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вищення ефективності використання наявного при-
родно-ресурсного потенціалу лісогосподарських під-
приємств.

Висновки. Результати досліджень свідчать 
про те, що система планування, обліку, контр-
олю та калькулювання недеревних лісових ресур-
сів на підприємствах лісового господарства потре-
бує подальшого вдосконалення. Назріла об’єктивна 
необхідність включити до системи показників 
виробничо-господарської діяльності підприємств 
основні економічні показники заготівлі продукції 
із дикорослих, нарівні з іншими видами продукції 
[4, с. 47-48]. У лісогосподарських підприємствах 
необхідно складати Програми формування, збере-
ження та обліку лісових ресурсів, а не лише голо-
вних лісоутворюючих порід, де, за допомогою різ-
них способів та методів, здійснювати планування 
та прогнозування обсягу деревних та недеревних 
лісових ресурсів. У межах підприємств лісового гос-
подарства, використовуючи планові і статистичні 
матеріалами (плани лісонасаджень, таксаційні 
описи, грунтово-лісотипологічні дослідження площ, 
статистику заготівель тощо), треба складати плани 
та прогнози обсягів одержання недеревних лісових 
ресурсів в розрізі конкретних ділянок, видів про-
дукції та строків надходження. У даному сенсі вели-
кого значення набувають натуральні вимірники та 

натурний облік, який дає змогу також шляхом про-
ведення інвентаризації здійснювати облік площ та 
обсягів фактичних заготівель недеревних лісових 
ресурсів. Розкриття інформації про економічний та 
екологічний стан лісових ресурсів підприємств лісо-
вого господарства України дасть змогу підвищити 
рівень їхньої інвестиційної привабливості.
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Постановка проблеми. В Україні промислово-фінан-
сові групи (далі – ПФГ) як найбільш популярна форма 
об’єднання капіталу являють собою об’єднання окремих 
компаній з метою отримання прибутку в межах чин-
ного законодавства. Йдеться про холдинги, концерни, 
корпорації тощо. Банки відіграють неабияке значення у 

процесі діяльності ПФГ. Адже вони є і джерелом фінан-
сування, і безпосереднім керівником групи, і її обслу-
говуючим центром. Нині вітчизняне законодавство не 
зовсім чітко визначає механізм і правила функціону-
вання ПФГ в Україні. Крім того, важливо дослідити 
головні аспекти нагляду банків учасників ПФГ.



141ауковий вісник Херсонського державного університетуН
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

ПФГ досліджували багато вітчизняних дослідни-
ків, зокрема: О.І. Барановський, Т.А. Васильєва, 
З.М. Васильченко, О.М. Воробйов, І.Ф. Комарниць-
кий, Р.Г. Комарницька, М.І. Крупка, Б.Л. Луців, 
Л.Ю. Сисоєва та ін.

Постановка завдання. У процесі дослідження 
доцільно розглянути основні види ПФГ, а також 
роль і функції банків, які є їх учасниками, звернути 
увагу на проблеми банківського нагляду.

Виклад основного матеріалу дослідження. Відомі 
такі види ПФГ:

1) за територіальним розташуванням – регіо-
нальні, державні, транснаціональні;

2) за формою власності – приватні, державні, змі-
шані;

3) за організаційною побудовою – горизонтальні, 
вертикальні, конгломератні;

4) за цільовим призначенням – створені з ініціа-
тиви учасників, державне замовлення.

На практиці структура ПФГ включає в себе три 
складові частини (рис. 1).

Фінансові установи: банки, інвестиційні компанії,
пенсійний фонд, консалтингові та брокерські фірми

Виробничі підприємства

Комерційні установи: біржі, страхові компанії, транспортні 
та сервісні компанії

Рис. 1. Структура промислово-фінансових груп

Так, у розвинених країнах фінансова струк-
тура, здебільшого банки, є центрами ПФГ. Працю-
ючи на певне коло підприємств, банк добре обізна-
ний про процеси руху їх фондів. У разі виникнення 
будь-яких проблем банк одразу здійснює необхідні 
заходи, адже результати того чи іншого виробничого 
процесу безпосередньо торкаються прямих економіч-
них інтересів. Як учасник ПФГ банк може викону-
вати як активну, так і пасивну функції:

1) обслуговування грошових потоків, здійснення 
розрахункових операцій між учасниками ПФГ. За 
таких умов банк суттєво не впливає на інвестиційно-
інноваційний розвиток ПФГ;

2) банк виконує роль фінансового центру бізнес-
групи, тобто банк стає головною компанією ПФГ і не 
тільки контролює фінансові потоки групи, а й здій-
снює її загальну фінансово-інвестиційну діяльність. 
Саме банк здійснює фінансовий менеджмент ПФГ в 
цілому та керує діяльністю усіх інших фінансових 
інститутів.

