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Владімірова Н. п. Науково-методичний підхід до впровадження внутрішнього аудиту в систему забезпечення фінансової 
безпеки суб’єктів господарювання

Метою статті є обґрунтування науково-методичного підходу до впровадження внутрішнього аудиту в систему забезпечення фінансової без-
пеки суб’єктів господарювання, що дозволяє своєчасно діагностувати загрози їх фінансовій безпеці та сприяє економному, ефективному та 
результативному управлінню державними фінансами. Визначено авторську позицію щодо доцільності запровадження внутрішнього аудиту за-
для забезпечення фінансової безпеки на підприємствах державного і комунального секторів (переважна більшість яких має систему корпоратив-
ного управління). Запропоновано науково-методичний підхід до впровадження внутрішнього аудиту в систему забезпечення фінансової безпеки 
суб’єктів господарювання. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є обґрунтування методичних рекомендацій щодо впроваджен-
ня внутрішнього аудиту в діяльність суб’єктів господарювання з урахуванням їх рівня фінансової безпеки задля оптимізації фінансових потоків 
останніх та підвищення ефективності управління державними фінансами.
Ключові слова: державний фінансовий контроль, внутрішній контроль, внутрішній аудит, фінансова безпека, забезпечення фінансової безпеки, 
суб’єкти господарювання.
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Владимирова Н. П. Научно-методический подход к внедрению  

внутреннего аудита в систему обеспечения финансовой  
безопасности субъектов хозяйствования

Целью статьи является обоснование научно-методического подхода 
к внедрению внутреннего аудита в систему обеспечения финансовой 
безопасности субъектов хозяйствования, что позволяет своевре-
менно диагностировать угрозы их финансовой безопасности и спо-
собствует экономному, эффективному и результативному управле-
нию государственными финансами. Определена авторская позиция 
относительно целесообразности внедрения внутреннего аудита с 
целью обеспечения финансовой безопасности на предприятиях госу-
дарственного и коммунального секторов (подавляющее большинство 
которых имеют систему корпоративного управления). Предложен 
научно-методический подход к внедрению внутреннего аудита в си-
стему обеспечения финансовой безопасности субъектов хозяйство-
вания. Перспективой дальнейших исследований в данном направлении 
является обоснование методических рекомендаций по внедрению 
внутреннего аудита в деятельность субъектов хозяйствования с 
учетом их уровня финансовой безопасности для оптимизации финан-
совых потоков последних и повышения эффективности управления 
государственными финансами.
Ключевые слова: государственный финансовый контроль, внутрен-
ний контроль, внутренний аудит, финансовая безопасность, обеспе-
чение финансовой безопасности, субъекты хозяйствования.
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Vladimirova N. P. The Scientific-Methodical Approach to Integration  

of the Internal Audit into the System of Financial Security  
of Economic Entities

The article is aimed at substantiation of the scientific-methodical approach 
to integration of the internal audit into the system for financial security of 
economic entities, allowing to diagnose threats to their financial security and 
contributing to the economical, effective and efficient management of public 
finances. The author’s position regarding the feasibility of implementing in-
ternal audit with the purpose of providing financial security at the enterprises 
of the public and communal sectors (the vast majority of which are using a 
system of corporate governance) has been defined. The scientific-methodical 
approach to integration of the internal audit into the system of financial secu-
rity has been proposed. Prospect for further research in this direction will be a 
substantiation of methodical recommendations on integration of the internal 
audit into activities of economic entities, according to their level of financial 
security for an optimization of financial flows of the latter as well improving 
the management of public finances.
Keywords: public financial control, internal control, internal audit, financial 
security, provision of financial security, economic entities.
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Характерною рисою вітчизняної економіки на 
сучасному етапі її розвитку є необхідність вра-
хування суб’єктами господарювання (далі – СГ) 

як державного, так і приватного секторів економіки на-
слідків світової фінансової кризи. Відтак виникає необ-
хідність постійного вдосконалення забезпечення їх фі-
нансової безпеки (далі – ФБ) та виявлення загроз, які 
можуть вплинути на її рівень. Варто зазначити, що ФБ 
та державний фінансовий контроль (далі – ДФК) спри-
яють створенню передумов для якісних перетворень у 
діяльності СГ та обумовлюють своєчасне виявлення за-
гроз у зовнішньому та внутрішньому середовищі. 

