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СЕКЦІЯ 1
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В ПЕРІОД ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ
НЕСТАБІЛЬНОСТІ: ПРІОРИТЕТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ
ТА ПОДАЛЬШОГО ПОСТУПУ
АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ЗАСТОСУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ТА
ЕКОНОМІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ
ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТУРИСТИЧНОГО
КОМПЛЕКСУ
Бєлікова С. О., аспірант,
спеціальність «Економіка»
Науковий керівник: д.е.н., проф. Васильців Т. Г.
Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ
У сучасних умовах нестабільності світова економіка зазнає кардинальних змін, що
виявляються в нових формах світогосподарських зв’язків, міжнародної торгівлі, руху
капіталів, транснаціональної діяльності, інтеграційних процесів на світовому рівні.
Зважаючи на те , що головною проблемою сучасного європейського простору є
загострення фінансово-економічних питань в країнах ЄС, саме туризм використовується
як механізм стимулювання національного розвитку та покращення добробуту населення
у зв’язку з цим доцільним є вивчення та систематизація світового досвіду державного
регулювання розвитку та забезпечення економічної безпеки туристичного комплексу.
Державне регулювання туристичної галузі доцільно розглядати як сукупність форм
і методів цілеспрямованого впливу органів державної влади на розвиток туристичної
галузі та створення умов для ефективної їх співпраці з органими місцевого
самоврядування та представниками приватного сектора щодо розвитку тури¬зму за
допомогою організаційних та економічних інструментів [3]. Державне регулювання
туристичної галузі доцільно розглядати як сукупність форм і методів цілеспрямованого
впливу органів державної влади на розвиток туристичної галузі та створення умов для
ефективної їх співпраці з органими місцевого самоврядування та представниками
приватного сектора щодо розвитку туризму за допомогою відповідних інструментів
Науковцем Є. Козловським було запропоновано класифікацію інструментів
державного регулювання в туристичній галузі за сферами їх застосування [2]:
– у правовій сфері (удосконалення нормативно-правової бази, візової стратегії;
розвиток методології ліцензування, стандартизації, сертифікації у сфері туризму);
– в економічній сфері (податкове регулювання; бюджетне фінансу- вання програм
розвитку туризму; створення сприятливих умов для залучення інвестицій в туризм);
– у соціальній сфері (вирішення проблем адресного соціального туризму; сприяння
працевлаштуванню сільських жителів у структурах галузі);
– у науково-освітній сфері (розвиток наукових досліджень турис- тичної діяльності;
створення інформаційно-аналітичної бази туристичної галузі; забезпечення підготовки
професій- них кадрів для сфери туризму);
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– у сфері організації туризму (формування позитивного іміджу країни на
міжнародному туристичному ринку; сприяння в просуванні туристичного продукту на
внутрішній і світовий ринки; створення умов для ефективного використання туристичної
інфраструктури).
Запропоновані автором інструменти державного регулювання туристичного
комплексу мають добре сформовану структуру, однак, на нашу думку є не достатньо
визначеними. Більш конкретрий перелік пропонує А. Чкан, який виділяє три групи
напрямків державного регулювання законодавчі, адміністративні та економічні. До
законодавчих науковець відносить затвердження дієвих стратегічних програм розвитку
туризму з визначенням особливого статусу туризму, пріоритетності внутрішнього
туризму; створення вільних економічних зон і територій пріоритетного розвитку;
удосконалення норм сертифікації та стандартизації послуг, системи ліцензування;
оптимізація процедур ведення реєстру територій сфери туризму; налагодження відносин
партнерства з іноземними державами щодо обміну досвідом з приводу розбудови
і розвитку туризму; спрощення земельного законодавства (відвід земельних ділянок для
будівництва об’єктів туристичної інфраструктури, нормативи в орендних відносинах);
проведення тендерів на використання в цілях туризму заповідних територій;
регулювання процедур візового оформлення і отримання закордонних паспортів.
Адміністративними вважає розподіл повноважень спеціалізованих органів
управління туризмом; аудиторські перевірки туристичних суб’єктів; розробка дієвих
програм залучення інвестицій; створення баз даних основних діячів туристичного ринку;
формування сучасної системи статистичних показників; підвищення ефективності
підготовки спеціалістів сфери туризму; активізація рекламно-інформаційної політики
держави і регіонів, популяризація на міжнародному і національному рівнях; розробка
нових туристичних маршрутів за умов взаємодії з закладами культури. Економічні
інструменти являють собою забезпечення умов кредитування, субсидування суб’єктів
туризму, що створені в напрямку пропозиції соціальних туристичних послуг; пільгове
оподаткування суб’єктів туризму, які здійснюють значний внесок у розвиток
внутрішнього і в’їзного туризму; фінансування наукових досліджень щодо розробки
технологій ефективного використання туристично-рекреаційного потенціалу країни [6].
На відміну від наведених інструментів, для вирішення більш конкретних завдань,
як наприклад гарантування безпеки туристичного комплексу, необхідна розробка дієвих
механізмів, які можуть бути поділені на організаційні (адміністративні та організаційні
методи регулювання, управління в інтересах державної влади, що забезпечують
ефективну діяльність державно-управлінської системи, встановлюють та дотримують
баланс інтересів між усіма ланками виробничого та реалізаційного процесу
туристичного продукту) та економічні (система прийомів і способів прямого і непрямого
впливу та його спрямування на суспільно- господарський розвиток з дотриманням вимог
економічних законів за певних товарно- грошових відносин і з використанням інших
економічних важелів задля створення умов, що забезпечують досягнення високих
економічних результатів).
Переважна більшість розвинених країн розглядає туризм як чинник лобіювання
економічних, інвестиційних, культурних, політичних та інших інтересів держави [5].
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Відповідно, провадять власну туристичну політику, виходячи з особливостей ресурсного
потенціалу країни, особливостей соціально‐економічного розвитку, міжнародних вимог
та управлінського досвіду в цій сфері. Задля досягнення дієвої практики товаризації
рекреаційних ресурсів території країни з розвиненими туристичними потоками
прослідковується обов’язкове формування та реалізація туристичної політики на
державній основі з умовою створення певного керуючого органу [4]. Основним
завданням таких органів у розрізе забезпечення економічної безпеки є загальне
управління розвитком туризму, збільшення фінансових надходжень від іноземного
туризму, розширення туристичного сезону і напрямів туристичних потоків у нові
туристичні регіони країни, створення позитивного іміджу туристичного комплексу
держари шляхом маркетингових інструментів. В одних країнах це спеціалізовані
міністерства по туризму (Італія – ENIT, Сирія, Пакистан) чи управління по туризму, що
за своїм статусом прирівнюються до міністерств, а в інших – питаннями туризму відає
департамент визначеного урядом одного з галузевих міністерств (Іспанія – Turespaña,
Австрія, Великобританія – «VisitBritain», Мальті — Malta Tourism Authority, Чехія —
CzechTourism), в деяких країнах – це неурядові комерційні організації, в основному
національна асоціація туристичних агентств (Норвегія – NORTRA, Франція – Maison de
la France, Польщі — Польська туристична організація).
Важливим організаційним інструментом державного регулювання є візова політика,
таким чином двадцять дві із двадцяти семи європейських країни-члени Союзу є
частиною Шенгенської зони і мають єдину візову політику. Крім того, чотири держави,
що знаходяться за межами Європейського Союзу — Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія і
Швейцарія — прийняли таку ж форму візової політики, оскільки вони є частиною
Шенгенської зони. Безвізовий режим дозволяє збільшити туристичний потік іноземних
громадян в країну з метою туризму, що сприятливо позначається на економічній безпеці
країни, а також підвищує конкурентоспроможність туристських послуг на світовому
ринку. Тож, можна стверджувати, що він робить позитивний вплив на економічну
безпеку країни, оскільки збільшення кількості прибулих іноземних громадян сприяє
росту виробництва національного туристичного продукту та інвестиційної
привабливості туристичної індустрії, також відбувається активізація та легалізація
підприємницької діяльності, зростання обсягів транскордонного співробітництва що є
позитивно для економіки держави.
Оскільки спрощений візовий режим створює високу конкуренцію серед
підприємств туристичного комплексу країн учасників, доцільним є використання різних
засобів державної інвестиційної політики, як одного із дієвих економічних інструментів
державного регулювання розвитку туристичного комплексу. Досвід зарубіжних країн
демонструє нам основні напрямки участі держави в інвестиційному процесі, націлені на
розвиток туристичної сфери, серед яких зниження ціни інвестицій в туристичні проекти,
що включає часткову дотацію державою кредитів для реструктуризації туристичної
(Словаччина), звільнення від сплати ПДВ, застосування додаткових стимулів для
капіталовкладень, відповідно до розміру інвестицій і рівня забезпечення роботою певної
кількості персоналу інфраструктури (Хорватія), зниження ставки оподаткування,
система прискореної амортизації для деяких видів інвестицій (Польща, Іспанія, Греція),
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передача в довготривалу оренду земельних ділянок на ліберальних умовах під
спорудження туристичних об’єктів (Туреччина, Єгипет, Туніс), податкові канікули для
організацій та підприємців, що розвивають внутрішній і в'їзний туризм (Італія), субсидії
населенню на сплату рекреаційних послуг і система пільг у сплаті податків фізичним
особам у разі використання ними визначеної суми на рекреаційні послуги (Канада).
Вжиті економічні інструменти державного регулювання розвитку туристичного
комплексу вищенаведених країн проявили позитивний вплив на економічну безпеку
держави шляхом покращення фінансово-економічного стану та показників обсягу
діяльності туристичної галузі, збільшення кількості суб’єктів туристичної діяльності,
доходів, середньооблікової кількості штатних працівників, створення сприятливих
фінансово-інвестиційних умови для реалізації інфраструктурних проектів у сфері
туризму та рекреації, завдяки цьому відбувається диверсифікація економічної структури,
змінюються пріоритети у багатьох сферах народного господарства, покращується рівень
життя населення.
Необхідним організаційним інструментом ведення ефективної державної политики
є дослідження власних територій для оцінки туристично-рекреаційного потенціалу та
підготовка програм розвитку туристичного бізнесу. Таким чином у Іспанії у 1962 р. був
створений Інститут досліджень в галузі туризму (The Instituto de Estudios Turísticos). У
США для збору та аналізу інформації про стан туристичного ринку створили
некомерційну організацію ТІА. Міністерством транспорту та громадських робіт у
Франції було засновано науково-дослідну лабораторію для вивчення розвитку туризму.
Опираючись на дані отримані від дослідження функціонування туристичного
комплексу доцільною є розробка стратегій та планів розвитку задля усунення виявлених
недоліків та покращення існуючої ситуації. Прикладом може слугувати Франція, де у
1967 р. уряд країни прийняв план спільного розвитку сільської місцевості і туризму в
Аквітанії. Фінансування плану здійснювалося приватним сектором, а координація
розвитку покладалася на урядову комісію. Задля підтримки розвитку чеських курортів,
сприяння будівництву додаткової інфраструктури для спортивно-рекреаційного
відпочинку, а також пропагування Чеської Республіки за кордоном як ідеального місця
для відпочинку Міністерство регіонального розвитку Чехії створило три підпрограми
державної програми з розвитку туризму.В Угорщині, задля підвищення ефективності
іноземного туризму за рахунок поліпшення туристичного обслуговування; зміцнення
стабільності туристичної галузі за рахунок розвитку внутрішнього туризму; залучення
туристів з нетрадиційно туристич них для Угорщини країн уряд розробив так званий
"План Сечені".Сьогодні Словацьким банком гарантії та розвитку реалізується схвалена
урядом Програма підтримки розвитку туризму, яка передбачає часткову дотацію
державою кредитів для реструктуризації туристичної інфраструктури [1]. Стратегією
розвитку туризму в Польщі на 2007-2015 рр. було визначено, що уряд буде підтримувати
розвиток та підвищення конкурентоспроможності, рентабельності та доступності
національного туристичного продукту.
Отже, створення установ з дослідження та оцінки туристично-рекреаційного
потенціалу дозволяє раціонально використовувати туристично-рекреаційні ресурси,
покращувати ресурсне забезпечення та його стійкий розвиток, збереження історико17

культурних та архітектурних пам’яток, а ліцензування, стандартизація та сертифікація
туристичної діяльності, вдосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення
кваліфікації туристичних кадрів забезпечує підвищення рівня зайнятості та соціального
стану населення, збільшення кількості туристів обслуговуваних на підприємствах
туристичної діяльності та позитивний імідж серед країн світу.
Таким чином, аналіз світового досвіду застосування інструментів державного
регулювання розвитку та забезпечення економічної безпеки туристичного комплексу
показав, що до дієвих організаційних інструментів доцільно віднести: створення установ
з дослідження та оцінки туристично-рекреаційного потенціалу, спрощення
поліцейського та митного контролю на кордонах, ліцензування, стандартизація та
сертифікація туристичної діяльності та вдосконалення системи підготовки,
перепідготовки і підвищення кваліфікації туристичних кадрів, підготовка стратегій,
планів та програм розвитку туристичного бізнесу, проведення активної рекламної
діяльності, до економічних: дотацію державою кредитів для реструктуризації
туристичної інфраструктури ,повне або часткове звільнення від сплати податків
туристичних підприємств, надання субсидій населенню на сплату рекреаційних послуг,
застосування методів прискореної амортизації щодо інвестицій у туризмі, надання в
оренду земельних ділянок під будівництво підприємств туристичного комплексу.
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ КОРПОРАТИВНОЇ
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА НАЦІОНАЛЬНІ
ПЕРСПЕКТИВИ
Биченко Д. О., магістр,
спеціальність «Міжнародний бізнес»
Макаренко С. М., здобувач
Науковий керівник: д.е.н., доц. Макаренко І. О.
ННІ БТ «Українська академія банківської справи»,
Сумський державний університет
З метою подолання наслідків ринкових провалів роль держави зводиться не лише
до боротьби з соціальними та екологічними проблемами, але й створення нормативного
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середовища для просування ініціатив сталого розвитку, досягнення Цілей сталого
розвитку ООН та відповідального ведення економічної діяльності суб’єктами
господарювання. Державна політика у сфері корпоративної соціальної відповідальності
(КСВ) є важливим елементом управління як корпоративним, так і державним секторами
економіки для виконання юридичних та моральних зобов’язань перед існуючими і
майбутніми поколіннями. Ця політика повинна проявлятися у запровадженні цілісних
стратегій КСВ на національному рівні, їх інтеграції у державну політику у сфері сталого
розвитку.
Основними країнами, які досягли значних висот в сфері створення стратегій КСВ та
досвід яких можна брати за приклад, є країни ЄС (континентальна модель КСВ), а також
США та Сполучене Королівство (англосаксонська модель).
Питання КСВ у країнах ЄС традиційно були неявною частиною культурної,
політичної та правової бази. У 2001 року Європейська Комісія опублікувала декларацію
під назвою "Зелена книга", яка заохочує створення системи КСВ в Європі. У 2010 р. в
межах Стратегії забезпечення розумного, стійкого та всеосяжного зростання у ЄС
«Європа – 2020» започатковано 7 флагманських ініціатив, спрямованих на досягнення
Цілей сталого розвитку засобами КСВ, У європейських країнах уряд, як правило,
відіграє значну економічну та соціальну роль у суспільстві. Бізнес у більшій мірі
контролюється регулюванням та законодавством, а компанії та громадяни вважають, що
вони сприяють КСВ через високі податки. Саме за рахунок податків в кінцевому
підсумку є змога створювати систему, в якій ні громадяни, ні корпорації не повинні
турбуватися про соціальне благополуччя суспільства[2].
Для прикладу, в Данії внаслідок започаткування певної національної бізнес-системи
з інтегрованою складовою КСВ в середині 1990-х років, державна політика у сфері КСВ
характеризується значною участю уряду у заохоченні бізнесу до відповідальної
діяльності. Це відображено в численних ініціативах, урядах, партнерствах, радах та
керівних принципах, що проводяться під керівництвом держави. Уряд Данії особливо
зосереджується не лише на дотриманні умов праці та правах працівників, але й на
питаннях скорочення споживання енергії та викидів парникових газів[3].
У Німеччині загальне розуміння КСВ закріплене у документах Національного
форуму з КСВ[1]. Використовуючи План дій щодо КСВ, уряд Німеччини має на меті
організувати
взаємодію політичного сектора, бізнесу, спілок та громадянського
суспільства, націлену на прийняття спільних рішень щодо найважливіших економічних,
соціальних та екологічних проблем. Пріоритетом Плану є збільшення кількості
підприємств, які визнають та використовують КСВ для формування своїх бізнесстратегій відповідно до принципів і Цілей сталого розвитку, оскільки соціально та
екологічно активна ділова практика може принести переваги не лише підприємствам але
й державі на національному та міжнародному рівнях у частині підвищення їх
конкурентоспроможності. Стратегія сталого розвитку до 2030 року в Німеччині
спрямована на економічно ефективний, соціально збалансований та безпечний для
навколишнього середовища сталий розвиток.
Для порівняння, система КСВ у США, породжена в межах англосаксонської моделі
КСВ, характеризується мінімальним втручанням уряду у забезпечення відповідальної
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практики суб’єктами господарювання. Внаслідок більш пасивного врядування у США
існує більше можливостей для корпоративної діяльності з точки зору КСВ. Крім того,
переважним є мінімальний законодавчий контроль на підприємствах, що призводить до
того, що саморегулювання бізнесу є нормою, а підприємства встановлюють власні
стандарти та принципи.
Зважаючи на той факт, що у США відсутні загальні урядові настанови чи стимули
для КСВ, замість одного спільного підходу до стратегій, програм та напрямів
регулювання КСВ, ці питання розкидані серед різних органів, кожен з яких несе
відповідальність за свою власну юрисдикцію, наприклад Агентство з охорони
навколишнього середовища (EPA), Адміністрація охорони праці та безпеки (OHSA),
Комісія з рівних можливостей зайнятості (EEOC) та Комісія з безпеки продуктів для
споживачів[3].
Що стосується національного досвіду запровадження стратегій КСВ, Україна поки
що не має офіційного документу у цій сфері. Вважаємо, це є однією з причин низьких
місць у світових рейтингах сталого розвитку (таблиця 1). Навіть прийняття «Стратегії
сталого розвитку Україна – 2020», Національної системи Цілей сталого розвитку ООН до
2030 р не поліпшило позиції України у світових рейтингах.
Таблиця 1
Місце України у світових рейтингах сталого розвитку у 2017 році
Показник
Місце України
Індекс людського розвитку (ІЛР) [4]
88 (з 189)
Індекс досягнення цілей сталого розвитку [5]
39 (з 156)
Індекс сталого розвитку суспільства(включає в себе 3 показника):
1) Людське благополуччя
36 (з 154)
2) Екологічне благополуччя
85 (з 154)
3) Економічне благополуччя
130 (з 154)
Таким чином, національні стратегії КСВ повинні бути спрямовані на інтеграцію,
де це можливо, економічних, соціальних та екологічних вимірів сталого розвитку та його
Цілей. Зазначені стратегії мають бути повністю інтегрована в існуючі бюджетні процеси,
щоб забезпечити достатній рівень фінансових ресурсів ініціатив у цій сфері. Визначення
пріоритетів у сфері національної стратегії КСВ, зокрема й в Україні, яка поки що не має
визначеної моделі КСВ, має базуватися на всебічному аналізі поточної ситуації,
прогнозних тенденціях та ризиках, а також зв'язках між місцевими, національними та
глобальними проблемами. Стратегію КСВ слід розглядати як невід’ємну частину
державної політики у сфері сталого розвитку.
Список використаних джерел:
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4. Human Development Indices: Ukraine ranks 88th out of 189 countries [Електронний
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ
Боднарюк І. Л. к.е.н., доцент,
викладач вищої категорії
Технічний коледж НУВГП, м. Рівне
В умовах розбудови соціально-орієнтованої економіки, де найбільш ефективним та
потенційним фактором виробництва є людський капітал, а основною метою
функціонування економіки стає повноцінний розвиток людського суспільства, все
більшого значення набуває питання захисту здоров’я і життя людини, підтримання умов
нормальної життєдіяльності. На жаль, в Україні соціальній складовій економічного
розвитку приділяється недостатньо уваги, що призводить до зниження життєвого рівня
населення та уповільнення темпів економічного зростання. Ефективним рішенням цієї
проблеми може стати повноцінна система страхування життя, яке дасть змогу захистити
особу або її родину від економічної дестабілізації внаслідок смерті страхувальника та
створить підґрунтя для повноцінної життєдіяльності кожної людини у разі дожиття до
обумовленого у страховому договорі віку.
17 квітня 2018 року набрало чинності розпорядження Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 14.11.2017р. №
4258 «Про затвердження Вимог до методики розрахунку викупної суми за договором
страхування життя», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 24 січня 2018 р. за №
101/31553.
Викупна сума, яка є майновим правом страхувальника за договором страхування
життя, виплачується страховиком страхувальнику у разі дострокового припинення дії
договору страхування життя і розраховується математично на день припинення договору
страхування життя залежно від періоду, протягом якого діяв договір страхування життя,
згідно з методикою, яка є невід’ємною частиною правил страхування життя.
Відповідно до вищезазначених вимог, якщо договір страхування життя не містить
розміру викупної суми на кожен рік його дії (або інший коротший регулярний період) в
абсолютній величині або у відсотках від страхової суми за ризиком дожиття
застрахованої особи до події, визначеної у договорі страхування життя (або досягнення
застрахованою особою визначеного у договорі страхування життя віку), або від
сплачених страхових платежів, викупна сума, що підлягає виплаті за таким договором
страхування життя, не може бути меншою, ніж базовий розмір викупної суми, що
встановлений залежно від умов договору страхування життя, а саме:
1) для договорів страхування життя з ризиком дожиття застрахованої особи до
події, визначеної у договорі страхування життя, або досягнення застрахованою особою
визначеного у договорі страхування життя віку базовим розміром викупної суми є розмір
резерву нетто-премій, обчислений ретроспективно та збільшений на розмір резерву
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бонусів за таким договором. При цьому розмір витрат на укладання договору
страхування життя, врахований при розрахунку розміру резерву нетто-премій, не може
перевищувати 5 відсотків страхових платежів за таким договором, що рівномірно
розподіляються на перші п’ять років дії такого договору;
2) для договорів страхування життя, що не є накопичувальними договорами
страхування життя, базовим розміром викупної суми є розмір математичного резерву,
зменшений на розмір витрат на ведення справи в обсязі, що визначається в такому
порядку:
- не більше 20 відсотків страхового платежу за договором – для договорів, строк дії
яких не перевищує один рік;
- не більше 30 відсотків страхового платежу за перший рік дії такого договору –
для договорів, строк дії яких більше одного року [3].
Обсяг страхових премій за перше півріччя 2017-2018 рр. подано на рис. 1.
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Рис. 1. Обсяг страхових премій ТОР-10 страховиків у галузі страхуванні життя
за перше півріччя 2017-2018 рр., млн. грн.
Побудовано автором на основі відкритих даних сайту [2]
Бачимо, що лідером за величиною зібраних страхових премій у першому півріччі
2017-2018 рр. лідером рейтингу залишається страхова компанія Мет Лайф, темп росту
премій якої за досліджуваний період склав 128,6%. Загалом дана страхова компанія
формує 29,1% від загальної суми страхових премій першої десятки страховиків у
страхуванні життя. На другому місці страхова компанія “Уніка Життя”, темп росту
премій якої склав 146,44%. Третє місце посідає СГ “ТАС” – 235,7 млн. грн. У 6,8 рази
зросла за досліджуваний період величина залучених страхових премій СК “Грінвуд Лайф
Іншуранс”. СК “АСКА СТРАХУВАННЯ” у 2,3 рази збільшила обсяги страхових премій
у першому півріччі 2018 року порівняно із першим півріччям 2017 року.
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Проте, є проблеми, які гальмують розвиток страхування життя в Україні, а саме:
негативні враження населення від страхування життя в пострадянський період;
нестабільність політичної ситуації; відсутність законодавчої бази яка б гарантувала
збереження вкладених коштів та прозорість інвестиційних інструментів; відсутність
відповідних традицій страхування життя; інфляція, нестійкість національної валюти;
неспроможність населення та підприємств купувати страхові послуги через відсутність
вільних грошових коштів; велика кількість страхових компаній з низьким рівнем
капіталізації, а також слабкий розвиток національного перестрахового ринку;
суперечливе страхове законодавство; несприятливе податкове законодавство; недостатня
ємкість страхового ринку [1, c. 595].
Страхування життя є важливим інструментом в забезпеченні соціального захисту
населення та важливим джерелом надходження інвестицій в економіку країни.
Довготривала економічна криза в Україні призвела до різкого падіння добробуту
населення та падіння рівня життя, як наслідок у людей немає вільних коштів для того
щоб скористатися послугами страхових компаній, які займаються страхуванням життя.
Також необхідно відновити довіру населення до страхових компаній, яка значно
знизилася через не добросовісних страховиків. Потрібно показати громадянам, що
страхування життя та страхування в цілому важливий інститут в забезпеченні соціально
- економічного захисту населення. Це можна зробити за рахунок інформування
населення про стан страхового ринку та рівень державного контролю за ним, показати
які соціальні та економічні вигоди може принести страхування для кожного громадянина
зокрема.
Для того щоб змінити ситуацію яка склалася на ринку необхідно в найближчий час
вжити рішучих заходів, а саме: розробити прозорі засади для діяльності страховиків в
Україні; дозволити підприємствам включати до валових витрат витрати на страхування
життя своїх працівників шляхом зміни системи оподаткування через законодавчі акти;
забезпечити захист за довгостроковими видами страхуванням, таким як життя, здоров’я
та пенсійні програми на законодавчому рівні. Тобто розробити та сформувати концепцію
подальшого розвитку страхування життя. Держава в перше чергу зацікавлена в розвитку
страхування життя, адже це дасть змогу підняти соціальний захист населення та
отримати додаткові кошти в економіку через новий потік довгострокових інвестицій.
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В
АВТОСТРАХУВАННІ ВІТЧИЗНЯНИМИ СТРАХОВИКАМИ
Врубель І. Й., магістр
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Попович Д. В.
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Посилення глобалізаційних тенденцій, вдосконалення та поширення інтернеттехнологій, зростання доступності портативних пристроїв вимагають від страховиків
активізації застосування інноваційних інструментів. На сучасному етапі рівень
інноваційності страховика є одним з визначальних чинників підвищення його
конкурентоспроможності. Особливо актуальним є питання інноваційного розвитку
автотранспортного страхування як найбільш масового, значимого та соціального
спрямованого комплексу видів страхування.
Інноваціями відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність» [1] є
новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоспроможні технології,
продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого,
адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують
структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери.
Згідно з міжнародними стандартами, які використовуються Міжнародною
організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), «інновація»
класифікується як кінцевий результат інноваційної діяльності, що отримав втілення у
вигляді нового або вдосконаленого продукту, впровадженого на ринку, нового або
вдосконаленого технологічного процесу, який використовується в практичній діяльності
або у новому підході до соціальних послуг [2, с. 126].
Інноваціями у страхуванні можуть виступати процес чи результат, реалізація якого
на практиці приносить якісні зміни у діяльність страховика у вигляді нових страхових
продуктів, вдосконалення процесів взаємодії із зовнішнім середовищем, розширення
підходів до залучення нових страхувальників та підвищення ефективності внутрішніх
бізнес-процесів.
На впровадження інновацій у сферу автотранспортного страхування впливають
соціальні, технологічні, економічні та ринкові чинники. Залежно від об’єкта інновацій у
страховій діяльності виділяють маркетингові, продуктові, процесні та організаційні
інновації.
Маркетингові інновації в автотранспортному страхуванні стосуються нових каналів
збуту страхових послуг. На сучасному етапі таким каналом є онлайн-продаж страхових
продуктів, який дає змогу страхувальникам попередньо оформити договори
автотранспортного страхування та здійснити оплату страхових премій в онлайн-режимі.
Продуктові інновації представлені здебільшого у добровільному майновому
страхуванні (КАСКО). Крім традиційних ризиків (викрадення, пошкодження внаслідок
ДТП, знищення транспортних засобів тощо), які покриваються договорами цього виду
страхування, страховики додатково можуть пропонувати: евакуацію транспортного
засобу з місця ДТП; спрощення документального підтвердження ДТП, зокрема
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необов’язковість пред’явлення довідки компетентних органів у разі незначних
ушкоджень; технічну допомогу в дорозі; можливість укласти договір КАСКО за півціни
до першої аварії; добровільне страхування цивільно-правової відповідальності водія чи
страхування пасажирів і водія за ціною одного тільки КАСКО.
Процесні інновації, насамперед, полягають у запровадженні страховиками
автоматизованих
систем
управління
бізнес-процесами.
Учасниками
ринку
автотранспортного страхування завершені організаційно-технічні заходи щодо
впровадження «електронного полісу» в обов’язковому автотранспортному страхуванні,
який дає можливість захистити страхувальників та потерпілих у ДТП від страхового
шахрайства, а також мінімізує адміністративні витрати страховиків на провадження
цього виду страхування [3].
Нові методи взаємодії страховиків із зовнішнім діловим середовищем є
організаційними інноваціями. До них належать централізоване адміністрування справ за
результатами ДТП, які сталися з вини українських страхувальників за кордоном, та
пряме врегулювання збитків за внутрішніми договорами в обов’язковому
автотранспортному страхуванні.
Щодо вітчизняної практики застосування інновацій, зокрема Інтернет-страхування,
задля дистрибуції страхових продуктів, то страховиками пропонуються стандартизовані
та прості пакети послуг, які є зрозумілими для переважної більшості користувачів.
Одним із лідерів на ринку є страхова компанія «ВУСО», яка спеціалізується на
автострахуванні. Основними перевагами онлайн страхування компанією відзначено
дешевизну, безкоштовну доставку, офіційність страхування та швидкість укладення
договору (5 хвилин) [4].
Незважаючи на усі заходи щодо активізації Інтернет-страхування в Україні, існує
низка чинників, які стримують його розвиток: низька страхова культура населення та
досить висока обмеженість доступу до Інтернету; недовіра до електронних платежів;
техніко-технологічні проблеми забезпечення електронного документообігу та
використання електронного підпису; присутність страхового шахрайства на ринку,
неготовність окремих страховиків до переходу на нові канали дистрибуції страхових
продуктів через обмеженість фінансових і висококваліфікованих трудових ресурсів та ін.
[5, с. 222].
Також незважаючи на позитивний вплив інформаційних та цифрових технологій на
розвиток автотранспортного страхування, нині недостатньо врегульовано юридичні
питання, пов’язані із захистом та обробкою персональних даних, спрямовані на захист
основоположних прав і свобод людини, зокрема права на невтручання в її особисте
життя [2, с. 131].
Водночас активізація впровадження різноманітних інновацій на ринку
автотранспортного
страхування
сприятиме
забезпеченню
зростання
конкурентоспроможності страховиків, підвищенню фінансової інклюзивності. На
розвиток автотранспортного страхування впливатимуть різноманітні інновації. На нашу
думку, серед них найбільше значення матимуть інформаційні технології та цифрова
трансформація (digitalization) завдяки активному використанню населенням мобільних
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пристроїв та портативних комп’ютерів з онлайн-доступом до інформаційних ресурсів,
функціонування соціальних мереж та платіжних систем.
Список використаних джерел:
1. Про інноваційну діяльність : Закон України від 4 липня 2002 року № 40-IV із змінами і
доповненнями // Верховна Рада України [Електронний ресурс] – Режим доступу :
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15.
2. Салайчук О. Інноваційні технології в автотранспортному страхуванні / Олександр
Салайчук // Вісник КНТЕУ. – 2017. – № 4. – С. 124–138.
3. Поліс ОСЦПВ – відтепер on-line [Електронний ресурс] – Режим доступу :
http://www.mtsbu.ua/ua/presscenter/news/134062/.
4. Страхова компанія «ВУСО» : офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://vuso.ua/.
5. Кулина Г. Інноваційні технології дистрибуції страхових продуктів / Галина Кулина //
Світ фінансів. – 2016. – № 1. – С. 215–226.
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Науковий керівник: к.п.н., ст. викладач КупчакМ. Я.
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Головною
закономірністю
сучасного
світового
розвитку
стала
глобалізація.Дослідження в галузі глобальних трансформацій і глобальної економіки
відкрили цілий ряд нових закономірностей її розвитку. Глобалізація розвитку, глобальна
трансформація і інтеграція - це об'єктивні закономірні процеси [1].
Особливо важливо розглядати глобалізацію з двох точок зору: по-перше,
глобалізація як природний, об'єктивний процес; по-друге, глобалізація як силовий
насильницький процес в інтересах «глобалізаторів».
Найновіші дослідження схиляються до збалансованого трактування суті
глобалізації, показуючи, з одного боку, її нові можливості і переваги, з іншого - виклики
і загрози. Є автори, схильні до крайнього позитивістського визначення сутності
глобалізації. Вони вважають, що «глобалізація - це найбільш яскравий прояв прогресу,
що несе невичерпні економічні і соціальні новації. Ці новації багато в чому є
підбадьорюючими, причому не тільки за критерієм достатку невідомих раніше благ і
послуг, але і з огляду на усе більш видимі риси нової подоби людства». За цим йде
неминучий висновок, що долю світового співтовариства вирішить саме глобалізація. Це
змушує нас ще більш уважно ставитися до всіх проявів глобалізації, особливо до її
соціально-економічних наслідків [2].
Аналіз світового досвіду показує, що формальні ринкові трансформації не пов’язані
з технологічними проривами не можуть дати економічних вибухів і, тим більше,
економічного дива. Прикладом цього можуть служити десятки «ринкових» країн
Латинської Америки, Азії й, особливо, Африки, що десятиліттями залишаються в стані
економічної деградації. З іншого боку, нові індустріальні країни - «східно-азіатські
тигри» прорвали монополію елітних країн - головних «глобалізаторів» і вийшли на
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економічний і соціальний прогрес саме завдяки технологічним проривам. В умовах
глобалізації найчастіше об'єктивно підривається монополія головних елітних країн на
високі технології.
Утвориться величезний, небачений раніше глобальний вакуум високих технологій,
тому що нові технологічні системи потребують інтенсивної зміни ще більш новими.
Більш, як 20 років тому, за даними ООН, Україна була в числі 20-ти розвинутих
країн світу. Технологічний потенціал у цілому ряді секторів (космос, радіоелектроніка,
авіабудування, суднобудування, виробництво танків, електрозварювання, нові матеріали
і т.д.) в Україні збереглися. Тому, у принципі, технологічний прорив і випередження
західних країн у нас можливі по цілому ряду напрямків. Тут доречно застосовувати
стратегії точкових і локальних технологічних проривні. Такі прориви глобального
характеру і масштабу та наступні за ними ринкові, фінансово-економічні і соціальні
прориви починаються і можуть починатися, як правило, на локальному рівні
технологічних структур (вільні економічні зони, технополіси, технопарки, соціополіси).
Об'єктивно існують основні передумови для технологічних і економічних проривів на
локальному рівні і по окремих секторах в Україні. Проте потужний синергетичний ефект
об'єднаної народної праці не може бути досягнутий, доки суспільство розділене,
розірване за інтересами, поки справедливість і демократія є лише загальними фразами.
Шанси на прорив і включення в глобальну гонку розвитку на випередження мають
багато країн, у тому числі й Україна. Далеко не всі ці країни витримають цю гонку і
стануть конкурентоспроможними в порівнянні з «країнами-глобалізаторами». Але
відмовитися від участі в цій гонці значить загубити всякий шанс на ефективний
розвиток.
Інтеграція економіки України в глобальний простір потребує створення особливих
умов «інвестиційного середовища» для залучення глобальних високотехнологічних
інвестицій і для утримання в країні і реінвестування вироблених прибутків. Одних
законодавчих рішень недостатньо. Особливу роль відіграє наявність трудових ресурсів
високої фахової якості, наявність системи високоякісної освіти, масштабний розвиток
фундаментальної і прикладної науки [3].
Тому, економічна і вся глобальна дипломатія України повинна бути спрямована на
повне оволодіння глобальними процесами і перетворення України з бідної людини
Європи в повноправну глобальну державу і регіонального лідера. Україна може внести
свій вагомий внесок у заміну західних стратегій глобалізації як глобальної експансії на
загальносвітові стратегії глобальної кооперації і глобальної інтеграції в інтересах усієї
«глобальної сім'ї», в інтересах побудови демократичної, правової держави
справедливості і добробуту.
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Страхування, як економічний процес, виникло і розвивалося із ідеї суспільного
розпорошення збитків, маючи за кінцеву мету задоволення потреб суспільства в захисті
від різних випадковостей – ризиків. Відносини, що формуються в суспільних відносинах
з приводу завчасного попередження можливих збитків, обмеження або зменшення
негативної дії ризиків й відшкодування спричинених збитків складають зміст процесу
страхового захисту.
Страховий захист може бути забезпечений лише за умови наявності в суспільства
відповідних коштів для попередження, мінімізації й відшкодування спричинених
збитків. Звідси випливає об’єктивна необхідність виділення для цих потреб частини
суспільного валового національного продукту, що набуває форму страхового фонду і є
резервним запасом грошових засобів для забезпечення безперервності процесу
суспільного відтворення й надання членам суспільства допомоги на випадок настання
не передбачуваних та збиткових подій.
Страхування є економічною категорією, що виражає собою сукупність економічних
перерозподільних відносин між учасниками страхового процесу з приводу формування,
розміщення та використання коштів цільового страхового фонду, створеного для
відшкодування майнових збитків підприємствам, надання грошових допомог
громадянам. З одного боку, страхування виступає інструментом захисту
підприємницької діяльності, майна, добробуту громадян, а з іншого боку – є видом
професійної діяльності, що приносить прибуток.
Економічна сутність страхування проявляється в його функціях, серед яких:
1. ризикова, поза як страхування пов’язане з ризиковим характером суспільного
виробництва. В межах дії ризикової функції здійснюється перерозподіл грошової форми
власності серед учасників процесу страхування.
2. Попереджувальна функція. Значна частина перерозподільних відносин має на
меті забезпечення попереджувальних заходів для зменшення страхових ризиків.
Організація таких відносин визначена рівнем захищеності майна й життя застрахованих
осіб, а також ймовірності настання страхових подій.
3. Заощаджувальна функція, зміст якої полягає в нагромадженні коштів
страхувальників шляхом їх внесків.
4. Функція створення та використання нагромаджених страхових резервів
(фондів), яка забезпечує накопичення страховими організаціями певної суми капіталу
для покриття збитків, що виникають у страхувальників внаслідок дії стихійних лих,
нещасних випадків або інших страхових подій.
5. Контрольна функція, яка відображає властивість страхування щодо безумовно
цільового використання страхових коштів.
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6. Інвестиційна функція, яку пов’язують із тим, що процес страхування поліпшує
стан грошового обігу, підвищує купівельну спроможність національної валюти, збільшує
внутрішні інвестиційні можливості країни.
У сучасній економіці завдяки страхуванню забезпечується реалізація державної
політики соціально-економічного захисту громадян та формуються внутрішні
інвестиційні ресурси.
За роки ринкових перетворень в Україні сформувався та розвивається вітчизняний
ринок страхових послуг. Розвиток ринку страхових послуг країни та спрямування його
на інтереси сталого економічного розвитку в умовах інтеграції національного
господарства в світове економічне співтовариство є важливим елементом національної
безпеки.
В широкому розумінні ринок страхових послуг являє собою сукупність
економічних відносин з приводу купівлі-продажу страхових послуг, тобто цей ринок
забезпечує органічний зв’язок між страховиками і страхувальниками з приводу
реалізації страхових операцій. Необхідною умовою існування ринку страхових послуг є
виникнення в процесі відтворення необхідності надання грошової допомоги потерпілим
у випадку настання непередбачених подій.
За обсягами наданих послуг страховий ринок значно перевищує інші сектори
небанківського фінансового посередництва. Попри це досліджуваний ринок все ще
поступається банківському сектору.
Проведення економічних реформ і структурної перебудови національної економіки
обумовлює необхідність подальшого розвитку національного ринку страхових послуг,
що сприяє створенню підґрунтя для стійкого економічного зростання в країні.
У сучасних умовах розвитку національного ринку страхових послуг сприяють
чинники поступового зростання страхової культури суспільства, підвищення
зацікавленості юридичних та фізичних осіб у захисті своїх майнових інтересів,
законодавчого
запровадження
обов'язкового
страхування
цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів, вдосконалення системи
недержавного пенсійного забезпечення.
Однак існують також негативні чинники, які стримують розвиток вітчизняного
ринку страхових послуг. До них слід віднести:

недосконалість системи захисту прав споживачів страхових послуг;

незначну клієнтську базу страхових організацій, а також зосередження
убезпечувальної діяльності переважно на майновому страхуванні юридичних осіб;

нерозвиненість в країні довгострокового страхування життя, недержавного
пенсійного забезпечення та відсутність законодавчої регламентації діяльності
страховиків у сфері обов'язкового медичного страхування;

велику кількість страхових організацій з низьким рівнем капіталізації, а також
слабкий розвиток національного перестрахового ринку;

використання страхових операцій суб'єктами господарювання для оптимізації
оподаткування та витоку коштів за кордон;

недостатній рівень кадрового, професійного та наукового забезпечення
страхової діяльності;
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низький у порівнянні з розвиненими країнами рівень страхової культури
суспільства.
Вітчизняною страховою галуззю забезпечується перерозподіл близько 1% ВВП
країни (тоді як цей показник у розвинутих країнах світу становить близько 8-12%).
Зазначене свідчить про потенційні можливості вітчизняної страхової галузі до
подальшого розвитку. Вітчизняний ринок страхових послуг в сучасних умовах не
акумулює достатнього обсягу внутрішніх інвестиційних ресурсів, і відповідно не
здійснює належного впливу на процес перерозподілу ВВП.
Розвиток ринку страхових послуг в Україні потребує розв'язання проблем, що
існують в сфері страхування життя, пенсійному медичному страхуванні та страхуванні
цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів.
Посилення стабілізаційних процесів у здійсненні структурних перетворень в
економіці потребують удосконалення страхової діяльності, пошуку дієвих механізмів
для забезпечення ефективного функціонування страхового ринку з урахуванням
міжнародного досвіду, застосування фінансових інструментів управління економічними
процесами.
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РОЗВИТОК РИНКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
В КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ ТРЕНДІВ
Дудяк Р. Д., магістр,
спеціальність «Бізнес-статистика і аналітика»,
Науковий керівник: к.е.н., доц. Миронюк А. К.,
Львівський національний університет ім. Івана Франка
У результаті багаторічних спроб створення методології, що дозволяє досліджувати
ефекти впливу інформаційно-комунікаційних технологій на розвиток економіки і
суспільства, спостерігаємо зміщення акцентів на оцінку внеску технологій в
економічний розвиток. ІКТ-індекси (е-індекси) побудовані на базі наборів ІКТіндикаторів, вибір і методика розрахунку яких істотно залежать від цілей і пріоритетів
аналізу. До найбільш поширених (за охопленням країн) е-індексів відносяться: індекс
мережевої готовності, індекс розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, індекс
розвитку електронного урядування, індекс інформаційного суспільства.
Індекс мережевої готовності (Networked Readiness Index, NRI) розраховується
Всесвітнім економічним форумом (WEF) і Міжнародною школою бізнесу INSEAD з
2002 року і вимірює рівень розвитку ІКТ за 68-а параметрами, об’єднаними в 3 групи:
зовнішнє середовище; готовність держави, бізнесу та громадянського суспільства до
використання ІКТ; використання ІКТ державою, бізнесом і громадянським суспільством.
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Індекс NRI розраховується на основі статистичних даних міжнародних організацій
(ООН, МСЕ, СБ тощо), а також результатів щорічного комплексного опитування думки
керівників, проведеного WEF спільно з партнерськими інституціями.
Індекс розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ICT Development Index,
IDI) розраховується за методикою Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ –
International Telecommunication Union, ITU) і складається з трьох субіндексів: доступу.
Проаналізуємо динаміку зазначених показників та кількості абонентів для різних
сегментів ринку ІКТ протягом 2009-2017 років (таблиця 1).
Таблиця 1
Кількість абонентів сегментів ринку ІКТ у 2009-2017 рр. (тис. осіб)
Роки
01.04.2009
01.04.2010
01.04.2011
01.04.2012
01.04.2013
01.04.2014
01.04.2015
01.04.2016
01.04.2017

Інтернет з широкосмуговим
доступом
2005,6
2992,7
3961,1
4904
5435,3
6122,5
6000
14157,8
14931,6

Побудовано за даними [1, 2, 3, 4]

Кабельне
телебачення
3411,2
3512,5
3458,4
3630
3498,5
3259,5
2672
2625,7
2400,5

Фіксований
зв'язок
12371,2
12339,2
12272,1
12124,6
11911,6
11279,8
9670,4
8894,8
7370,7

NRI

IDI

3,88
3,53
3,53
3,85
3,87
3,87
4
4,2
-

3,8
4,41
4,38
4,64
4,97
5,15
5,23
5,31
5,62

На основі аналізу динаміки цих даних, можна стверджувати, що кількість
користувачів Інтернетом з широкосмуговим доступом збільшилася майже на 13 млн.
осіб (або на 644,5%) за 8 років, а кількість абонентів кабельного телебачення та
фіксованого телефонного зв’язку зменшилася більше ніж на 1 млн. та 5 млн. відповідно
за той самий час (див. таблицю 2). Щодо показників NRI та IDI, то їх динаміка для
України позитивна.
Таблиця 2
Динаміка кількості абонентів сегментів ринку ІКТ у 2009-2017 рр. (тис. осіб)
Роки
2010/2009
2011/2010
2012/2011
2013/2012
2014/2015
2015/2014
2016/2015
2016/2015
2016/2015
2017/2009

Інтернет з широкосмуговим
доступом
987,1
968,4
942,9
531,3
687,2
-122,5
8157,8
773,8

Кабельне
телебачення
101,3
-54,1
171,6
-131,5
-239
-587,5
-46,3
-225,2

Фіксований
зв'язок
-32
-67,1
-147,5
-213
-631,8
-1609,4
-775,6
-1524,1

12926

-1010,7

-5000,5

Розраховано за даними [1, 2, 3, 4]
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NRI

IDI

-0,35
0
0,32
0,02
0
0,13
0,2

0,61
-0,03
0,26
0,33
0,18
0,08
0,08
0,31

0,32

1,82

На основі проведеного аналізу можна прогнозувати, що кількість абонентів
Інтернету з широкосмуговим доступом буде збільшуватися, а чисельність користувачів
кабельного телебачення та фіксованого зв’язку буде зменшуватися (таблиця 3).
Таблиця 3
Прогноз зміни кількості абонентів Інтернету із широкосмуговим доступом
та кабельного телебачення (тис. осіб)
Інтернет

Кабельне телебачення

2018

Роки

14 264,70

7 882,98

2019

15 772,96

7 276,59

2020

17 281,22

6 670,20

2021

18 789,48

6 063,81

2022

20 297,74

5 457,42

Розраховано за даними [1, 4]
Отже, з прогнозованих значень можна зробити висновок, що кількість абонентів
Інтернету із широкосмуговим доступом буде зростати і до 2022 року сягне понад 20 млн.
осіб, що складатиме збільшення майже на 40% порівняно із 2017 роком, а кількість
користувачів кабельного телебачення навпаки зменшуватиметься і становитиме не
більше 5,5 млн. осіб, що означає падіння більше як на 50%.
Україна невпинно рухається в напрямку розвитку інформаційного суспільства,
інформаційно-телекомунікаційних технологій та інфраструктури і займає на сьогодні
вище за середнє місце в світових рейтингах. При цьому спостерігаємо позитивну
динаміку зростання кількості користувачів мережі. Проте, незважаючи на існування
значного попиту на товари і послуги інформаційних технологій, окремі його сегменти
цього ринку наближаються до насичення. Підприємствам-операторам зв’язку доцільно
продовжити диверсифікацію телекомунікаційнихі послуг, переорієнтовуватись з надання
голосових послуг на передавання даних і продаж мобільного контенту, доступу до
Інтернету, телевізійних трансляцій тощо. Впровадження нових телекомунікаційних
технологій, зокрема, четвертого і п’ятого покоління, при цьому має бути пріоритетним.
Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій супроводжується постійним
збільшенням переліку й обсягів телекомунікаційних послуг, які надаються широким
верствам населення. Проте, сьогодні ще недостатньо розвинуті широкосмугові мережі
передачі даних, недостатньо ефективно використовується радіочастотний ресурс, а
також стримують розвиток недосконалі механізми регулювання ринку телекомунікацій.
Без сумніву негативно відображаються на ринку телекомунікацій погіршення сталості
функціонування телекомунікаційних мереж та порушення майнових прав операторів та
провайдерів телекомунікацій України на тимчасово окупованих територіях та на
території проведення антитерористичної операції, дається взнаки низька ефективність
управління телекомунікаційною мережею зв’язку загального користування України та
нерівні умови доступу операторів та провайдерів телекомунікацій до елементів
інфраструктури об’єктів будівництва [5, 262]. Ці питання залишаються нерозв’язаними і
стримують загальний поступ ринку телекомунікаційних послуг України.
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ОЦІНКА ПРИБУТКОВОСТІ АГРОХОЛДИНГІВ В КОНТЕКСТІ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВПЛИВУ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ
Жабинець О. Й., к.е.н., доцент, м.н.с.,
сектор просторового розвитку
ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України»
У сучасних умовах функціонування національної економіки досягнення та
стабільне зростання прибутковості стають визначальними параметрами в оцінці
ефективності фінансово-господарської діяльності. Крім того, прибутковість є ключовим
фактором прогресу та здатності підприємства здійснювати суттєвий вплив на соціальноекономічний розвиток держави та її регіонів. Проведемо оцінку прибутковості
фінансово-господарської діяльності великих інтегрованих агроформувань –
агрохолдингів, що займають вагомі позиції в агробізнесі України й характеризуються
публічністю інформації про фінансово-господарську діяльність (Кернелу, Миронівського
хлібопродукту та Астарти-Київ) з метою виявлення резервів та можливостей
використання свого потенціалу для розвитку економіки та забезпечення добробуту
громадян на територіях своєї присутності.
Кернел – провідний у світі та найбільший в Україні виробник та експортер
соняшникової олії, ключовий постачальник сільськогосподарської продукції з регіону
Чорноморського басейну на світові ринки. Свою продукцію Кернел експортує більш ніж
в 60 країн світу. З листопада 2007 року акції компанії торгуються на Варшавській
фондовій біржі [1, с. 106].
Динаміку основних показників прибутковості агрохолдингу протягом 2013-2016 рр.
демонструє рис. 1, на якому видно коливання обсягів валового та чистого прибутку, а
також EBITDA. Крім того, у 2014 році фінансово-господарська діяльність Кернел була
збитковою: розмір чистого збитку агрохолдингу склав 107 млн дол. США.
Миронівський хлібопродукт (МХП) – це компанія-лідер з промислового
виробництва курятини в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю
бренду своїх продуктів. МХП контролює всі етапи виробництва курятини: від
вирощування зернових і олійних культур, виробництва комбікормів до виробництва
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інкубаційних яєць та вирощування бройлерного поголів’я, переробки, збуту, розподілу і
продажу м’яса птиці (зокрема через франчайзингові точки МХП).
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Рис. 1. Динаміка основних показників прибутковості агрохолдингу Кернел т
протягом 2013-2016 рр.
Джерело: побудовано автором за даними [2]
З 15 травня 2008 року акції МХП котируються на Лондонській фондовій біржі під
тікером MHPC [1, с. 106]. Динаміку основних показників прибутковості агрохолдингу
протягом 2013-2016 рр. демонструє рис. 2.
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Рис. 2. Динаміка основних показників прибутковості агрохолдингу
Миронівський хлібопродукт протягом 2013-2016 рр.
Джерело: побудовано автором за даними [3]
Як бачимо, ситуація з прибутковістю в агрохолдингу МХП дещо гірша, ніж в а
агрохолдингу Кернел. Так, у 2014 та 2015 рр. фінансово-господарська діяльність МХП
була збитковою: чистий збиток МХП у 2014 році склав 472 млн дол. США і значно
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зменшився у 2015 році - до 113 млн дол. США, а уже у 2016 році чистий прибуток
агрохолдингу складав 69 млн дол. США. EBITDA та величина валового прибутку хоч і
демонструють тенденцію до зниження у 2016 р. в порівнянні із 2015 р., але не суттєво –
відповідно на 9,59% та 1,09%.
Астарта-Київ (входить в ASTARTA Holding N.V.) – вертикально-інтегрований
агропромисловий холдинг, який з 1993 року працює у сфері цукрового та
сільськогосподарського виробництва. Основна діяльність агропромхолдингу полягає у
вирощуванні буряку, зернових і олійних культур, виробництві високоякісного цукру та
супутньої продукції (меляса та сухий гранульований жом), а також молока і м’яса. Крім
того, в Полтавській області Астарта-Київ має потужності із переробки сої та
виробництва біогазу. У 2006 році проведено ІРО компанії ASTARTA Holding N.V. та
розпочато її лістинг на Варшавській фондовій біржі [1, с. 106]. Основні результати
діяльності агрохолдингу протягом 2013-2016 рр. подано на рис. 3. Як бачимо,
незважаючи на кризові 2014-2015 рр. Астарта-Київ протягом аналізованого періоду
демонструє прибуткову фінансово-господарську діяльність, стабільне зростання
валового прибутку та EBITDA.
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Рис. 3. Динаміка основних показників прибутковості агрохолдингу Астарта-Київ
протягом 2013-2016 рр.
Джерело: побудовано автором за даними [4]
Щодо рентабельності, то проведені нами розрахунки показали, що середня
рентабельність продукції лідерів галузі за аналізований період складає: Кернелу 24,46%; Миронівського хлібопродукту – 42,3%; Астарти-Київ – 54,85%, що вище
середнього значення по галузі та набагато вище оптимального значення [1, с. 108].
Таким чином, результати дослідження виявили значний виробничо-фінансовий
потенціал вітчизняних агрохолдингових структур та високу прибутковість ведення ними
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бізнесу, а відтак – їх значні можливості у здійсненні впливу на соціально-економічний
розвиток України та її регіонів.
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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
Зубко Н. П.,
Голубка М. М.,
Мельник О. А.
Львівський кооперативний коледж економіки і права»
Розвитком будь-якої держави є не економічний добробут населення, не військова
міць, не фінансова стабільність, а її патріотично налаштоване громадянське суспільство,
в тому числі й молодь, яка здобуває вищу освіту. Національно-патріотичне виховання
студентської молоді в умовах фінансово-економічної нестабільності спрямоване на
стабілізацію міжетнічних, соціально-економічних і політичних відносин в державі, а
також згуртування української нації для досягнення спільної мети – «... стати
східноєвропейським економічним тигром» [5]. Тому вищезгадана стратегія національнопатріотичного виховання студентської молоді спрямована на вирішення низки завдань у
вищих навчальних закладах (рис. 1).
Національно-патріотичне виховання молоді, що здобуває вищу освіту в Україні за
умов фінансово-економічної нестабільності передбачає запровадження такої
факультативної дисципліни в програму вищої освіти, як народна психологія, спрямована
на вивчення студентською молоддю звичаїв українського народу. Оскільки українські
народні казки та легенди, прислів’я та приказки, твори української літератури з
тисячолітньою історією описують психічні явища та характери українців, тому при
національно-патріотичному вихованні студентської молоді доцільне врахування
особливостей народної психології, національного менталітету, загальнолюдських
цінностей українців.
Окрім того, створюються об’єднання студентської молоді за мистецькими
вподобаннями (вишивка, гончарне мистецтво, кулінарія, пісенна творчість,
хореографічна майстерність тощо), а також налагоджується їх робота при вищих
навчальних закладах.
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У свою чергу, завдяки впровадженню практики волонтерської роботи студентів
вищих навчальних закладів у будинках сиріт, інтернатах можливе формування
громадянської свідомості студентської молоді, а також її інтеграції у суспільство.
Основні завдання національно-патріотичного виховання студентської молоді в Україні
Формування з студентської молоді патріотів України
Виховання почуття патріотизму та вірності традиціям українського народу
Виховання високих моральних якостей та духовної культури студентської молоді на основі
національних та християнських цінностей
Створення умов для виховання керівника нової генерації, інтелектуала, інтелігента,
господаря на своїй землі
Формування національної свідомості та відповідальності студентської молоді
Виховання політичної, економічної та правової культури, поваги студентської молоді до
українського законодавства, державної символіки, української мови
Культивування найкращих рис української ментальності, господарської відповідальності,
підприємливості та ініціативи студентської молоді
Формування культури міжнаціональних відносин і поваги до українського народу та держави
незалежно від національної приналежності студентської молоді
Створення умов для розвитку індивідуальних здібностей, талантів студентської молоді, її
самореалізації в сфері наукової, професійної, художньо-естетичної, спортивної-оздоровчої
діяльності

Рис. 1. Основні завдання національно-патріотичного виховання студентської
молоді в Україні [1, 3]
Регулярне проведення олімпіад, конкурсів курсових робіт та наукових публікацій
студентів з національно-патріотичної тематики спрямоване на профілактику згасання
духу патріотизму в серцях молоді під впливом фінансово-економічної нестабільності та
соціальних негараздів, які спонукають зневажати українську державу.
Оскільки
наслідки
фінансово-економічної
нестабільності
в
Україні
прямопропорційні дефіциту так званого економічного патріотизму населення, тому
національно-патріотичне виховання студентської молоді «… передбачає економічну
суверенізацію країни, деабсолютизацію ненаціонального патріотизму, …, подолання
економічного романтизму і утопізму, націоналізму, популізму та політиканства» [4, с.
52]. Очевидно, що стратегія національно-патріотичного виховання молодого покоління
також повинна бути спрямована на формування не лише національної свідомості, а й
почуття свідомого, професійного та послідовного економічного патріотизму.
В умовах сьогодення інноваційні технології відіграють важливе значення у
створенні глобального інформаційного простору патріотично налаштованого
громадянського суспільства, враховуючи чисельний стан української діаспори, що
проживає за межами етнічної української території та відчуває духовний зв’язок з
Україною. Окрім того, віртуальний простір нині слугує фізичною основою доступу до
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ресурсів з питань патріотичного виховання молоді, таких як Інтернет-проекти
«Історична правда», «Лікбез. Історичний фронт», «Книга пам’яті полеглих за Україну»,
«Пластовий портал»; офіційні веб-сторінки Всеукраїнської громадської організації
«Закінчимо війну», Центру досліджень визвольного руху, Українського інституту
національної пам’яті, Українського інституту соціальних досліджень ім. О. Яременка, а
також електронні ресурси інших благодійних та громадських організацій національнопатріотичного спрямування. Завдяки відвідуванню таких Інтернет-ресурсів студентська
молодь демонструє достатньо високий рівень патріотизму, громадської активності щодо
участі у розбудові української державності. Однак її громадянська активність не
відповідає низькій участі у виборчому процесі України [2].
Результати реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання студентської
молоді вказують на пріоритети підвищення рівня престижу проходження військової
служби у військових формуваннях України, утвердження духовності та моральності,
формування шанобливого ставлення студентської молоді до національної спадщини
українського народу, наслідування нею достойних прикладів боротьби за свободу та
українську незалежність.
Перспективи подальших розвідок в обраному напрямку зумовлені необхідністю
побудови цілісної парадигми національно-патріотичного виховання дітей та молоді у
навчальних закладах України.
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СПЕЦИФІКА ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ УКРАЇНИ
Іванова Д. Ю., бакалавр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Чабанюк О. М.
Львівський торговельно-економічний університет
На сьогодні всі згодні з тим, що економічні реформи у нашій країні проводяться
дуже повільно. Світовий досвід показує, що одним із способів структурної перебудови і
стимулювання зростання національній економіки можуть бути вільні економічні зони.
Прогнозується пожвавлення економіки в цілому, зростання бюджетних і реальних
доходів населення і як наслідок – зниження соціальної-економічної напруги. Наша
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економічна криза демонструє свою глибину та неочікувано високі темпи погіршення
стану національного господарства. Основні причини сьогоднішньої кризи внутрішнього походження. До таких ендогенних факторів належать:
– деградація традиційних промислових підприємств,
– зруйнування грошової системи,
– банкрутство банківського сектора,
– деструктивні регулювальні дії уряду, в першу чергу, у питаннях оподаткування,
– заморожування зарплат і пенсій,
– введення додаткових митних платежів на імпортні товари,
– протекціоністське валютне забезпечення імпорту газу.
До внутрішніх факторів економічної кризи додалися зовнішні: стрімкий відплив
іноземного капіталу з України, дефіцитний міжнародний валютний оборот, втрата ринків
у Російській федерації, розгортання війни на сході країни.
Технологічна застарілість економіки та банкрутство банківського сектора
спричинені нереформованим, інституційно-архаїчним, забюрократизованим, неринковим
станом української економічної системи. Криза особливо загострилася і набула вкрай
потворних проявів у 2014-2015 роках, коли додалися обтяжуючі обставини - неефективні
дії українського уряду, втрата російських ринків та воєнний конфлікт на Донбасі. За
прогнозом опитаних аналітиків, економіка України в 2017 році продовжить тенденцію
відновлення після позитивного перелому в 2016 році, що призвело до зростання валового
внутрішнього продукту на близько 1,5%. Провідні українські економісти очікують, що в
наступаючому році зростання ВВП може прискоритися до 2,1%, промислове
виробництво зросте на 2,5%, а інфляція сповільниться до 10% з 12-13% в 2017 році. Це
означає, що в новому році Україна, яка перебуває в процесі реформування і відбиває
зовнішню агресію, не продемонструє вибухового зростання, однак темпи відновлення
прискоряться.
Протягом року системні ризики для українського фінансового сектору знизилися,
макроекономічне середовище, як зовнішнє, так і внутрішнє, було сприятливе. Після
затяжного економічного спаду, в 2016 році економіка нашої країни продемонструвала
ознаки оздоровлення за багатьма напрямками: відновилося зростання ВВП, інфляція
була контрольованою і в межах цільового орієнтира Національного банку, що зробило
банківські депозити знову привабливими для населення, а збитки банківського і
корпоративних секторів скоротилися.
За офіційними даними, в третьому кварталі 2016 року реальний ВВП України зріс
більш, ніж очікувалося – на 2% проти прогнозних 1,6%, за рахунок зростання інвестицій,
що і стало ключовим фактором для відновлення економіки. Виробництво в ключових
галузях припинило падати і почало відновлюватися, перш за все, за рахунок
промисловості, сільського господарства і металургії. Згідно зі статистикою, за 10 місяців
2016 року в економіку України надійшло 3,1 млрд дол. прямих іноземних інвестицій, що
на 41% більше, ніж у 2015 році, з них 2,2 млрд дол. надійшли в країну в результаті
докапіталізації банків акціонерами. Проте для відчутного громадянами нашої країни
поліпшення життя необхідні більш високі темпи економічного зростання, а отже –
більше реформ і ефективної боротьби з корупцією.
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Отже, нові інформаційні технології дають можливість швидко і якісно формувати
потоки економічної інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень. Разом з
тим зростає небезпека того, що на державний рівень може надходити недостовірна,
свідомо сфальсифікована інформація. Або навпаки – за межі країни може потрапляти
інформація, яка розкриває політичні, економічні, фінансові та інші державні таємниці. Ці
питання набувають особливої актуальності для України і потребують прийняття нових
законодавчих актів, які не тільки регламентуватимуть вимоги до інформаційного
забезпечення управлінських процесів на всіх рівнях, а й посилюватимуть
відповідальність за шкоду, завдану інтересам держави. Оскільки сьогодні жодна держава
світу не може абстрагуватись від впливу процесів глобалізації, економічна політика має
дедалі більше орієнтуватися на ті зміни, які відбуваються у світовій системі
господарювання, адаптуватися до зовнішньоекономічної ситуації за максимального
забезпечення власної незалежності, цілісності та суверенності.
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РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ
НАПРЯМ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
Козак В .О., молодший спеціаліст,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н Ділай Н. Г.
Львівський кооперативний коледж економіки і права
Стабільна і оновлена економіка України становить основу соціального і
політичного благополуччя держави. Економічний розвиток, який базується на
регіональному та міжнародному співробітництві, може забезпечити не тільки кращі
можливості для виробництва в різних галузях, але й створити передумови для
покращення рівня життя населення, сприяти політичній та економічній стабілізації в
Європі. Більше того, реалізуючи значний сільськогосподарський потенціал і поступово
нарощуючи виробництво у цій сфері, Україна може зіграти значну роль в забезпеченні
європейської та глобальної продовольчої безпеки [1, с. 252].
Порівнюючи розвиток сільськогосподарського бізнесу України та Європи, слід
насамперед окреслити ефективні напрями покращення інвестиційної привабливості
української агросфери, а саме: окреслити ключові елементи реформи української
економіки з акцентом на агросферу.
Щодо земельних відносин, в Україні ще не в повній мірі вирішені питання
стосовно формування ринку землі:
- не визначено місце землі в системі економічного обігу;
- не створено належних умов для реалізації громадянами права власності на
землю.
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Сільськогосподарські підприємства України змушені працювати в нерівних
конкурентних умовах порівняно з іншими виробниками, які не відчувають відповідного
негативного ефекту зовнішніх неринкових обмежень. Враховуючи стабільний
довгостроковий попит на продукти харчування, а також міжнародні конкурентні
переваги України у сфері ведення сільського господарства, аграрний сектор може стати
базою для розвитку всієї економіки України. Сільське господарство здатне дати імпульс
розвитку всіх галузей, що беруть участь в ланцюжку створення вартості
сільгоспвиробництва. Більш тісна економічна інтеграція з ЄС за рахунок зміцнення
існуючих та розвитку нових ефективних агропромислових ланцюжків створить нові
можливості для бізнесу і для підвищення рівня життя громадян, особливо в сільських
районах. Критично важливу роль для розвитку конкурентоспроможних агропромислових
ланцюжків відіграють інновації, інвестиції та стабільне забезпечення доступу до ринків
[2, с. 62].
Як уже зазначалося фактором успіху є забезпечення розвитку відкритого та
прозорого ринку землі з диверсифікованою структурою власності, в тому числі за
участю іноземних інвестицій, удосконалення інфраструктури відкритих аукціонів на
продаж землі, спрощення умов оренди землі для діючих і потенційних орендарів. В
межах децентралізації системи державного управління необхідно передати права
розпоряджатися землями державної власності місцевим громадам. Українська
сільськогосподарська продукція для отримання доступу на ринки ЄС має вийти на шлях
гармонізації відповідних стандартів, ключовим предметом яких мають стати санітарні та
фітосанітарні стандарти і нормативи захисту споживчих прав [3, с. 12].
Головною рушійною силою для досягнення підвищеної продуктивності та
ефективності сільськогосподарського виробництва є інновації. Підприємницьке
середовище, яке заохочує розвиток середнього бізнесу, є найважливішим стимулятором
нових технологій та ефективності, а також загального зростання життя села. Саме тому
державна підтримка агровиробників України має бути цільовою. В першу чергу важливо
підтримати ті сфери сільського господарства, які створюють основну частку зайнятості
на сільських територіях. Також ключовою сферою державної підтримки є модернізація
та підвищення конкурентоспроможності національного агровиробника і розширення
можливостей доступу до недорогих джерел фінансування та страхування, особливо для
середніх фермерських господарств. Україні необхідно забезпечити стабільність
податкового законодавства в сфері сільського господарства на довготривалу
перспективу, враховуючи довгі терміни окупності інвестицій у цій сфері, а також
особливості сільгоспвиробництва, такі як сезонність, підвищений рівень ризику у зв’язку
із залежністю від погодних умов і ринкової кон’юнктури.
Передбачені Податковим кодексом України до 2018 року податкові стимули
сільгоспвиробникам мають бути збережені. В рамках Договору про поглиблення вільної
торгівлі між ЄС та Україною необхідно ідентифікувати перспективні стратегічні
проекти. Це, насамперед, проекти в галузі сільського господарства, які сприяють
підвищенню світової продовольчої безпеки і вдосконалюють транспортну та логістичну
інфраструктуру і транснаціональні коридори між Європою і Україною [4, с. 37].
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Для стимулювання розвитку сільських територій необхідно впровадити механізми
часткового компенсування місцевим громадам витрат на розвиток сільської
інфраструктури, комунікацій; створити ефективні інструменти фінансування діяльності
малих і середніх підприємств за рахунок пільгового кредитування; реалізації механізму
аграрних розписок; створення товарних аграрних бірж з можливістю укладати ф’ючерсні
та форвардні контракти; забезпечити пільговий режим оподаткування малим і середнім
підприємствам. Висока вартість логістичних операцій, затратність зберігання продукції,
численні засоби й інструменти державного контролю підривають зростання і, отже,
рентабельність агробізнесу. Кількість планових і позапланових перевірок агробізнесу
має бути зведено до мінімуму. Державі важливо заохочувати розвиток
сільськогосподарської кооперації та аграрних асоціацій особливо за допомогою надання
спеціалізованих послуг фермерських господарств, і стимулювання зайнятості на
сільських територіях на основі досвіду Німеччини, Польщі та інших європейських країн
[5, с. 19].
Освіта і кваліфікація фахівців сфери сільського господарства та управління на всіх
рівнях повинні задовольняти потреби сучасної сільськогосподарської та харчової
промисловості. До прикладу німецька «дуальна система освіти», а також співпраця між
компаніями і між освітніми закладами мають виступити як план по реформуванню
освіти в аграрному секторі кваліфікованих вчених світового рівня, підтримуючи
міжнародне співробітництво в галузі наукових досліджень. Також надійна статистична
та інформаційна система в агросекторі сприяє прийняттю ефективних рішень і
здійсненню інвестицій з боку всіх учасників ведення бізнесу в ланцюжку АПК. Таким
чином, офіційна статистика в сільському господарстві й інформація про умови ринку
повинна вдосконалюватися у співпраці з об’єднаннями агровиробників.
Отже, незважаючи на проблеми, які притаманні сучасному етапу розвитку
сільськогосподарського виробництва, Україна повинна розвивати виробничі потужності
сільського господарства, щоб у найближчі роки наша сільськогосподарська продукція
могла вийти на світовий ринок і конкурувати з продукцією інших розвинутих країн
світу.
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ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАКЛАДАХ
ВИЩОЇ ОСВІТИ
Кропельницька С. О., к.е.н., доцент,
Луцька Ю. М., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника»
Реформи євроінтеграції, децентралізації, проектний підхід до реалізації державної
регіональної політики, перехід до збалансованого партнерства між центральними
органами виконавчої влади, місцевою владою, бізнесом, громадою, наукою та
інститутами громадянського суспільства, зобов’язують усіх без винятку суб’єктів
господарювання переорієнтовуватись у цьому суспільстві. Усе це передбачає
впровадження в т.ч. у закладах вищої освіти (далі – ЗВО), ефективні механізми
управління, які даватимуть змогу сприйняти зміни, ідентифікувати їх і забезпечити
відповідну адаптацію як фінансово-господарської діяльності в цілому, так і проектної,
зокрема. Адекватним до зазначених вимог є запровадження бюджетування не тільки в
роботу ЗВО загалом, але й до їх проектної діяльності.
Впровадження та перспективи функціонування системи бюджетування у діяльність
ЗВО України залежить від тих основних соціально-економічних, ідеологічних та
правових умов, що характерні для економіки нашої держави в цілому. Адже ми не
створюємо чогось нового, а лише намагаємось адаптувати визнану у світі модель
управління
фінансовими
ресурсами
суб’єктів
господарювання
в
умовах
некорпоративного сектору економіки, зокрема у державних вищих навчальних закладах.
Досліджуючи можливості запровадження системи бюджетування у діяльність
державних ЗВО України, важливо проаналізувати стан організації та фінансування
проектної діяльності у ЗВО, зокрема на прикладі Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника. Головним джерелом фінансування проектної
діяльності університету, в основному наукових досліджень, є державний бюджет.
Динаміка фінансування наукових досліджень за період 2015-2018рр. на рис.1 [1]
свідчить, що обсяг фінансового забезпечення фундаментальних досліджень, прикладних
розробок (науково–технічної діяльності), іншої науково-проектної діяльності зростає у 3;
3, 4 та 2,3 рази відповідно. Водночас, це не обумовлено тільки збільшенням
фінансування якісних проектів, але й, на жаль, інфляційними процесами в державі.
За інформацією відділу управління проектами Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника наведемо коротку характеристику проектів, які
реалізуються у ЗВО, джерела їх фінансування, цільове спрямування та тривалість.
Основними джерелами фінансування проектів є кошти Програми Еразмус + (КА2),
кошти Вишеградського фонду, Державний бюджет України та кошти інших донорів, в
т.ч. бюджет участі (партисипативний бюджет).
Програма Еразмус+ – це програма обмінів студентів, викладачів та науковців країнчленів Євросоюзу, а також Ісландії, Ліхтенштейну, Македонії, Норвегії, Туреччини.
Програма надає можливість навчатися, проходити стажування чи викладати в іншій
країні, що бере участь в програмі. У Єврокомісії Erasmus назвали найуспішнішою
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освітньою програмою ЄС і важливим інструментом боротьби з молодіжним
безробіттям . Терміни навчання і стажування можуть складати від 3 місяців до 1 року [2].

