової діяльності підприємства. Зокрема, кожний фі-
нансовий менеджер керує такими відділами, як: казна й 
податки, фінансовий аналіз, фінансування, внутрішній 
аудит, бухгалтерський облік та капіталовкладення.

Рис. 1. Організаційна структура управління фінансовою діяльністю підприємства (удосконалено авторами)

Підрозділ 3. Інвестиції:  

– Кредити
–  Випуск акцій
–  Управління вільними коштами
–  Хеджування

 

 

 

Підрозділ 5.
Бухгалтерський облік

Підрозділ 6.
Капіталовкладення

Підрозділ 1.
Казначейство і податки:

 

 

 

  

 Підрозділ 4. Внутрішній аудит:

 

– Облік витрат
–  Складання бюджету
–  Аудит

Підрозділ 2.
Фінансовий аналіз 

Фінансовий директор і менеджери
підрозділів фінансового відділу

підприємства 

– Банківські операції
– Конкретний облік
   (надходження і виплати)
– Управління податками
– Страхування
– Зарплата
–  Операції з валютою
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На наш погляд, дана організаційна структура 
управ ління фінансовою діяльністю має першу перева-
гу в тому, що вона централізує фінансове керівництво 
й збереження інформації у фінансового директора, так 
як доручення надходять з одного координуючого дже-
рела, а тому й не дублюються. По-друге, за рахунок над-
ходження інформації безпосередньо від фінансового 
директора, а не від генерального директора до фінан-
сового, будь-яка інформація передається швидше, що 
сприяє пришвидшенню аналізу, підвищенню надійності 
й скороченню термінів подання звітності. Тобто, зага-
лом, повна відповідальність за управління фінансами 
підприємства покладається на фінансового директора, 
який, у свою чергу, забезпечує внутрішній контроль за 
діяльністю фінансового відділу та доповідає керівництву 
підприємства про результати роботи даного відділу.

Другим прикладом побудови ефективної організа-
ційної структури управління фінансовою діяльністю, на 
наш погляд, є створення фінансової структури на основі 
центрів відповідальності.

Так, на погляд Бланка І. А., центр відповідальнос-
ті – структурний підрозділ підприємства, який повніс-
тю контролює ті чи інші аспекти фінансової діяльності,  
а його керівник самостійно приймає управлінські рішен-
ня в рамках цих аспектів і несе повну відповідальність за 
виконання доведених йому планових фінансових показ-
ників [1].

Наприклад, можна виділити центри відповідаль-
ності за функціональною ознакою: одні підрозділи роз-
робляють продукт, інші його продають, треті його об-
слуговують. Інший підхід передбачає виділення центрів 
відповідальності за регіональною ознакою, наприклад 
філії в Києві, Дніпропетровську та ін. Але, як правило, 
приступаючи до розробки фінансової структури, слід 
зрозуміти, як її собі уявляють  саме власники підприєм-
ства: який підрозділ у компанії заробляє гроші , яке і як 
їх витрачає, яке є основним або допоміжним.

Розробляючи фінансову структуру, у першу чер-
гу, необхідно проаналізувати маршрути руху грошових 

кош тів усередині компанії, хто і яким чином на них 
впливає, контролює.

Основні труднощі побудови фінансової структу-
ри, як правило, пов'язані з визначенням видів центрів 
відповідальності та ієрархії їх підпорядкованості.

Так, у фінансовій структурі підприємства, залежно 
від специфіки та структури бізнесу, а також від функцій, 
виконуваних підрозділами, можуть бути виділено п'ять 
основних видів центрів відповідальності:

 центр нормативних витрат (ЦнВ) – керівник 
ЦнВ відповідає за дотримання нормативів ви-
трат на виробництво продукції, робіт або по-
слуг (виробничі підрозділи, відділ закупівель);

 центр управлінських витрат (ЦуВ) – керівник 
ЦуВ відповідальний за дотримання рівня ви-
трат, запланованого в бюджеті (наприклад, бух-
галтерія, охорона);

 центр доходів (ЦД) – підрозділи, що реалізують 
продукцію, роботи і послуги. Керівник центру 
доходів несе відповідальність за розмір вируч-
ки підприємства;

 центр прибутку (ЦП) – керівник ЦП володіє 
повноваженнями, які дозволяють приймати 
управлінські рішення, від яких залежить прибу-
ток компанії. Оскільки в даному випадку конт-
роль здійснюється над доходами і витратами, 
то, як правило, у ЦП виділяють підрозділи, що 
реалізують один або кілька проектів;

 центр інвестицій (ЦІ) – на додаток до повнова-центр інвестицій (ЦІ) – на додаток до повнова-
жень і відповідальності керівника ЦП керівник 
ЦІ відповідає також за ефективність інвестицій. 
Потрібно зауважити, що центр інвестицій на 
підприємстві не тільки управляє оборотними 
активами, але, окрім цього, ще й керує необо-
ротними активами, здійснює інвестиції.

Характеристика центрів відповідальності підпри-
ємства представлена в табл. 1.