Задля забезпечення фінансової безпеки суб’єктів 
господарювання доцільно розглядати три складові 
ДФК, що корелюють з досвідом розвинутих європей-
ських країн, а саме: внутрішній контроль (далі – ВК), 
внутрішній аудит (далі – ВА) та їх гармонізацію.

Отже, в умовах реформування ДФК в Україні особ-
ливо значущими є заходи стосовно побудови принципо-
во нової моделі контролю і розвитку функції ВА в діяль-
ності СГ державного і комунального секторів (згідно з 
Концепцією розвитку державного внутрішнього фінан-
сового контролю (далі – ДВФК)), відповідно до передо-
вого зарубіжного досвіду, а також вітчизняних здобут-
ків у цій сфері. Зарубіжний досвід свідчить, що значних 
успіхів у своїй діяльності досягають СГ державного сек-
тора в тих країнах, які провели модернізацію контролю 
і запровадили принципово нову модель ДВФК, яка пе-
редбачає наявність у системі управління діяльністю СГ 
розвинутої та якісної системи внутрішнього контролю 
(далі – СВК), що базується на відповідальності керівни-
ка та управлінській підзвітності, та в якій важливу роль 
відіграє ВА. Слід наголосити, що дане твердження буде 
справедливим також і для вітчизняних підприємств 
державного і комунального секторів, адже в діяльності 
зазначених СГ відбуваються аналогічні процеси (заку-
півлі, постачання, реалізація послуг, залучення фінансу-
вання, маркетинг тощо), що і в діяльності, наприклад, 
бюджетних установ (які теж належать до СГ державного 
сектора економіки).

Доцільно відмітити, що на сучасному етапі євроін-
теграційного розвитку економіки країни особливо акту-
альним є питання становлення СВК у СГ. Проте макси-
мальну дієвість та ефективність функціонування такої 
системи, зокрема і задля забезпечення ФБ, можливо за-
безпечити саме через впровадження і розвиток ВА.

На необхідності та важливості запровадження ВА 
в діяльність СГ державного сектора за міжнародними та 
європейськими стандартами в процесі реформування 
ДФК наголошується у працях багатьох вітчизняних на-
уковців та практиків, зокрема таких, як М. Бариніна [1], 
І. Басанцов [2], С. Булгакова [3], І. Дрозд [4], А. Мами-
шев [5], Є. Мних [6], В. Невідомий [7], Р. Рудницька [8],  
І. Стефанюк [9], Ю. Футоранська [10], О. Чечуліна [11],  
С. Чорнуцькій [12], Б. Шевчук [13] та ін. Серед зарубіжних 
вчених варто відмітити праці Р. де Конінга [14], А.-Д. Ко- 
хена [15], Ф. Мерчана [16], А. Пратли [17], М. Сіммоні 
[18] та ін. Аналіз праць зазначених авторів дозволив 
дійти висновку, що наразі процес запровадження ВА в 
діяльність СГ державного сектора має достатнє теоре-

тичне підґрунтя. Поряд із цим напрацювання приклад-
ного характеру в цій сфері (тим більше стосовно запро-
вадження ВА саме в систему забезпечення фінансової 
безпеки СГ (далі – ФБСГ)) відсутні. Тому в межах даного 
дослідження зроблено спробу запропонувати власний 
науково-методичний підхід до впровадження ВА в сис-
тему забезпечення ФБСГ. Однак такий процес потребує 
врахування реформ законодавства ЄС, досвіду розвине-
них європейських країн, а також вітчизняних традицій і 
особливостей у досліджуваній сфері. 