Рис. 1. Динаміка фінансування досліджень за кошти Державного бюджету України
Вишеградський фонд – група чотирьох центральноєвропейських країн: Польщі,
Чехії, Угорщини і Словаччини [3]. Варто зазначити, що на сьогодні «Вишеградська
четвірка» є символом успішної політичної та господарської трансформації, а також
регіональної співпраці. Країни даного об’єднання конструктивні, відповідальні та
респектабельні партнери у Європі при реалізації ключових пріоритетних завдань та
програм ЄС, причому своїм внеском сприяють розширенню ЄС з метою підтримки
безпеки та стабільності континенту. Вишеградська група є проявом зусиль країн
Центральної Європи щодо співпраці в рамках загальноєвропейської інтеграції [4].
Новим фінансовим інструментом децентралізації, який застосовується у
забезпеченні особливо м’яких/соціальних проектів, в т.ч. освітніх є партисипативний
бюджет. Партисипативне бюджетування – це можливість участі мешканців громади в
процесі управління її коштами. Партисипативний бюджет ґрунтується на довірі
місцевою владою мешканцям керувати часткою бюджету. Головною перевагою
партисипативного бюджетування є перш за все, те що бюджетний процес стає більш
прозорим. Суспільство може побачити, куди ідуть гроші платників податків та брати
участь у цьому процесі. На міжнародному рівні такий вид бюджетування активно
розвивається. Що ж стосується конкретно нашої держави, то в Україні люди потребують
більшої участі в процесі прийняття рішень. За словами професора Норвезького інституту
міських та регіональних досліджень, університету Осло та Акершус Ейнара Браатена,
думку якого ми розділяємо, що партисипативе бюджетування можливе всюди. Існують
різні форми із різним використанням ресурсів, які ми можемо пристосувати його до
місцевих реалій [5].
Отже, діючих на даний момент проектів є 17, з них: 4 фінансуються за кошти
програми Еразмус +, 1 – Вишеградського фонду, 10 – з державного бюджету, 2 – з інших
джерел, в т.ч. з бюджету участі.
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Слід зазначити на завершення, що для підсилення проектно-грантової діяльності,
підрозділів, так і Прикарпатського національного університету в цілому, її
бюджетування і фінансування, було розроблено концепцію проекту1 «Створення
проектно-освітнього центру з розвитку інновацій та інвестицій в регіоні». Проект став
одним із переможців конкурсу секторальної бюджетної підтримки ЄС за програмою
регіонального розвитку «Інноваційна економіка та інвестиції». Його ключова мета –
якісне планування стратегії розвитку ЗВО, різносторонньої проектної діяльності та
ефективного управління, включаючи бюджетування різними типами проектів на всіх
етапах їх реалізації. Це допоможе університету стати потужним ядром регіональної
екосистеми, без якого не розвивається економіка жодної ринкової держави, головним
джерелом інновацій, а також платформою, що надає можливості розвивати й
комерціалізувати наукові розробки.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Лапюк М.О.,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Боднарюк І. Л.
Технічний коледж НУВГП
На сучасному етапі становлення України існує ряд фінансово-економічних,
політичних та соціальних проблем, які безпосередньо впливають на розвиток фінансових
ринків. Основними напрямками стабілізації економіки та забезпечення суспільного
добробуту є збалансування державних фінансів та ефективне функціонування
фінансових ринків. Страховий ринок посідає важливе місце в системі фінансових
механізмів захисту суспільства від несприятливих подій, будучи однією з
найважливіших частин економічної інфраструктури країни. Страхування є своєрідним
барометром економіки, за показниками якого можна судити про її поточний стан,
основні процеси і напрямки розвитку. Проблеми розвитку страхового ринку,
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необхідність розробки ефективної стратегічної політики щодо забезпечення страхової
діяльності в Україні, й зумовили актуальність дослідження.
Страховий ринок – це особлива соціально-економічне середовище, певна сфера
економічних відносин, де об'єктом купівлі-продажу виступає страховий захист,
формуються попит і пропозиція на нього. Об'єктивна основа розвитку страхового ринку необхідність забезпечення безперебійності відтворювального процесу шляхом надання
грошової допомоги потерпілим у випадку непередбачених несприятливих обставин.
Страховий ринок можна розглядати також як: форму організації грошових відносин з
формування та розподілу страхового фонду для забезпечення страхового захисту
суспільства; сукупність страхових організацій (страховиків), які беруть участь у наданні
відповідних послуг.
На сучасному етапі найбільший вплив, як негативний так і позитивний, на розвиток
українського страхового ринку мають такі чинники:
1. Збільшення внутрішнього перестрахування, яке у період кризи не дає гарантії
отримання виплат своєчасно і в повному обсязі, тобто втрачається сам сенс
використання даної фінансової операції. Крім того, збільшення обсягів внутрішнього
перестрахування призводить до концентрації ризиків на території однієї держави, що
також є негативною тенденцією.
2. Державні перевірки діяльності страховиків мають сприяти підвищенню
платоспроможності страховиків, підвищенню якості страхових послуг. Але необхідно
приймати до уваги й те, що ділова репутація страхової компанії має велике значення, як
для її страхувальників, так і для можливих іноземних інвесторів.
3. Зміни у структурі страхового ринку унаслідок втрати територій на півдні та сході
України. Через військові дії у східних регіонах країни страховики зазнають великих
збитків, а нові договори в цих регіонах практично не укладаються. Але, не зважаючи на
наявність суперечних моментів щодо покриття договорами страхування ризиків
військових дій, страхові компанії повинні працювати в цих складних умовах на
перспективу, робити все можливе для зміцнення свого іміджу та ділової репутації в очах
страхувальників. Додатковою гарантією збереження платоспроможності страховиків
повинні стати спеціальні резервні фонди (катастроф, коливань збитковості), порядок
обчислення яких передбачено Правилами формування страхових резервів зі страхування
життя і видів страхування, відмінних від страхування життя [3, с. 46].
Сучасний вітчизняний страховий ринок за своєю структурою (інституційною,
фінансовою, функціональною, регіональною) не досконалий. Серед позитивних
тенденцій можна назвати: поступове зростання відношення обсягу страхових премій до
ВВП; зростання обсягів статутних фондів, власного капіталу, активів і резервів, що
підвищує рівень платоспроможності страхових компаній; створення об’єднання
страховиків, що сприяє появі на ринку корпоративних правил і зміцненню позицій
компаній-учасниць; наближення законодавства, хоча й дуже повільно та непослідовно,
до європейських стандартів, потреб страхувальників і страховиків.
Поряд із позитивними тенденціями спостерігаються і негативні: низька якість
управління в багатьох страхових компаніях, у т. ч. недостатньо ефективна система
управління ризиками та внутрішнім контролем, непрозора структура власності,
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недостатній розвиток сучасних страхових технологій, недостатньо розвинута
інфраструктура страхового ринку, недосконала нормативно-правова база страхування та
система взаємовідносин між засновником страхової компанії та страхувальниками.
Тенденції розвитку страхового ринку України за основними проаналізовано нами
на основі табл. 1.
Таблиця 1
Основні показники страхового ринку України за 2007-2017 р. [2, 3]
Показники
Кількість зареєстрованих страховиків
з них: компаній зі страхування життя
Кількість укладених договорів
страхування, млн. шт.
Валові страхові премії, млн. грн.
Валові страхові виплати, млн. грн.
Рівень валових виплат, %

2007 рік

2017 рік

446,0
65,0

Відхилення
у сумі/у
кількості

у%

294,0
33,0

-152,0
-32,0

-34,08
-49,23

599,8

185,5

-414,3

-69,07

18008,2
4213,0
23,4

43431,8
10536,8
24,3

25423,6
6323,8
0,9

141,18
150,10
*

Станом на 2017 рік у порівнянні з 2007 роком кількість зареєстрованих страховиків
зменшилася на 152 одиниці (34,08%), з них компаній зі страхування життя на 32 страхові
компанії (або на 49,23%). В той же час, кількість укладених договорів страхування
зменшилась на 414,3 млн. штук (або на 69,07%), що свідчить про зменшення кількісних
показників страхового ринку. Проте, спостерігаємо за досліджуваний період збільшення
валових страхових виплат та валовий страхових премій відповідно на 6323,8 млн. грн. і
25423,6 млн. грн. або на 150,1% і 141,18% відповідно (рис. 1). Це , у свою чергу,
вплинуло на збільшення рівня валових виплат на 0,9%.
Валові страхові премії, млн. грн.

Валові страхові виплати, млн.грн

млн. грн.
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Рис. 1. Валові страхові премій та валові страхові виплати у 2007 і 2017 рр.
Основними заходами для вирішення проблем на страховому ринку України можна
назвати:
- створення привабливого і доступного для всіх страхувальників ринку послуг,
перетворення страхування в ефективну складову частину соціального захисту населення;
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- розширення сфери обов’язкового страхування, перш за все, страхування майна
громадян;
- збільшення інвестиційних можливостей страховиків, впровадження системи
мотивацій їх інвестиційної діяльності, перетворення накопичувальних страхових
резервів у надійне джерело інвестування національної економіки;
- досягнення високої конкурентоспроможності українських страховиків,
приведення вітчизняного страхового ринку у відповідність світовим стандартам;
- встановлення прозорих та рівноправних умов співпраці банків та страховиків.
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НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ
СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ У СФЕРІ НАКОПИЧУВАЛЬНОГО ТА ПЕНСІЙНОГО
СТРАХУВАННЯ
Микитюк О. О., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Попович Д. В.
Львівський національний університет ім. Івана Франка
На сучасному етапі найбільш проблемною у системі соціального захисту населення
є система пенсійного забезпечення. Хронічні проблеми солідарної пенсійної системи, які
мають місце і в інших країнах, підсилюються багатократно в нашій державі з огляду на
політичну та економічну нестабільність, демографічні дисбаланси, трудову міграцію,
значний відсоток нелегальних доходів серед працюючого населення тощо.
За даними Пенсійного фонду України [1] на початок жовтня 2018 року середня
пенсія в Україні складала 2,5 тис. грн, при цьому згідно з стандартами Міжнародної
організації праці вона повинна становити 4,5 тис. грн (виходячи з показника середньої
заробітної плати по країні). На жаль, більша половина українців (54%) отримують
пенсію менше 2 тис. грн, а кожен п’ятий менше 1,5 тис. грн. Треба пам’ятати, що існує і
верхня межа пенсії (на сьогодні 14,3 тис. грн), однак для практично абсолютної
більшості українських громадян ця величина пенсії є недосяжною. Наприклад, щоб за
сучасним пенсійним законодавством отримати пенсію 5 тис. грн, потрібно в середньому
отримувати заробітну плату в розмірі 17 тис. грн, що, знову ж таки, є наразі лише мрією
для більшості працюючих громадян в Україні. Відтак, існуюча система пенсійного
забезпечення не здатна виконувати свою основну функцію – соціальний захист громадян
пенсійного віку.
З метою збереження національних систем соціального захисту, багато країн
запровадили трирівневу пенсійну систему, для якої характерні три фінансові схеми або
рівні: І рівень – фінансування пенсій з державних пенсійних фондів; ІІ рівень – з
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державного накопичувального пенсійного фонду; ІІІ рівень – недержавне пенсійне
забезпечення, що передбачає фінансування з різних джерел [2, с. 60].
Слід відзначити, що формування законодавчої бази переходу до трирівневої
пенсійної системи в Україні було закладено ще у 2003 році з прийняттям законів України
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» [3] та «Про недержавне
пенсійне забезпечення» [4]. Перший із цих законів передбачає формування
накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування,
однак його впровадження відкладається з року на рік. За положеннями Пенсійної
реформи 2017 року другий рівень пенсійного забезпечення мав розпочатися вже з 1 січня
2019 року, але, з огляду на сучасні реалії, його дія знову відкладається на невизначений
термін. Другий закон створив умови для впровадження в Україні, починаючи з 2004
року, системи недержавного пенсійного забезпечення (НПЗ).
У зв’язку із запровадженням НПЗ в Україні, на ринку страхування життя відбулося
зміщення акценту в роботі страхових компаній на пенсійні та накопичувальні програми
страхування життя, на які припадає 50% ринку страхування життя в Україні. Згідно з
Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» страховій компанії
дозволяється укладати договори страхування довічної пенсії за рахунок коштів, що
накопичуються в недержавному пенсійному фонді.
Водночас існує низка проблем, які гальмують ефективність діяльності страхових
компаній у сфері НПЗ:
– загальноекономічні проблеми (низький рівень життя населення та економічна
криза);
– проблеми створення сприятливого законодавчо-нормативного поля;
– проблеми мотивацій громадян та установ до участі в НПЗ;
– проблеми організаційної та маркетингової ефективності діяльності страхових
компаній.
Основними напрямами вдосконалення законодавчо-нормативного забезпечення
діяльності страхових компаній у сфері НПЗ є:
1) створення умов для рівноправної конкуренції суб’єктів НПЗ;
2) прийняття нової редакції Закону «Про страхування», в якому містяться багато
новацій, що сприятимуть розвитку страхування життя в Україні;
3) внесення змін в податкове законодавство для підвищення привабливості
недержавного пенсійного забезпечення.
З метою покращення поінформованості та підвищення мотивації населення до
участі у НПЗ доцільним є:
1) організація системного інформування громадян у засобах масової інформації,
зокрема на телебаченні;
2) створення в регіонах інформаційно-консультативних центрів з питань
недержавного пенсійного забезпечення;
3) для підвищення довіри населення до накопичувального страхування життя в
Україні необхідно забезпечити прийняття Закону України «Про Фонд гарантування
страхових виплат за договорами страхування життя».
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Реалізація стратегії підвищення ефективності діяльності страхових компаній у
сфері недержавного пенсійного забезпечення в Україні вимагає, окрім вирішення питань
формування сприятливого інституційно-правового середовища та створення системи
мотивацій до участі в ньому громадян та підприємств, також і оперативного реагування
страхових компаній на сучасні виклики та якісних змін у їх діяльності. Це стосується як
забезпечення фінансової надійності та прозорості компаній відповідно до європейських
стандартів, так і завдань підвищення їх організаційної та маркетингової ефективності,
розширення клієнтської бази, підвищення якості обслуговування тощо.
До основних напрямів підвищення ефективності діяльності страхових компаній у
цій сфері слід віднести [5, с. 81-82]: 1) забезпечення фінансової надійності та прозорості
страхових компаній відповідно до європейських стандартів; 2) вдосконалення та
розширення інвестиційної діяльності; 3) розробка та впровадження нових страхових
продуктів; 4) вдосконалення бізнес-процесів та сервісного обслуговування; 5) розвиток
каналів продажу; 6) підвищення професійного рівня персоналу, підготовка фахівців із
страхування життя.
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МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ
ПОСИЛЕННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Парійчук А. П., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н, доц. Ніконенко У. М.
Українська академія друкарства
Структурні зрушення на вітчизняному ринку праці обумовлені поглибленням
євроінтеграційних процесів. Посилення конкуренції, розвиток інформаційних
технологій, зміни в змісті і формах праці потребують оновлення системи регулювання
ринку праці. Для України також актуальними є внутрішні чинники соціальноекономічної нестабільності, пов’язані із наростанням соціальної напруги в суспільстві на
фоні зниження рівня життя, погіршенням умов зайнятості, територіальними та
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професійно-кваліфікаційними диспропорціями між попитом та пропозицією на ринку
праці тощо. Серед інструментів регулювання ринку праці найбільш перспективними є ті,
що враховують об’єктивний вплив глобальних трендів і спрямовані на активізацію
інноваційної зайнятості, підприємницької активності населення, забезпечення
збалансованості ринку освітніх послуг та ринку праці, прогнозування обсягу і структури
попиту і пропозиції на ринку праці, підвищення конкурентоспроможності фахівців і
розширення кола гідних робочих місць.
Значний внесок у дослідження ринку праці та зайнятості зробили вітчизняні вчені:
В. Антонюк, С. Бандур, Д. Богиня, В. Брич, С. Гринкевич, О. Грішнова, Л. Долгова, Т.
Заяць, Є. Качан, А. Колот, Г. Куліков, Л. Лісогор, Ю. Маршавін, О. Новікова, О.
Обухівський, В. Онікієнко, І. Петрова, Л. Семів, О. Цимбал, Л. Шамота, Л. Щетініна, Н.
Якимова, О. Ярош та інші. Разом з тим і надалі існує цілий комплекс проблем, які
вимагають свого вирішення, зокрема, визначення методологічних основ становлення
мінімальних соціальних гарантій у сфері оплати праці в Україні, ліквідація “тіньової”
зарплати, удосконалення методів регулювання вітчизняного ринку праці тощо.
В економічній літературі визначено такі методи регулювання ринку праці:
правовий, організаційний та економічний [1-5].
Методи правового регулювання ринку праці включають засоби нормативноправового впливу держави на суспільні та трудові процеси в сфері зайнятості.
Основними інструментами регулювання виступають Конституція України, постанови,
укази й розпорядження Президента України, Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України, міністерств та відомств, облдержадміністрацій та місцевих рад тощо.
Правові методи передбачають [2]:
- пряме стимулювання зайнятості (розширення виробництва товарів і послуг,
створення робочих місць для соціально вразливих категорій населення, законодавче
закріплення обов’язкового працевлаштування випускників, що навчались за бюджетні
кошти, надання пільгових умов для ведення бізнесу з метою створення нових робочих
місць);
- опосередкований вплив на зростання зайнятості через залучення фінансовокредитних важелів;
- стимулювання самозайнятості та сприяння розвитку підприємництва;
- скорочення ринкової пропозиції, стимулювання відпливу та перерозподілу
робочого часу та робочих місць;
- сприяння поширенню нестандартних та інноваційних видів та форм зайнятості на
ринку праці.
Організаційний метод регулювання ринку праці сприяє реалізації заходів щодо
організації, регулювання та управління в інтересах державної влади, які стимулюють
діяльність державних органів у напрямі дотримання балансу інтересів між працівниками,
роботодавцями, посередниками і державою в напрямі підтримки балансу попиту та
пропозиції на ринку праці. Основними інструментами є: державні програми, стандарти,
статистичні норми і показники, ліцензування та сертифікація, квотування [3].
Економічні методи регулювання ринку праці представляють собою комплекс
економічних заходів прямого і непрямого впливу держави на суспільні та трудові
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процеси в сфері зайнятості, що сприяють досягненню значних економічних результатів
[4; 5, с. 72-73]. Найсуттєвішими є заходи фінансового регулювання, куди входять дві
основні групи:
- інструменти податкового механізму (податкові пільги, пов’язані зі звільненням від
виплат у соціальні фонди, з прийняттям на роботу неконкурентоспроможних верств
населення, з професійним навчанням тощо);
- кредитні інструменти (преференції на виконання державних програм, фінансові
штрафи
при
порушенні
порядку
квотування
робочих
місць
для
неконкурентоспроможних верств населення, державні субсидії непрацюючих
громадянам тощо).
Основними економічними інструментами виступають: пільгове оподаткування та
кредитування; заробітна плата; допомога по безробіттю; дотації; державні контракти;
інвестиції в людський капітал; важелі монетарної зовнішньоекономічної політики;
макроекономічне планування.
Ефективність методів регулювання ринку праці значною мірою залежить від
урахування на державному рівні міжнародних орієнтирів соціально-економічної
політики. Таким чином, системність та комплексність підходів до державного
регулювання ринку праці є необхідною передумовою позитивних зрушень на ринку
робочої сили, що дозволить сформувати сприятливе підприємницьке середовище,
підвищити соціальну захищеність громадян та сприяти інтеграції країни у ЄС.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО
СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
Прокопчук О. Т., к.е.н., доцент
Мальована М. М., аспірант
Уманський національний університет садівництва
Питання функціонування соціального страхування є досить актуальними в даний
час. Адже під впливом сучасних демографічних процесів і складної економічної ситуації
в країні збільшується вразливість громадян до негативних соціальних ризиків. Водночас,
сьогодні перед системою соціального страхування України постають соціальні загрози,
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які пов’язані зі збільшенням тих громадян, які потребують соціальних виплат, також
зменшенням доходів фондів соціального страхування, збільшенням рівня безробіття,
старінням нації. Для їх подолання потрібно застосовувати усі можливі зусилля та
ресурси з метою досягнення соціальної безпеки та покращення рівня життя громадян
України.
Реформування системи соціального страхування передбачає розширення вибору
застрахованою особою форм реалізації її прав, залучення до реалізації соціальних
гарантій в сфері соціального страхування недержавних організацій, використання
різноманітних механізмів фінансування послуг, забезпечення щільної прив’язки
соціальних зобов’язань до наявності коштів на їх фінансування. Становлення нової
моделі соціального страхування має забезпечити послідовність в реалізації соціальної
політики та дотримання принципів суспільної солідарності та соціальної справедливості.
Точки зору експертної спільноти щодо шляхів, методів та механізмів вдосконалення
системи соціального страхування являють широкий спектр думок: від точкових заходів
аж до кардинальної зміни основних принципів.
В Україні реалізація соціальної політики передбачає забезпечення гарантійних прав
та достатнього життєвого рівня для кожного члена суспільства. Найважливішу роль при
цьому відіграє функціонування та розвиток системи соціального забезпечення та її
головної складової – соціального страхування. Таким, чином, людина самостійно не
може попередити загрозу із навколишнього середовища, яка впливає не лише на життя
людини, а й на соціальну стабільність суспільства у цілому. Відповідальності за
настання таких ризиків бере держава, яка створює систему соціального захисту
населення. Існує кілька визначень поняття «соціальне страхування», переважна
більшість з яких характеризує соціальне страхування як систему заходів щодо
матеріального забезпечення населення в старості, на випадок захворювання чи втрати
працездатності в працездатному віці, на випадок безробіття, підтримки материнства й
дитинства, охорони здоров’я громадян, при виході на пенсію [1].
Відповідно до Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування: «Загальнообов’язкове державне соціальне страхування – це
система прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що
включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, часткової або
тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них
обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, за рахунок
грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків власником або
уповноваженим ним органом, громадянами, а також бюджетних та інших джерел,
передбачених законом» [2].
Соціальне страхування посідає важливу роль у розвитку всього суспільства.
Відповідно до статті 46 Конституції України громадяни мають право на соціальний
захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової
втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а
також у старості та в інших випадках. Це право гарантується загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян,
підприємств, установ і організацій. Основними соціально-економічними чинниками
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виникнення загальнообов’язкового соціального страхування є: недостатній життєвий
рівень, поширення бідності серед населення, низький рівень реальної заробітної плати,
необхідність забезпечення соціальної справедливості при здійсненні перерозподілу
суспільного продукту, де громадяни які сплачують страхові внески до фондів
державного соціального страхування мають право на вищий рівень соціальних виплат,
зменшення навантаження на державний бюджет за рахунок створення інших джерел, які
забезпечують соціальний захист населенню [3].
Серед суб’єктів системи соціального страхування особливе місце посідає держава,
яка виступає страховиком та бере на себе відповідальність з приводу утворення фондів
соціального страхування та їх ефективного функціонування. Крім держави на
страховому ринку можуть проводити діяльність недержавні організації у сфері
соціального страхування, які доповнюють асортимент ринку соціального страхування
страховими послугами. Структура системи соціального страхування передбачає, що
реалізація функцій покладених на кожен вид соціального страхування відбувається за
рахунок спеціальних фондів, які є некомерційними організаціями та здійснюють
управління видами загальнообов’язкового державного соціального страхування,
контролюють формування ресурсів та їх використання, забезпечують фінансування у
разі настання страхових випадків.
Сьогодні система соціального страхування України свої функції розподіляє між
державою та недержавними фінансовими інститутами. Інтереси держави представляють
такі державні установи як: Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування
України, Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на
випадок безробіття, а до недержавних фінансових організацій належать страхові
компанії та недержавні пенсійні фонди.
Підвищення рівня ефективності функціонування системи соціального страхування в
Україні вимагає вирішення низки важливих завдань. Основними проблемами системи
соціального страхування України є: – відчутна недосконалість законодавчої бази у сфері
соціального страхування, яке містить багато розбіжностей; – високі адміністративні
витрати, які є вкрай високими та спричиняють зменшення видатків щодо матеріального
забезпечення застрахованих осіб; – низька якість та ефективність надання соціальних
послуг; – невисокий рівень фінансування соціальної сфери, яка не може ефективно
профінансувати всі необхідні видатки для забезпечення соціального захисту населення
та покращення їх життєвого рівня; – здійснення неефективного управління соціальними
процесами в суспільстві.
Підсумовуючи вищевикладене слід зазначити, що соціальне страхування реалізує
права громадян на матеріальне забезпечення у старості, у разі хвороби, повної або
часткової втрати працездатності, при безробітті та інших обставин. Загальнообов’язкове
державне соціальне страхування потребує глибоких змін та суттєвого удосконалення,
зокрема в частині структурних та функціональних особливостей своєї діяльності.
Зміни у соціальній сфері зможуть піднести систему соціального страхування
України на новий рівень та забезпечить економічний розвиток країни, а також
підвищити рівень життя громадян.
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СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ФУНКЦІЇ ВТОРИННОГО РИНКУ
ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Сідько В. Ю., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: д.е.н., проф. Момотюк Л. Є.
Національна академія статистики, обліку та аудиту, м. Київ
Важливим завданням яке наразі стоїть перед українською економікою полягає в
методах оновлення економіки та активізації інвестиційної сфери. Формування
розвинутого фондового ринку в сучасних умовах є одним з прийнятних вирішення
соціально-економічних проблем, що виникли на цьому етапі розвитку вітчизняної
економіки. Необхідність у підвищенні капіталізації українського ринку цінних паперів
зумовлює потребу в формуванні високоліквідного вторинного ринку.
Розвиток фондового ринку є об'єктивно необхідною умовою залучення інвестицій в
економіку країни. Однак його становлення в свою чергу обумовлюється формуванням
вторинного ринку цінних паперів, що зумовлено важливою функцією, яку він виконує, а
саме забезпечення інвесторам можливості вільного обертання цінних паперів на ринку.
Отже, сьогодні актуальним є питання пов'язане з визначенням сутнісних характеристик
та функцій вторинного ринку цінних паперів.
На сучасному етапі окремі положення сутності та характеристик вторинного ринку
цінних паперів розглядає багато вчених, серед яких: В.Д. Базилевич, В.В. Вірченко [5],
Е.Ф. Жуков [3], В.І. Павлов, Г.Т. Пальчевич [1], Ф. М. Топсахалова [2], І.О. Школьник
[4], В.М. Шелудько, Шпакович І.Р.
Ринок цінних паперів структурно поділяється на дві стадії: первинний та вторинний
ринки. Первинний – це ринок, на якому нові випуски цінних паперів продаються та
купуються вперше [1, c. 13]. Натомість вторинний ринок цінних паперів – це ринок, на
якому відбувається обіг цінних паперів, перерозподіл ресурсів серед наступних
інвесторів. На цьому ринку вже не залучаються нові фінансові кошти для емітента, а
тільки перерозподіляються ресурси серед наступних інвесторів. Будучи механізмом
перепродажу, він дозволяє інвесторам вільно купувати і продавати цінні папери.
В разі відсутності вторинного ринку або його слабкій розвиненості наступний
перепродаж цінних паперів був би неможливим або надто ускладненим, що відвернуло
би інвесторів від вкладення коштів у цінні папери. В результаті залучення інвестицій за
допомогою фондового ринку було б значно менших обсягів, а багато інновацій не
отримали б необхідного фінансового забезпечення.
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Наявність розвиненого вторинного ринку цінних паперів, що забезпечує обмін
капіталів між інвесторами та рівномірний розподіл фінансових ризиків, створює умови
для ефективного функціонування первинного ринку цінних паперів. Найважливішою
характеристикою вторинного ринку виступає його ліквідність, тобто можливість
проводити торгівлю цінними паперами.
Суб’єктами вторинного ринку цінних паперів виступають держава, акціонерні
товариства, експерти ринку цінних паперів (брокери, дилери), інвестиційні фонди,
комерційні банки, страхові компанії, недержавні пенсійні фонди та ін. [3, с. 41].
Основними ініціаторами проведення операцій на вторинному ринку є торговці цінними
паперами, котрі укладають та виконують угоди з купівлі-продажу цінних паперів; вони
виступають посередниками між покупцем та власником (продавцем) цінного паперу,
відповідають за проведення розрахунків між контрагентам.
Основними завданнями розвитку вторинного ринку цінних паперів є:
 перерозподіл капіталів в найбільш ефективне виробництво і залучення
інвестицій для розвитку підприємств;
 підвищення фінансової активності господарюючих суб'єктів;
 розвиток нових форм фінансової практики;
 розвиток інфраструктури фондового ринку [2, с. 62].
Вторинний ринок цінних паперів виконує такі функції:
– зводить продавців і покупців і тим самим забезпечує ліквідність цінних паперів;
– здійснює оцінювання капіталу, встановлюючи співвідношення між емісійною і
ринковою цінами;
– концентруючи попит і пропозицію цінних паперів в обігу, формує курс, за яким
продавці згодні продавати, а покупці – купувати цінні папери, тобто сприяє
врівноваженню попиту і пропозиції;
– створює умови для трансформації фінансового капіталу, забезпечуючи обмін
однієї форми капіталу на іншу;
– впливає на управління розміщенням капіталу (інвестор має можливість планувати
наступні інвестиції);
– забезпечує перерозподіл капіталу в найбільш перспективні й ефективні сектори і
галузі національної економіки;
– сприяє розширенню фінансового капіталу, роблячи його більш динамічним;
– виконує інформаційну функцію для своїх учасників [5, с. 416].
В структурі вторинного ринку цінних паперів виділяють два сектори: біржовий та
позабіржовий ринки. На біржовому ринку торгівля цінними паперами здійснюється на
фондових біржах. Цей ринок характеризується високим рівнем організації, що
максимально сприяє підвищенню мобільності капіталу та формуванню реальних
ринкових цін на фінансові вклади, що перебувають в обігу. Біржовий ринок повинен
забезпечувати можливість швидко, впорядковано та ефективно укладати та виконувати
угоди купівлі-продажу цінних паперів. Позабіржовий ринок охоплює сукупність
операцій з цінними паперами, які здійснюються поза фондовою біржею. Це можуть бути
як цінні папери, що не допущені до торгів на фондовій біржі, так і цінні папери, що є
предметом біржових операцій [1, с.14]. Відповідно операціями позабіржового ринку є
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купівля-продаж, зберігання цінних паперів, формування портфеля цінних паперів і
управління ним, визначення ринкової вартості цінних паперів, маркетингові дослідження
ринкової вартості цінних паперів та ін.
Отже, розвинений вторинний ринок цінних паперів в Україні необхідний як
інвесторам, що зацікавлені в прозорому і зручному механізмі торгівлі паперами
вітчизняних підприємств, так і самим суб’єктам господарювання, які потребують
капіталізації ресурсів для свого розвитку, а крім того оцінки реальної ринкової вартості
підприємства.
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СКЛАДОВІ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ
ПІДТРИМКИ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Стройний І. М., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Мединська Т. В.
Львівський торговельно-економічний університет
Мале підприємництво є важливим сектором вітчизняної економіки, який сприяє
насиченості ринку товарами та послугами, створенню нових робочих місць, зменшенню
безробіття тощо. На сьогодні, з розвитком малого підприємництва держава пов’язує
проведення структурних змін, забезпечення впровадження реформ в економіці та
вирішення соціальних проблем суспільства. Успішне функціонування малого бізнесу
належним чином впливає на формування конкурентного середовища, обумовлюючи
його роль, як потужного двигуна економічного розвитку. Відтак, особливо актуальним є
державна фінансова політика його підтримки, основною метою якої є збалансування
державних інтересів та інтересів малого бізнесу.
Державна фінансова підтримка малого підприємництва – це складова фінансової
політики держави, що реалізується за допомогою відповідного фінансового механізму з
метою розвитку пріоритетних галузей та сфер національної економіки, сприяння
зайнятості та зростання частки малого підприємництва у валовому внутрішньому
продукті [1].
Складові державної фінансової політики підтримки розвитку малого
підприємництва можна розглядати в економічному та процесному аспекті. З точки зору
специфіки економічних відносин, що виникають, її складовими є: бюджетна політика,
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податкова політика, митна політика, грошово-кредитна політика, боргова політика,
інвестиційна політика. З точки зору розуміння фінансової політики як процесу, можна її
складовими вважати інститути, нормативно-правову базу, якою вони керуються, та
фінансові інструменти, що використовуються для реалізації підтримки.
Перш за все розглянемо інститути, які прямо чи опосередковано здійснюють
державну фінансову політику підтримки малого підприємництва в Україні:
1) Органи управління, які забезпечують нормативно-законодавчу базу в частині
прийняття законів та інших актів, координують державну фінансову політику підтримки
малого підприємництва: Верховна Рада України, Національний банк України, Кабінет
Міністрів України, Міністерство фінансів, Міністерство економічного розвитку і
торгівлі, Державна фіскальна служба, Департамент розвитку підприємництва та
регуляторної політики [2].
2) Цільові фонди: Український фонд підтримки підприємництва, Фонд підтримки
малого інноваційного бізнесу, Український державний фонд підтримки фермерських
господарств, Німецько-Український фонд.
3) Міжнародні установи, які мають суттєвий вплив на розвиток малого
підприємництва в Україні здійснюють міжнародні організації, фінансуючи різноманітні
проекти підтримки малого бізнесу: Європейський інвестиційний банк, Європейський
банк реконструкції та розвитку, Міжнародна фінансова корпорація.
Для підвищення ефективності державної фінансової підтримки малого бізнесу
розглянемо її види. Класифікація видів державної фінансової підтримки розвитку малого
підприємництва подана у табл. 1.
Таблиця 1
Класифікація видів державної фінансової підтримки
малого бізнесу в Україні
Прямі
Непрямі
1. Надання субсидій та субвенцій з 1. Стимулювання
банків
і
страхових
Державного бюджету України та державних компаній до кредитування і страхування малих
цільових фондів.
підприємств.
2. Застосування спрощеного порядку подання 2. Надання додаткових субвенцій і дотацій
фінансової звітності і ведення бухгалтерського регіонам і муніципальним утворенням в якості
обліку.
заохочення за високий рівень розвитку малого
3. Застосування спеціального (пільгового) підприємництва.
режиму
оподаткування.
Реструктуризація 3. Фінансування
створення
бізнесподаткової заборгованості.
інкубаторів, технопарків, навчальних центрів.
4. Дозвіл на використання прискореної
амортизації.
5. Пільгове кредитування високоефективних
інвестиційних
проектів,
пов'язаних
з
державними
(регіональними,
місцевими)
інтересами.
6. Забезпечення державним замовленням.
7. Застосування пільгових митних тарифів та
інші форми митної підтримки.