Таким чином, кожен центр відповідальності орга-
нізаційної структури управління фінансовою діяльніс-
тю відповідає за конкретний показник фінансової діяль-

Таблиця 1

Характеристика центрів відповідальності

Характеристики
Види центрів відповідальності (ЦВ)

ЦнВ ЦуВ ЦД ЦП ЦІ

Показники,що 
контролюються 
керівництвом ЦВ

Виробничі  
витрати на обсяг 
продукції  
(робіт, послуг)

Витрати
Дохід від прода-
жів, маржиналь-
ний прибуток

Прибуток Прибуток на вкла-
дений капітал

Показники, що 
контролюються 
центральним апа-
ратом управління

Обсяг і структура 
продукції, що ви-
пускається

Бюджет операцій-
них витрат

Асортимент, бю-
джет операційних 
витрат

Інвестиції та 
джерела фінансу-
вання

Великі інвестиції 
та джерела фінан-
сування

Контрагенти Внутрішні підрозділи
Внутрішні підроз-
діли, відкритий 
ринок

Відкритий ринок

Приклад  
підрозділів

Цехи основного  
і допоміжного  
виробництва,  
відділ закупівель

Адміністративні 
та функціональні 
служби

Відділ збуту,  
комерційна  
дирекція

Дочірня компанія, 
філія, бізнес-
одиниця

Незалежна ком-
панія, дочірня 
компанія, філія
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ності підприємства й контролюється певним менедже-
ром даного підрозділу, що дозволяє чітко та ефективно 
виявляти, аналізувати та знешкоджувати виявлені недо-
ліки роботи центрів відповідальності.

Проведене дослідження свідчить, що основними 
складовими успішного формування фінансової служби 
на підприємстві в сучасних умовах є:

 визначення фінансовим директором функцій 
фінансової служби підприємства;

 визначення підрозділів фінансової служби;
 розробка документів, що регламентують діяль-

ність фінансової служби та її підрозділів;
 затвердження документів, що регламентують 

діяльність фінансової служби та її підрозділів;
 розробка та затвердження посадових інструк-

цій для кожного з працівників.
На наш погляд, не існує універсального підходу до 

формування фінансової служби, у кожній конкретній 
ситуації структура фінансової служби і функції її спів-
робітників будуть залежати від цілого ряду чинників, 
наприклад: специфіки бізнесу, вимог власників, законо-
давства та ін.

ВИСНОВКИ
Отже, проведені нами дослідження дають підста-

ви зробити висновок про те, що в умовах нестабільної 
економіки та жорсткої конкуренції, для досягнення 
ефективного результату управління фінансовою діяль-
ністю, підприємству необхідно приділяти більше ува-
ги процесу формування організаційного забезпечення 
управління фінансовою діяльністю підприємства. Перш 
за все, при формуванні організаційної структури управ-
ління фінансовою діяльністю підприємства керівництву 

підприємства треба брати до уваги такі чинники, як: 
специфіка бізнесу, вимоги власників підприємства, чин-
не законодавство та інші.

Подальшого розвитку потребують дослідження 
функцій і завдань окремих підрозділів управління фі-
нансовою діяльністю підприємства, інформаційні пото-
ки між підрозділами та управлінням фінансовою діяль-
ністю та іншими структурними підрозділами підприєм-
ства та їх вплив на підвищення ефективності управління 
фінансовою діяльністю підприємства.                  
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На сучасному етапі розвитку економіки України 
складається несприятлива ситуація для ефек-
тивного розвитку районів. Цей стан пояснюєть-

ся загальнодержавними проблемами (нестабільністю 
економічної ситуації в цілому, загально фінансовою кри-
зою та недостатністю фінансових ресурсів) та чинника-
ми, що формуються на місцевому рівні (низький рівень 
самостійності місцевих бюджетів, високий рівень цен-
тралізації коштів (приблизно 72% від коштів місцевого 
бюджету), збільшення частки трансфертів до місцевих 

бюджетів, що спричиняє відсутність стимулів до наро-
щування власних місцевих доходів). 

Актуальність обраної теми полягає у необхідності 
знаходження нових перспективних методів і шляхів по-
кращення існуючої негативної ситуації, подоланні дис-
пропорційності в економічному та соціальному розви-
тку регіонів України.

Вивченню питань бюджетного процесу на міс-
цевому рівні присвячені роботи багатьох українських 
та російських учених, а саме: Д. Боголєпова, О. Васи-
лика, В. Зайчикової, О. Кириленка, С. Котляревського,  
В. Кравченка, М. Кульчицького, В. Лебєдєва, В. Лексіна, 
В. Нечаєва, К. Павлюка, Ю. Пасічника, І. Ткачука, Я. Хе-
сіна, О. Швецова, С. Юрія та багатьох ін.

Але проблематика здіснення бюджетного процесу 
на місцевому рівні ще потребує багатьох досліджень та 
пошуку нових шляхів її вдосконалення, що пояснюється 
динамізмом економічних процесів.

Метою статті є аналіз основних особливостей бюд-
жетного процесу на місцевому рівні, виявлення існую-
чих проблем та знаходження шляхів їх подолання.
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