Метою статті є обґрунтування науково-методич-
ного підходу до впровадження ВА в систему забезпечен-
ня ФБСГ, що дозволяє своєчасно діагностувати загрози 
їх фінансовій безпеці та сприяє економному, ефективно-
му та результативному управлінню державними фінан-
сами. Задля досягнення поставленої мети в статті визна-
чено авторську позицію щодо доцільності запроваджен-
ня ВА задля забезпечення ФБ підприємств державного 
і комунального секторів (переважна більшість яких має 
систему корпоративного управління); запропоновано 
послідовність впровадження ВА в систему забезпечення 
ФБ підприємств державного і комунального секторів.

Як вже зазначалося, зміна ідеології ДФК у процесі 
його реформування в Україні, головною іннова-
цією якого є, з одного боку, надання керівникам 

більшої свободи дій, а, з іншого боку, – і більш високого 
ступеню фінансової відповідальності, можлива за раху-
нок, перш за все, започаткування ВА у СГ і розвитку зо-
внішнього аудиту як одного з елементів, що формують 
концептуальну основу задля забезпечення належного 
рівня фінансової безпеки.

При цьому головна мета запровадження ВА – це 
забезпечення управління ризиками, підвищення яко-
сті надання державних послуг і виконання державних 
функцій, ефективне використання як державних фінан-
сових ресурсів у цілому, так і бюджетних коштів зокре-
ма, зниження можливих збитків від непрофесійних дій 
працівників і зміцнення ФБСГ.

Об’єктом ВА є діяльність СГ та заходи, що здій-
снюються його керівником для забезпечення ефектив-
ного функціонування СВК. До таких заходів належать: 
дотримання принципів законності, економічної доціль-
ності, ефективності та результативності під час фор-
мування та використання фінансових ресурсів СГ; до-
сягнення результатів відповідно до встановленої мети; 
виконання завдань, фінансових планів, кошторисів і до-
тримання вимог щодо діяльності СГ.

Для СГ, що використовують державні кошти, ВА є 
необхідним, адже його запровадження сприятиме вдо-
сконаленню систем управління і ВК, прозорості при-
йняття управлінських рішень при виконанні покладених 
на керівництво завдань, виявленню загроз у зовнішньо-
му та внутрішньому середовищі, а відтак – зміцненню 
рівня фінансової безпеки.

ВА виконує функцію оцінювання, адже його основ-
не призначення – виявлення слабких місць у системах 
управління та ВК з метою розробки рекомендацій щодо 
підвищення ефективності таких систем і процесів. До 
того ж, наявність або відсутність ВА у СГ можна роз-
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глядати як важливий фактор ефективності їх діяльності,  
а отже, і фінансової безпеки в цілому.

ВА дійсно є найбільш дієвим інструментом по-
шуку можливостей стосовно підвищення ефективнос-
ті діяльності та зміцнення ФБСГ, оскільки формується 
суб’єктом самостійно, всередині суб’єкта, та дозволяє 
отримати інформацію, необхідну для досягнення цілей 
та вирішення завдань найбільш ефективним способом.

Поряд із цим, на практиці не є поодинокими ви-
падки, коли керівники СГ, зокрема в державному сек-
торі, розглядають ВА як універсальне вирішення усіх 
проблем підприємства, установи чи організації. Але за 
допомогою ВА не можна ліквідувати або ідентифікувати 
всі випадки людських помилок або зловживань, не мож-
на проводити аудит кожного процесу щороку. У проти-
лежному випадку це буде суперечити основним принци-
пам ВА, зокрема, принципу незалежності.

На жаль, в Україні значення ВА як самостійного 
виду контролю як власниками, так і керівниками недо-
оцінюється, причому як у державному, так і в корпора-
тивному секторі. На даному проміжку часу найактуаль-
нішим для вітчизняної практики ДФК є становлення, 
передусім, СВК. Наявність СВК, що ефективно функціо-
нує, і є обов’язковою умовою подальшого впровадження 
і розвитку ВА [19].