За характером впливу на діяльність малого бізнесу може надаватися пряма та
непряма державна фінансова підтримка. Пряма державна фінансова підтримка надається
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у вигляді субсидій та субвенцій з Державного бюджету України та державних цільових
фондів, надання податкових пільг, дозволу на здійснення прискореної амортизації,
пільгового кредитування, державних замовлень, пільгових митних тарифів та
направляється безпосередньо малим підприємствам, що потребують такої підтримки.
Реформування спрощеної системи оподаткування мало особливе значення для
створення сприятливого бізнес-середовища в Україні у частині державної підтримки
малого бізнесу. Особливості застосування цієї системи закріплені Податковим кодексом
України, яка була спрямована на забезпечення належної нормативно-правової бази для
розвитку підприємницької діяльності з врахуванням змін, що відбулися в законодавстві,
та об'єктивних тенденцій розвитку економіки держави [3, с. 303].
Згідно з пунктами 11.2 і 11.3 статті 11 Податкового кодексу України, спрощена
система оподаткування належить до окремого розділу «Спеціальні податкові режими».
Отже, спеціальний податковий режим – це система заходів, що визначає особливий
порядок оподаткування окремих категорій господарюючих суб’єктів. Спеціальний
податковий режим може передбачати особливий порядок визначення елементів податку
та збору, звільнення від сплати окремих податків та зборів [4]. Дані режими закріплюють
специфічний порядок обчислення та сплати податків та зборів у відповідний податковий
період, який застосовується у випадках та порядку, встановлених податковим
законодавством.
Непряма державна фінансова підтримка здійснюється опосередковано, тобто
безпосередньо впливає не на діяльність малого підприємства, а забезпечує результат
через вплив на великі корпорації, банки, страхові компанії, громадські організації,
органи місцевого самоврядування, установи інфраструктури розвитку малого
підприємництва (навчальні центри, бізнес-інкубатори, технопарки, лізингові,
консалтингові, аудиторські, юридичні фірми). Так, органи місцевого самоврядування
можуть отримувати субвенції та дотації як премії за високий рівень розвитку малого
підприємництва. Непряма державна фінансова політика підтримки малого
підприємництва передбачає також створення державних цільових фондів розвитку, що
акумулюють необхідні кошти для заохочення кредитування банками малого бізнесу.
Зазначені фонди можуть створюватися не тільки за рахунок бюджетних коштів, а й за
рахунок облігаційних позик для приватних інвесторів .
Отже, питання реалізації державної фінансової політики підтримки розвитку малого
підприємництва як процесу слід розглядати з урахуванням її складових. До таких
складових запропоновано відносити інститути, що прямо чи опосередковано здійснюють
підтримку малого підприємництва, нормативну базу, якою вони керуються та фінансові
інструменти, що вони застосовують, формуючи цілісний механізм реалізації державного
впливу на мале підприємництво. Види державної фінансової політики підтримки
розвитку малого підприємництва трансформуються відповідно до змін у пріоритетах
розвитку суспільства та підприємницького сектору.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА
ЕКОНОМІЧНУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ
Тимків Д. О., бакалавр,
спеціальність «Міжнародна економіка»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Куцик В .І.
Львівський торговельно-економічний університет
На даний час велику роль у розвитку інтеграції в Україні відіграє її співпраця з
такими міжнародними організаціями як Європейський Союз, країни СНД, СОТ, ООН, а
також такими фінансовими інституціями як МВФ та Світовий Банк, ЄБРР, МБРР,
Митний союз. В ЄС останні роки відбулися позитивні зміни в співпраці даного
об’єднання з Україною. ЄС виступає найбільшим надавачам двосторонньої підтримки
Україні. Сфера співробітництва між ЄС та Україною дуже різноманітна: наука і
технологія, вища освіта, промисловість, сільське господарство, енергетика, транспорт,
телекомунікації тощо. Європейський Союз надає гранти, економічну, технічну та
фінансову допомогу у формі позик для підтримки платіжного балансу, а також виступає
найбільшим інвестором в Україні [3]. На сьогоднішній день для України вкрай
необхідною є розробка стратегії держави в питаннях зовнішніх запозичень (рис 1).
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Рис. 1. Загальні виплати за державним боргом 2017-2018 рр., млрд. грн. [4]
Показники виплати за державним боргом у 2018 році за рахунок коштів
державного бюджету, на рівні 305 925 млрд. грн., з яких 63,2% , або 193 364,4 млрд.
грн. – виплати за внутрішнім боргом та 36,8%, або 112 561,4 млрд. грн., становлять
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виплати за зовнішнім боргом. Державний борг – один із найбільш вагомих параметрів,
який характеризує стан національної економіки. Структура загального державного
боргу в розрізі валют запозичень (рис. 2).
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Рис. 2. Державний і гарантований державою борг України у розрізі валют
погашення, 2018 р. [4]
Найбільшою складовою у стурктурі українського державного боргу в розрізі валют
погашення станом на 31.12.2018 р. є борг, номінальний у дол. США – 43,54%, також
значну частку займає українська гривня – 36,74% та СПЗ – 15,38%.
Для ефективного управління борговою політикою і скорочення державного боргу є:
активізація структурних реформ у секторі загальнодержавного управління, спрямованих
на підвищення ефективності використання бюджетних коштів, переходу від пасивного
залучення коштів на фінансування дефіциту бюджету до системного управляння боргом;
здійснення в меншому розмірі зовнішніх, у більшому – внутрішніх запозичень для
підтримки розвитку економіки; підвищення рівня координації у сфері боргової безпеки
між урядом, Національним банком країни, Міністерством фінансів України, Державною
службою фінансового моніторингу України; мінімізація ризиків, пов’язаних із
рефінансуванням та дотриманням середньозваженого строку до погашення боргових
зобов’язань держави у визначених цією стратегією; підвищення рівня ліквідності
державних боргових цінних паперів, що підвищує попит на них збоку інвесторів;
забезпечення прозорості діяльності, пов’язаної з управління державним боргом, та
публічності відповідної інформації [2].
Співпраця з Міжнародним валютним фондом є важливою з огляду на необхідність
збереження належного іміджу країни, що сприятиме підвищенню її кредитного рейтингу
на світових фінансових ринках, зменшенню відсоткових ставок по кредитах, дозволить
зберігати привабливість для іноземних інвесторів. На сьогодні дуже важливим є процес
збільшення надходження обсягів іноземного капіталу в Україну, оскільки ці кошти є
значним додатковим ресурсом для економічного зростання країни та вирішення проблем
на рівні незбалансованості економічного розвитку її регіонів. Прямі іноземні інвестиції,
кредити МВФ і приватизація, всупереч очікуванням всіх українських урядів, самі по собі
не призведуть до економічного прориву. Вони мають стати поштовхом до внутрішніх
інвестицій. Досвід країн, що створили «економічне диво», показує: тільки акцент на
61

внутрішні ресурси може забезпечити країні довгостроковий економічний розвиток. Але
мова має йти не про відмову від іноземних інвестицій, які дуже необхідні, а про
нейтралізацію негативних ефектів, про забезпечення інвестиційного механізму системою
безпеки [1]. З моменту вступу України до СОТ вона отримала такі переваги:
- одержання режиму найбільшого сприяння в торговельному просторі всіх країнчленів СОТ, тобто одночасне покращення умов торгівлі із більш ніж 150 країнами світу,
на частку яких припадає понад 95% світової торгівлі;
- зменшення тарифних і нетарифних обмежень доступу українських товарів на
товарні ринки країн-членів СОТ;
- отримання можливості захисту інтересів українських виробників згідно з
процедурою розгляду торговельних спорів Світової організації торгівлі;
- набуття офіційного статусу переговорного процесу зі створення зони вільної
торгівлі з ЄС;
- скасування квот на експорт української продукції металургії до ЄС;
- доступ до дешевших комплектувальних, устаткування і сировини;
- забезпечення недискримінаційного транзиту товарів та послуг.
Отже, на даний час Україна перебуває на важливому етапі пошуку свого місця в
новій системі міжнародної спільноти, побудові нових відносин з європейськими
структурами. Україна в інтеграційних процесах як основну мету визначає
співробітництво з різними міжнародними організаціями та фінансовими інституціями.
Ця співпраця направлена на розвиток економічних, соціальних та геополітичних
процесів в Україні. Інтеграція України в світову спільноту має як позитивні так і
негативні наслідки. Основним приоритетним напрямом у розвитку інтеграційних
процесів України є вихід її на світовий ринок як держави з позитивним розвитком.
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ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
Холявко Н.І., к.е.н., доцент,
кафедри теоретичної та прикладної економіки
Чернігівський національний технологічний університет
У наукових колах відсутній єдиний підхід до ідентифікації поточного етапу
соціально-економічного розвитку суспільства та відповідного йому типу економічної
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системи. Учені оперують різними поняттями: «інформаційна економіки», «знаннєва
економіка», «економіка, заснована на знаннях», «постіндустріальна економіка»,
«мережева економіка», «цифрова економіка», «електронна економіка», «нова
економіка», «Інтернет-економіка» та ін. Сутнісно зазначені категорії є достатньо
близькими.
Накопичення, акумулювання знань саме по собі не спроможне забезпечити
досягнення бажаних економічних ефектів як на макро-, так і на мікрорівні. На
загальнодержавному рівні сам факт консолідації країною знань (незалежно від їх обсягів,
рівня диверсифікованості, ступеню точності) не обумовлює економічне зростання та не
поліпшує добробут населення. На мікроекономічному рівні дана теза є також цілком
застосовною: володіння особою великими масивами знань не гарантує її високу
конкурентоспроможність на ринку праці та не збільшує рівень її доходів.
Знання та інформація представляють собою економічну цінність, перетворюються
на фактор виробництва тільки в тому випадку, коли вони реально задіюються у процесах
виробництва продукції, надання послуг, модернізації господарської діяльності
економічних суб’єктів. Інформація є стратегічним ресурсом, елементом продуктивних
сил, чинником конкурентоспроможності, специфічним товаром, визначальними
властивостями якого є повнота, однозначність, релевантність, точність, достовірність,
адекватність (традиційні ознаки), а також оперативність, динамічність, технологічність,
гнучкість, адаптивність, оновлюваність, економічна ефективність, компаративність,
вартісність (сучасні ознаки).
Інформаційна економіка орієнтована на практичне використання знань та
інформації в економічній діяльності. Під інформаційною економікою розуміємо такий
тип економічної системи, для якого характерна визначальна роль інформації та
інформаційних технологій у процесах виробництва, обміну, розподілу і споживання, а
також у розвитку основних галузей та національної економіки в цілому.
Основними ознаками інформаційної економіки можна визначити: перетворення
знань та інформації на продуктивну силу; підвищення ролі інтелектуальних та
інформаційних ресурсів в економіці; нарощування обсягів фінансування наукових
досліджень; розширення наукомісткого сектору економіки; збільшення частки
працівників, зайнятих у наукомісткому секторі економіки; активне впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій; підвищення рівня інноваційної активності
суб’єктів господарювання; розвиток інноваційної свідомості; зростання частки
наукомісткої продукції у валовому внутрішньому продукті країни; удосконалення і
розширення спектру надання інформаційних послуг за рахунок використання сучасних
комп’ютерних технологій; модернізація підходів до організації та провадження
підприємницької діяльності; формування глобального інформаційного простору тощо.
Становлення інформаційної економіки – складний багатоетапний процес, що
протікає під впливом комплексу екзогенних та ендогенних факторів, характеризується
кількакомпонентною структурою і вимагає ґрунтовного забезпечення релевантними
ресурсами. Виходячи з цього, можна констатувати, що при розробці та впровадженні
стратегічних і тактичних заходів з формування інформаційної економіки необхідно
знайти найбільш оптимальні точки гармонізації кращих світових практик та вітчизняних
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економічних, політичних, соціальних, геополітичних, правових та екологічних реалій.
При цьому однозначно виправданим є ґрунтування на принципах: реалістичності (щодо
поточного стану національної економіки, суспільних відносин, зовнішньополітичної
ситуації, рівнем розвитку науки, освіти, інноваційним потенціалом, а також виважених
перспектив їх зміни в середньо- і довгостроковому періоді); стратегічності (орієнтоване
на довгострокову перспективу цілепокладання з трансформації національної економіки
на засадах інформаційності), партнерства (узгодження інтересів та скоординування
діяльності всіх стейкхолдерів); стійкості (передусім у питаннях державної підтримки та
стабільності політичних поглядів щодо пріоритетів соціально-економічного розвитку);
інформаційної динамічності економіки (активна інформатизація, комп’ютеризація,
впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в реальному секторі
національної економіки); інтеграційності (спрямованості н інтеграцію до світового
інформаційного співтовариства).
КОНКУРЕНЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК СТРАХОВОГО РИНКУ
Целюх Л. В., бакалавр,
спеціальність «Реклама в бізнесі»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Перепьолкіна О. О.
Львівський торговельно-економічний університет
У ринкових умовах господарювання загострюється суперництво та конкурентна
боротьба між страховими компаніями за збереження або покращення ринкової позиції,
підвищення якості страхових послуг і збільшення конкурентних переваг. Добросовісна
конкуренція сприяє формуванню прозорого, дієздатного і конкурентоспроможного
страхового ринку. На жаль, конкурентне середовище страхового ринку України
характеризується негативними тенденціями, пов’язаними з розвитком схемних операцій,
страхового шахрайства, демпінговою політикою, організацією страхових відносин на
принципах взаємності.
Визначення змісту конкуренції на страховому ринку неможливе без системного
дослідження понять "страховий ринок", "конкуренція" та "конкуренція на страховому
ринку". Страховий ринок – це особлива сфера грошових відносин, де об’єктом купівліпродажу є страховий продукт; – це сфера надання послуг зі страхування, здійснюваних
страховими компаніями; – це сфера діяльності з приводу купівлі-продажу страхових
полісів; основні елементи страхового ринку – страховики і страхувальники [1].
Сутність термінів “конкуренція” та “конкуренція на страховому ринку” трактується
як форма взаємного зіткнення інтересів усіх суб’єктів господарювання; також це –
процедура відкриття невикористовуваних раніше можливостей більш ефективного
виробництва товарів (послуг), нової, раніше невикористовуваної інформації про ресурси,
технології, вподобання, можливості; це – ситуація, за якої самостійні дії суб’єктів
господарювання ефективно обмежують можливості кожного з них однобічно впливати
на загальні умови обігу товарів на відповідному товарному ринку і стимулюють
виробництво необхідних споживачеві товарів; це – суперництво між виробниками
(продавцями) за кращі економічно вигідніші умови виробництва і реалізації продукції, за
отримання найвищого прибутку чи інших переваг; це – суперництво страхових компаній
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і брокерів за залучення клієнтів, мобілізацію грошових коштів до страхових фондів,
вигідне їх інвестування та досягнення високих фінансових результатів.
На основі цього можна зробити висновки, що найбільш поширеним є підхід до
визначення конкуренції як суперництва. Певним чином він також простежується і в
чинному українському законодавстві, яке містить статті, присвячені конкуренції. У
Законі України “Про захист економічної конкуренції” вказано, що конкуренція є
змаганням між суб’єктами господарювання з метою здобуття, завдяки власним
досягненням, переваг над іншими суб’єктами господарювання, внаслідок чого споживачі
мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб’єкт
господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку [2]. У Законі
України “Про страхування” не визначено основ конкуренції та загальних аспектів
забезпечення і розвитку здорової конкуренції на страховому ринку. У Законі України
“Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” у частині,
що стосується недопущення обмеження конкуренції на ринках фінансових послуг,
зазначено лише те, що фінансові установи здійснюють свою діяльність з урахуванням
вимог законодавства про захист економічної конкуренції та законодавства про захист від
недобросовісної конкуренції [3].
Таким чином, враховуючи трактування понять “конкуренція” та “конкуренція на
страховому ринку”, подані як у фаховій економічній літературі, так і у законодавчих
актах нашої країни, робимо такі висновки:
– підтримуємо наукову точку зору вчених, котрі конкуренцію на страховому ринку
визначають як процес взаємодії та боротьби діючих страховиків, спрямований на
досягнення найвигіднішої позиції для учасника страхового ринку, яка забезпечить йому
можливість захисту від конкурентів або впливу на них із вигодою для себе, створить
кращі умови для реалізації необхідних страхувальникам страхових послуг;
– у спеціальних нормативно-правових документах не визначено конкретних засад
розвитку звичаїв, традицій, правил ведення чесної конкурентної боротьби між
учасниками страхового ринку України, а лише визначено дії конкурентів, що
кваліфікуються як недобросовісна конкуренція;
– підтримуємо наукову точку зору вчених, котрі конкуренцію на страховому ринку
визначають як процес взаємодії та боротьби діючих страховиків, спрямований на
досягнення найвигіднішої позиції для учасника страхового ринку, яка забезпечить йому
можливість захисту від конкурентів або впливу на них із вигодою для себе, створить
кращі умови для реалізації необхідних страхувальникам страхових послуг.
Кожен з учасників ринку при прийнятті стратегічних рішень у своїй поведінці
виходить із множини припущень (здогадів, гіпотез, очікувань) стосовно реакції
конкурентів на певні зміни його власної поведінки, О.В. Кнейслер обґрунтовує свою
точку зору щодо доцільності обчислення показників концентрації та конкуренції,
використовуючи ще й інші критерії, які характеризують фінансові можливості основних
учасників страхового ринку [4].
Отже, конкуренція на страховому ринку є процесом взаємодії та боротьби діючих
страховиків, спрямованим на досягнення найвигіднішої позиції для учасника страхового
ринку, яка забезпечує йому можливість захисту від конкурентів або впливу на них із
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вигодою для себе, створює кращі умови для реалізації необхідних страхувальникам
страхових послуг. Покращенню рівня конкуренції на вітчизняному страховому ринку,
передусім, сприятиме розв’язання проблемних питань макроекономічного характеру, які
виходять за межі страхової діяльності. До основних з них відносимо: стабілізацію
загальної фінансово-економічної ситуації в країні та підвищення ефективності
функціонування реального сектору економіки, зниження рівня інфляції; забезпечення
зайнятості працездатної частини населення; розробку механізмів ефективної взаємодії
банківського та страхового сектору економіки; сприяння зростанню рівня довіри
громадян до страхових компаній і страхування загалом, а також рівня їх фінансової
освіченості та страхової культури. Зростанню рівня конкуренції, а відтак і розвитку
страхового ринку України, сприятиме вдосконалення внутрішніх соціально-економічних
і фінансових відносин між усіма учасниками процесу страхування за такими
напрямками: удосконалення чинного фінансового і страхового законодавства, що
регламентує страхову діяльність в Україні, та забезпечення механізмів їх реалізації;
уточнення й обґрунтування норм діючих нормативно-правових актів щодо присутності
на вітчизняному ринку іноземних страхових компаній; прийняття законодавчих актів,
спрямованих на забезпечення максимальної відкритості інформації, що стосується
результатів діяльності усіх учасників страхового ринку.
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ РИЗИКІВ НА РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Штирхун Х .І., к.е.н., доцент
кафедри фінансів, банківської справи та страхування,
Шишкіна О. В., к.е.н., доцент
докторант кафедри фінансів, банківської справи та страхування,
Садчикова І. В., к.е.н., доцент
кафедри фінансово-економічної безпеки
Чернігівський національний технологічний університет
Органічне сільське господарство є важливою складовою продуктової безпеки
держави, основою його стійкого економічного розвитку. Незважаючи на високу вартість
такої продукції та загальну нестабільність процесів соціально-економічного розвитку, а
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отже коливання доходів, як виробників і постачальників, так і споживачів такої
продукції, органічне сільське господарство виступає пріоритетним напрямом розвитку
сільського господарства України. Виробництво та реалізація органічної продукції, з
одного боку, є більш прибутковим видом бізнесу, у порівнянні з традиційним, а з іншого
– супроводжується підвищеним ризиком на кожному етапі життєвого циклу продукції у
зв’язку зі специфікою галузі. На нашу думку, ризик на ринку органічної продукції – це
ймовірність настання непередбачених обставин зовнішнього або внутрішнього
характеру, які можуть виникнути на всіх етапах життєвого циклу продукції, а саме
виробництво, переробка, зберігання, транспортування, реалізація та пов’язані з
можливістю нанесення шкоди та збитку суб`єктам ринку органічної продукції. Для того
щоб зменшити негативний вплив ризиків на діяльність підприємств, що займаються
вирощуванням, переробкою, транспортуванням, реалізацією органічної продукції тощо
та на ефективність функціонування ринку органічної продукції загалом, необхідно
своєчасно ідентифікувати та оцінювати зазначені ризики.
Ризики на ринку органічної продукції характеризуються високою невизначеністю у
часі й більшою мірою пов’язані з погодними умовами, економічною ситуацією у країні,
державним регулюванням та доброчесністю суб’єктів, що здійснюють її виробництво,
переробку, сертифікацію, транспортування, реалізацію тощо. Застосування системного
підходу до побудови класифікації, який би враховував вищеозначені аспекти, сприятиме
ідентифікації і оцінці ризиків на ринку органічної продукції, здатних спричинити втрату
прибутку (доходу, капіталу) та своєчасно розробляти і запроваджувати ефективну
систему управлінських заходів, спрямованих на мінімізацію ймовірних негативних
наслідків.
Основними критеріями класифікації ризиків на ринку органічної продукції на наш
погляд є: походження ризику; об’єкт ризику; суб’єкт ризику; схожість ризиків, які
супроводжують виробництво органічної продукції, та традиційними ризиками сільського
господарства; етап життєвого циклу органічної продукції; джерело виникнення ризику;
можливість передбачення ризику; можливий рівень економічних втрат від ризику;
можливість страхування ризику. Розглянемо основні з них детальніше.
За походженням ризику виділимо такі їх види:
а) природні ризики, що не залежать від діяльності людини шторм, злива, ураган,
буря, град, удар блискавки, циклон; снігопад, льодоутворення, заморозки; посуха;
шкідники, хвороби рослин та тварин тощо).
б) антропогенні ризики – це ризики, які залежать від діяльності людини:
персональні ризики, пов’язані із забезпеченістю організації трудовими ресурсами
відповідної
якості
та
ефективністю
праці
(невідповідність
потреб
сільськогосподарського підприємства в робочій силі фактичній її наявності; проблеми зі
здоров'ям працівників – травми, погане самопочуття; недостатня кваліфікація та халатне
відношення працівників до виробництва продукції; відсутність мотивації та плинність
кадрів; міжособистісні відносини, які можуть вплинути на фермерський бізнес);
протиправні дії третіх осіб (пограбування, розбій, умисне знищення або пошкодження
приміщень, обладнання, майна, посівної площі, рослин, тварин, готової продукції,
включаючи підпал тощо);
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в) виробничі ризики – виражаються у зміні характеристик засобів виробництва,
взаємодії чинників виробництва, отриманій продукції, розглядаються у зв’язку з
результатами виробничого процесу (кількість та якість виробленої сільгосппродукції) та
включають: фізичний знос; втрати робочого часу; тривалий період виробництва;
невідповідність якості органічної продукції певним вимогам у результаті відхилення від
технології; стандартів виробництва; відхилення фактично отриманої кількості продукції
від запланованого рівня;
г) економічні ризики складаються з таких видів ризиків: цінові, маркетингові,
кредитні, податкові, інвестиційні та валютні ризики.
д) політичні ризики пов’язані з законодавством та змінами в державній політиці:
зміна законодавства; неналежна нормативно-правова база та державна підтримка;
обмеження вільної торгівлі; події в інших країнах; міждержавні конфлікти; зміни
економічної політики держави на агарних ринках; тероризм тощо;
е) екологічні ризики несуть загрозу природного або техногенного характеру, що
призводить до: ерозії ґрунту; забруднення агроландшафтів; виснаження земель та нестачі
в них основних елементів мінерального живлення рослин, підвищення кислотності
ґрунтів; недоотримання вимог землекористування при розробці родовищ корисних
копалин;
ж) форс-мажорні ризики мають непередбачуваний характер (ризики стихійних
лих, пожежа та інші), які можуть призвести не тільки до втрати доходу, який
передбачається, але й частини активів підприємства.
За об’єктом прояву можна виділити:
а) майнові ризики, об’єктом прояву яких є пошкодження майна: рухоме і нерухоме
майно, грошові кошти; посівна площа, рослини, тварини, готова продукція; очікуваний
прибуток; заробітна плата, інші винагороди суб’єктів ринку;
майнові інтереси
кредиторів, тобто інтереси банків та інших кредиторів, які видають кредити тощо;
б) особисті ризики, які пов’язані з нанесенням шкоди життю та здоров`ю
працівників, співробітників, агрономів, фермерів через індивідуальні особливості
працівників або настання нещасних випадків (хвороба й втрата працездатності);
в) ризики виникнення відповідальності виробника органічної продукції перед
споживачами, суспільством (у випадку шахрайських дій у частині представлення
неорганічної продукції за органічну), відповідальності власника підприємства перед
найманим персоналом.
За суб’єктом прояву:
а) держава (уповноважені органи державної влади й управління та органи
місцевого самоврядування) – зміна законодавства, політика уряду, пасивність у
стимулюванні розвитку ринку органічної продукції;
б) суспільство – недовіра до особливих властивостей органічної продукції та
маркування продукції як органічної, низький попит на продукцію, низька
платоспроможність населення;
в) виробники, трейдери, продавці тощо – недобросовісна поведінка суб’єктів,
шахрайство, представлення неорганічної продукції як органічної.
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Залежно від схожості ризиків, які супроводжують виробництво органічної
продукції, та традиційними ризиками сільського господарства:
а) ризики, схожі з тими, які існують у традиційному сільському господарстві –
втрата врожаю через несприятливі кліматичні умови, доступу до виробничих ресурсів
тощо;
б) ризики, які відрізняються від традиційного сільського господарства – тимчасове
зниження врожайності сільськогосподарських культур в результаті переходу на
застосування біологічно безпечних засобів захисту від шкідників та органічні добрива,
проблема збуту продукції в період виходу на нові ринки, імовірність шахрайства з боку
виробників та реалізаторів продукції.
Дослідження специфіки і особистої природи ризиків, що виникають на ринку
органічної продукції і здатні спричинити втрату як прибутку (доходу), так і капіталу
породжує додаткову систему наукових задач, розв’язання яких набуває все більшої
актуальності, що буде реалізовано у подальших наукових дослідженнях.
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СЕКЦІЯ 2
ГРОШОВО-КРЕДИТНА ТА ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ:
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ
СУЧАСНИЙ СТАН КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ В УКРАЇНІ ТА
ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ
Височанська Н. В., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Гринчишин Я. М.
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Незважаючи на кризові явища в економічній системі, кредитні операції
залишаються одним з основних видів активних операцій банків. Комерційні банки
впливають на розвиток національної економіки під час купівлі вільних ресурсів на
кредитному ринку та подальшим їх продажем українським підприємствам. За рахунок
здійснення банківського кредитування можуть задовольнятися потреби як фізичних осіб,
так і суб’єктів господарювання. Тому банківське кредитування в сучасних умовах є не
лише необхідною умовою стабільного функціонування всієї банківської системи, а й
забезпечує економічне зростання країни.
Зростання обсягу кредитного портфелю впродовж 2013–2015 рр. відбувалося у
зв’язку із значною девальвацією національної валюти, що вплинуло на зростання
кредитних залишків у гривневому еквіваленті. Станом на 01.01.2018 він становив 1 042,8
млрд. грн. по всій банківській системі України. Як бачимо з таблиці 1, резерви під
кредитні ризики збільшувалися щорічно і на кінець 2017 року становили 49,58% від
кредитного портфелю банківської системи. Це свідчить про те, що банки стали вести
обережну політику видачі кредитів та повністю перевіряти клієнтів на
платоспроможність на весь час виплати [1].
Таблиця 1
Аналіз якості кредитного портфеля банків України за 2013–2017 рр., млн. грн.
Показники/роки
Кредитний портфель, млн. грн.

2013
911 402

2014
1 006 358

2015
2016
965 093 1 005 923

2017
1 042 798

Резерви за активними операціями
банків, млн. грн.
Відношення резервів під кредитні
ризики до кредитного портфелю, %
Проблемні кредити, млн. грн.
Питома вага проблемних кредитів у
кредитному портфелі, %
Джерело: [2]

131 252

204 931

321 303 484 383

516 985

14,40

20,36

33,29

49,58

70 205
7,70

135 921
13,51

213 311 307 812
22,10
30,60

48,15

593 612
56,9

Стосовно проблемних банківських кредитів впродовж 2013–2017 рр. показник має
тенденцію до збільшення. Починаючи з 2014 року спостерігається різке зростання частки
проблемної заборгованості в кредитному портфелі банків, зумовлене високою
економіко-політичною нестабільністю, що мало вплив на платоспроможність клієнтів
банку. Так, з початку року обсяг проблемних кредитів відносно минулого року
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збільшився майже на 200 % та дорівнював 135,9 млрд. грн. За результатами 2017 року
цей показник становив 593,6 млрд. грн., що складає 56,9% кредитного портфелю.
НБУ склав рейтинг найбільших банків за проблемними кредитами станом на 1
грудня 2017 року. Рейтинг очолюють банки з найбільшим відсотком непрацюючих
кредитів: «донька» російського ВТБ (95,3%), «Приватбанк» (86,9%) і «Укрсоцбанк»
(81,84%). Поки «дефолтні» кредити знаходяться на балансах банків, банки змушені
тримати величезні резерви для їх покриття і не можуть вести повноцінну діяльність і
направляти кошти на кредитування [2].
Значна частка проблемних кредитів у портфелях банків є одним із ключових
внутрішніх ризиків банківського сектора протягом останніх років. Слід розуміти, що
наявність непрацюючих кредитів у банку — це і значний ризик для вкладників цього
банку, адже порушення графіка грошових надходжень від позичальників створює
загрозу для регулярних виплат за депозитами.
Для поліпшення ситуації у сфері кредитування Національним банком було вжито
низку антикризових заходів. Так, 4 березня 2018 року був прийнятий Закон України
«Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення Кредитного
реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління
кредитними ризиками банків». В кредитному реєстрі накопичується інформація про
кредитні операції позичальників, заборгованість за якими становить понад 100
мінімальних заробітних плат перед одним банком. Банки зможуть використовувати таку
інформацію при оцінці рівня кредитного ризику перед наданням кредиту та вчасно
довідуватися про проблеми потенційного позичальника при обслуговуванні інших
кредитів. Це допоможе знизити ймовірність кредитування недобросовісних
позичальників і зменшить кількість проблемних кредитів у майбутньому [3].
Уже в першому півріччі 2018-го НБУ зобов’язав банки надати плани роботи із
проблемною заборгованістю. Крім того, з метою перевірки банківського сектора на
міцність НБУ впроваджує щорічну оцінку банків шляхом стрес-тестування. Об’єктами
стрес-тестування у 2018 році стануть 25 банків. Це установи, які є найбільшими за
середнім значенням двох показників: зважених на ризик активів та депозитів фізичних
осіб. На них сукупно припадає 93% загальних активів банківського сектору.
Отже, для того, щоб кредитна діяльність приносила позитивний результат потрібно
удосконалювати чинне законодавство України і впроваджувати нові інструменти роботи
з проблемною заборгованістю, які допоможуть банкам поліпшити стан кредитних
портфелів.
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ІНФЛЯЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ ЯК ЗАГРОЗА ФІНАНСОВОЇ
БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
Голуб О. В., магістр,
спеціальність «Економіка»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Лутчин Н. П.
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Фінансова безпека є однією з найважливіших складових економічної безпеки.
Проте на сьогодні в економічній літературі відсутні комплексне відображення проблеми
формування системи фінансової безпеки, усталений понятійний апарат, всебічний
перелік складових та узгодження порогових значень[4].
Серед вчених існують різні думки щодо виділення складових фінансової безпеки,
зокрема виділяють бюджетну, валютну, інфляційну, інвестиційну, кредитну, боргову,
безпеку страхового і фондового ринку [3].
Відповідно до Наказу Міністерства економіки України «Про затвердження
Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України», від
29.10.2013 р. № 1277 виділяють наступні складові фінансової безпеки [1]:
– банківська безпека — це рівень фінансової стійкості банківських установ країни,
що дає змогу забезпечити ефективність функціонування банківської системи країни та
захист від зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих чинників незалежно від умов її
функціонування;
– безпека небанківського фінансового сектору — це рівень розвитку фондового та
страхового ринків, що дає змогу повною мірою задовольняти потреби суспільства в
зазначених фінансових інструментах та послугах; – боргова безпека — відповідний
рівень внутрішньої та зовнішньої заборгованості з урахуванням вартості її
обслуговування та ефективності використання внутрішніх і зовнішніх запозичень та
оптимального співвідношення між ними, достатній для задоволення нагальних
соціально-економічних потреб, що не загрожує суверенітету держави та її фінансовій
системі;
– бюджетна безпека — це стан забезпечення платоспроможності та фінансової
стійкості державних фінансів, що надає можливість органам державної влади
максимально ефективно виконувати покладені на них функції;
– валютна безпека — це стан курсоутворення, який характеризується високою
довірою суспільства до національної грошової одиниці, її стійкістю, створює оптимальні
умови для поступального розвитку вітчизняної економіки, залучення в країну іноземних
інвестицій, інтеграції України до світової економічної системи, а також максимально
захищає від потрясінь на міжнародних валютних ринках;
– грошово-кредитна безпека — це стан грошово-кредитної системи, що забезпечує
всіх суб’єктів національної економіки якісними та доступними кредитними ресурсами в
обсягах та на умовах, сприятливих для досягнення економічного зростання національної
економіки.
Однак, без сумніву, інфляція є важливою складовою в будь-якій класифікації
фінансової безпеки. За методикою Міністерства економіки пороговим значенням
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інфляції є 7%. Якщо цей показник вищий даного значення, це свідчить про загрозу
економічній безпеці держави.
Проаналізуємо динаміку інфляції в Україні за 2010-2017 рр. (табл.1).
Таблиця 1
Динаміка інфляції в Україні за 2010-2017 рр., відсотки
2010
109,1

2011
104,6

2012
99,8

Джерело:побудовано за [2]