Яскравим прикладом вітчизняної ПФГ є холдин-
гова компанія «Київміськбуд», яка включає буді-
вельне підприємство, підрядні та проектні органі-
зації і банк «Аркада» [6]. Такого виду ПФГ буде 
регулюватисЯ нормами і положеннями Закону Укра-
їни (ЗУ) «Про банки і банківську діяльність». Так, 
ЗУ визначає поняття банківської групи та банків-
ської холдингової групи. Встановлено, що банківська 
група – це група юридичних осіб:

1) які мають спільного контролера, що склада-
ється з материнського банку, його однієї чи кількох 
українських та/або іноземних дочірніх та/або асо-
ційованих компаній, які є фінансовими установами 
або для яких надання фінансових послуг є переваж-
ним видом діяльності, або

2) складається з материнського банку, який є 
контролером, його однієї чи кількох українських 
та/або іноземних дочірніх та/або асоційованих ком-
паній, які є фінансовими установами або для яких 
надання фінансових послуг є переважним видом 
діяльності, або

3) які мають спільного контролера, що скла-
дається з двох або більше українських фінансових 
установ та/або компаній, для яких надання фінан-
сових послуг є переважним видом діяльності, їх 
українських та/або іноземних дочірніх та/або асо-
ційованих компаній, які є фінансовими установами 
або для яких надання фінансових послуг є переваж-
ним видом діяльності, в якій банківська діяльність є 
переважною, або

4) що складається з небанківської фінансової 
установи або компанії, для якої надання фінансових 
послуг є переважним видом діяльності, яка є контр-
олером, її однієї або декількох українських та/або 
іноземних дочірніх та/або асоційованих компаній, 
які є фінансовими установами або для яких надання 
фінансових послуг є переважним видом діяльності, в 
якій банківська діяльність є переважною [5].

У межах ПФГ банк виконує такі операції, як:
– здійснює розрахунки між учасниками ПФГ;
– створює оптимальну кореспондентську мережу 

в країні та закордоном;
– кредитує учасників ПФГ;
– пільгові умови щодо обслуговування членів ПФГ;
– безкоштовне надання банківських послуг;
– надання інших, зокрема консультаційних, 

юридичних послуг за різними напрямами діяльності 
[2, ст. 118].

Як правило, найбільшого успіху досягають ті 
ПФГ, які очолюють фінансово-кредитні установи. 
Адже вони володіють значним досвідом управління 
корпоративними фінансами й інвестиційними проек-
тами, фондового, прямого і непрямого інвестування. 
Саме банки і великі корпорації є основним локомоти-
вом міждержавної економічної інтеграції.

Інтерес банків до ПФГ пояснюється такими фак-
торами:

- зниженням прибутковості основних банківських 
операцій, значним зростанням конкуренції на ринку 
банківських послуг та втратами, які понесли банки у 
зв’язку з фінансово-економічною кризою;

- банк отримує можливість посилити свої фінан-
сові позиції шляхом концентрації активів ПФГ;

- зниженням та диверсифікацією кредитного 
ризику. Кредитування промисловості, особливо дов-
гострокове, є ризикованим в умовах економічної та 
політичної нестабільності;

- отримуючи контроль над промисловими під-
приємствами, банк швидко розширює сфери свого 
впливу, збільшуючи частку на ринку лізингових, 
факторингових та інших послуг;

- експансія іноземного фінансового капіталу та 
банківських структур, які за своїми фінансовими 
можливостями значно перевищують вітчизняні 
банки, різко скорочує клієнтську базу українських 
банків, саме в таких умовах вітчизняні банки у 
складі ПФГ можуть не лише зберегти своїх клієнтів, 
а частково розширити її за рахунок нових підпри-
ємств та фізичних осіб, які працюють на підприєм-
ствах даних бізнес-груп [2, ст. 119-120];

- підтримка Національного банку України (НБУ), 
зокрема надання пільг, що передбачають зниження 
норм обов’язкового резервування, зміни інших нор-
мативів з метою підвищення їхньої інвестиційної 
активності.
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Можна сказати, що з появою ПФГ бурхливо роз-
вивається форма взаємодії фінансових і промисло-
вих структур, що дозволяє фінансовим установам 
ефективно не тільки розподіляти свої ресурси, але й 
керувати їх використання позичальником. З іншого 
боку, промислові структури одержують надійного і 
постійного контрагента, що здійснює гнучке і все-
бічне фінансування і фінансове обслуговування його 
нестатків.