Призначення ВА в державному та корпоративно-
му секторах визначається рядом міжнародних 
нормативно-правових актів, що були видані 

різними організаціями та на різних етапах становлення 
та розвитку СВК та ВА. Ключовим документом в цьо-
му переліку для СГ мають стати Міжнародні стандарти 
професійної практики ВА, розроблені Інститутом вну-
трішніх аудиторів (IIA) (далі – МСППВА) [20], в яких 
визначено цілі, повноваження та обов’язки функції ВА 
в організації, предмет і сутність роботи з виконання за-
вдань із ВА тощо.

Оцінка відомчих документів з ВА, що діють сьогодні 
у СГ державного сектора, а саме – в ЦОВВ та облдержад-
міністраціях, дає підстави стверджувати, що переважна 
більшість таких суб’єктів затвердили Положення про по-
рядок здійснення ВА та Положення про відділ фінансо-
вого контролю та аудиту. На жаль, на підприємствах дер-
жавного і комунального секторів на сьогоднішній день 
така практика є поодинокою, або зовсім відсутня.

Формулювання ролей і обов’язків для кожного пра-
цівника СГ слід здійснювати, базуючись на концепції ВК, 
визначеній у Керівництвах з ВК для державного сектора 
INTOSAI (зокрема INTOSAI GOV 9100), в основу яких 
покладено модель COSO. Згідно з моделлю COSO ВА є 
важливою складовою СВК та здійснює моніторинг реа-
лізації процедур ВК, оцінку їхньої ефективності та роз-
робку пропозицій і рекомендацій щодо укріплення ВК. 

Таким чином, сучасний ВА, як у державному, так 
і корпоративному секторі, може та повинен виконува-
ти різні завдання. По-перше, він оцінює СВК стосовно 
достовірності інформації, дотримання законодавства, 
збереження активів, ефективності та результативності 
діяльності окремих структурних підрозділів. По-друге, 
здійснює аналіз та оцінку ефективності системи управ-

ління ризиками та пропонує методи зниження ризиків. 
По-третє, оцінює рівень ФБСГ. Зазначені тези підтвер-
джують позицію автора щодо доцільності запроваджен-
ня ВА задля забезпечення фінансової безпеки на підпри-
ємствах державного і комунального секторів (переважно 
з корпоративною системою управління), а отже, є під-
ґрунтям для розробки власного методичного підходу до 
впровадження ВА в систему забезпечення ФБСГ.

Отже, слід зазначити, що забезпечення ефектив-
ної діяльності СГ як у цілому, так і тих, що нале-
жать до державного та комунального секторів, 

вимагає комплексного вирішення численних проблем, 
зумовлених як внутрішніми, так і зовнішніми фактора-
ми, які можуть загрожувати ФБСГ.

Означена проблема потребує формування нових 
підходів до підвищення ефективності діяльності СГ, які 
б забезпечували і максимальну оперативність інформу-
вання керівництва СГ про необхідність упровадження 
певних заходів з метою запобігання та протидії певним 
загрозам фінансовій безпеці останніх.

Проте інформація, що надається керівникам, має 
носити характер не виключно констатації фактів, їх 
професійної оцінки, але й мати елементи прогнозу по-
дальшого розвитку подій залежно від зміни обставин у 
внутрішньому та, що надзвичайно важливо, у зовніш-
ньому середовищі.

На думку автора, «фінансова безпека суб’єктів гос-
подарювання» спрямована на забезпечення захисту від 
загроз та формування передумов для сталого стабіль-
ного розвитку СГ. Отже, виникає необхідність упро-
вадження дієвого інструменту задля забезпечення ФБ, 
який дозволить повною мірою використовувати мож-
ливості СГ для досягнення мети, що ставлять перед со-
бою СГ в особі їх власників (керівників), особливо коли 
власником є держава (в особі органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування), та задовольняти 
в повному обсязі фінансові інтереси власників на основі 
здійснення координації фінансово-господарської діяль-
ності. У сучасній економічній науці таким інструментом 
є ВА, який трактують дослідники, по-перше, як сучасну 
прогресивну форму внутрішнього, перш за все, фінан-
сового контролю [2; 5; 7]; по-друге, як нову складову 
управлінської діяльності, що допомагає організації до-
сягати поставлених цілей завдяки систематичному, по-
слідовному підходу до оцінки ефективності процесів 
управління та систем контролю й управління ризиками 
[20; 21]. Однак більшість дослідників визначають ВА як 
процес експертної оцінки адекватності та ефективності 
функціонування систем управління підприємством, бух-
галтерського обліку та ВК, а також систем управління 
ризиками з метою недопущення помилок, зловживань 
та відхилень показників фінансової звітності від даних 
бухгалтерського обліку [11; 12; 13].