2013
100,5

2014
124,9

2015
143,3

2016
112,4

2017
113,7

Як видно з таблиці 1, лише з 2011 по 2013 роки інфляція не перевищувала порогове
значення. Найбільший рівень інфляції спостерігався у 2015 році.
Прискорення інфляції у 2017 році порівняно з 2016 роком відбулося передусім
через вплив інструментів грошово-кредитної політики. Зокрема на показниках інфляції
суттєво позначилися скорочення пропозиції окремих видів товарів через несприятливі
погодні умови в першій половині року, нестабільна ситуація у тваринництві, зростання
світових цін та зовнішнього попиту на вітчизняні продукти харчування (зокрема, м'ясні
та молочні). Також на зростанні цін відобразилося збільшення виробничих витрат,
зокрема на оплату праці, та швидке відновлення споживчого попиту.
Таким чином, інфляція становить одну з найвагоміших загроз фінансовій безпеці в
країні. Отже, поглиблення кризових явищ в економіці України потребує об'єктивної
оцінки з точки зору фінансової безпеки. В інтересах реального соціально-економічного
розвитку в Україні , необхідно переглянути урядовий курс і провести реформи , в першу
чергу, в грошово-кредитній сфері.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ФІНАНСОВИХ
ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
Гринюк О. С., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Діденко Л. В.
Національний університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь
Ринок фінансових послуг є ринком, на якому здійснюється обмін фінансовими
ресурсами, надання кредиту й мобілізація капіталу. Ринок фінансових послуг є одним із
механізмів забезпечення конкурентоспроможності економіки країни, саме це дозволяє
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спрямувати інвестиційні потоки у найбільш привабливі сегменти економіки і тим самим
сприяти економічному зростанню.
На сучасному ринку фінансових послуг склалася ситуація, за якою банківський
сектор домінує над усіма іншими на фінансовому ринку. Так, можна сказати, що
фінансовий ринок України розвивається за європейською моделлю [1, с. 30].
Також характерними рисами функціонування ринку фінансових послуг України є
процеси злиття і поглинення українських фінансових установ іноземними корпораціями,
холдингами, групами компаній тощо [3, с. 73].
Актуальними проблемами українського ринку фінансових послуг є:
- відсутність фінансових ресурсів для забезпечення інвестиційного попиту з боку
реального сектора економіки, саме тому, потрібно створити сприятливі умови для
іноземних інвесторів та умов для додаткового залучення заощаджень населення та
«тіньового капіталу»;
- не прозорість фондового сегменту частини ринку фінансових послуг, тобто
більшість операцій з купівлі продажу відбуваються поза біржами, і тому порушуються
умови чесної конкуренції;
- нерозвиненість законодавчої бази та відсутність узгодженого законодавства
регулювання відносин на ринку фінансових послуг.
Вагомою проблемою у розвитку ринку фінансових послуг є непрозорість
фондового сегменту, адже на сьогоднішній день більшість операцій з купівлі продажу
цінних паперів (більше 90%) відбуваються поза біржами, оскільки за таких умов
неможливо забезпечити потенційних учасників ринку цінних паперів необхідною
інформацією, то порушуються умови чесної конкуренції.
Слабкість фондового ринку виражається такими факторами: недостатня ліквідність
фондового ринку; переважання державних цінних паперів; недостатня прозорість
діяльності емітентів та професійних учасників ринку; нерозвиненість правової бази;
низький технологічний рівень інфраструктури; недостатня обізнаність переважної
частини населення з питань фондового ринку тощо [2, с. 105].
Також до найбільш актуальних проблем розвитку ринку фінансових послуг
належать:
1) нерозвиненість законодавчої бази, зокрема з питань захисту прав інвесторів та
емітентів, що ускладнює залучення інвестицій і вихід наших інвесторів на зарубіжні
ринки;
2) відсутність узгодженого законодавства та ефективних принципів регулювання і
нагляду за діяльністю небанківських фінансових установ, що є однією із серйозних
проблем розвитку фінансового сектора в цілому;
3) недосконалість податкового законодавства;
4) обмеження валютного законодавства [3, с. 76].
Для вирішення цих проблем і формування досконалого вітчизняного фінансового
ринку, який згодом стане повноцінним учасником світової фінансової системи
необхідно:
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1. Удосконалити правову базу для усунення асиметричного розвитку серед
представників фінансового посередництва з посиленням конкуренції, поміж яких
створюватимуться передумови для подальшого розвитку ринку фінансових послуг.
2. Сприяти регіональній збалансованості ринку фінансових послуг.
3. Посилити чинники стабілізації фінансової системи через усунення наслідків
фінансово – економічної кризи в Україні, яка спричинила роздробленість посередників
на ринку фінансових послуг і потребує, як наслідок, укрупнення капіталів фінансових
інститутів.
4. Створити фінансово потужний та конкурентоспроможний банківський сектор на
міжнародному рівні.
5. Формувати державну підтримку для фінансових посередників та інститутів,
оскільки з них й починається стабілізація фінансової системи країни [4, с. 50-51].
Отже, сучасний етап розвитку фінансового ринку та його складових є вкрай
складним, динамічним та важкопрогнозованим. Однак саме такий період є найбільш
сприятливим для впровадження інноваційних, а часом і радикальних мір щодо
реформування всього фінансового ринку. Цілком є зрозумілим, що на фінансовому
ринку необхідно впроваджувати кардинально нові фінансові інструменти та методи
управління.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКІВ
Дутчак О. І., магістр
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: д.е.н., проф. Копилюк О. І.
Львівський торговельно-економічний університет
Ефективне управління кредитною діяльністю комерційних банків значною мірою
пов'язане із розробкою та реалізацією ними відповідної кредитної політики. Вона
дозволяє забезпечувати найбільш ефективне використання кредитного потенціалу банку,
формування оптимального для нього кредитного портрету, чітку організацію всього
кредитного процесу.
Розглядаючи сутність банківської кредитної політики, слід насамперед визначити,
що вона може розроблятись і провадитись як на макро-, так і на мікрорівні. На
макрорівні банківську кредитну політику розробляє і здійснює НБУ, встановлюючи
відповідні нормативи щодо проведення кредитних операцій комерційними банками;
рівень облікової ставки, яка становить основу формування цін на кредитні послуги,
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тощо. На мікрорівні цю політику визначають конкретні комерційні банки щодо
проведення кредитних операцій із своїми клієнтами - юридичними та фізичними
особами.
Кредитна політика має бути спрямована на розробку і реалізацію стратегічних цілей
в галузі кредитної діяльності комерційних банків, визначаючи найголовніші напрямки і
механізми здійснення цієї діяльності. Однак кредитна політика має лише формувати
параметри та умови цих тактичних дій, а не передбачати всі можливі їх варіанти.
Врахування розмаїття цих тактичних дій є предметом оперативного управління
кредитною діяльністю комерційних банків.
Предметом кредитної політики банку є встановлення вимог до формування обсягу
та рівня використання його кредитного потенціалу. Під кредитною політикою банку слід
розуміти розроблену ним систему стратегічних цілей його діяльності в галузі надання
кредитів та відповідних механізмів ефективної реалізації цих цілей [1, с. 144].
Розробка кредитної політики банків повинна базуватись на відповідних принципах.
1) Забезпечення зв'язку кредитної політики комерційного банку із загальною
стратегією його економічного розвитку.
2) Врахування в процесі розробки кредитної політики стану економіки країни і її
розвитку у передбачуваному періоді.
3) Врахування в процесі розробки кредитної політики прогнозованої кон'юнктури
фінансового ринку.
4) Забезпечення дотримання правових норм державного регулювання кредитної
діяльності комерційних банків в процесі розробки кредитної політики.
5) Врахування в процесі розробки кредитної політики внутрішнього ресурсного
потенціалу комерційного банку і можливостей його розвитку.
Кредитна політика банку має свою внутрішню структуру, її основними елементами
є:
− стратегія щодо основних напрямів кредитного процесу;
− тактика банку щодо організації кредитування;
− контроль і моніторинг щодо здійснення обраної стратегії і тактики.
Розглядаючи цілі банківської установи на мікрорівні, їх можна визначити як
пріоритети, на досягнення яких спрямована кредитна політика, а це, перш за все, −
дохідність, надійність, ліквідність та зменшення ризиків. Першочерговою є дохідність,
адже діяльність комерційного банку, як і будь-якого господарюючого суб'єкта,
спрямована на отримання прибутку [2, с. 68]. Для банківської установи цілі на мікрорівні
можуть бути наступними:
− зменшення ризиків при здійсненні банком кредитних операцій;
− визначення пріоритетних напрямків розвитку та удосконалення діяльності банку
у сфері кредитування;
− реалізація стратегії у сфері кредитування;
− забезпечення ефективного управління кредитним процесом банку;
− надання широкого спектра банківських послуг у сфері кредитування при
оптимальному відношенні ризику та дохідності;
− забезпечення відповідності вимогам регулюючих органів, вимогам акціонерів та
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партнерів, вимогам ринкового середовища;
− вдосконалення системи управління ресурсами банку тощо.
В кредитній політиці також повинні бути визначені тактичні цілі, на досягнення
яких буде спрямована кредитна діяльність банківської установи. Але, на наш погляд,
тактичні цілі доречно було б назвати задачами, реалізація яких потрібна для виконання
стратегічних цілей. Такими тактичними задачами банківської установи можуть бути:
збільшення частки присутності банку на внутрішньому ринку кредитування;
спрямування кредитів у пріоритетні галузі економіки; мінімізація ризиків для досягнення
стійкого та збалансованого кредитного портфеля; забезпечення стійкого зростання
дохідності кредитних операцій; диверсифікація кредитних ризиків; забезпечення
зростання та покращення структури активів та капіталу; розвиток нових банківських
продуктів та підвищення якості обслуговування; сприяння у формуванні та розвитку
системи фінансових ринків на Україні тощо.
Розглядаючи кредитну політику як елемент банківської політики, важливо
зазначити, що цілі кредитної політики тісно переплітаються з його стратегічними
цілями, виходячи з цього, на нашу думку, головна мета кредитної політики банківської
установи полягає у створенні умов для ефективного розміщення залучених коштів у
кредитну діяльність, забезпечуючи цим стабільне зростання банку та його прибутків.
При розробці кредитної політики банківської установи не менш важливим
моментом є визначення принципів, на основі яких базуватиметься кредитна політика.
Принципи кредитної політики є основою кредитного процесу банківської установи, адже
вони є вихідними положеннями для її розробки та практичної реалізації. Існують різні
точки зору щодо основних принципів, на яких повинна базуватись кредитна політика
банківської установи, але, на нашу думку, за основу потрібно взяти наступні принципи:
ефективності, пріоритетності, ієрархічності, узгодженості, дохідності, надійності,
технологічності кредитного процесу, системного управління кредитними ризиками,
регламентації.
Кредитна політика для банківської установи є основою її кредитної діяльності, яка
узгоджується із загальною концепцію розвитку банку, що дозволяє досягти взаємозв'язку
стратегії та тактики банку в кредитній політиці. Поєднуючи стратегічні цілі з
тактичними задачами, а також стратегічне та тактичне планування щодо реалізації їх на
практиці, кредитна політика дозволяє банківським установам уникати у своїй діяльності
проблем та досягти більш повної реалізації себе на фінансовому ринку.
Головним функціональним призначенням кредитної політики є ефективне
стратегічне управління кредитними ризиками, що дозволяє забезпечити банківському
капіталу постійний потенціал прибутковості, в той час як підрозділи банківської
установи, які займаються власне здійсненням кредитних операцій та тактичним
управлінням кредитними ризиками, перетворюють цей потенціал у прибуток.
Отже, кредитна політика створює основу процесу стратегічного управління
кредитною діяльністю банківської установи, відповідно до її місії, загальної концепції
розвитку та кредитної стратегії, оскільки визначає пріоритети, цілі, задачі, принципи,
стандарти, засоби та методи їх досягнення, організацію кредитного процесу, порядок
прийняття рішень за кредитами, якими повинні керуватися у своїй діяльності всі
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працівники, які задіяні в кредитному процесі. Зважена кредитна політика дозволяє
поєднати стратегічне та тактичне управління кредитною діяльністю, що забезпечує
створення механізму узгодження тактичних та стратегічних рішень, а також можливість
контролю за їх реалізацією та своєчасним коригуванням.
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Функціонування кредитного ринку України на сучасному етапі відбувається під
впливом затяжної фінансово-економічної кризи, яка посилюється складною військовополітичною ситуацією у державі. Кризовий стан породжує невизначеність та спрямовує
розвиток кредитування переважно на задоволення короткострокових кредитних потреб
економічних суб’єктів. Довгострокове кредитування інвестиційних потреб виробничих
підприємств фактично припинилося – відбувається безпрецедентний в історії незалежної
України колапс кредитування реального сектору. Неадекватність монетарного,
валютного та банківського регулювання в умовах поточної кризи призвели до занепаду
кредитного ринку. У таких скрутних економічних умовах вкрай важливим є розроблення
комплексу заходів активізації та вдосконалення функціонування кредитного ринку
держави задля відновлення кредитування реального сектору та пришвидшення
відродження національної економіки загалом.
Враховуючи сучасний стан та поточні проблеми функціонування кредитного ринку
з метою активізації його розвитку доцільно розробити комплекс заходів в таких
напрямах:
1. Нормативно-правове забезпечення.
2. Фінансово-економічне забезпечення.
3. Інституційно-організаційне забезпечення.
4. Соціально-маркетингові заходи.
1. Заходи з удосконалення нормативно-правового забезпечення розвитку
кредитного ринку мають передбачати створення нормативно-правового середовища його
функціонування за допомогою впорядковуючого та регулюючо-контролюючого впливу
нормативно-правових документів, що закріплюють основні засади кредитування усіма
сегментами кредитного ринку. Сьогодні прийнятний рівень законодавчого
регламентування сформовано лише у банківському кредитуванні. Правове забезпечення
кредитної діяльності та кредитних відносин у інших сегментах кредитного ринку або
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недостатнє, або взагалі відсутнє, що породжує суперечності між науковцями,
практиками та юристами.
Існуюча нормативно-правова база не відповідає реальним потребам ефективності
функціонування кредитного ринку, діяльність суб’єктів окремих сегментів кредитного
ринку законодавчо не регламентується, часто законодавчі акти містять суперечливі
положення, які створюють можливості для правового маніпулювання тощо.
Тому для упорядкування правових норм та чіткої регламентації механізму
регулювання кредитного ринку, юридичного закріплення переліку суб’єктів та учасників
ринку, об’єктів кредитних відносин тощо, доцільно ініціювати прийняття Верховною
Радою Закону України «Про регулювання кредитної діяльності». Вважаємо, що саме
такий закон зміг би чітко структурувати кредитний ринок за сегментами, регламентувати
діяльність на ньому всіх учасників, врегульовувати кредитні відносини між кредиторами
та боржниками, спростити вирішення суперечок, що виникають між ними тощо.
2. Удосконалення фінансово-економічного забезпечення є найважливішим з поміж
виділених напрямів вдосконалення функціонування кредитного ринку, оскільки
передбачає налаштування механізму ринкового саморегулювального кредитного ринку,
який безпосередньо залежить від впливу чинників ринкового середовища країни.
Основними результатами впровадження фінансово-економічних заходів із
вдосконалення функціонування кредитного ринку мають стати стабілізація та
підвищення фінансової стійкості банків задля стабільного функціонування банківського
сектору як основи кредитного ринку. Оскільки поточний кризовий стан національної
економіки суттєво похитнув репутацію банків та звів нанівець довіру економічних
суб’єктів до них, це також негативно відобразилося на фінансових показниках
кредитного ринку загалом. Саме підвищення фінансової стійкості банків, їх
кризостійкості та надійності для клієнтів, дозволить повернути довіру населення, яка
лежить в основі кредитних відносин.
3. Удосконалення інституційно-організаційного забезпечення є комплексним
напрямом та об’єднує сукупність заходів у всіх сегментах ринку щодо покращення їх
інституційної структури (регулюючо-інфраструктурних інституцій) та заходів із
покращення організації кредитних відносин.
Найбільш вагомий вплив на покращення функціонування кредитного ринку
справить реорганізація (розбудова) інституційної структури, що забезпечить ефективне
регулювання та нагляд, нагромадження та обмін інформацією щодо кредитної історії
позичальників, а також дасть змогу ефективно управляти проблемними активами. Нині
пропонується створення низки нових інституцій фінансового ринку держави загалом та
кредитного ринку зокрема, таких як мегарегулятор, Рада з фінансової стабільності,
Центральний реєстр позичальників, Агенція по роботі із проблемними кредитами [1, 3]
тощо. Подальшого вдосконалення потребують рейтингові агентства, бюро кредитних
історій та діяльність фінансових посередників ринку.
4. Соціально-маркетингові заходи, до яких слід віднести:
 розробку соціальної піар-кампанії для відновлення довіри населення до банків;
 пропагування заощаджувальної моделі поведінки населення;
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 запровадження відповідальності політиків, посадових осіб і засобів масової
інформації за створення негативного інформаційного середовища;
 впровадження програм з фінансової грамотності у навчальних закладах та через
ЗМІ для широкого загалу населення.
Соціально-маркетингові заходи розвитку кредитного ринку не можна
недооцінювати, особливо в умовах кризи, коли формування позитивних очікувань у
населення та віри у спроможність країни розв'язати свої проблеми шляхом використання
внутрішніх ресурсів і потенціалу дасть особливо відчутні результати [2].
Отже, запропоновані концептуальні напрями передбачають розвиток кредитного
ринку України за такими напрямами: удосконалення нормативно-правових,
інституційно-організаційних, фінансово-економічних та соціально-маркетингових
заходів. Комплексне опрацювання, реалізація та впровадження запропонованих заходів
дозволять досягнути гармонійного розвитку національного кредитного ринку в розрізі
усіх сегментів на основі законодавчої регламентації та за відновлення довіри населення.
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ОСНОВНІ ЗАСАДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ТА
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ
Кравець О. П., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Музичка О. М.
Львівський торговельно-економічний університет
Однією із найважливіших засад ефективної реалізації банками функції фінансового
посередництва в економіці є дохідність здійснюваних ними кредитних операцій, позаяк
саме ці операції складають основу банківських активів та визначають спрямованість
перерозподілу ресурсів, а відтак слугують вихідними умовами для забезпечення
неперервності відтворювального процесу загалом. Це означає, що однією із найбільш
головних проблем функціонування банківських установ в сучасних умовах є наявність
адекватного механізму отримання банками необхідних прибутків через формування
відповідної процентної політики, що створює базову передумову самої можливості
кредитування клієнтів. Дана проблема безпосередньо пов'язана із важливими науковими
та практичними завданнями, що визначають необхідність, з одного боку, глибокого
теоретичного обґрунтування комплексу заходів щодо формування належної концепції
процентної політики комерційних банків, а з іншого - визначення базових напрямів
оптимізації кредитних відносин банків з клієнтами та мінімізації процентного ризику в
сучасних умовах.
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Процентна політика як порівняно складний механізм реалізації цінової стратегії
банку на ринку кредитних послуг не може обмежуватись простим визначенням
сукупності витрат, пов'язаних із формуванням кредитних ресурсів, із додаванням маржі.
Більше того, можна стверджувати, що саме відсутність чітко вираженої процентної
політики у діяльності комерційних банків нашої країни зумовлює певні труднощі у
провадженні кредитного процесу з огляду на те, що обґрунтування проценту як ціни
кредиту, виходячи із об'єктивних умов діяльності суб'єктів кредитних відносин, має
важливе значення для використання банківських позичок у якості інструмента
стимулювання господарської активності, а недостатня гнучкість банків у даній сфері
може мати негативні наслідки для ефективності кредитування.
Вихідними засадами процентної політики банку можна вважати ті ринкові
принципи діяльності комерційного банку, які визначають через механізм дії позичкового
процента його зацікавленість у здійсненні кредитних операцій. До таких засад можна
передусім віднести такі, як: 1) встановлення кінцевого рівня процентної ставки
виключно на договірних принципах, що відображають взаємну зацікавленість кредитора
і позичальника у реалізації кредитної угоди; 2) застосування диференційованого підходу
при визначенні процентних ставок відповідно до умов роботи конкретного позичальника
та рівня кредитного ризику; 3) встановлення процентних ставок для забезпечення
ефективного функціонування банку як комерційного підприємства, що має
відображатися належним рівнем його прибуткової діяльності [2].
Для ефективної реалізації процентної політики банку недостатньо враховувати
виключно мікроекономічний аспект його взаємин із позичальниками. Потрібно розуміти,
що тільки оцінка усього комплексу факторів, котрі здатні позначитися на ціні на
банківські кредитні послуги, дозволяє підвищити ефективність усього кредитного
процесу та забезпечити досягнення високого кінцевого результату вкладень банків в
економіку. Тому невід'ємною складовою процентної політики комерційного банку має
бути врахування комплексу макроекономічних факторів, спроможних впливати на
величину процентної ставки за кредит, особливо в умовах нестабільного економічного
розвитку, притаманного перехідному періоду. До таких факторів слід насамперед
віднести наступні [3, с. 128].
По-перше, рівень державного регулювання процентних ставок на ринку. Йдеться
про вплив регулятивних органів держави в особі центрального банку за допомогою
адміністративних або економічних методів на динаміку ставки позичкового процента
відповідно до тих завдань, які ставить перед собою держава на тому чи іншому етапі
економічного розвитку. Ці завдання визначають відповідно і тип монетарної політики,
яка проводиться. Якщо йдеться про стримування інфляційних процесів і обмеження
грошової маси, то одним із засобів досягнення цієї мети є підвищення процентних
ставок, що визначається політикою «дорогих грошей». Якщо ж актуальним є завдання
стимулювання економічного росту і збільшення масштабів кредитних вкладень банків в
економіку, то спрямованість регулятивних функцій центрального банку набуває
зворотного напряму і має своєю метою зниження ринкових ставок процента і
стимулювання кредитної активності в господарстві.
Зрозуміло, що чим більшого розвитку набувають ринкові механізми організації
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економічних відносин, тим меншою мірою використовуються адміністративні
інструменти державного регулювання процентних ставок шляхом прямих обмежень і
заборон. Головний наголос при цьому має робитися вже виключно на економічних
важелях стимулювання бажаної динаміки процентних ставок на ринку позичкових
капіталів. В умовах розвинутих ринкових відносин головним інструментом такого
впливу є облікова ставка, що є визначальною у механізмі рефінансування центральним
банком комерційних банків. Власне на облікову ставку орієнтуються комерційні банки у
розвинутих країнах у процесі реалізації власної процентної політики [1, с. 332].
В Україні відповідні регулятивні механізми ще не набули належного рівня розвитку
і ефективності. Тому хоча велична облікової ставки Національного банку України
формально і береться комерційними банками до уваги при встановлені ставок за
власними кредитними операціями вона значно більшою мірою має інформаційний, аніж
регулятивний характер.
Попри спільні тенденції динаміки змін неважко помітити, що ставка
рефінансування НБУ, її вплив має далеко не вирішальний характер при остаточному
формуванні ціни на кредитні послуги комерційних банків в Україні.
По-друге, зміна кон'юнктури на ринку кредитних ресурсів. Даний фактор
характеризує зміну співвідношення між попитом і пропозицією на банківські позички і
також має бути врахований при формуванні процентної політики комерційного банку.
Потрібно розуміти, що кон'юнктурні фактори впливу на динаміку процентних ставок за
банківськими кредитами мають у своїй основі особливості економічного розвитку країни
у той чи інший період.
По-третє, темпи інфляції в країні. Даний фактор має безпосередній вплив на
формування процентної політики комерційного банку, позаяк визначає можливості його
прибуткової діяльності виходячи із необхідності підтримання реальних процентних
ставок на позитивному рівні. Вищі темпи інфляції є вирішальним фактором
стимулювання росту процентних ставок через цінові ризики для кредитора, що являє
собою засіб уникнення втрат від знецінення наданих у позичку коштів. Утім, потрібно
мати на увазі, що у разі набуття процесів знецінення національної грошової одиниці
характеру гіперінфляції компенсаційний механізм через процентну політику банку може
виявитись недієздатним.
По-четверте, розмір бюджетного дефіциту. Даний фактор є визначальним при
врахуванні динаміки попиту на кредитні ресурси з боку держави, що безпосередньо
відображається на зміні ринкових ставок процента. Збільшення бюджетного дефіциту
визначає підвищений попит на кредитні ресурси з боку держави, а відтак є фактором
зростання процентних ставок на ринку, що мають враховувати комерційні банки при
реалізації власної процентної політики.
Хоча не можна робити однозначний висновок про безпосередню кореляційну
залежність між розмірами дефіциту державного бюджету та величиною процентних
ставок, вплив на останні динаміки бюджетних надходжень і витрат опосередковано
позначається на тенденціях у змінах цін на банківські кредити. Тому ті макроекономічні
параметри, що стосуються стану державних фінансів, мають враховуватися і при
формуванні процентної політики комерційного банку з огляду на дохідність різних
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напрямів розміщення активів.
Отже, врахування усіх необхідних факторів впливу при формуванні процентної
політики комерційного банку має слугувати засобом досягнення адекватності ставки
процента за позичками, що надаються, реальним умовам функціонування банківської
установи, а також відповідній ситуації, що складається на ринку у даний період. Чим
ширше коло таких факторів буде враховано при розробці цінової стратегії банківської
установи на ринку кредитних послуг, тим більшими є можливості для ефективної
організації кредитного процесу й задоволення відповідних потреб різних груп клієнтів.
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ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
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спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
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Національна академія статистики, обліку та аудиту, м. Київ
В умовах трансформації економіки України, постійної соціальної та політичної
нестабільності – інвестиційна сфера економіки переживає скрутні часи. Для модернізації
національної економіки необхідне створення гнучкої та ефективної інвестиційної
системи мобілізації та розміщення позичкових капіталів, нарощування інвестиційних
ресурсів, поліпшення структури інвестиційних джерел та активізації напрямків їх
вкладень. Водночас банківська система України на сучасному етапі розвитку перебуває в
кризовому стані: наслідки світової фінансово-економічної кризи, знецінення
національної грошової одиниці, пригальмоване реформування – є серйозним
випробовуванням банківської системи на міцність, яке суттєво послабило банківський
сектор та значно ускладнило умови його функціонування.
Тому актуальним питанням сучасного етапу розвитку банківського сектору є
розвиток банківського інвестиційного кредитування разом з відтворенням та розвитком
реального сектору економіки.
Метою дослідження є аналіз сучасного стану та перспектив розвитку банківського
інвестиційного кредитування в Україні.
В сучасних умовах роль інвестицій в розвитку вітчизняних суб’єктів
господарювання та економіки країни в цілому є досить значною, оскільки інвестиції
виступають ефективним засобом забезпечення умов подолання наслідків світової
фінансово-економічної кризи, є важелем структурних зрушень у народному
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господарстві, зростання технічного прогресу та запуску модернізаційних процесів,
стимулюють поліпшення якісних та кількісних показників продуктивності господарської
діяльності на мікро- та макрорівнях. Необхідність активізації участі комерційних банків
в інвестиційному процесі випливає з взаємозалежності розвитку банківської системи та
економіки. З одного боку, банки зацікавлені в стабільній економіці, що є необхідною
умовою їх успішної діяльності, з іншого, – стійкість розвитку підприємств істотно
залежить від ступеня надійності банківської системи, її ефективного функціонування [1,
с. 3].
Інвестиційне кредитування – це довгострокове кредитування інвестиційних цілей
позичальника (боржника), зміст яких, як правило, викладено у формі інвестиційного
проекту, переважно під майбутні доходи, очікувані від результатів реалізації цього
проекту позичальником (боржником), за рахунок яких відбудеться повернення
кредитних коштів [2, с. 306].
Дослідивши структуру джерел фінансування капітальних інвестицій в Україні
(табл. 1) можна дійти висновку, що кредитування банківським сектором суб’єктів
господарювання не відповідає реальним потребам економіки.
Підприємства фінансують свій розвиток переважно за рахунок власних коштів,
частка яких протягом 2015-2017 рр. збільшилась з 67,4% до 69,9%, на другому місці –
фінансування за рахунок місцевих бюджетів, частка яких за аналізований період
збільшилась з 4,9% до 9,3%, що пояснюється проведенням політики децентралізації в
країні, за рахунок якої місцеві громади отримали можливість розпоряджатись більшою
частиною коштів на власний розсуд.
Таблиця 1
Капітальні інвестиції в Україні за джерелами фінансування за 2015-2017 рр.
Джерела
інвестицій

2015
2016
2017
Сума, Струк- Сума, Струк- Сума, Струкмлрд. тура, млрд. тура, млрд. тура,
грн.
%
грн.
%
грн.
%
6,1
2,4
7,5
2,3
14,3
3,5

Відхилення 2017 / 2016
Сума,
Темп
Струкмлрд. росту, тура, %
грн
%
6,8
190,7
1,2

Держ. бюджет
Місцеві
12,4
4,9
23,2
7,1
38,2
9,3
15,0
164,7
2,2
бюджети
Власні
кошти
169,3
67,4
226,4
69,4
288,6
69,9
62,2
127,5
0,5
підприємств
Кредити банків
18,3
7,3
23,2
7,1
21,8
5,3
-1,4
-6,0
-1,8
Іноземні
7,8
3,1
9,4
2,9
5,7
1,4
-3,7
-39,4
-1,5
інвестори
Кошти
30,3
12,1
29,1
8,9
32,3
7,8
3,2
110,9
-1,1
населення
Інші джерела
6,9
2,8
7,3
2,3
11,9
2,8
4,6
121,7
0,5
Всього
251,1
100
326,1
100
412,8
100
86,7
Джерело: складено та розраховано автором на основі даних Державної служби статистики [5]

Частка фінансування інвестицій за рахунок банківських кредитів за 2015-2017 рр.
скоротилась з 7,3% до 5,3%, хоча при цьому частка кредитів в абсолютних показниках
збільшилась з 18,3 млрд.грн. до 21,5 млрд.грн. Це пов’язане з високою вартістю
кредитних ресурсів, відсутністю у потенційних позичальників ліквідного заставного
майна, нав’язування банками додаткових умов а також «обережною кредитною
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поведінкою» банків – вони неохоче кредитують корпоративних клієнтів через їхню
незадовільну платіжну дисципліну, викликане девальвацією та погіршенням ділової
активності, та загальний несприятливий для кредитування стан економіки. Окрім того
довгострокові інвестиційні кредити в сучасних політичних та економічних умовах
несуть підвищений ризик неповернення для банків.
Кредитний
портфель юр.осіб,
млрд.грн.
Інвестиційний
портфель юр.осіб,
млрд.грн.
Темп росту
кредитного
портфелю, %
Темп росту
інвестиційного
портфелю, %