У процесі дослідження проаналізовано переваги 
та недоліки функціонування ПФГ. А оскільки дослі-
дження стосується ролі банків у складі ПФГ, то 
варто розглянути, перш за все, позитивні наслідки 
концентрації банківського капіталу. Отже, сюди 
можемо віднести:

– підвищення фінансової стійкості та ліквідності 
банку;

– зменшення кредитних та інвестиційних ризи-
ків;

–  прискорення оборотності обігових коштів під-
приємств групи;

– збільшення можливостей контролю та управ-
ління за реалізацією кредитованих проектів;

– підвищення взаємної поінформованості і, як 
наслідок, взаємодовіри [3, ст. 16].

Банк, який увійшов до складу ПФГ, основний 
свій дохід формує не від кредитних операцій, а за 
рахунок додаткових дивідендів від підвищення ефек-
тивності роботи підприємств – учасників групи.

Отже, доцільність участі банків у ПФГ зумов-
лена, передусім, можливістю вирішення низки стра-
тегічних для себе питань: забезпечення стійкості, 
збільшення власної фінансової бази за рахунок роз-
ширення клієнтської бази, підвищення рівня креди-
тоспроможності і повернення кредитів, формування 
кредитного та інвестиційного портфелів зі зниженим 
ступенем ризику, збільшення ступеня участі в інвес-
тиційних проектах власних клієнтів [8, с. 153].

До негативних сторін створення та функціону-
вання ПФГ можна віднести:

– складність централізованого контролю та 
управління підприємствами групи;

– неможливість ведення єдиного обліку підпри-
ємств групи;

– імовірність зловживань домінуючої сторони, її 
недобросовісності;

– високий ризик виникнення монополій [3, ст. 17].
При перелічених недоліках процесу капіталізації, 

досягнення кінцевого позитивного ефекту має забез-
печуватися за рахунок суттєвого розширення функ-
цій банку в діяльності ПФГ, зокрема:

- інвестиційна і портфельна діяльність в інтер-
есах усієї групи;

- допомога в організації та проведенні емісійної 
діяльності підприємств-учасників ПФГ;

- організація та проведення взаєморозрахунків;
- здійснення трастових операцій;
- проведення лізингових і факторингових опера-

цій;
- венчурне фінансування інноваційної діяль-

ності;
- надання інформаційних (консалтингових) 

послуг тощо [8, с. 153].
Отже, ПФГ – це об’єднання, до якого можуть 

входити як промислові підприємства, так і сільсько-
господарські підприємства, банки, наукові і проек-
тні установи з метою реалізації державних програм 
розвитку пріоритетних галузей виробництва і струк-
турної перебудови вітчизняної економіки, включа-
ючи програми згідно з міждержавними договорами, 

а також виробництва кінцевої продукції. Мова йде 
про об’єднання установ та організацій різних форм 
власності, що мають на меті отримання прибутку. 
Необхідність такого об’єднання ставить перед ПФГ 
низку питань стосовно ведення обліку розрахунків та 
складання і подання фінансової звітності. 

У статті 12 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» 
зазначено, що небанківські фінансові установи, які є 
учасниками банківської групи, підлягають нагляду 
з боку НБУ в межах нагляду на консолідованій та 
субконсолідованій основі.

НБУ також погоджує відповідальну особу групи 
за попередньо наданим клопотанням, яке має міс-
тити обґрунтування щодо визначення такої особи, та 
інших встановлених документів. Якщо за висновком 
НБУ відповідальна особа, визначена групою, не спро-
можна забезпечити виконання покладених на неї 
функцій, то відповідальною особою є банк – учасник 
групи з найбільшим значенням активів за останній 
звітний період (квартал). Відповідальна особа банків-
ської групи зобов’язана повідомити НБУ про зміни 
щодо структури власності банківської групи та видів 
діяльності її учасників не пізніше 30 календарних 
днів після настання таких змін. Відповідальна особа 
банківської групи складає консолідовану звітність 
на основі звітності учасників банківської групи у 
порядку, визначеному Національним банком Укра-
їни.