Забезпечення ФБ суб’єктів господарювання (до 
яких в межах даного дослідження віднесено саме під-
приємства, що є об’єктом державної та комунальної 
власності (система управління на яких переважно кор-
поративна), тобто СГ, системи контролю на яких під-
лягають реформуванню згідно з Концепцією розвитку 
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ДВФК в Україні [22]) із використанням ВА дозволить 
розширити напрями фінансово-господарської діяльнос-
ті СГ із протидії загрозам зовнішнього та внутрішнього 
середовища та забезпечити захист фінансових інтересів 
власників останніх (а саме – збільшення вартості СГ та 
ефективне управління державними фінансовими ресур-
сами) (рис. 1).

Окреслений погляд підтверджується більшістю 
вітчизняних і зарубіжних учених, що займаються ви-
вченням досліджуваного питання, які зазначать, що в 
сучасних умовах господарювання необхідне введення 
комплексної методології та заснованого на ній інстру-
ментарію, які дозволять модернізувати організаційну 
й інформаційну структуру підприємств, що є об’єктом 

 

  

Власники суб’єкта
господарювання
(у т. ч. держава)

 

 

Забезпечення
фінансової

безпеки
із використанням

внутрішнього
аудиту

 

Фінансові інтереси
власників суб’єкта
господарювання  

Фінансова безпека
суб’єкта

господарювання  

Загрози
фінансовій

безпеці  

Внутрішній аудит
суб’єкта

господарювання 

Внутрішнє
середовище  

Зовнішнє
середовище 

Рис. 1. Місце ВА в забезпеченні ФБСГ

ВА є інструментом, який дозволяє не тільки оці-
нювати системи корпоративного управління, СВК та 
управління ризиками, але й аналізувати та прогнозувати 
інформаційні потоки, оцінювати діяльність із забезпе-
чення ФБСГ на різних напрямах та рівнях, забезпечува-
ти досягнення стратегічної мети діяльності СГ. 

Необхідність упровадження ВА в діяльність СГ у 
сучасних українських реаліях обумовлюється нестійким 
фінансовим і політичним станом держави, необхідністю 
забезпечувати високий рівень конкурентоспроможно-
сті вітчизняних СГ та ефективне використання держав-
них фінансових ресурсів.

Своєю чергою, впровадження ВА в забезпечення 
ФБСГ дозволить своєчасно діагностувати загрози зо-
внішнього середовища та розробляти заходи протидії 
цим загрозам. Отже, впровадження ВА в діяльність СГ 
не може бути відокремленим заходом, воно повинно 
мати комплексний характер, тобто ВА як складова ВК 
інтегрується в інші підсистеми СГ.

До того ж, слід зазначити, що для досліджуваних 
СГ корпоративного сектора економіки ВА виступає 
більш динамічним, гнучким і менш регламентованим 
поняттям, його застосування можливе на різних рівнях 
та етапах діяльності СГ корпоративного сектора еко-
номіки, оскільки виробнича діяльність передбачає на-
явність тривалого виробничого циклу та значні обсяги 
обміну інформацією.

державної та комунальної власності (система управлін-
ня на яких переважно корпоративна), а отже, вирішува-
ти базові проблеми їх розвитку. Для цього і пропону-
ється використовувати ВА [3; 5; 9; 10; 14–18]. Дослід-
ники зазначають, що ВА – це система, яка орієнтована 
на майбутній розвиток підприємства. Це процес оцінки 
СВК конкретного підприємства і розробки шляхів для 
досягнення мети, яку воно ставить перед собою.