Рис. 1. Динаміка кредитного та інвестиційного портфелів юридичних
осіб у 2015-2017рр.
Джерело: складено автором на основі даних Національного банку України [4].
За даними рис. 1 видно, що обсяг кредитного портфелю юридичних осіб значно
перевищує обсяг інвестиційного портфелю. Хоча спостерігається пожвавлення
банківського інвестиційного кредитування в останні роки – воно відбувається
недостатніми темпами. Аналізуючи дані НБУ можна дійти висновку, що найбільше
інвестиційних кредитів видано в такі галузі економіки, як операції з нерухомим майном,
переробна промисловість, оптова та роздрібна торгівля.
Аналізуючи досвід зарубіжних країн в організації і стимулюванні інвестиційного
кредитування, можна сказати, що не існує універсальної моделі, яка підійде для
реалізації в Україні, оскільки вона має бути адаптована до особливостей сучасної
економіки України. За основу доцільніше взяти «німецьку» модель інвестиційного
кредитування, яка має такі риси:
– підприємства використовують банківські кредити як основне джерело
зовнішнього фінансування;
– банки володіють істотною частиною капіталів підприємств-позичальників;
– на фондовому ринку панують банки і дуже мало незалежного інвестиційного
бізнесу.
Основними перевагами «німецької» моделі є:
– провідна роль банків на фінансовому ринку ставить підприємства під їх
фінансовий контроль;
– банки, володіючи корпоративними акціями, можуть легко контролювати
ефективність використання своїх кредитів і задовольняти потреби промисловості у
доступних довгострокових позиках [3, с. 299-300].
Отже, на сьогодні одним з важливих шляхів виходу України з кризового стану
займає удосконалення та подальший розвиток банківського інвестиційного
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кредитування, основними гальмуючими силами якого є висока вартість кредитних
ресурсів, відсутність у позичальників ліквідного заставного майна, обережна кредитна
політика банків з огляду на низьку платіжну дисципліну та нестабільну економікополітичну ситуацію. Для вирішення цієї проблеми необхідно виробити національну
стратегію розвитку інвестиційного кредитування на основі зарубіжного досвіду, яка
включатиме створення дієвого механізму державного стимулювання до вкладення
ресурсів у приорітетні напрямки розвитку економіки шляхом державної підтримки
інвесторів.
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СПОЖИВЧЕ КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
Ніколайчук О. Р., магістр,
спеціальність «Фінансова аналітика»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Діденко Л. В.
Національний університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь
У сучасних умовах споживче кредитування в Україні відіграє важливу роль у
забезпеченні соціальних потреб населення. Крім того, воно здійснює вплив на розвиток
економіки в усіх сферах, починаючи від виробництва та реалізації товарів та послуг до
функціонування окремих ланок фінансової системи, в тому числі й державного бюджету.
Згідно Закону України «Про захист прав споживачів» споживчий кредит – це
кошти, що надаються кредитодавцем (банком або іншою фінансовою установою)
споживачеві на придбання продукції [1]. Він надається лише дієздатним громадянам
України в національній грошовій валюті для придбання продукції та послуг у тривале
користування на умовах повернення. Завдяки споживчому кредитуванню відбувається
стимулювання до збільшення обсягів виробництва на товари та послуги, підвищується
купівельна спроможність та рівень життя споживачів. Установи банків надають кредити
на основі договору, у якому зазначаються тип, розмір, строк кредиту, його процентну
ставку, забезпечення,порядок та умови надання та інше.
Важливою характеристикою українського ринку споживчого кредитування є
процентні ставки. Згідно з даними НБУ середньозважена ставка за новими споживчими
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кредитами протягом 2007– 2016 років суттєво зросла: в гривні – з 19,6% до 31,5%; в
доларах США – з 13,5% до 26,6%; в євро – з 12,8% до 45,1% [2].
У структурі споживчого кредитування більшу частику займають кредити, видані у
гривні (63,88%), кредити, видані в доларах США складають 34,38%, в євро – 1,02% та
інших валютах– 0,72%.
Споживче кредитування уповільнило темп свого розвитку. Якщо у 2012–2014 рр.
спостерігалася тенденція зростання обсягів кредитування в Україні, що відображали й
світові тенденції. То протягом останніх років загальний обсяг кредитів, виданих
фізичним особам суттєво зменшується. У 2015 р., за даними Національного банку
України, загальний обсяг кредитів, виданих фізичним особам, суттєво зменшився – з
211 215 до 174 869 млн. грн., а у 2016 році взагалі становив 157 378 млн грн. і у 2017
році 157 287 млн грн. (рис 1).
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Рис. 1. Обсяги кредитування фізичних осіб в Україні за 2012 – 2017 рр.
Джерело: складено автором на основі [2]
Тому, щоб припинити спад у сфері споживчого кредитування та забезпечити
зростання показників необхідно: забезпечити кредитоспроможність позичальника,
мінімізувати кредитні ризики банку, здійснювати контроль цільовим використанням
банківського кредиту, забезпечити захист прав кредиторів і позичальників,
за
забезпечити відповідальність позичальника за повернення кредиту та прибутковість
кредитних операцій банку.
Крім того, в Україні виникають проблеми щодо кредитування фізичних осіб через
зниження довіри до банківських установ, зменшення платоспроможності населення,
високої відсоткової ставки, інфляції, недосконалої правової бази кредитування.
З ціллю відновлення довіри фізичних осіб до банків, захисту прав споживачів та
кредиторів, створення конкурентного середовища фінансових установ та забезпечення
сприятливих умов для розвитку економіки України, згідно угоди про Асоціацію з ЄС
15.11.2016 Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про споживче
кредитування» та набрав чинності 10. 06. 2017 р. [3].
Цей закон є першим нормативно правовим актом за часів незалежності України, що
цілісно здійснить врегулювання споживчого кредитування. Законом передбачається:
– налагодження діяльності кредитних посередників;
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– встановлення вимог до реклами;
– визначення поняття «ефективна кредитна ставка»;
– захист прав споживачів;
– зміна порядку погашення вимог за договором про споживчий кредит [4].
Отже, споживче кредитування має великий вплив на розвиток економіки України.
Так як воно є одним із засобів, що забезпечує платоспроможність населення, впливає на
збільшення попиту на товари та їх реалізації й прискорення отримання прибутку та в
результаті надходжень в державний бюджет. Проте в Україні існують ряд проблем, які
необхідно подолати, щоб забезпечити ефективне функціонування банківської системи.
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ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Рябчук А. П., молодший спеціаліст,
спеціальність «Фінанси , банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Боднарюк І. Л.
Технічний коледж НУВГП, м. Рівне
Спроможність у повному обсязі обслуговувати та своєчасно погашати державний
борг є одним із основних показників фінансової стабільності країни, що закріплює за
державою статус надійного позичальника та відкриває перед нею можливості до нових
позик на більш вигідних умовах. Державний борг є важливим та не невід’ємним
елементом економіки кожної держави. Щодо України, державний кредит є основним
засобом отримання додаткових фінансових ресурсів. В процесі його виплати держава
часто стикається з певними труднощами та проблемами, які можуть призвести до
збільшення державного боргу. Вивчення цього питання для України є досить важливим.
Проблеми, пов’язані з державним боргом, суттєво гальмують розвиток економіки і не
дають змогу ефективно розвиватися країні. У листопаді 2014 року борг перетнув
психологічну позначку – 1 трлн грн. У листопаді 2017 року він перевищив 2 трлн грн. і
досяг 72% ВВП.
Для підвищення ефективності управління державним боргом та зниженню його
рівня Уряд схвалив проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2018-2020 роки».
Документ містить орієнтовний план дій на наступні два роки, який передбачає,
можливість випуску ОЗДП в євро та інших валютах, випуск ОЗДП у гривні для
міжнародних інвесторів, розширення співпраці з МФО та урядами іноземних держав
щодо пільгового фінансування. Інші заходи, заплановані в рамках Стратегії, скеровані
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на зміцнення відносин з інвесторами, залучення міжнародних інвесторів на внутрішній
ринок України, а також роботу з покращення рейтингу України як позичальника.
За цією стратегією, протягом 2017 року річний плановий показник державних
запозичень було збільшено на 318,4 млрд. грн. до 509,3 млрд. грн. (в тому числі до
загального фонду державного бюджету – 493,2 млрд. грн.), з яких державні внутрішні
запозичення передбачались в обсязі 396,8 млрд. грн., державні зовнішні запозичення –
112,5 млрд. гривень. Протягом 2017 року погашення та обслуговування державного
боргу здійснювалось вчасно та в повних обсягах.
Витрати державного бюджету з погашення та обслуговування державного боргу у
2017 році становили 474,0 млрд. грн., у тому числі погашення державного боргу сягнуло
363,5 млрд. грн., обслуговування – 110,5 млрд. грн. [1].
Витрати державного бюджету з погашення державного внутрішнього боргу у 2017
році складали 297,0 млрд. грн., у структурі яких: 24,3% – погашення ОВДП; 73,9% –
відображення репрофайлінгу ОВДП, що були у власності Національного банку України;
1,8% – відображення здійснення правочину з погашення в рахунок державного боргу
номінальної вартості конфіскованих ОВДП; 0,04% загального обсягу витрат на
погашення внутрішнього боргу становить погашення боргових зобов'язань перед
Національним банком України.
Витрати державного бюджету з погашення державного зовнішнього боргу у 2017
році дорівнювали 66,5 млрд. грн., у структурі яких: – 41,4 млрд. грн., становлять
погашення ОЗДП з метою зменшення пікового навантаження на державний бюджет з
погашення державного боргу у 2019-2020 роках; – 24,8 млрд. грн., становлять погашення
позик, наданих міжнародними фінансовими організаціями; 0,3 млрд. грн., становить
погашення позик, наданих органами управління іноземних держав.
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Рис. 1. Внутрішній та зовнішній державний борг України
за 2013-2017 рр., млрд. грн. [2]
Фактично станом на 31 грудня 2017 року державний борг України становив 1833,7
млрд. грн., в тому числі: державний внутрішній борг – 753,4 млрд. грн., державний
зовнішній борг – 1080,3 млрд. грн.
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На фоні покращення динаміки економічного й соціального розвитку України та
продовження у 2017 році зростання ВВП понад прогнозований рівень, а також зниження
дефіциту державного бюджету з 2,9% до ВВП за 2016 рік до 1,6% до ВВП за 2017 рік
показник відношення державного боргу України до ВВП також значно покращився – з
69,2% на кінець 2016 року до 61,5% на кінець 2017 року, а державного і гарантованого
державою боргу з 80,9% до 71,8% відповідно.
З метою зменшення пікових навантажень на державний бюджет з погашення
державного боргу у найближчих роках, а також стимулювання попиту на державні цінні
папери Мінфіном було здійснено активні операції.
До таких операцій належать: частина надходжень від випуску ОЗДП 2017 року в
обсязі 1,68 млрд. дол. США була використана Україною відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 18.09.2017 № 696 для здійснення обміну/викупу ОЗДП
2015 року з доходністю 7,75% ; відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
04.10.2017 № 748 «Про здійснення у 2017 році правочину з державним боргом»
Міністерство фінансів України разом з Національним банком України здійснило
правочин з державним боргом (репрофайлінг) шляхом обміну облігацій внутрішніх
державних позик (ОВДП), що є у власності Національного банку України, на нові
ОВДП.
У результаті здійснення репрофайлінгу обсяг погашення державного внутрішнього
боргу у 2017 році зменшився на 11,1 млрд. грн., у 2018 році – на 46,0 млрд. грн., у 2019
році – на 67,0 млрд. грн., у 2020 році – на 35,4 млрд. грн., погашення портфеля ОВДП
Національного банку України відбуватиметься рівномірно – близько 12 млрд. гривень
щороку, що дозволить рівномірно розподілити навантаження на державний бюджет
протягом 30 років [3].
У 2017 році були дотримані усі цільові показники, встановлені Стратегією на кінець
року. При чому більшість цих показників досягнуто зі значним відхиленням від
установленого критичного значення, що свідчить про прийнятність ризиків державного
боргу та ефективність управління державним боргом в цілому. Впродовж останніх років
державний та гарантований державою борг України зростає, проте у вересні 2018 року
сума державного та гарантованого державою боргу України зменшилась у гривневому
еквіваленті на 3,9 млрд. грн. та у доларовому еквіваленті державний та гарантований
державою борг зменшився на 0,19 млрд. дол. США.
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СПОЖИВЧЕ КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ
Сабат В. І., бакалавр,
cпеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Рущишин Н. М.
Львівський торговельно-економічний університет
Традиційно споживчий кредит є найпопулярнішим серед кредитів, що видаються
українськими банками. З кожним роком він набуває все більшої актуальності. Це
пов'язано з тим, що всі ланки суспільства прагнуть ефективно функціонувати, а без
розвитку банківської інфраструктури, насамперед споживчого кредитування, неможливо
досягнути добробуту населення. Споживче кредитування відіграє значну роль не тільки
у забезпеченні соціальних потреб населення, а й впливає на розвиток економіки країни в
усіх сферах, починаючи від виробництва та реалізації товарів та послуг до
функціонування окремих ланок фінансової системи, в тому числі й державного бюджету.
Відомий економіст В. А. Косинський писав про споживчий кредит: «…оскільки
споживчий кредит задовольняє потреби, то будь-які заходи щодо заохочення цього виду
кредиту з народногосподарської точки зору мають таке ж значення, як і щодо кредиту
виробничого» [1].
Споживчий кредит – надається банком приватним особам (споживачам) для
придбання споживчих товарів. Він існує в двох формах: комерційного (купівля товарів у
розстрочку) та банківського (грошова позика банку для купівлі товарів довгострокового
користування). Кредитування населення відбувається через споживчі кредити і
надаються споживачам з відносно невеликим, але стабільним доходом.
Споживче кредитування активно розвивається в нашій країні. Так, 30-50 % усіх
купівель у торгівельних мережах здійснюють у кредит, серед яких лідирує побутова та
аудіо і відеотехніка. Найбільш розповсюджена сума купівель у кредит – 300-400 дол.
Близько 80 % усього ринку споживчого кредитування сконцентровано в великих
торгівельних мережах «Фокстрот», «Ельдорадо», «Комфі» та ін. [2].
У той час світова фінансова криза, а також економічні та політичні негаразди в
Україні внесли певні корективи у розвиток вітчизняного споживчого кредитування.
Протягом останніх років зменшуються як обсяги кредитування в цілому так і обсяги
споживчого кредитування зокрема. Сучасний стан споживчого кредитування в Україні
можна проаналізувати за даними табл. 1.
З даних наведених у табл. 1 спостерігаємо, що кредити та заборгованість клієнтів за
2013-2017 рр. зменшилися з 799227946 тис. грн. на 01.01.2014 р. до 561328193 тис. грн.
на 01.01.2018 р. Зокрема кредити та заборгованість фізичних осіб тобто споживчі
кредити, також мають динаміку до зменшення. За досліджуваний період їх обсяг
зменшився на 53019224 тис. грн. і склав 92062898 тис. грн. на початок 2018 р. Найбільше
виданих споживчих кредитів банками України спостерігається на 01.01.2014 р. та на
01.01.2015 р.
Насамперед причинами цього стали високі темпи інфляції та, як правило,
довгостроковий характер кредитування, тоді як банки надавали перевагу
короткотерміновим кредитам під торгівельні операції. Зміни які відбуваються в державі,
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в економічних процесах країни мають прямий вплив і на дану галузь кредитних
відносин.
Таблиця 1
Динаміка кредитів та заборгованості клієнтів в банках України
за 2013-2017 рр,. тис. грн.
Показник

01.01.2014

Кредити
та
799227946
заборгованість клієнтів:
1. Кредити та
заборгованість
654145824
юридичних осіб:
у тому числі резерви під
знецінення кредитів та
78491588
заборгованості
юридичних осіб
2. Кредити та
заборгованість фізичних
145082122
осіб:
у тому числі резерви під
знецінення кредитів та
43910745
заборгованості фізичних
осіб
Джерело: складено на основі [3]

01.01.2015

На початок року
01.01.2016
01.01.2017

01.01.2018

873610 836

713 974 266

554 637 262

561 328 193

727818714

616420879

480295415

469265295

123583882

230721549

388070976

426812335

145792122

97553387

74341847

92062898

65657135

80288815

83534514

78908832

Переваги споживчого кредитування для фізичних осіб полягають у наступному:
придбання товарів провадиться у зручний час, навіть тоді, коли в споживача відсутня
необхідна сума готівки (або кошти взагалі); він дозволяє здійснювати непередбачені
термінові виплати (аварійний ремонт квартири, автомобіля, тощо). Водночас, існують
також і недоліки, які споживачу необхідно враховувати: кредитні рахунки можуть
створити уяву наявності «легких грошей», що призводить до надмірних витрат, які по
мірі накопичення боргів, призводять до небажаних ускладнень відносно щомісячних
платежів. Придбання в кредит коштує споживачеві дорожче ніж при оплаті готівкою,
кредитна ціна на товар встановлюється вищою, а також сплачується відсоток за
користування кредитом.
Незважаючи на позитивні зміни у загальній динаміці обсягів споживчих кредитів,
мають місце й проблемні питання. Так, залишається низьким рівень розвитку
інфраструктури кредитного ринку, недосконалою є система фінансового скорингу, що
впливає на ефективність кредитних відносин. Неадекватна оцінка кредитоспроможності
клієнтів, у будь-якому випаду, може призвести до втрат банківського прибутку. Стримує
розвиток споживчого кредитування й невисокий рівень доходів населення в Україні. Не
менш важливою є проблема низького рівня інформаційної обізнаності населення щодо
умов кредитування та низький рівень кваліфікації персоналу банківських установ. Для
вирішення зазначених проблем науковці пропонують різні напрями, серед яких можна
відзначити: удосконалення механізму здешевлення кредитів; поліпшення якості
обслуговування та консультації клієнтів; удосконалення механізму попередньої
перевірки позичальника-фізичної особи; проведення навчальних тренінгів для персоналу
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банківських установ; розширення мережі банкоматів, удосконалення системи
електронних платежів.
Слід відзначити, що споживчий кредит відіграє значне місце й у становленні
безготівкових розрахунків населення. Сфера споживчого кредитування на даний момент
часу більшою мірою характеризується збільшенням обсягу наданих карткових кредитів.
Картковий кредит – овердрафт для фізичних осіб. Продукт являє собою
короткостроковий беззаставний кредит для здійснення розрахунків при відсутності
власних коштів на картковому рахунку. З їхньою допомогою населення шляхом
безготівкових розрахунків купує товари й послуги в кредит, а також одержує готівку на
поточні потреби в банкоматах.
Послуги банків щодо надання карткових кредитів останнім часом значно
поширюються, що зумовлює виникнення серед клієнтів банків проблем вибору найбільш
якісних, зручних та ефективних продуктів. На цьому етапі вкрай актуальним є розробка
методичних підходів за допомогою яких можна було б прийняти правильне рішення.
Ринок споживчого кредитування, який формується і набуває розвитку в Україні,
обумовлює зміну форм та механізм управління господарською діяльністю фізичних осіб,
що позитивно впливає на добробут населення і призводить до розвитку споживчого
ринку України в цілому.
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ОСНОВНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ КРЕДИТУВАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ
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Науковий керівник: д.е.н., проф. Черкасова С. В.
Львівський торговельно-економічний університет
Кредитні операції банків на сучасному етапі залишаються основним способом
фінансування національної економіки. Питома вага загальних активів банків у активах
фінансового сектора країни є найбільшою та протягом останніх років виявляє незначну
тенденцію до зростання. Пріоритетна роль банків у фінансуванні національної економіки
зумовлена обраною моделлю фінансового посередництва, значно більшим обсягом
нагромаджених банками активів у порівнянні з іншими фінансовими установами,
достатньо високою конкурентоспроможністю банків на ринку.
Фінансування суб’єктів економічної діяльності забезпечується банками шляхом
передачі позичальникам у користування грошових засобів, товарів або майна на засадах
платності, строковості, повернення та цільового характеру їх використання. Кредитні
операції є основним видом активних операцій банків.
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Згідно українського законодавства, банківські кредитні операції полягають у
розміщенні банками від свого імені, на власних умовах та на власний ризик залучених
коштів юридичних осіб та громадян.
Кредитування базується на принципах кредитної політики банку. При проведенні
кредитної політики банківські установи виходять із необхідності поєднання інтересів
банку, його акціонерів, вкладників та позичальників із врахуванням напрямів грошовокредитної політики держави. Банківські установи, як основні оференти кредитних
послуг, самостійно визначають порядок проведення кредитних операцій, встановлення
рівня відсоткових ставок та комісійних винагород.
При наданні кредитних послуг банки враховують такі параметри кредитної
політики, як пріоритетні напрямки кредитування, обсяги кредитів та структура
кредитного портфеля, граничні розміри кредиту на одного позичальника, методи оцінки
фінансового стану та кредитоспроможності позичальника, алгоритм обрахунку
процентної ставки тощо.
З метою захисту інтересів кредиторів і вкладників банків кредитування
здійснюється з дотриманням встановлених Національним банком України економічних
нормативів діяльності банків та вимог щодо формування ними обов’язкових, страхових
та резервних фондів.
Загальний обсяг наданих кредитів не може перевищувати восьмикратного розміру
власних коштів банку. При видачі позичальнику кредиту, розмір якого перевищує 10 %
власного капіталу банку, кредитор зобов’язаний поінформувати Національний банк про
факт надання такого кредиту. Жоден із виданих великих кредитів не може перевищувати
25% власних коштів банку [1].
Банківські кредити надаються всім суб’єктам господарювання незалежно від форми
власності, статусу та галузевої приналежності. За допомогою одержаних кредитних
коштів суб’єкти господарювання вирішують завдання поповнення обігових коштів,
нарощування обсягів та диверсифікації господарської діяльності, оновлення та
поліпшення діючих основних засобів, створення нових засобів праці.
Основними формами банківського кредитування суб’єктів господарювання є
лізинговий, факторинговий, іпотечний, консорціумний, бланковий кредити тощо.
Поряд з наданням кредитів суб’єктам господарювання банки надають кредити
громадянам, забезпечуючи їх споживче кредитування.
Споживчий кредит є кредитом, який надається фізичним особам – резидентам
України на придбання споживчих товарів та послуг. Об’єктами банківського споживчого
кредитування є витрати, пов’язані з придбанням в особисту власність споживчих товарів
тривалого користування, одержанням споживчих послуг, а також витрати інвестиційного
характеру, що спрямовані на придбання і будівництво житла.
Основними принципами банківського кредитування є забезпеченість кредиту, його
повернення, строковість, платність та цільове спрямування.
Процентний дохід банківської установи за надання кредитної послуги залежить від
рівня відсоткової ставки, який визначається кредитором самостійно з урахуванням таких
чинників, як кредитний ризик, ліквідність наданого забезпечення, кон’юнктура ринку
позик, строк користування кредитом, рівень облікової ставки НБУ та процентної ставки
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за депозитами банку тощо. Банкам забороняється надавати кредити під процентну
ставку, рівень якої є нижчим за процентні ставки, за якими банк формує свої кредитні
ресурси.
На сучасному етапі діяльність банків здійснює визначальний вплив на розвиток
кредитного ринку. Роль банків як інвесторів фондового ринку на сучасному етапі
залишається незначною проте виявляє тенденцію до зростання. Вкладення в інші активи
є незначними, що суттєво відрізняє діяльність українських банків від практики
діяльності банківських установ в умовах розвинутого фінансового ринку.
Як показує практика, на сьогодні в кредитній діяльності банків спостерігаються
серйозні проблеми, що викликані негативними наслідками кризової суспільнополітичної ситуації, недосконалим менеджментом банківських операцій, зокрема
прорахунками у оцінці кредитоспроможності позичальників та неефективною системою
мінімізації банківських ризиків.
Наслідками системної кризи в банківській системі України можна вважати
зменшення обсягів банківського кредитування, в першу чергу за рахунок обмеження
кредитування громадян та зменшення обсягів наданих довгострокових кредитів.
Негативний вплив на ліквідність банків має і збільшення питомої ваги проблемних
кредитів у кредитному портфелі банків.
В сучасних умовах перед банківськими установами стоять важливі завдання щодо
посилення їх ролі та значення у фінансуванні національної економіки, підвищення
ефективності діяльності, покращення ліквідності та якості управління активними
операціями.
Для підвищення ефективності функціонування національної банківської системи
повинен бути реалізований зважений державний протекціонізм для вітчизняних банків
та рівні умови для їх діяльності на умовах добросовісної конкуренції.
Для забезпечення сталого економічного зростання Україна потребує подальшої
реалізації плану фінансової стабілізації, швидкого проведення структурних реформ та
повернення довіри населення до банківських інститутів.
Досвід країн з розвинутою ринковою економікою підтверджує, що головною
функцією комерційних банків є сприяння мобілізації заощаджень суб’єктів
господарювання та спрямування їх у напрямку найефективнішого використання,
опосередковано збільшуючи загальну масу інвестицій та потенціал економічного
зростання. Необхідними умовами для створення ефективної банківської системи є
можливість та практичне здійснення переливу фінансових коштів між суб’єктами
господарювання, надання споживачам свободи вибору між різними об’єктами
розміщення тимчасово вільних грошових коштів, а також надання рівних прав усім, хто
пред’являє попит на кредитні ресурси.
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ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України»
Запровадження фінансової децентралізації вважається однією з найефективніших
форм управління бюджетними коштами на місцях. Розподіл функцій і повноважень, а
також фінансових ресурсів є ключовим принципом зменшення ступеня впливу центру на
розвиток регіонів та регіональної політики. Проте, негативні тенденції нецільового
використання бюджетних коштів та зменшення частки власних надходжень свідчить про
недосконалість системи фінансового контролю. Саме тому, надзвичайно актуальним
завданням на сьогодні є оптимізація джерел наповнення місцевих бюджетів і належний
контроль за формуванням, розподілом та використанням бюджетних коштів.
Якщо проаналізувати систему державного фінансового контролю в Україні, то
можна зробити висновок, що органи внутрішнього та зовнішнього контролю у більшості
випадків дублюють функції один одного. На сьогодні відсутня досконала законодавча
база функціонування органів державного фінансового контролю, прикладом цього є те,
що налічується близько 170 законів, які регламентують контрольну діяльність, проте
вони не охоплюють повною мірою усі галузі економічної діяльності, залишаючи їх
взагалі поза контролем з боку державних органів влади.
На сьогоднішній день повноваження щодо здійснення контролю на місцевому рівні
сконцентровано як в органах місцевого самоврядування, так і в органах державної
влади. Контроль в органах місцевого самоврядування має переважно інформаційне
значення і використовується як засіб, що дає можливість проаналізувати стан справ. Та
вчасно застерігати, попереджувати негативні дії та впливати на ситуацію.
Контроль за коштами місцевого бюджету розпочинається ще до його прийняття, і
саме це завдання покладається на органи місцевого самоврядування. Слід зазначити, що
за місцевими бюджетами закріплений контроль за законним, доцільним, економним,
ефективним та раціональним витрачанням державних коштів.
Крім органів місцевого самоврядування, контроль за місцевими бюджетами
здійснюють Міністерство фінансів України, Державна фінансова інспекція України,
Державна казначейська служба України, органи Державної фіскальної служби та інші
органи державної виконавчої влади, які контролюють використання коштів місцевого
бюджету.
Вищим органом контролю державних фінансів в Україні є Рахункова палата
України. Та відповідно до статті 98 Конституції України повноваження рахункової
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палати України поширюються лише на контроль за використанням коштів бюджету
України. Це в свою чергу суперечить принципам, що закладені в базових документах
INTOSAI – міжнародної організації, яка об’єднує вищі органи контролю державних
фінансів, і повноправним членом якої є Рахункова палата України. Саме в у статті 18
Лімської декларації йдеться про те, що всі операції, пов’язані з державними фінансами,
незалежно від того, чи відображені вони у Державному бюджеті, повинні бути об’єктом
контролю вищого органу контролю державних фінансів [3].
Основним органом державного фінансового контролю із сторони виконавчої влади
є Міністерство фінансів України, завданням якого є провести попередній контроль під
час подання органами місцевого самоврядування і виконавчими органами розрахунків
обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників. Після цього Кабінет Міністрів
України здійснює попередній контроль за місцевими бюджетами в процесі схвалення
проекту Закону України «Про Державний бюджет України». Проте, слід зазначити що у
Бюджетному кодексі України не встановлено відповідальність цього органу за незалежне
проведення контрольних дій, що надалі може привести до нереальності бюджету.
Органом, який здійснює загальну організацію, управління та контроль за
виконанням місцевих бюджетів є місцевий фінансовий орган, що затверджує розпис
бюджету, за яким він виконується. Територіальні органи Державної казначейської
служби України виконують безпосередньо контрольні функції щодо використання
коштів місцевого бюджету. Проте казначейська служба управляє і здійснює контроль за
коштами, які знаходяться лише на її рахунках [2]. Також, цікавим є те, що у Бюджетному
кодексі України не передбачено відповідальність за недостовірність показників, що
закладаються у проектах місцевих бюджетів, за незалежне здійснення контролю на
першій стадії бюджетного процесу. На нашу думку, уряду слід запровадити певні санкції
за такі порушення, що в результаті сприятиме належному та своєчасному виконанню
бюджетів.
Важливе місце у системі державного фінансового контролю відведено Державній
фіскальній службі, оскільки саме цей орган забезпечує наповнення до 80% дохідної
частини бюджетів. Саме ДФС донараховує суми податків, зборів та інших
необов'язкових платежів, здійснює примусове їх стягнення.
Відповідно до Закону України «Про основні засади здійснення фінансового
контролю в Україні» державний фінансовий аудит є різновидом державного фінансового
контролю і полягає у перевірці та аналізі фактичного стану справ щодо законного та
ефективного використання державних чи комунальних коштів і майна, інших активів
держави. Правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової
звітності, функціонування системи внутрішнього контролю [4].
Державний фінансовий аудит як форма державного фінансового контролю не лише
фіксує проблеми, але й здатен досліджувати сутність і причини виявлення відхилень,
пропонувати рекомендації щодо їх усунення [5].
Потребу в державному фінансовому аудиті виконання місцевих бюджетів
підтверджують непоодинокі факти наявності порушень стосовно законного і
ефективного використання бюджетних коштів та невиконання посадовими особами
підконтрольних об’єктів пропозицій щодо усунення.
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Формування ефективної системи державного фінансового контролю вимагає
запровадження дієвих форм контролю і проведення його у відповідність до міжнародних
стандартів. Саме достовірний і вчасно проведений контроль може попередити фінансові
порушення і шахрайства, а також вчасно реагувати на них у разі їх вчинення.
Перспективи вдосконалення комплексності контролю залежить від його якості на
всіх етапах і своєчасність адекватного реагування фінансових органів, головних
розпорядників та інших органів влади за результатами контролю, на виявлені факти
нецільового й неефективного використання бюджетних коштів, шляхом вжиття заходів
щодо відшкодування незаконних витрат [1].
Отже, існуюча система державного фінансового контролю місцевих бюджетів, яка
діє сьогодні має ряд недоліків, найбільшими з яких є: неузгодженість в трактуванні
нормативно-правових актів, відсутність цілісності системи фінансового контролю та
єдиного інформаційного простору. Функціонування та діяльність новостворених ОТГ та
виконання місцевих бюджетів зокрема вказує на необхідність проведення комплексного
фінансового контролю, який дає змогу оцінити стан виконання бюджету органами
місцевого самоврядування, як з точки зору дотримання бюджетного процесу на всіх його
стадіях, законності операцій із бюджетними коштами, так і щодо ефективності
управління комунальним майном на місцевому рівні. На нашу думку, доцільно було б
сформувати три гілки фінансового контролю, а саме: загальна система державного
фінансового контролю, здійснення фінансового контролю за органами місцевого
самоврядування та забезпечення незалежної системи фінансового контролю за
допомогою громадянського суспільства.
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АНАЛІЗ НАДХОДЖЕНЬ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
В РОЗРІЗІ РЕГІОНІВ
Бондаренко О. В., магістр,
спеціальність «Облік та оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., доц., Савченко А. М.
Національний університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь
Непрямі податки є основним джерелом наповнення бюджету України. Відомо, що
держава використовує непрямі податки як ціновий регулятор, що впливає на попит
населення. Податок на додану вартість відіграє важливу роль в податковій системі
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України, адже надходження від нього складають найбільшу частку в доходах зведеного
бюджету. Саме тому важливо проводити ефективний аналіз надходження до бюджету
України від податку на додану вартість в регіональному аспекті.
Метою дослідження є аналіз надходжень по податку на додану вартість в розрізі
регіонів.
Питанням, пов'язаним з функціонуванням податку на додану вартість присвячені
праці вітчизняних науковців та практиків: В. Андрущенка, В. Буряковського, В.
Бесєдіна, О. Василика, А. Гальчинського, В. Геєця, О. Данілова, Ю. Іванова, С.
Каламбета, А. Крисоватого, І. Луніної, А. Скрипника, А. Соколовської, В. Суторміної, В.
Федосова, С. Юрія та інших [1].
Податок на додану вартість – це непрямий податок, який є часткою новоствореної
вартості, входить до ціни реалізації товарів і сплачується споживачем до державного
бюджету на кожному етапі виробництва. Головна особливість платника ПДВ – це розрив
між реальним і формальним платником. Реальний платник ПДВ – це покупець, який
сплачує податок. Формальний платник ПДВ – це продавець, який після продажу товару
зобов’язаний перерахувати ПДВ до бюджету.
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Рис. 1. Аналіз динаміки податкових надходження до державного бюджету
за 2017 рік, млн. грн.
Джерело: побудовано автором за даними [2]
Як видно з рис. 1, податок на додану вартість складає найбільшу частку в доходах
зведеного бюджету України, що підтверджує той факт, що даний податок є
бюджетоутворюючим. Саме тому важливо розкрити його надходження у регіональному
розрізі, що передбачає використання даних Державної казначейської служби України.
Аналіз надходження ПДВ до загального фонду державного бюджету проводиться за
допомогою табличного і графічного методу, що представлено на рис. 2.
Як видно з рис. 2, найбільшу частку по надходженням ПДВ до бюджету станом на
01.01. 2018 р. становили: м. Київ – 140 957,4 млн. грн.; Київська область - 38 457,5 млн.
грн.; Одеська область - 24 149,3 млн. грн.; Харківська область - 14 701,3 млн. грн.;
Львівська область - 13 471,0 млн. грн.
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Це можна пояснити, перш за все тим, що ці регіони є одними з найрозвинутіших в
економічному і соціальному аспекті за даними Міністерства економічного розвитку і
торгівлі. Крім того, в цих областях зосереджена переважна більшість підприємств
України. Надходження від податку на додану вартість також прямо залежать від
платоспроможності населення, а вона, в свою чергу, залежить від рівня оплати праці. За
даними Держстату України саме в даних областях спостерігається високий рівень
середньої заробітної плати, а місто Київ зберігає у даному рейтингу лідерство.

млн. грн.

Рис. 2. Аналіз надходження ПДВ до загального фонду державного бюджету
України станом на 01.01.2018, млн. грн.
Джерело: побудовано автором за даними ДКСУ [3]
В наш час в Україні однією з основних задач є вдосконалення податкової системи
України і, відповідно, удосконалення оподаткування податком на додану вартість.
Питання удосконалення відшкодування ПДВ, підвищення рівня його ефективності,
погашення заборгованості з відшкодування і запобігання її виникнення у майбутньому –
пріоритетні в розробленнях науковців та в практичній діяльності органів ДФС.
Оптимальним шляхом його реформування треба вважати подальше вдосконалення
механізму ПДВ та одночасної адаптації вітчизняного законодавства з питань ПДВ до
норм ЄС [4].
Коливання питомої ваги надходжень ПДВ за регіонами свідчить про міграцію
платників, що ускладнює аналіз та прогнозування надходжень протягом року, тому
щороку постає потреба коригування бази надходжень за попередні роки.
Отже, аналіз надходжень податку на додану вартість за регіонами дає змогу
зробити висновок, що сума даних надходжень залежить перш за все від соціальноекономічного розвитку регіону і найвищі показники спостерігаються якраз в містах з
високим рівнем життя, з великою кількістю підприємств і, відповідно, робочих місць, а
також з наявністю розвиненої інфраструктури. Іще одним вагомим фактором
надходжень до бюджету від даного податку є рівень середньої заробітної плати, який
безпосередньо впливає на платоспроможність населення, яке, в свою чергу, і купує
товари з яких і сплачує податок на додану вартість.
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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ МИТНОГО КОНТРОЛЮ
ПІСЛЯ ВИПУСКУ ТОВАРІВ
Довгий Д. І., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Голинський Ю. О.
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Митний контроль після випуску товарів (МК ПВТ) – відносно новий і
перспективний напрямок в діяльності митних органів. Проте, він вже сьогодні є
невід'ємною складовою покращення ефективності роботи фіскальних органів [1]. Одним
з основних напрямків взаємодії підрозділів, відповідальних за МК ПВТ, з іншими
структурними підрозділами здійснюється з метою організації і застосування системи
управління ризиками (СУР). СУР застосовується на всіх етапах контролю декларації, в
тому числі і на етапі після випуску товарів.
Митний контроль після випуску товарів і система управління ризиками – є одними
із основних напрямків діяльності митних органів на сучасному етапі [2]. Це обумовлено
тим, що митні органи повинні сприяти створенню сприятливих умов для розвитку
зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) і скорочення часу при проходженні митного
контролю учасниками ЗЕД. У свою чергу як система управління ризиками, так і митний
контроль після випуску товарів спрямовані на мінімізацію часу при проходженні
митного контролю на кордоні і, в той же час, забезпечують дотримання митного
законодавства. Вищесказаним обумовлена актуальність даної теми.
В рамках застосування СУР в митні органи виконують такі функції:
 розробляють профілі ризиків на основі проведеного аналізу;
 контролюють виконання митними органами профілів ризиків;
 застосовують заходи щодо мінімізації ризиків, що містяться в профілях ризиків,
в частині МК ПВТ;
 проводять аналіз ефективності;
 висувають пропозиції щодо актуалізації або скасування профілів ризиків;
 здійснюють вибір об'єктів контролю із застосуванням СУР та ін.
Основним напрямком як МК ПВТ, так і СУР є принцип вибірковості. За допомогою
системи управління ризиками митні органи повною мірою забезпечують реалізацію
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принципу вибірковості при митному контролі після випуску товарів. Також СУР при
проведенні МК ПВТ застосовується для підвищення результативності показників, тобто
при застосуванні СУР, кількість митних перевірок та інших перевірочних заходів
скорочується, а їх результативність зростає.
Принцип вибірковості при проведенні митного контролю також реалізується на
основі суб'єктно-орієнтованого підходу шляхом категорування учасників ЗЕД. На етапі
вибору об'єктів контролю підрозділу МК ПВТ проводять всебічний аналіз по ряду
критеріїв: репутація та індекс ділової активності учасника ЗЕД, аналіз результатів
попередніх заходів перевірки, кількість виявлених порушень учасником ЗЕД митного
законодавства на всіх етапах митного контролю і т. д.
Відтак, на підставі суб'єктно-орієнтованого підходу, митний контроль повинен
здійснюватися в повній мірі тільки щодо товарів, які визначені СУР як об'єкти контролю,
з використанням різних заходів щодо мінімізації ризиків.
Профілі ризиків передбачають застосування заходів щодо мінімізації ризиків, які
спрямовані на вибір об'єктів митного контролю на основі індикаторів ризиків, які були
виявлені при декларуванні товарів. Однак, незважаючи на високі показники
ефективності діяльності МК ПВТ в даному напрямку, при взаємодії застосування СУР і
МК ПВТ існує низка проблем.
1. Ефективність застосування системи управління ризиками при митному контролі
після випуску в інших країнах. На даний час система управління ризиками по-різному
застосовується у різних державах. Відсутня єдина база профілів ризиків.
2. Неповнота нормативно-правової бази в рамках взаємодії застосування СУР і МК
ПВТ. Наприклад, взаємодія підрозділів МК ПВТ та інших підрозділів митних органів (за
винятком правоохоронного спрямування) частково визначено всього одним нормативноправовим актом. При цьому нормативно-правовим актом регламентовані не всі аспекти
взаємодії підрозділів. Таким чином, необхідно створити новий нормативно-правовий
акт, який буде детально описувати взаємодію МК ПВТ з іншими підрозділами (в тому
числі з підрозділом застосування системи управління ризиками).
3. Тривала обробка інформації технічними засобами в митних органах, що
призводить до зниження показників роботи посадових осіб митних органів.
Однак, незважаючи на ряд виявлених проблем, митне регулювання постійно
вдосконалюється, в тому числі і в частині МК ПВТ і застосування СУР. Основними
завданнями вдосконалення митного регулювання в рамках СУР і МК ПВТ є:
‒ продовження розвитку СУР;
‒ формування методологічної, інформаційно-технічної, і нормативно-правової бази
єдиної системи управління ризиками;
‒ подальшого розвитку суб'єктно-орієнтованого підходу в контексті СУР за
допомогою категорування учасників ЗЕД для реалізації принципу вибірковості при
проведенні МК ПВТ.
Таким чином, можна зробити висновок, що система управління ризиками та митний
контроль після випуску товарів важливі і взаємопов'язані напрямки діяльності митних
органів. Як СУР, так і МК ПВТ безпосередньо будуть розвиватися, що призведе до
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максимального спрощення митних
зовнішньоекономічної діяльності.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІНДИКАТОРІВ ПОДАТКОВОГО
НАВАНТАЖЕННЯ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ СВІТУ
Дойонко А. М., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Савченко А. М.
Національний університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь
Сьогодні в Україні досить гостро стоїть питання податкового навантаження. Адже
даний показник є основним критерієм ефективності системи оподаткування країни, який
впливає на наповнення державних доходів, рівень податкових надходжень у структурі
ВВП і відповідно частку ВВП на душу населення.
Теоретичні основи сучасних наукових підходів до визначення та оцінки важкості
податкового навантаження в Україні, причин та наслідків його нерівномірного розподілу
між суб’єктами господарювання, тенденцій та шляхів зміни закладені в роботах
вітчизняних економістів В. Андрущенка, В. Вишневського, І. Луніної, А. Соколовської,
В. Федосова та ін. Проте спеціальних досліджень з питань податкового навантаження в
Україні, незважаючи на дискусійний характер багатьох аспектів цієї проблеми, досі
немає, тому доречно проаналізувати загальну позицію України у рейтингу
«Оподаткування 2018» [1, c.86].
Варто відзначити, що за рік Україна суттєво піднялася в рейтингу легкості сплати
податків серед 190 країн світу. Позиція України в рейтингу «Оподаткування 2018»
покращилася майже вдвічі у порівнянні з минулим роком - за рік із 81 місця країна
піднялася на 43-тє серед 190 країн світу. Такі дані були представлені у спільному
дослідженні PwC і Групи Світового Банку [2, c. 338].
В дослідженні був проаналізований сегмент середнього бізнесу в Україні (умовна
компанія з 100% українських акціонерів, 31 млн. грн. річним прибутком, 60
співробітниками, та у якої відсутня виручка від експорту, тобто підприємство проводить
лише внутрішньо українські операції). Загалом Україна рухається в загальносвітовому
тренді поступового зниження податкового навантаження, зменшенні затрат часу на
адміністрування податків і спрощення їх сплати. Рейтинг «Оподаткування» проводиться
щорічно, починаючи з 2006 року, з метою оцінки простоти сплати податків в 190 країнах
світу. Звіт на кожен наступний рік оприлюднюється восени поточного року за даними
минулого року. Дослідження базується на оцінці нормативних актів, що регулюють
діяльність малих та середніх підприємств, і оцінює легкість ведення бізнесу. Висока
позиція в рейтингу означає, що податкове законодавство в країні сприяє веденню бізнесу
[3].
Рейтинг розраховується на основі чотирьох рівнозначних індикаторів: загальна
ставка оподаткування; кількість податкових платежів, які необхідно здійснити компанії;
103

часові затрати на підготовку та подачу податкової звітності; індекс пост-подачі, який
оцінює відносну ефективність роботи податкових органів після подачі податкової
звітності [3].

