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структурными подразделениями в связи с учетом общебанков-
ских затрат, а также в случае внутреннего трансфертного ценооб-
разования на банковские ресурсы, материальные ценности и т. д.,  
позволяющий адекватно проводить оценку деятельности струк- 
турных подразделений, называется аллокацией. 

Косвенные общебанковские доходы-расходы изначально от-
носятся на центры затрат (ЦЗ), а затем аллокируются на соответ-
ствующие структурные подразделения (ЦФО). Основной прин-
цип аллокаций — все расходы, понесенные ЦЗ или ЦФО должны 
быть распределены на соответствующие структурные подразде-
ления, в отношении которых были понесены данные расходы. 

Финансовый результат структурного подразделения опреде-
ляется как разность между суммарным доходом и суммарным 
расходом. Расчет финансового результата производится финан-
совым отделом после выполнения всех корректировок доходов и 
расходов структурных подразделений в следующей.  
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ЕКОНОМІЧНА ДОДАНА ВАРТІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ  
ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ БАНКОМ 

Впровадження концепції управління, спрямованої на вартість 
(Value Based Management), яка нині отримала значне поширення 
на ринках розвинених країн, супроводжується суттєвим рефор-
муванням процесів планування, обліку і аналізу результатів діяль- 
ності банку, а також використанням нових для вітчизняної прак-
тики управлінських інструментів і технологій. В якості таких ін-
струментів пропонується використовувати ключові індикатори, 
які не тільки засвідчуватимуть зростання (зменшення) банком 
доданої вартості для своїх власників, але й надаватимуть кількіс-
ну оцінку цим процесам. Світова фінансова наука та практика за 
останні десятиріччя накопичила достатньо великий арсенал тако-
го роду індикаторів. Проте, на наш погляд, найбільш цікавими 
для впровадження є показники доданої економічної вартості 
(economic value added — EVA) та доданої акціонерної вартості 
(shareholder’s value added — SVA), які, до того ж, нині є найбільш 
поширеними у західних корпораціях і банках.  
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Значний вклад у розробку цих індикаторів внесли такі відомі 
вчені, як Альфред Маршалл, Пітер Друкер, Джоуел М. Стерн, 
Джон Шилі, Альфред Раппапорт та ін. На основі досліджень цих 
вчених пізніше були розроблені концепції економічної та акціо-
нерної доданої вартості. 

У контексті економічної доданої вартості, банк створює дода-
ну вартість для своїх акціонерів лише у тому випадку, якщо його 
операційні прибутки перевищують сукупні витрати на залучення 
акціонерного капіталу. Таким чином, за допомогою показника 
EVA можна провести аналіз ефективності роботи банку та визна-
чити величину додатково отриманої або втраченої акціонерами 
вартості. Проте, оцінка можливостей впровадження показника 
EVA у діяльність вітчизняних банків дозволила виявити певні 
проблеми, зокрема фактичну відсутність налагодженого обліку, 
побудованого відповідно до міжнародних стандартів, а також 
складність розрахунку альтернативної вартості акціонерного ка-
піталу в Україні внаслідок відсутності необхідної статистичної 
бази та слабкого розвитку фінансового ринку взагалі. Однак, за-
значені проблеми не є суттєвими перешкодами для застосування 
концепції економічної доданої вартості в банках і можуть бути 
вирішені завдяки використанню відповідних технологій та під-
вищенню кваліфікації працівників.  

Дещо подібною за економічною природою до концепції еко-
номічної доданої вартості є концепція акціонерної доданої варто-
сті. Обидві концепції мають єдине призначення — визначити ве-
личину остаточного, «економічного», доходу для власників 
банку. Проте, методичні підходи до розрахунку індикаторів EVA 
та SVA є різними.  

Якщо в якості складових EVA використовуються поточні фі-
нансові результати, SVA передбачає орієнтацію на майбутні 
грошові потоки. Так, згідно концепції додаткової акціонерної вар- 
тості, величину SVA можна визначити на основі дисконтування 
майбутніх операційних грошових потоків, які бізнес має забезпе-
чити протягом певного періоду часу, із вирахуванням поточної 
вартості додаткових інвестицій, що вимагатиме його розвиток. 
Таким чином, за допомогою концепції SVA можна уникнути за-
лежності від поточних бухгалтерських результатів. У той же час, 
величина SVA є менш об’єктивною і зрозумілою, оскільки ви-
пливає із складних розрахунків та довгострокових прогнозів, які 
досить часто мають невизначений характер.  

Кожен із зазначених показників має власні недоліки та пере-
ваги, а тому й специфічні сфери застосування. Банки самі мають 
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вибирати, набір яких характеристик є визначальним для створен-
ня власної системи моніторингу, аналізу і стимулювання проце-
сів створення доданої вартості.  

Проте, на нашу думку, найефективнішим шляхом запрова-
дження системи управління вартістю акціонерного капіталу бан-
ку є створення комплексної системи, що передбачатиме викорис-
тання як показника EVA, так і показника SVA, що дозволить 
банкам ефективно планувати свій розвиток, об’єктивно оцінюва-
ти роботу всього банку і окремих його підрозділів та співробіт-
ників і, нарешті, легко контролювати процеси приросту вартості 
акціонерного капіталу.  
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ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ  
ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 

В сучасних умовах побудови нового ринкового механізму од-
нією із причин, яка стримує розвиток фінансування реального сек- 
тора економіки України, є нерозвиненість фінансового ринку та 
запровадження ефективних схем його діяльності. Як переконує 
світовий і вітчизняний досвід, позитивна тенденція призупинення 
спаду та початку економічного зростання залежить саме від фун-
кціонування фінансового ринку в цілому, розвитку його сегмен-
тів, стану кон’юнктури і, в першу чергу, його інфраструктури. 

Досліджуючи інфраструктуру фінансового ринку, необхідно 
підкреслити, що нова інституціональна економічна теорія цій 