Учасники банківської групи зобов’язані подавати 
відповідальній особі банківської групи звіти, інфор-
мацію та документи, необхідні для підготовки консо-
лідованих звітів, та забезпечувати виконання вимог 
щодо нагляду на консолідованій основі.

Встановлено, що загальна сума прямої та/або 
опосередкованої участі учасників банківської групи 
в статутному капіталі юридичної особи, що не є 
фінансовою установою, не повинна перевищувати 
15 відсотків консолідованого регулятивного капіталу 
банківської групи, а загальна сума прямої та/або 
опосередкованої участі учасників банківської групи 
в статутному капіталі всіх юридичних осіб, які не є 
фінансовими установами, не повинна перевищувати 
60 відсотків консолідованого регулятивного капіталу 
банківської групи. Сума вкладень учасників банків-
ської групи в капітал страхової компанії виключа-
ється з регулятивного капіталу банківської групи.

Контроль за операціями між учасниками банків-
ської групи здійснює НБУ, у тому числі і за опе-
раціями між учасниками банківської групи та їх 
пов’язаними особами, які не є фінансовими устано-
вами. Сукупний обсяг операцій, що генерують кре-
дитний ризик, між учасниками банківської групи 
та їх пов’язаними особами, які не є фінансовими 
установами, не повинен перевищувати 20 відсотків 
консолідованого статутного капіталу банківської 
групи. Сукупний обсяг операцій, що генерують кре-
дитний ризик, між учасниками банківської групи та 
однією пов’язаною особою банківської групи, яка не 
є фінансовою установою, не повинен перевищувати 
5 відсотків консолідованого статутного капіталу бан-
ківської групи [5].

Висновки. У процесі дослідження охарактери-
зовано основні види промислово-фінансових груп в 
Україні. Визначено роль і функції банків у складі 
промислово-фінансових груп. Встановлено, що 
завдяки входженню до складу ПФГ банківських 
установ, підприємства – учасники групи отримують 
необхідне їм фінансування та якісне і оперативне 
обслуговування. З іншого боку, банки зацікавлені 
в участі в ПФГ, оскільки при цьому створюються 



143ауковий вісник Херсонського державного університетуН
реальні можливості розширення сфери діяльності, 
підвищення потенціалу прибутковості і фінансової 
стійкості. Крім того, наведено основні позитивні і 
негативні наслідки ПФГ. Встановлено, що функції 
нагляду і контролю діяльності ПФГ, учасниками 
яких є банки здійснює НБУ.
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Статья посвящена исследованию непрерывности деятельности как методологической основы концепции функционирую-
щего предприятия. Предложена общая схема места и роли принципа непрерывности деятельности предприятия в системе 
фундаментальных положений бухгалтерского учета. Обоснована целесообразность применения теории этапов жизненного ци-
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Постановка проблеми. Управління безперерв-
ністю діяльності є одним із головних напрямів фор-
мування стратегії щодо забезпечення економічної 
безпеки, яка характеризує здатність бізнес-утво-
рення до суверенності, поліфункціональності, авто-
номності інтересів, внутрішньої консолідації та коор-
динації, корпоративної соціальної відповідальності.

Принцип безперервності діяльності є ключовою 
концепцією сучасною бухгалтерської теорії і прак-
тики усього світу [1]. Безперервність діяльності є 
не лише методологічним принципом, але ідеєю, яка 
наголошує, що господарська діяльність підприємства 
спрямована перш за все на продовження і розвиток 
і заздалегідь не обмежена певним часом або цільо-
вими рамками. Також принцип безперервності має 

велике значення не лише як окремий принцип, а як 
об’єднуюча ланка в традиційній системі принципів і 
методів бухгалтерського обліку [2].

Більшість науковців займаються вивченням 
загальновідомих постулатів бухгалтерського обліку, 
які формують його наукову парадигму, але питання 
методологічного поєднання наукових розробок щодо 
визначення принципу безперервності в системі сучас-
них наук з управління лишаються поза увагою нау-
кової спільноти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Прин-
цип безперервності увійшов до сучасної економічної 
термінології як запозичений з міжнародних стан-
дартів, в основі яких лежить традиція англо-амери-
канської школи обліку, прихильниками якої вва-