Рис. 1. Порівняльний аналіз індикаторів рейтингу для України
Кількість податкових платежів в Україні у порівнянні з минулорічним показником
не зменшилась. Проте на 28 годин на рік скоротився час на підготовку, подачу
податкової звітності, змінилась загальна ставка податку (відсоток з прибутку) - з 51,9%
на 37,8% і покращився індекс пост-подачі (по цьому показнику країна з 67 піднялась на
42 позицію).

Рис. 2. Огляд індикаторів рейтингу «Оподаткування 2018»
Для порівняння можна зазначити, що в 2014 році Україна в цьому ж рейтингу
«Оподаткування» посідала 164 місце, а в 2012 (із 182 країн) - 181. Сьогодні поруч з
Україною стоять Румунія (42 місце), Німеччина (41), Сан-Марино (40), Австрія (39),
Португалія (38), Кіпр (44), Косово (45), Південна Африка (46), Ботсвана (47), Беліз (48)
[5].
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Серед країн-сусідів Україну випереджають Румунія, Молдова, Грузія, а позаду
лишаються - Словаччина, Польща, Росія, Болгарія, Угорщина, Білорусь.

Рис. 3. Рейтинг України в контексті країн-сусідів
Найбільший потенціал зростання в Україні має індикатор «Час на адміністрування
та сплату податків», значення якого є досить високим [5].
Спрощенню податкового звіту та покращенню позиції України в рейтингу
«Оподаткування» можуть сприяти [4]: спрощення форм податкової звітності;
пом’якшення вимог до форми та обов’язкових реквізитів податкової накладної з ПДВ;
повноцінне введення електронного кабінету для платника податків; перехід на
електронний документообіг; покращення системи електронного адміністрування ПДВ;
повернення до річної звітності з податку на прибуток підприємств замість квартальної.
Тому можна зробити висновок про те, що Україна демонструє покращення у трьох
традиційних індикаторах (загальна ставка податку, час на підготовку та подачу звітності
і сплату податку, кількість платежів). Також займає хорошу позицію по ефективності
роботи податкових органів (у порівнянні з іншими): усі чотири компоненти індексу постподачі (час на заяву та отримання бюджетного відшкодування ПДВ, а також час на
виправлення помилки у звітності з податку на прибуток та проходження можливої
податкової перевірки у зв’язку з цим) доволі непоганий у порівнянні із
середньосвітовими показниками.
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РОЗПОДІЛ ТРАНСФЕРТІВ В УМОВАХ РЕФОМИ
МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН
Дуб А. Р., к.е.н., доцент, с.н.с.,
Гринчишин І. М., к.е.н., докторант

відділ регіональної фінансової політики

ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Гармонійний соціально-економічний розвиток регіонів неможливий без наявності
фінансових ресурсів достатніх для забезпечення виконання повноважень органів
місцевого самоврядування. Але нерівномірності в розвитку територій, зумовлені місцем
їх розташування, ресурсним потенціалом, історичними особливостями та концентрацією
податкової бази в окремих місцевих бюджетах (наприклад, податку на доходи фізичних
осіб, який сплачують за місцем зайнятості працівника) зумовлюють необхідність
вирівнювання бюджетів шляхом застосування міжбюджетних трансфертів.
Відповідно до Бюджетного кодексу України, міжбюджетні трансферти здійснюють,
використовуючи наступні інструменти:
- дотації (базову; додаткових дотацій на компенсацію втрат доходів місцевих
бюджетів внаслідок надання пільг, встановлених державою, на здійснення переданих з
державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я та
інших);
- субвенції (на здійснення державних програм соціального захисту; освітня;
медична; інші).
До 2015 року частка дотацій у складі міжбюджетних трансфертів коливалась в
межах 46-56%. Решту становили субвенції. Проте вже у 2015році частка дотацій
вирівнювання у міжбюджетних трансфертах знизилась до 4,2% і продовжила зменшення
в наступних роках. Причиною є концептуальна зміна механізму обчислення дотації
вирівнювання, в основу якого заклали рівень податкоспроможності місцевих бюджетів
замість чинного до 2015 року перевищення розрахункового обсягу видатків цих
бюджетів над розрахунковим обсягом їх доходів.
У процесі децентралізації основний акцент державної фінансової підтримки
скерований на об’єднані територіальні громади (ОТГ). Однак нерівномірність як регіонів
(за кількістю ОТГ), так і сформованих об’єднаних територіальних громад (за площею та
кількістю населення), спричиняє до нерівномірності відволікання регіонами
міжбюджетних трансфертів.
За підсумками 2017 р. до областей, що поглинули найбільші обсяги трансфертів
належить Дніпропетровська, Львівська, Харківська, Донецька, Одеська області та м.
Київ. В абсолютному вираженні розмір їхніх трансфертів становив понад 13 млрд грн
(рис. 1). При цьому розподіл трансфертів, переданих до місцевих бюджетів області,
зважений на чисельність мешканців свідчить, що трансферти обсягом понад 8,5 тис грн в
розрахунку на 1 мешканця мали місце у Рівненській, Тернопільській, Волинській, ІваноФранківській областях.
Слід також звернути увагу, що в окремих областях існували значні розбіжності в
обсягах власних доходів та отриманих трансфертів місцевими бюджетами в розрахунку
на 1 мешканця. До них належать Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська. І
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навпаки, перевищення власних доходів над трансфертами, зважених на чисельність
населення у 2017 р. спостерігалось лише у Дніпропетровській, Одеській, Київській
областях та м. Києві.
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Рис. 1. Доходи місцевих бюджетів в розрізі областей, 2017 р.⃰
⃰Джерело: побудовано за даними Державної казначейської служби України
Таким чином, в сучасних умовах реформи міжбюджетних відносин та наявних
регіональних відмінностях в обсягах спрямованих з Державного бюджету трансфертів,
виникає необхідність вдосконалення політики збалансування соціально-економічного
розвитку регіонів.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ
Зельман М. М., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., проф. Гринів Б. В.
Львівський інститут економіки і туризму
Оптимізація податкового навантаження є пріоритетним питанням сьогодення,
оскільки рівень податкового тиску на економіку впливає на інтереси усіх громадян.
Надмірне податкове навантаження є негативним фактором податкової політики, яке не
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дає нормально функціонувати підприємствам та стримує їхню ділову активність. Таким
чином, високий рівень податкового тягаря – це недоотримання податків в майбутньому.
Під оптимальним рівнем податкового тягаря вбачають рівень, при якому платники
сплачують податки, одержуючи від держави якісні суспільні блага [1, с. 18].
Питання податкового навантаження, його оптимізації та впливу на економічну
активність і доходи платників розглядали такі вчені як: Е. Селігман, С. Мовшович, К.
Брауеар, П. Мікеладзе, А. Соколова, К. Шмельова, А. Гарбергерома, Дж. Стігліц, В.
Папава, В. Андрущенка, В. Вишневський, І. Луніна, А. Соколовська, В. Федосова, Л.
Шаблиста та інші.
Для визначення оцінки податкового тиску на підприємства, як правило,
використовується аналіз статистичних даних та методи економіко-математичного
моделювання. Мета розрахунків полягає у визначенні тривалості періоду, протягом
якого ріст бази оподаткування зможе забезпечити збільшення платежів підприємств до
бюджету і компенсувати початкове скорочення його доходів [2].
На мікрорівні суб’єкти господарювання здійснюють оптимізацію податкового тиску
на них за допомогою податкового планування, під яким розуміють використання
платником податків усіх допустимих законних засобів для мінімізації податкових
зобов’язань. Податкове планування, як інструмент зменшення податкового тягаря,
повинно базуватися на існуючому податковому законодавстві і виключати незаконне
ухилення від сплати податків, а його достовірне проведення допоможе одержати у
розпорядження суб’єктів підприємницької діяльності заощаджену від оподаткування
частину прибутку, придатну для подальших інвестицій [3, с. 214].
На макрорівні податкове навантаження визначають як відношення податкових
надходжень у з ведений бюджет держави до обсягу валового внутрішнього продукту.
Протягом останніх років щодо податкової системи України було проведено значну
кількість реформ, проте механізм адміністрування податків залишився недосконалим, що
призводить до збільшення податкового навантаження на суб'єктів господарювання.
У табл. 1 наведено результати розрахунків рівня податкового навантаження в
Україні за 2012-2017 рр.. Вони свідчать, що за останні роки спостерігається тенденція до
зростання рівня податкового навантаження. Це стимулює існування тіньового сектору
економіки.
Таблиця 1
Розрахунок податкового навантаження в Україні у 2012—2017 роки
Роки

Показник

2012
2013
Податкові надходження до
Зведеного
360567
353968
бюджету, млн. грн.
Валовий внутрішній
продукт (в фактичних
1459096 1522657
цінах), млн. грн.
Рівень податкового
24,71
23,25
навантаження, %
Джерело: розроблено за даними [4]
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2014

2015

2016

2017

367512

507636

650782

828159

1586915

1988544

2385367

2982920

23,16

25,53

27,28

27,76

Реформування податкового навантаження необхідно розпочати з послаблення
податкового тиску щодо тих, хто платить податки і інвестує кошти у виробництво. Для
цього необхідно насамперед зменшити кількість податків, якими реально наше
податкове законодавство переобтяжене.
Проблема загострюється ще й тим, що близько половини економічно активних
суб’єктів господарювання знаходяться в тіні і, як мінімум, половина платників податків
приховують свої доходи від оподаткування. Повне податкове навантаження несе лише
незначна частка економічно активного населення держави.
Система оподаткування в Україні недовершена і має багато проблем, які необхідно
вирішувати. Для вирішення існуючих проблем щодо рівня податкового навантаження в
Україні економісти надають такі рекомендації: зменшити податок на доходи фізичних
осіб (ПДФО) та єдиний соціальний внесок (ЄСВ) до 15% (або навіть до 10%). Такі дії
повинні підтримати малий та середній бізнес в Україні, стимулювати законне
працевлаштування робітників, що буде вигідним для підприємців та збільшить
надходження до бюджету [5].
Отже, оптимізація податкового тягаря на підприємства є одним з основних завдань
системи оподаткування. Для вирішення цього завдання потрібно знайти баланс між
податковим навантаженням і вигодами від оптимізації оподаткування, між свідомим
вибором громадян сплачувати податки та збори й примусом. Для підтримання рівноваги
між потребами держави та можливостями економічно активних громадян потрібно
забезпечити:
- зниження податкових ставок та розширення баз оподаткування;
- прозорість системи податкового адміністрування податків і зборів;
- удосконалення податкового контролю задля запобігання ухилення від сплати
податкових платежів;
- створення досконалішої форми електронного кабінету по всіх податках для
платників;
- удосконалення пільгового оподаткування, зменшення загальної кількості пільг та
посилення контролю за ними;
- розподіл податкового тягаря (диверсифікація ставок податків) між платниками
залежно від виду діяльності;
- податкове стимулювання інноваційних та інвестиційних процесів у пріоритетних
галузях.
Внаслідок цього зросте рівень оптимізації податкового навантаження, покращиться
адміністрування сплати податків, що сприятиме розширенню масштабів діяльності
підприємств, збільшенню їх доходів, а також обсягів податкових платежів.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КРИТЕРІЇВ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Кльоба C. М., аспірант,
спеціальність «Економіка»
Накуовий керівник: д.е.н., с.н.с. Максимчук М. В.
ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України»
Сучасний світ характеризується високим рівнем економічної активності в різних її
проявах і високим динамізмом різних змін, які впливають на соціально-економічний
розвиток нашого суспільства. Далеко не останню роль в поведінці учасників ринку і
формуванні його структури відіграють конкурентні процеси, що відбуваються в різних
сферах соціально-економічної життя. Для глибокого розуміння причин і витоків
існування нинішньої економічної системи важливо проаналізувати історію виникнення і
еволюцію підходів до розвитку об'єднаних територіальних громад, а також виявити роль
в цьому процесі, яку ті чи інші дослідники відводили конкуренції і
конкурентоспроможності господарюючих суб'єктів.
Поняття «конкуренція» наведено багатьма вченими та має велику кількість
визначень. Воно виникло від латинського «concurrere», що в перекладі означає
«стикатися». Одним з основних критеріїв оцінки ефективної діяльності та розвитку
територіальних громад є його конкурентоспроможність. У найширшому сенсі її можна
визначити як здатність до досягнення власних цілей в умовах протидії конкурентів [1].
Конкурентоспроможність об'єднаних територіальних громад розглядається в даний
час в зарубіжній літературі як одна з найважливіших тем в регіональній і національній
економіці.
Якщо розглядати поняття «конкурентоспроможність об'єднаної територіальної
громади», то це здатність відповідної території з її природними ресурсами й
розташованим на ній виробничо-господарським комплексом і людським капіталом за
допомогою системи управління створювати, підтримувати та нарощувати інноваційний
потенціал розвитку, чим забезпечувати успішність у соціально-економічному змаганні з
аналогічними утвореннями, відповідати передовим стандартам рівня і якості життя для
членів громади, забезпечувати привабливість громади для проживання, бізнесу та
інвестування [2].
Конкурентоспроможність об’єднаних територіальних громад є багатогранною
категорією, що відбиває сукупність порівняльних переваг у різних сферах (економічній,
технологічній, інноваційно-інвестиційної, ресурсній тощо), поєднання яких формує
стійкі позиції на певному ринку чи в певних сферах у відповідний період часу.
Конкурентоспроможність громади формується завдяки ефективному використанню та
управлінню виробничого, фінансового, науково-технічного, інноваційно-інвестиційного,
майнового, кадрового потенціалу. Тому формування об’єднаних територіальних громад
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повинне перш за все базуватися на принципах рівномірного розподілу, щоб заздалегідь
виключити можливість створення
неефективних, неспроможних
об’єднань
територіальних громад, які не зможуть забезпечити розвиток адміністративнотериторіального утворення. Таким чином, конкурентоспроможною територіальною
громадою є така громада, у якій місцеві джерела наповнення бюджету, інфраструктурні
та кадрові ресурси є достатніми для самостійного забезпечення соціально-економічного
розвитку як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.
На рис. 1. зображена модель посилення конкурентоспроможності об’єднаних
територіальних громад.

Рис. 1. Модель посилення конкурентоспроможності об’єднаних
територіальних громад
Слід сказати, що всі фактори конкурентоспроможності взаємозалежні і
взаємообумовлені не тільки між собою, але і між факторами, що впливають на
конкурентоспроможність об'єднаних територіальних громад. Варто ще раз підкреслити,
що облік природи і ступеня впливу факторів, які впливають на об'єднані територіальні
громади, дозволить здійснювати процес управління її конкурентоспроможністю більш
результативно і ефективно.
Поряд з тим, об’єднані територіальні громади перш за все зацікавлені у розвитку
місцевих підприємств, саме об’єднані територіальні громади отримують розширені
повноваження для одержання власних податків і зборів, а також закріплення за
місцевими бюджетами частини коштів, що надходять від прибутку новостворених
юридичних осіб [3].
Отже, перш за все конкурентоспроможність об'єднаних територіальних громад - це
зіставлення з конкурентами (саме для цього необхідні аналіз ринку; визначення
(розробка) технології проведення оцінки; виявлення характеристик за якими буде
здійснюватися зіставлення, проведення процедури бенчмаркінгу і т. п.); здійснення
процедури моніторингу, що дозволяє відстежувати конкурентоспроможність об'єднаних
територіальних громад періодично, регулярно, систематично з метою найбільш
ефективного і оперативного управління нею.
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Даний підхід до конкурентоспроможності об'єднаних територіальних громад на
нашу думку, дозволить оцінити конкурентоспроможність об'єднаних територіальних
громад з урахуванням сучасних уявлень про сенс конкуренції у взаємодіях між містами,
а запропоновані критерії і показники оцінки дозволять комплексно оцінити
конкурентоспроможність об'єднаних територіальних громад, з урахуванням що
висуваються до нього вимог усіх суб'єктів оцінки.
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ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
Кравцова О. В., Бабець А. І., магістри,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Західна О. Р.
Львівський національний університет ім. Івана Франка
На сучасному етапі розвитку фінансові ресурси виступають основою добробуту
населення,
матеріальною базою існування держави та інструментом реалізації
соціально-економічної політики. Так склалось, що бюджет держави являє собою не лише
централізований фонд фінансових ресурсів, а й є важливим інструментом, який впливає
як на макроекономічний стан країни, так і на стійке економічне зростання окремих її
господарюючих суб’єктів. Тому питання формування фінансових ресурсів державного
бюджету є вкрай актуальним сьогодні.
Фінансові ресурси – сукупність коштів, що перебувають у розпорядженні держави
та суб'єктів господарювання. Вони характеризують фінансовий стан економіки і
водночас є джерелом її розвитку, формуються за рахунок різних видів грошових доходів,
надходжень, відрахувань та використовуються на розширене відтворення, матеріальне
стимулювання, задоволення соціальних й інших потреб суспільства [1].
Фінансові ресурси накопичуються на таких рівнях економічної системи:
— на мікрорівні, тобто у межах домашніх господарств. Джерелом їх формування
можуть бути як ресурси сфери державних фінансів, так і ресурси підприємств. Тобто
вони накопичуються як в результаті створення валового внутрішнього продукту, так і в
результаті його перерозподілу. На цьому рівні фінансові ресурси мають вигляд
накопичень, депозитів та вкладів у банківську систему;
— на мезорівні, у суб'єктів підприємницької діяльності, і є безпосереднім
результатом розподілу новоствореного валового внутрішнього продукту. Фінансові
ресурси цього рівня мають вигляд фондів та капіталу підприємств;
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— на макрорівні вони є наслідком розподілу, перерозподілу та централізації
валового внутрішнього продукту і мають форму бюджетних та позабюджетних фондів
фінансових ресурсів [5].
Взаємовідносини держави з суб’єктами господарювання та з населенням стосовно
формування та витрачання бюджетних коштів відображаються у бюджеті. Як відомо,
державні фінанси функціонують на чітко визначених умовах і формуються за рахунок
фінансів підприємств та організацій державної і комунальної форм власності.
Незважаючи на те, що частка державного сектору економіки з кожним роком значно
зменшується, ще на сьогодні цей сектор відіграє ключову роль у формуванні, розподілі,
перерозподілі та використанні фінансових ресурсів держави.
Наступним надзвичайно важливим джерелом формування фінансових ресурсів
держави виступають податкові надходження. В свою чергу частка податкових
надходжень прямо залежить від рівня розвитку національної економіки та обсягу
виробництва.
У табл. 1 показано інструменти формування фінансових ресурсів держави в
залежності від сфери державних фінансів.
Таблиця 1
Інструменти формування фінансових ресурсів держави [2]
Сфера державних фінансів
Бюджетна система
Державні цільові фонди
Державний кредит

Інструмент формування
Податки, відрахування, збори,внески,плати
Внески, збори
Податки,позики

Таким чином, основними джерелами формування фінансових ресурсів держави є:
податки (від доходу, благ і послуг, капіталу, землі, майна чи інших не рухомостей);
різного роду збори (збори за візи, збори за різноманітні дозволи та підписи, ліцензійні
збори і т. ін.); так звані неподаткові джерела (субсидії, позички шляхом випуску і
реалізації облігацій, доходів від лотереї і доходів від державної підприємницької
діяльності тощо).
З метою визначення основних джерел, які формують бюджет України проведемо
аналіз його доходів. На рис. 1 подана структура доходів Державного бюджету України
станом на 01.09.2018р за найбільш вагомими показниками. Як бачимо, найбільшим
джерелом формування фінансових ресурсів держбюджету є податок на додану вартість з
імпортних товарів (30% від загальної суми доходів). Також немалу частку займають
доходи від податку на прибуток підприємств та доходи від власності та підприємницької
діяльності.
У Міністерстві Фінансів заявляють, що за три квартали 2018 року доходи
державного бюджету України зросли до аналогічного періоду 2017 року на 88,9 млрд.
грн. (на 15,2%) і склали 674,7 млрд. грн. Таке зростання в основному обумовлене
збільшенням надходжень від ПДВ із ввезених товарів – на 31,8 млрд. грн. податку на
прибуток підприємств – на 26,2 млрд. грн., ПДВ з вироблених товарів з урахуванням
бюджетного відшкодування – на 12,8 млрд. грн., податку та збору з доходів фізичних
осіб – на 12 млрд. грн. та акцизного податку – на 5,4 млрд. грн [3].
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Податок на доходи фізичних осіб
Податок на прибуток підприємств
Рентная плата та плата за використання
інших природних ресурсів
Податок на додану вартість з вітчизняних
товарів
Податок на додану вартість з імпортних
товарів
Акцизний податок з вироблених в Україні
підакцизних товарів
Акцизний податок з ввезених в Україну
підакцизних товарів
Інші податки та збори

8% 1% 10%
11%

12%

3%
5%

4%
9%

7%
30%

Доходи від власності та підприємницької
діяльності
Інші неподаткові надходження
Інше

Рис. 1. Структура доходів Державного бюджету України станом на 01.09.2018р. [4]
Отже, фінансові ресурси держави є вихідною категорією державного управління
життя суспільства, ефективним інструментом реалізації державної політики, яка
спрямована на забезпечення добробуту суспільства, усунення недоліків ринкового
механізму та стимулювання розвитку економіки загалом. Мобілізація грошових фондів у
державному бюджеті відбувається завдяки податковим і неподатковим надходженням.
Структура доходів бюджету України свідчить про значну її залежність від податкових
надходжень. Чим більша сума цих надходжень концентрується, тим складніше стає
управління цими коштами. Раціональне розпорядження фінансовими ресурсами у
державі є запорукою високих стандартів життя суспільства. Важливим є не стільки
акумулювання максимальної їх кількості, а ефективне їх використання, в залежності від
першочергових потреб економіки та стратегічних завдань її подальшого розвитку.
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БЮДЖЕТНЕ ВИРІВНЮВАННЯ РОЗВИТКУ МІСТ ОБЛАСНОГО
ЗНАЧЕННЯ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Лещух І.В., к.е.н., м.н.с.,
сектор просторового розвитку,
ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України»
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В умовах децентралізації внаслідок внесення змін до Бюджетного та Податкового
кодексів суттєвої модернізації зазнала система горизонтального бюджетного
вирівнювання в Україні. Так, в ході імплементації заходів з реформування місцевого
самоврядування відбувся перерозподіл видатків місцевих бюджетів на користь бюджетів
базового рівня, зокрема міст обласного значення, що актуалізує дане дослідження.
Застосування протягом тривалого часу методу балансування (інструментом якого
була дотація вирівнювання) призвело до зростання частки дотаційних бюджетів. Так, у
дореформений 2014 р. 33 із 34-ох (або 97,1%) міст обласного значення Західного регіону
України отримали дотацію вирівнювання (рис. 1).

Рис. 1. Розподіл дотаційності бюджетів міст обласного значення
Західного регіону України у 2014-2017 рр.*

*Джерело: складено за даними2

Запровадження, починаючи з 2015 р., нової форми горизонтального вирівнювання
місцевих бюджетів – вирівнювання дохідної спроможності адміністративнотериторіальних одиниць (інструменти вирівнювання – базова та реверсна дотації, табл.
1), дозволило знизити частку дотаційних бюджетів міст обласного значення Західного
регіону України з 41,1% у 2015 р. до 35,3% – у 2017 р. З-поміж досліджуваних міст
збалансованістю бюджету у 2015 р. характеризувалося 17,6% міст (мм. Самбір, Стрий
(львівська обл.), Бережани (Тернопільська обл.), Калуш (Івано-Франківська обл.) та
Чернівці (рівень надходження ПДФО на одного мешканця у зазначених містах становив
0,9-1,1 середнього показника по Україні)). На кінець 2017 р. відповідний показник
становив 23,5%.
2
Державна казначейська служба України: веб-сайт. URL: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/index (дата звернення:
12.10.2018).
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Таблиця 1
Розподіл платників реверсної дотації та одержувачів базової дотації в розрізі міст
обласного значення Західного регіону України у 2014-2015 рр. та 2017 р.*

базова дотація
12

реверсна дотація

реверсна дотація
11

базова дотація

6

2017

кошти, що
передаються до
Держбюджету

5

2015
на 1 особу, грн.

дотація
вирівнювання

4

2014

реверсна дотація, млн
грн.

3

базова дотація, млн
грн.

базова дотація, млн
грн.

2

2017

реверсна дотація, млн
грн.

кошти, що
передаються до
Держбюджету, млн
грн.

2015

дотація вирівнювання,
млн грн.

2014

7

8

9

10

11,4

148,9

224,6

15,0

196,2

296,4

Моршин

3,7

1,9

1,3

616,8

316,7

223,1

Трускавець

17,6

0,5

601,6

17,1

Міста обласного
значення

1
Львів**

Борислав

44,3

2,8

1,9

1200,7

75,7

52,6

Дрогобич

113,9

15,0

21,2

1165,5

153,5

218,2

Новий Розділ

39,6

8,1

6,7

1374,9

281,3

233,6

Червоноград

93,2

6,0

3,4

1135,7

73,1

42,0

Самбір

14,2

Стрий

53,2

Рівне

118,3

405,0
891,9
49,9

Вараш
44,5

5,1

Острог

8,1

1,6

Луцьк

165,2

ВолодимирВолинський

59,0

4,9

Ковель

108,3

6,1

Нововолинськ

62,7

7,8

Тернопіль

153,3

Дубно

19,8

28,5

33,2

37,1
5,3
2,1

10,6

1168,0

134,2

515,9

101,3

2,7

1509,0

124,7

1560,5

88,2

1081,0

135,2

25,9

Івано-Франківськ

110,5

134,7

Болехів

43,3

6,8

Коломия

42,7

11,3

Яремче

38,5

2,2

Калуш

58,3

76,2
69,4
99,9
121,3

56,8

118,1
118,9

200,9

4,9

Бурштин

875,0
140,0

48,7

703,9

4,3
22,6

115,6

794,3

2,3

Чортків

Новодністровськ

79,7
1196,6

760,9

6,9
12,4

474,0

16,5

6,9

Бережани
Кременець

13

760,9
18,2

21,2

5,6

6,9
8,6
3,4

166,7

445,9
2004,6

314,8

696,6

184,6

1673,9

95,1

72,3

82,3

359,0

439,5
401,4
146,7

862,4

8,6

1,3

1,1

119,3

101,7

391,3

218,8

286,9

764,0

40,6

213,1

1,5

77,8

157,3

167,6

1,2

674,8

Чернівці

201,6

Ужгород

45,2

25,2

32,7

Мукачеве

65,7

3,5

18,3

Чоп

0,7

1,4

Берегове

16,6

Хуст

37,2

787,7
762,7

2,2

1,4

1173,5

49,7
69,4

44,2

*Джерело: складено за даними3

**Примітка: сірим кольором виділено міста із позитивною тенденцією щодо дотування бюджету
3
Державна казначейська служба України: веб-сайт. URL: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/index; Головне управління
статистики у Львівській обл.: веб-сайт. URL: http://www.lv.ukrstat.gov.ua/; Головне управління статистики у Рівненській обл.: веб-сайт.
URL: http://www.rv.ukrstat.gov.ua/; Головне управління статистики у Волинській обл.: веб-сайт. URL: http://www.lutsk.ukrstat.gov.ua/;
Головне управління статистики у Тернопільській обл.: веб-сайт. URL: http://www.te.ukrstat.gov.ua/; Головне управління статистики у
Івано-Франківській обл.: веб-сайт. URL: http://www.ifstat.gov.ua/; Головне управління статистики у Чернівецькій області: веб-сайт. URL:
http://www.cv.ukrstat.gov.ua/; Головне управління статистики у Закарпатській області: веб-сайт. URL: http://www.uz.ukrstat.gov.ua/ (дата
звернення: 13.10.2018).
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Найвищу частку базової дотації, яка надійшла до досліджуваних міст обласного
значення у 2017 р., отримало м. Дрогобич (Львівська обл.) – 30,2%, а найнижчу – у м.
Хуст (Закарпатська обл.) – 2,0%.
Основними платниками реверсної дотації як у 2015 р., так і у 2017 р. були міста
обласного значення – обласні центри (крім м. Чернівці, де бюджетне вирівнювання не
здійснювалося), якими формовано 83,3% усіх надходжень державного бюджету від
реверсної дотації міст обласного значення Західного регіону України. При цьому,
найвищими темпами зростання реверсної дотації у 2017 р. щодо 2015 р.
характеризувалися мм. Тернопіль (208,9%), Луцьк (155,7%) та Львів (150,8%). Крім того,
варто відзначити м. Мукачеве (Закарпатської обл.), де темп зростання обсягу реверсної
дотації у 2017 р. щодо 2015 р. становив 522,9%.
Однак, зазначене вище обумовлене не лише зростанням обсягу доходів місцевих
бюджетів, а насамперед зміною підходів до розрахунку їх дотаційності. Проте,
погоджуємося з авторами [1, с. 94], що сучасна система вирівнювання «за доходами»
більшою мірою спрямована на розширення податкової бази регіонів, аніж система
вирівнювання «за видатками». Як мінімум, вона не дестимулює економічно сильні
регіони, хоча й не стимулює економічно слабші регіони до нарощення податкової
спроможності.
Список використаних джерел:
1. Територіальний розвиток і регіональна політика в Україні: Виклики та пріоритети
України. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»; наук.
редактор В. С. Кравців. – Львів, 2018. – 157 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»).

ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ: СУТНІСТЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА РОЛЬ
Мельницька Я. А, бакалавр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Андрейків Т. Я.
Львівський торговельно-економічний університет
Для виконання державою своїх функцій, здійснення завдань, що стоять перед нею,
необхідною умовою є наявність відповідних фінансових ресурсів, за рахунок яких і
можуть задовольнятися державні потреби. Їх формування здійснюється за допомогою
державних доходів. та виражають економічні відносини держави з підприємствами,
установами, організаціями, фізичними особами, які виникають у процесі стягнення
бюджетних платежів [3].
Доходи Державного бюджету України займають провідне місце у формуванні
бюджетних ресурсів держави. Доходи державного бюджету утворюються за рахунок
надходжень на безповоротній основі, справляння яких передбачене законодавством
України.
Сутність і роль доходів державного бюджету проявляються в процесі їх
формування, розподілу та відтворення з метою забезпечення фінансування суспільно
необхідних видатків. Вони функціонують в умовах розширеного суспільного
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відтворення і мобілізації бюджетних ресурсів в єдиному фонді грошових коштів з метою
використання для забезпечення виконання функцій держави.
Як економічна категорія, доходи бюджету виражають фінансові відносини, що
виникають між державою, суб’єктами господарювання та населенням у процесі
формування бюджетних фондів [3].
За економічною сутністю бюджетні доходи, з одного боку, є результатом розподілу
вартості валового внутрішнього продукту між різними учасниками відтворювального
процесу, з іншого – об’єктом подальшого розподілу сконцентрованої в руках держави
вартості [3].
Формою прояву категорії «доходи державного бюджету» є сукупність видів
бюджетних платежів юридичних та фізичних осіб, а їхнім матеріальним втіленням –
грошові кошти, які мобілізуються до бюджету.
Згідно Бюджетного кодексу України, доходи Державного бюджету включають [1]:
- податкові надходження, які включають передбачені податковими законами
України загальнодержавні і місцеві податки, збори та інші обов’язкові платежі;
- неподаткові надходження, які включають: доходи від власності та
підприємницької діяльності; адміністративні збори та платежі; доходи від
некомерційного та побічного продажу; надходження від штрафів та фінансових санкцій;
інші неподаткові надходження;
- доходи від операцій з капіталом;
- трансферти (кошти, одержані від органів державної влади, органів Автономної
Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних
організацій на безоплатній та безповоротній основі).
Окрім цього, склад доходів Державного бюджету коректується Законом України
«Про Державний бюджет» на відповідний рік і затверджується Верховною Радою
України.
У табл. 1 відображено склад і структуру доходів Державного бюджету України за
2015-2017 рр. За результатами аналізу дохідної частини Державного бюджету упродовж
2015-2017 рр. спостерігається зростання обсягу доходів Державного бюджету на
258747,1 млн. грн. (48,4%). Так, станом на кінець 2017 р. доходи Державного бюджету
становили 793441,9 млн. грн. проти 534694,8 млн. грн. у 2015 р. Зростання обсягу
доходів Державного бюджету відбулось за рахунок зростання обсягу податкових
надходжень – на 217736,0 млн. грн. (53,2%), неподаткових надходжень – на 127379,1
млн. грн. (106,1%), доходів від операцій з капіталом – на 115,3 млн. грн. (67,3%),
цільових фондів – на 29692,1 млн. грн. (19,2 р.) та офіційних трансфертів – на 2823,7
млн. грн. (89,8%).
З даних, наведених в табл. 1, спостерігається чітке домінування податкових
надходжень, які складають 80,0% доходів Державного бюджету протягом останніх років.
Так, у 2015 р. податкові надходження склали 76,7% доходів бюджету, що становить
409418,0 млн. грн., у 2016 р. їх частка зросла до 81,8%, а у 2017 р. – 79,1%, що становило
627154,0 млн. грн. Ці показники свідчать про те, що роль податкових платежів дуже
велика, оскільки ефективність виконання державою своїх функцій та добробут
суспільства в цілому залежить від кількості сплачених податків.
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Таблиця 1
Склад і структура доходів Державного бюджету України
за 2015-2017 рр., у млн грн [2]
Показники

2015 р.