У МСППВА, до яких сьогодні адаптується вітчиз-
няне законодавство, ВА визначено як складову 
управлінської діяльності, що допомагає організа-

ції досягати поставлених цілей завдяки систематичному, 
послідовному підходу до оцінки ефективності процесів 
управління та систем контролю й управління ризиками 
[20]. Знаходячись на перетині обліку, інформаційного за-
безпечення, контролю і координації, ВА посідає особли-
ве місце в управлінні підприємством: він зв’язує разом усі 
ці функції, інтегрує, оцінює та надає рекомендації щодо 
їх координації, причому не підміняє управління підпри-
ємством, а тільки переводить його на якісно новий рі-
вень. ВА є своєрідним механізмом саморегулювання на 
підприємстві, що забезпечує зворотний зв’язок [21].

Отже, виходячи з огляду наукових праць, в яких 
розглядається впровадження ВА, основна мета впро-
вадження ВА в діяльність СГ сформульована таким чи-
ном: забезпечення максимізації прибутку та стабільного 
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розвитку СГ шляхом виявлення причинно-наслідкових 
зв’язків змін у діяльності СГ, координації управлінських 
процесів, створення підґрунтя для прийняття і реаліза-
ції максимально виважених управлінських рішень. 

Ґрунтуючись на узагальненні поглядів провідних 
науковців на розуміння сутності ВА, пропонується під 
ВА розуміти систему методів, способів та інструмента-
рію забезпечення ефективної діяльності СГ, засновану 
на оцінці різних напрямів діяльності СГ та управлін-
ських функцій, основною спрямованістю якої є надання 
об’єктивної та релевантної впевненості (у вигляді на-
дання пропозицій та рекомендацій) щодо підвищення 
ефективності системи управління ризиками, контролю 
та управління, а також результативності витрат фінансо-
вих ресурсів. У результаті визначення мети впроваджен-
ня ВА в діяльність СГ, розгляду сутності ВА та особ-
ливостей функціонування цієї системи в забезпеченні 
ФБСГ у загальних рисах, можна стверджувати, що ВА 
необхідно використовувати як один із основних інстру-
ментів забезпечення ФБСГ.

Забезпечення ФБСГ з використанням принципо-
вих засад ВА дозволить оптимізувати процес забезпе-
чення захисту фінансових інтересів власників (керів-
ників) СГ від загроз, оскільки ВА дозволяє оцінювати 
функції різних підрозділів, реалізовувати їх комплексно. 
Ця думка підтверджується визначенням ВА у МСППВА 
та у Практичних рекомендаціях до їх застосування осно-
вних положень Міжнародної професійної практики ВА 
[20; 21], які виділяють провідною функцією ВА оцінку 
всієї системи фінансово-господарської діяльності СГ для 
забезпечення цілеспрямованого управління СГ. Урахову-
ючи наведене вище, необхідно сформувати етапи впро-
вадження ВА в систему забезпечення ФБСГ (рис. 2). 

Дотримання наведених на рис. 2 етапів упрова-
дження ВА в систему забезпечення ФБСГ дозволить СГ 
побудувати ефективну систему забезпечення ФБ.

ВИСНОВКИ
Отже, запропонований науково-методичний під-

хід до впровадження ВА в систему забезпечення ФБСГ 
враховує складові забезпечення ФБСГ, що дозволяє 
розширювати межи забезпечення ФБСГ, підтримувати 
захист фінансових інтересів власників СГ (серед яких є 
держава), а отже – ефективно управляти державними 
фінансовими ресурсами.

У зв’язку з цим як напрям подальших досліджень 
доречним є обґрунтування методичних рекомендацій 
щодо впровадження ВА в діяльність СГ з урахуванням їх 
рівня фінансової безпеки задля оптимізації фінансових 
потоків останніх та підвищення ефективності управлін-
ня державними фінансами.                    
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Рис. 2. Науково-методичний підхід щодо впровадження ВА в систему забезпечення ФБСГ
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Гнєдков А. В., пузаткова Ю. Є. Визначення справедливої вартості кредиту як запорука його прибутковості
Метою статі є пошук шляхів і вивчення досвіду західноєвропейських і американських банків у встановленні справедливої ціни на кредитну послугу. 
Визначено, що в результаті дерегулювання банківської сфери, яке має місце в багатьох країнах, і відповідного зростання конкуренції значно скоро-
тилася маржа банківського прибутку, одержуваного від депозитів і кредитів. Правильне встановлення процентної ставки за кредитами стає ще 
більш нагальним завданням. В Україні поки що не склався повноцінний ринок кредитів. Це пов’язано, в першу чергу, з тим, що багато підприємств, 
які мають потребу в кредитних ресурсах, є практично неплатоспроможними. При використовуванні наявних методів оцінки кредитоспромож-
ності позичальників банками враховується, що значна їх кількість має високий рівень заборгованості через неплатежі. Таким чином, розглянуто 
деякі варіанти побудови процентних ставок при видачі кредиту підприємствам і організаціям. Визначено метод, який дає банкам більшу прибут-
ковість при мінімальній базовій ставці, а також тверде підґрунтя для доведення до відома клієнта справедливості використання тих чи інших 
складових комісійних зборів.
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УДК 657.9
Гнедков А. В., Пузаткова Ю. Е. Определение справедливой  

стоимости кредита как гарантия его прибыльности
Целью статьи является поиск путей и изучение опыта западноевро-
пейских и американских банков в установлении справедливой цены на 
кредитную услугу. Определено, что в результате дерегулирования 
банковской сферы, которое имеет место во многих странах, и соот-
ветствующего роста конкуренции значительно сократилась маржа 
банковской прибыли, получаемой от депозитов и кредитов. Правиль-
ное установление процентной ставки по кредитам становится еще 
более насущной задачей. В Украине пока не сложился полноценный 
рынок кредитов. Это связано, в первую очередь, с тем, что многие 
предприятия, которые нуждаются в кредитных ресурсах, являются 
практически неплатежеспособными. При использовании имеющихся 
методов оценки кредитоспособности заемщиков банками учитыва-
ется, что большинство из них имеет высокий уровень задолженности 
из-за неплатежей. Таким образом, рассмотрены некоторые вариан-
ты построения процентных ставок при выдаче кредита предприяти-
ям и организациям. Определен метод, который дает банкам большую 
доходность при минимальной базовой ставке, а также твердое обо-
снование для доведения до сведения клиента справедливости исполь-
зования тех или иных составляющих комиссионных сборов.
Ключевые слова: платежеспособность, заемный капитал, кредит, 
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Формул: 5. Библ.: 8. 
Гнедков Артур Викторович – кандидат экономических наук, декан фа-
культета экономики и финансов, Донбасский государственный тех-
нический университет (пр. Победы, 84, Лисичанск, 93100, Украина)
E-mail: artur.gnedkov@gmail.com
Пузаткова Юлиана Евгеньевна – главный бухгалтер, Донбасский го-
сударственный технический университет (пр. Победы, 84, Лисичанск, 
93100, Украина)
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Hniedkov A. V., Puzatkova Yu. Ye. Determining the Fair Value of Credit  

as a Guarantee of Its Profitability
The article is aimed at finding ways and learning from the experience of 
Western European and American banks as to establishing fair prices for the 
crediting service. It has been determined that, as a result of deregulation of 
the banking sector, which is the case in many countries, and of a correspond-
ing increase in competition the margin of banking profits from deposits and 
credits has been significantly reduced. The correct setting of the interest 
rate on credits becomes even more urgent. Ukraine still doesn’t have a full-
fledged market for credits. This is primarily because of the fact that many 
companies that need credit resources are virtually insolvent. When using 
existing methods to assess the creditworthiness of borrowers on the part of 
banks, is considered that most of them have high levels of debt due to non-
payment. Thus, some of the variants for determining interest rates while 
crediting companies and organizations are discussed. The method that gives 
banks greater yield at the lowest basic rate, as well as solid justification for 
bringing to the attention of customer equity in those or other components of 
the fees, have been identified.
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