2016 р.

2017 р.

Податкові надходження
Частка, %
Неподаткові
надходження
Частка, %
Доходи від операцій з
капіталом
Частка, %
Від урядів зарубіжних
країн
Частка, %
Цільові фонди
Частка, %
Офіційні трансферти
Частка, %
Разом доходів

409418,0
76,7

503879,0
81,8

627154,0
79,1

Відхилення 2017 р. від
2015 р.
у млн. грн.
у%
217736
53,2
2,5
х

120006,0

103643,7

128579,1

127379,04

106,1

22,4

16,8

16,2

-6,2

х

171,4

191,5

286,7

115,3

67,3

0,03

0,03

0,04

0,01

х

1800,3

4109,4

1607,4

-192,9

-10,7

0,3
155,0
0,03
3144,0
0,6
534694,8

0,7
287,7
0,05
4171,6
0,7
616283,2

0,2
29847,1
3,8
5967,7
0,8
793441,9

-0,1
29692,1
3,77
2823,7
0,2
258747,1

х
19,2 р.
89,8
х
48,4

Податкові надходження посідають важливе місце у бюджетних доходах, займають
найбільшу частку у структурі доходів бюджету, що у свою чергу впливає на соціальноекономічний розвиток держави, а також є одним із інструментів державного
регулювання економіки.
На рис. 1 відображено структуру податкових надходжень у 2017 р. Найбільшу
частку у структурі податкових надходжень у 2017 р. займають непрямі податки – 70,3%,
з них ПДВ – 50,1%, акцизний податок – 17,3%, мито – 3,9%. З прямих податків
переважають податки на доходи, прибуток та збільшення ринкової вартості – 22,6%,
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів займали 7,8%, та інші
податки які займають незначне місце в структурі.
3,9

-1,7
0,1 17,3

22,6

50,1
7,8
Акциз

Податки на доходи, прибуток та збільшення ринкової вартості
Рентная плата та плата за використання інших природних ресурсів
ПДВ
Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції
Місцеві податки та збори

Рис. 1. Структура податкових надходжень до державного бюджету за 2017 р. [2]
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Отже, проведений аналіз дозволяє констатувати, що динаміка доходів бюджету має
змінний характер. Це зумовлено змінами у бюджетному та податковому законодавстві.
Для збільшення доходів можна запропонувати такі заходи: забезпечення більшої
прозорості формування дохідної частини, надання більшої свободи суб’єктам малого
підприємництва, збільшення обсягу ВВП, зниження податкового тиску та інше.
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СУЧАСНИЙ МЕХАНІЗМ СПРАВЛЯННЯ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ: ПРОБЛЕМИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ
Мироненко Т. В., бакалавр,
спеціальність «Облік та оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Савченко А. М.
Національний університет Державної фіскальної служби України, м. Ірпінь
Засилля неякісних підакцизних товарів на вітчизняному ринку та часті випадки
контрабанди зазначеної продукції в Україну свідчать про неналежний рівень державного
(в тому числі і податкового) регулювання вітчизняного ринку підакцизних товарів. Саме
тому механізми акцизного оподаткування потребують посиленої уваги з боку науковців,
завданням яких зазначеному напрямі досліджень, насамперед, є посилення регулюючих
властивостей акцизного податку та обмеження через податкові механізми незаконного
виробництва та обігу тих видів товарів, що підлягають в Україні акцизному
оподаткуванню.
Зважаючи на викладене, закономірними та важливими як для держави, так і для
суб’єктів бізнесу, що виробляють та продають підакцизні товари, а також для
споживачів зазначеної продукції, є дослідження проблем справляння акцизного податку,
яким присвячено наукові праці Андрущенка В., Буряковського В., Данілова О., Іванова
Ю., Крисоватого А., Луніної І., Соколовської А., Федосова В. та інших дослідників
податкових відносин.
Аналіз податкових надходжень та факторів від їх формування сприяє прийняттю
управлінських рішень з метою підвищення ефективності податкового адміністрування, є
основою для прогнозування і послідовного планування податкових надходжень [1, с.
127].
Акцизний податок завжди був і залишається вагомим джерелом надходжень до
державної казни та є суттєвим важелем державного регулювання виробництва і обігу в
Україні підакцизних товарів. В той же час, з прийняттям Податкового кодексу України
та набуттям чинності Закону України від 06.12. 2012 р. № 5519-VI «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо подальшого удосконалення адміністрування
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податків і зборів» [2] та Закону України від 24 грудня 2015 р. № 909-VIII «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», механізм справляння
акцизного податку зазнав значних змін, основними з яких є розширення переліків
підакцизних товарів та платників аналізованого податку, а також поетапне підвищення
ставок цієї податкової форми та запровадження акцизних накладних.
Механізм справляння акцизного податку має цілий ряд недоліків, пов’язаних зі
зростанням фіскальних властивостей цієї податкової форми та зменшенням її
регулюючого впливу на виробництво і обіг підакцизних товарів. Основні проблеми його
функціонування пов’язані, насамперед, зі зростанням фіскальних можливостей та
зменшенням регулюючого впливу цього платежу. Тому нині настала пора суттєвого
вдосконалення порядку нарахування і сплати акцизу шляхом посилення його
регулюючих властивостей та розширення бази оподаткування.
Зокрема, до недоречностей сучасного механізму справляння вітчизняного
акцизного податку, як переконливо демонструють результати проведеного дослідження,
слід віднести:
– суттєве підвищення ставок акцизного податку зумовило з одного боку зростання
цін на підакцизні товари, а з іншого збільшення обсягів тіньового обігу підакцизних
товарів;
– недостатній рівень захисту від підробок вітчизняних акцизних марок;
– недостатній рівень повноважень працівників державних фіскальних органів
задіяних у сфері контролю за виробництвом і обігом підакцизних товарів, а також
недостатній рівень відповідальності за їх дії чи бездіяльність у сфері контролю за
виробництвом та обігом підакцизних товарів [3].
Тому, без перебільшення, сучасний порядок вітчизняного акцизного оподаткування
потребує подальшого вдосконалення, завданням якого має бути унеможливлення
тіньового обігу підакцизних товарів та забезпечення виконання досліджуваною
податковою формою не лише фіскальних завдань, але й регулюючих функцій.
При цьому, основними кроками на шляху вдосконалення механізму справляння
акцизного податку повинні бути:
– внесення зміни в частині виключення обов’язку сплати податку особами, що
реалізують конфісковані підакцизні товари (продукцію), а також визнати тими, що не
підлягають оподаткуванню, операції з втрачених підакцизних товарів (продукції);
– доопрацювання норм, що регулюють порядок притягнення до відповідальності
осіб, що порушили умови розміщення підакцизних товарів у митних режимах: магазину
безмитної торгівлі, переробки на митній території України тощо;
– забезпечення стабільності ставок цього платежу протягом тривалого періоду (як
мінімум кількох років);
– запровадження більш захищених від підробок акцизних марок на алкогольні і
тютюнові вироби;
– розширення прав та підвищення рівня відповідальності працівників Державної
фіскальної служби України, задіяних у сфері контролю за виробництвом і обігом
підакцизних товарів;
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– суттєве збільшення переліку підакцизних товарів за рахунок ювелірних виробів,
дорогої імпортної оргтехніки та інших предметів розкоші.
Зважаючи на рівень використання акцизного податку в Україні, а також на фактичні
якісні та кількісні показники розвитку ринку підакцизних товарів, необхідність
подальшої гармонізації вітчизняного акцизного законодавства з основними
положеннями директив ЄС, Україна потребує узгодження акцизної політики на
середньо- та довгострокову перспективу [4, с. 209]. Реалізація такої акцизної політики
дозволить:
– досягти зростання рівня податкових надходжень;
– збалансувати диспропорції виконання акцизним податком фіскальної та
регулюючої функції;
– сформувати прийнятні параметри розвитку ринку підакцизних товарів, виходячи з
обраних стратегічних пріоритетів державного регулювання даного ринку.
Поряд з цим, значну увагу в процесі адміністрування акцизного податку
державними фіскальним органам слід приділяти боротьбі з незаконним виробництвом і
обігом підакцизних товарів.
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НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ПОДАТКУ В УКРАЇНІ
Мисько А. Ю., бакалавр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Сорока Р. С.
Львівський державний університет внутрішніх справ України
Важливе місце в структурі податків на окремі види майна займає введений
Податковим кодексом з 1 січня 2015 року транспортний податок, який змінив збір за
першу реєстрацію транспортного засобу, що в свою чергу у 2011 р. прийшов на зміну
податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.
Механізм сплати цього транспортного податку є відносно простим, адже його
платники (фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані
в Україні власні легкові автомобілі) із легкових автомобілів, з року випуску яких минуло
не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становила понад 750
розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового
(звітного) року, зобов’язані були сплатити в доходи відповідного місцевого бюджету раз
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в рік 25 тис. грн. за кожен легковий автомобіль [1]. Починаючи з 2017 р. відбулося
зменшення в 2 рази критерія середньоринкової вартості автомобілів для цілей
оподаткування транспортним податком з 750 до 375 мінімальних заробітних плат при
збереженні незмінними всіх інших елементів даного податку [2].
Оскільки, у відповідності з чинним податковим законодавством транспортний
податок віднесено до місцевих податків і зборів як складова частина майнового податку,
то всі надходження від його сплати зараховуються до бюджетів територіальних громад
(рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка транспортного податку за 2015-2017 роки *
Розраховано та складено авторами на основі [3]

Сукупний обсяг надходжень від транспортного податку протягом досліджуваного
періоду скоротився на 188,1 млн. грн., або на 43,34 %. У 2017 р. до місцевих бюджетів
мобілізовано лише 245,9 млн. грн. транспортного податку, що склало 0,11 % від власних
доходів місцевих бюджетів проти 0,36 % у 2015 р. Скорочення частки транспортного
податку протягом 2015-2017 рр. на 0,25 відсоткових пункти пояснюється значним
зниженням купівельної спроможності населення, адже купувати дорогі автомобілі
(об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше
п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів
мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня) в сучасних умовах може все
менше число осіб. Варто відмітити, що транспортний податок є єдиним податком серед
групи майнових податків (транспортний податок, плата за землю та податок на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки), який продемонстрував негативну динаміку.
Аналіз фіскальної ефективності транспортного податку засвідчив про необхідність
удосконалення механізму його нарахування за рахунок розширення об’єкту і бази
оподаткування.
Серед новацій щодо розширення фіскальної ефективності транспортного податку
варто зосередити увагу на нормах законопроекту № 8487, яким пропонується
оподатковувати транспортні засоби старші 5 років залежно від об’єму їх двигуна [4].
Тобто транспортний податок складатиметься з двох частин:
123

- для автомобілів преміям-класу не старших 5 років розмір податку становитиме 25
тис. грн. в рік;
- для автомобілів старших 5 років розмір податку розраховуватимуть за формулою:
Сума податку = Ставка базова х Коефіцієнт двигуна х Коефіцієнт віку х Коефіцієнт
екологічний,
де Ставка базова – для бензинових автомобілів 200 грн., а для дизельних. – 300 грн.;
Коефіцієнт двигуна - це об’єм двигуна в см³, розділений на 1000 см³;
Коефіцієнт віку - вік автомобіля мінус п’ять років;
Коефіцієнт екологічний залежить від відповідності автомобіля екологічним
стандартам:
 Євро-2 і нижче – 4;
 Євро-3 – 3;
 Євро-4 – 2;
 Євро-5 – 1,5;
 Євро-6 і вище – 1.
Так, наприклад сума транспортного податку для семирічного автомобіля на бензині
з двигуном 1800 см³, який відповідає екологічним стандартам Євро-4 складе:
Сума податку = 200 грн. х (1800/1000) х (7-5) х 2 = 1440 грн.
З огляду на те, що середній вік автомобілів в Україні 20 років, суми транспортного
податку будуть набагато серйозніші. За старий автомобіль на бензині, якому 19 років з
двигуном 1300 см³, доведеться заплатити 10 920 грн. За оцінками фахівців при
запропонованих нормах розмір податку становитиме за середньостатистичний уживаний
автомобіль не менше 10-15 тис. грн. на рік, для автомобілів початку 2000-х з
дволітровими дизельними моторами розмір податку складе вже на 30-36 тис. грн. на рік,
а для старих «Волг» 77 тис. грн. [5]. Тому, з метою забезпечення ключових принципів
системи оподаткування, а саме: економічної ефективності та соціальної справедливості,
вважаємо за доцільне запровадити пільгу для автомобілів радянського виробництва у
вигляді звільнення від оподаткування, адже такі транспортні засоби використовуються
переважно незаможними верствами населення і пенсіонерами.
Поряд із фіскальною ефективністю введення видозміненого транспортного податку
включає ще й регулюючу функцію, особливо щодо занадто розповсюдженого засилля
автомобілів на іноземній реєстрації (так званих «євроблях»). Адже необхідність сплати
до бюджету транспортного податку з уживаних автомобілів на іноземній реєстрації
автоматично вплине на зниження попиту на них та призведе до скорочення їх кількості
на українських дорогах, а як наслідок і підвищення чистоти довкілля та безпеки
дорожнього руху.
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РОЗВИТОК МИТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОДІЇ МИТНИХ
ОРГАНІВ ТА УЧАСНИКІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Муляр В. В., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Голинський Ю. О.
Львівський національний університет ім. Івана Франка
У даний час перед митними органами України стоїть важливе завдання по
налагодженню міжнародних економічних відносин з іншими державами та інтеграції
української економіки в міжнародний (зокрема, європейський) економічний простір. При
встановленні цивілізованих економічних відносин України з іншими країнами, в
обов'язки митних органів входить взаємодія з іншими учасниками ЗЕД. Ефективність
даної взаємодії досягається шляхом створення цілісної та гнучкої системи управління
митними органами.
Відповідно до Міжнародної Конвенції щодо спрощення та гармонізації митних
процедур (Кіотської Конвенції) митні органи повинні встановлювати і підтримувати
офіційні консультативні відносини з учасниками ЗЕД для розвитку співпраці і створення
найбільш ефективних методів роботи відповідно до національних положень і
міжнародними угодами [1]. Тому в даний час проблема модернізації митного
менеджменту є однією з найбільш значущих проблем в процесі взаємодії митних
органів з учасниками ЗЕД і повинна актуалізуватись в контексті підвищення
ефективності органів виконавчої влади [2].
Перед початком дослідження необхідно розібратися, що являє собою поняття
«митний менеджмент». У чинному законодавстві відсутнє однозначне тлумачення цього
поняття [3, 4]. Але митний менеджмент можна визначити, як якийсь спосіб управління
митними органами, метою якого є ефективний вплив на наявні ресурси з метою
реалізації функцій митних органів. До таких функцій можна віднести не тільки контроль,
стягнення податків, забезпечення економічної безпеки країни, але взаємодія з
учасниками ЗЕД.
Метою взаємодії учасників ЗЕД та посадових осіб митних органів є створення
оптимальних умов для переміщення товарів через митний кордон при дотриманні
законодавства.
Для забезпечення ефективних взаємовідносин між митними органами та
учасниками ЗЕД, застосовується принцип партнерства, при якому сторони працюють
спільно для досягнення загальних цілей. Митні органи багатьох держав прийняли таке
партнерство в якості базового підходу, що передбачає розвиток відносин співпраці з
приватним сектором за допомогою підписання відповідних документів і створення
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платформ для ефективної взаємодії. Даний підхід сприяє прискоренню та спрощенню
торгівлі і робить її більш безпечною.
Така взаємодія і співпраця митних органів з учасниками ЗЕД має безліч взаємних
переваг в довгостроковому періоді. Наприклад, очевидні вигоди співпраці для
підвищення безпеки торгівлі, її ефективності та результативного регулювання
зовнішньоторговельних операцій. В даний час зроблено безліч кроків в напрямку
створення найбільш сприятливих умов співпраці. До них можна віднести: розвиток
митного законодавства, введення електронного документообігу та попереднього
декларування, системи управління ризиками, інформування та консультування тощо.
Однак необхідно відзначити, що при взаємодії митних органів і учасників ЗЕД
відбувається зіткнення інтересів.
Учасник ЗЕД, при митному декларуванні зацікавлений в зниженні ставки мита і в
нижчій митної вартості товару, яка є основою обчислення митних платежів. У свою
чергу, митний орган, до якого подається митна декларація на товари, зацікавлений в
протилежному. Тому митний орган ретельно перевіряє надані декларантом документи.
При цьому якщо знайдеться хоча б одне незначне зауваження, що тягне за собою зміну
ставки мита або незначну зміну митної вартості товару в бік її збільшення, митний орган
застосує всі свої повноваження, щоб учасник ЗЕД не заплатив менше тієї суми, яку
визначить даний митний орган.
Відтак, на даний час очевидною стає необхідність налагодження взаємодії митних
органів і учасників ЗЕД, оскільки неякісне виконання митних функцій тягне за собою
негативні наслідки для обох сторін. Для держави – це втрата репутації митної системи,
ризики зниження обсягів митних платежів, пропуск на митну територію України
контрабандних, шкідливих, небезпечних та неякісних товарів і послуг, зниження рівня
економічної безпеки країни.
А для учасника ЗЕД – це втрати від простоїв, перешкоди в переході на більш
раціональні методи організації виробництва, зростання ризиків у комерційній діяльності.
Дані факти демонструють необхідність сумлінного виконання своїх обов'язків обома
сторонами зовнішньоекономічної діяльності.
Гарантом такого розвитку подій може виступати ведення грамотної політики в
галузі управління митними органами.
Світовий досвід показує, що ефективна взаємодія митних органів з учасниками ЗЕД
здійснюється шляхом вирішення завдань щодо прискорення товарообігу, поповненню
бюджету та забезпечення національної безпеки держави. В даний час ці завдання
вирішуються за допомогою активного впровадження інформатизації в сферу митних
послуг.
Така інформатизація спрямована на:
 спрощення процесу подання митної декларації та необхідних для декларування
документів;
 зниження тимчасових витрат, пов'язаних з періодом перебування товару в процесі
митного оформлення (тимчасове зберігання до випуску на митній території, перебування
в зоні митного контролю до вибуття за межі країни);
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 зведення до мінімуму необхідності безпосереднього контакту декларанта або
митного брокера з посадовою особою митного органу.
Дана інформатизація забезпечує скорочення часових витрат при наданні митних
послуг і сприяє встановленню взаємовигідної співпраці митних органів та учасників
ЗЕД.
На підставі всього вищесказаного, можна зробити висновок, що для забезпечення
дотримання сучасних вимог до митного адміністрування і якості виконання функцій
митних органів, необхідно використовувати методи управління, що вже добре
зарекомендували себе.
Впровадження в діяльність митних органів нових інформаційних технологій і
модернізація існуючих залишаються найважливішим напрямком підвищення
ефективності взаємодії митних органів і учасників ЗЕД на найближчу перспективу.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ БЮДЖЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ
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спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування”»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Татарин Н. Б.
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Бюджетування – це специфічна форма бюджетного менеджменту і його складова,
яка пов'язана з розробкою та аналізом бюджетів, окремих кошторисів і бюджетних
програм на основі альтернативних варіантів. Бюджетування передбачає таку систему
організації бюджетного процесу, при якій планування витрат здійснюється у
безпосередньому зв’язку з досягнутими результатами. Варто зазначити, що, незважаючи
на тривалу історію впровадження бюджетування у практику управління державними
фінансами, загальноприйнятого поняття як самого бюджетування, так і окремих його
елементів ні в Україні, ні у світі не сформувалося. Концепція бюджетування постійно
еволюціонує та у кожній країні має свої особливості. Незважаючи на це, загалом його
можна розуміти як систему формування (виконання) бюджету, яка відображає
взаємозв’язок між планованими бюджетними витратами і очікуваними (досягнутими)
результатами.
Сутнісним призначенням бюджетування, як технології і складової частини
бюджетного менеджменту, є запобігання нераціональному витрачанню коштів.
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Процедури бюджетування дають змогу «ув’язати надходження державних коштів з їх
витрачанням, а також визначити коло тих, хто платитиме, і тих, хто отримає вигоди в
результаті складного комплексу бюджетних рішень». Мета бюджетування – дослідити
відповідність витрачених ресурсів і отриманих прямих і соціальних результатів, оцінити
значущість і економічну та соціальну ефективність тих чи інших видів діяльності, що
фінансуються з бюджету.
Порівняно з моделлю постатейного складання бюджету, бюджетування має певні
переваги, серед котрих:
– можливість раціонального розподілу бюджетних коштів між бюджетними
програмами завдяки отриманню точної інформації про результати реалізації програм
відповідно до пріоритетів фінансової політики;
– економія бюджетних коштів за рахунок підвищення ефективності роботи
державного сектору;
– підвищення контролю за діяльністю міністерств і відомств шляхом встановлення
показників результативності та порівняння фактично досягнутих результатів із
запланованими;
– виявлення і скасування дублюючих та неефективних програм;
– інформування суспільства про те, які цілі ставить перед собою уряд та наскільки
поставлені цілі відповідають потребам населення.
У процесі бюджетування розпорядники бюджетних коштів отримують більшу
свободу у використанні коштів у межах виконуваних програм. Вони мають
повноваження щодо часткового перерозподілу ресурсів між програмами, а також право в
межах встановлених лімітів використовувати зекономлені кошти в наступному
бюджетному році. Все це розширює можливості ефективного використання бюджетних
ресурсів. Процес бюджетування забезпечує максимальне забезпечення відкритості та
доступності всієї бюджетної інформації, що дозволяє всім зацікавленими особам бути
проінформованими про те, наскільки раціонально витрачаються грошові кошти
платників податків та ефективно працюють органи влади [2].
Сучасне бюджетування, яке має у своєму розпорядженні різні методи, підходи та
технології, ґрунтується на концепції програмно-цільового бюджетування. Програмноцільове бюджетування як найпрогресивніший і найбільш застосовний сьогодні метод
макрофінансового бюджетування спрямоване на управління бюджетними ресурсами в
коротко- та середньостроковій перспективі. Цей метод передбачає розроблення та
реалізацію бюджетних програм, орієнтованих на кінцевий результат (згідно зі
стратегічними цілями), із застосуванням критеріїв оцінки їх результативності й
ефективності використання бюджетних коштів. Він базується на транспарентності
прийняття управлінських рішень у ході бюджетування та широкому залученні до нього
громадськості. Програмно-цільове бюджетування охоплює всі стадії бюджетного
процесу. Одне із завдань його застосування полягає у покращенні якості бюджетних
послуг через підвищення відповідальності виконавців програм (надавачів послуг) і
зіставлення затрат і результатів від надання таких послуг для суспільства. Програмноцільове бюджетування узагальнює позитивні риси різних методів бюджетування, які
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використовувалися протягом десятиліть у ряді країн світу (бюджетування на нульовій
основі, «sunset», базисне, програмне бюджетування) і постійно удосконалювалися [3].
В Україні сучасні технології бюджетування впроваджуються з початку ХХІ ст.,
однак, навіть попри використання певних елементів бюджетування, коректніше було б
говорити поки що про експериментальний характер бюджетування. Використання
елементів бюджетування в Україні було спрямоване здебільшого на поліпшення якості
бюджетної інформації на стадії підготовки проекту бюджету й підвищення прозорості
бюджетного процесу. Обох цілей вдалося досягти частково, однак навіть це стало
значним кроком уперед при реформуванні бюджетної системи.
Одним із найпоширеніших методів бюджетування є програмно-цільовий метод
(ПЦМ). В Україні в умовах переходу до ринкових відносин застосування програмноцільового методу в бюджетному процесі є не лише вкрай актуальним, а й потребує
гнучкіших і виваженіших підходів з огляду на зростаючу складність регулювання ними в
умовах децентралізації економіки в усіх сферах суспільного життя [4].
Все зазначене практично зводить нанівець ідею досягнення суспільно значущих
результатів програмно-цільовими методами. Тому важливим є ефективне розв’язання
цих проблем [5]. Для повноцінного застосування програмно-цільового бюджетування в
Україні потрібні системні зміни. Тому необхідною умовою ефективного бюджетування є
запровадження наступних заходів:
1. Внести зміни до Бюджетного кодексу України щодо визначення ПЦБ як
основного методу складання, виконання та оцінки бюджетів усіх рівнів і встановлення
його головних компонентів та інструментів. Необхідно змінити систему розгляду
законопроекту про державний бюджет у парламенті шляхом представлення кожним
міністром результатів діяльності відповідної галузі у минулому році й планів на
середньострокову перспективу.
2. Розробити чітку систему державних програмних і прогнозних документів, на
основі яких формується державний та місцеві бюджети на наступний рік та
середньострокову перспективу. Їх перелік має бути структурований за терміном дії
(коротко-, середньо- та довгострокові), включати документи, що стосуються
регіонального аспекту, й водночас відповідати принципу достатності (оптимальна
кількість документів). Запровадити єдину методику середньострокового планування на
основі середньострокового прогнозування ресурсної та витратної частини бюджету, а
також системи міжбюджетних трансфертів.
3. Запровадити гнучкий формат середньострокового бюджету (де кожного року
один із прогнозних років стає плановим) із обов’язковим визначенням у законодавстві
підстав для корегування бюджетних показників. Середньострокові бюджетні показники
мають бути обов’язковим аналітичним матеріалом, який не підлягає затвердженню, до
щорічного законопроекту про бюджет.
4. Розробити подальші етапи та конкретні заходи з широкомасштабного
застосування ПЦБ на всіх рівнях бюджетної системи України, зокрема на рівні місцевих
бюджетів. З цією метою необхідно виділити три етапи послідовного запровадження
ПЦБ, один із яких шляхом перегляду видаткових повноважень і зміцнення ресурсної
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бази місцевих бюджетів створить фінансове підґрунтя для впровадження ключових
елементів та інструментів ПЦБ на наступних двох етапах.
5. Удосконалити підходи до формування бюджетних програм: по-перше,
покращити структуру програм – ввести поняття підпрограми, що відповідає
загальноприйнятій світовій практиці. Це є доцільним, оскільки оптимізує всі наявні
програми у державному бюджеті і дозволить більш комплексно і логічно формулювати
їх цілі; по-друге, запровадити універсальну програмну класифікацію, яку можна було б
застосовувати як для видатків державного бюджету, так і для місцевих бюджетів; потретє, сформувати орієнтовний (базовий) перелік бюджетних програм і показників їх
виконання для місцевих бюджетів у розрізі напрямів діяльності держави; по-четверте,
розробити і впровадити в українську практику сучасну методику оцінки програм на
основі зарубіжного досвіду [4].
6. Удосконалити бюджетну класифікацію в частині програмної класифікації
видатків та кредитування бюджету, яка може бути застосована як для державного, так і
для місцевих бюджетів. Необхідно розробити ефективний механізм управління коштами
у середньостроковій перспективі, а не лише протягом одного року. Поетапно
запровадити обов’язкове програмно-цільове бюджетування на рівні місцевих бюджетів із
метою мінімізації ризиків, пов’язаних з неготовністю як місцевих так і центральних
органів виконавчої влади, до впровадження реформ (відповідно до нової редакції
Бюджетного кодексу програмно-цільовий метод бюджетного планування може бути
запроваджений за рішенням місцевої ради).
Головною метою бюджетних нововведень має бути раціональне витрачання
бюджетних коштів. Це передбачає економічну ефективність й обґрунтованість
планування бюджетних показників на майбутнє, встановлення чіткого взаємозв’язку між
стратегічними цілями розвитку держави та її фінансовими можливостями. Саме така
ідеологія закладається у сучасних технологіях бюджетування, що використовуються
багатьма країнами світу. Їх впровадження в систему управління державними фінансами
потребує суттєвих змін не тільки у бюджетній політиці, але й структурного
реформування окремих галузей, що у свою чергу має бути довгостроковою, чітко
сформульованою стратегією держави [1].
Усі запропоновані заходи треба здійснювати поступово, з урахуванням зарубіжного
досвіду реформування державного управління, важливою складовою того є
запровадження сучасних технологій бюджетування. Аналіз світового досвіду допоможе
не тільки оцінити переваги та недоліки різних методів бюджетування, а й обрати та
поступово впровадити оптимальний для України варіант.
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УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ МИТНИХ ПОСЛУГ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
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спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Голинський Ю. О.
Львівський національний університет імені Івана Франка
Розвиток споживання послуг у високорозвинених країнах є значною подією
початку XXI століття. Споживання послуг починає переважати над споживанням
матеріальних благ. Посилення процесів глобалізації та інтенсифікація міжнародного
товарообміну роблять актуальним формування середовища митних послуг. З початком
активної інтеграції країни в європейський економічний простір постало завдання
підвищення інвестиційної привабливості України. Боротьба за інформаційну відкритість,
прозорість різних сегментів вітчизняного бізнесу торкнулася і митний сектор.
Поняття «митна послуга» можна розглядати як в широкому, так і у вузькому сенсі.
У широкому: митна послуга – це суспільно-економічне благо у формі митної діяльності
– митного регулювання та митного контролю. Це послуги особливого роду, пов'язані із
захистом економічної безпеки держави, із забезпеченням інтересів національної
економіки та спрямовані на розвиток зовнішньоекономічних зв'язків країни. У більш
вузькому розумінні: митна послуга – це сприяння учасникам зовнішньоторговельної
діяльності в здійсненні експортно-імпортних операцій, в тому числі за рахунок митної
інфраструктури, митних посередників, митних представників за кордоном. В окремому
випадку – у формі інформування та консультування в галузі митної справи. При такому
розумінні митні послуги можуть бути визначені більш інструментально, наприклад як
деяка сукупність правоохоронних, фінансово-економічних, інформаційно-аналітичних та
інших видів послуг, що надаються в процесі митного адміністрування.
Митні органи як державні органи виконавчої влади працюють виключно в
інтересах держави, виконуючи, в тому числі, фіскальну функцію. Тут слід зазначити, що
митні платежі є основним інструментом зовнішньоторговельної політики держави. З
його допомогою регулюється імпорт іноземних і експорт вітчизняних товарів. Введення
або скасування мит, а також встановлення розмірів їх ставок відображають основні
напрями забезпечення економічних інтересів країни як на внутрішніх, так і на зовнішніх
ринках окремих товарів [1].
Відомо, що будь-який ланцюжок управління передбачає обов'язкову наявність
чотирьох елементів: суб'єкта управління, системи управління (СУ), що знаходиться в
розпорядженні суб'єкта управління, об'єкта управління та організованих між ними
взаємозв'язків. При цьому зв'язки між суб'єктом і об'єктом управління можуть бути як
прямими (але в той же час опосередкованими системою управління), так і зворотними.
Тут необхідно внести уточнення:
− безумовно, зворотний зв'язок є одним з елементів СУ, який забезпечує
безперервність перебігу процесу цілеспрямованого впливу суб'єкта управління на
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керований об'єкт. Однак з деякою часткою умовності ми відокремили цей елемент СУ з
метою підкреслити, що зворотний зв'язок замикає контур управління;
− зворотний зв'язок, організований між суб'єктом управління і об'єктом
управління, може передавати відомості першому про стан другого як опосередковано,
тобто через складний канал обробки даних, так і безпосередньо. Прикладом того, як
реалізується безпосередня зворотний зв'язок, зокрема в управлінні організацією, може
служити так званий «прогулянковий менеджмент» - менеджер як суб'єкт управління
може отримувати інформацію про виконання його розпоряджень
внаслідок
безпосереднього контакту з підлеглими (об'єктами управління) під час обходу робочих
ділянок.
Зовнішнє середовище, в якому функціонують митні органи, складається з:
сукупності учасників ЗЕД; уповноважених економічних операторів; митних
представників; перевізників, які переміщують товари через митний кордон та/або по
митній території під митним контролем; власників магазинів безмитної торгівлі та
складів тимчасового зберігання; власників митних складів; соціальних, технологічних,
економічних і політичних чинників, що діють як всередині країни, так і на
міжнародному рівні [2].
Оцінку якості митної послуги буде формувати замовник (тобто держава) за двома
основними напрямками: ефективність вирішення завдань щодо виконання фіскальної
функції та рівень оскарження результатів рішень, прийнятих митними органами. І
звичайно ж, однією з найважливіших довгострокових цілей є прагнення до підвищення
якості надання послуг митними органами, зменшення витрат учасників ЗЕД і держави,
пов'язаних з митним оформленням і контролем.
Виділяють десять основних правил якості обслуговування споживача послуг.
1. Стандарти якості обслуговування. Треба публікувати положення, які
відображають природу і якість, послуг, які бажає отримувати споживач, і розміщувати їх
в тих місцях, де надається послуга.
2. Рівність/різноманітність. Забезпечення прав на рівне ставлення до всіх
споживачів, закріплення в законодавстві про рівність прав, і врахування різноманітності
споживачів.
3. Фізична доступність. Забезпечувати доступні, чисті приміщення зокрема
забезпечувати доступ до послуг особам з інвалідністю і тим, хто має особливі потреби.
4. Інформація. Давати чітку, своєчасну і точну інформацію, доступну в усіх пунктах
взаємодії учасників ЗЕД зі співробітниками митних органів.
5. Своєчасність і пунктуальність. Послуга повинна бути якісна і надаватися вчасно.
6. Скарги. Зробити легку, прозору і доступну систему для подачі скарг на виконану
послугу.
7. Апеляції. Зробити легку у використанні, прозору і доступну для споживачів
систему апеляцій.
8. Консультації та оцінка. Створити добре організоване проведення консультацій з
споживачами і їх участь у розвитку, надання та оцінці послуг. Забезпечити вагому оцінку
процесу надання послуг.
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9. Вибір. Зробити там, де це можливо, вибір споживачем способу надання послуги,
включаючи способи оплати, розташування пунктів, години роботи і час надання
послуги.
10. Краща координація. Забезпечувати більш скоординований і інтегрований підхід
до надання митних послуг.
Виходячи з вище сказаного можна запропонувати рекомендації щодо
вдосконалення механізмів управління митними послугами:
‒ необхідно нормативно закріпити поняття «якість митної послуги», яке може
закласти основи для модернізації всієї системи митних органів;
‒ забезпечити організаційний процес моніторингу митних послуг.
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ВПЛИВ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА СТРАХОВИЙ РИНОК
УКРАЇНИ
Павлосюк Х. П., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Сич О. А.
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Страховий ринок України розвивається доволі динамічно, регулярна статистична
інформація про стан ринку свідчить про зростання цього сегменту фінансових послуг. В
той же час, страховий ринок є доволі чутливим до умов зовнішнього економічного
середовища: при негативній економічній кон’юнктурі зменшується кількість договорів
та валових премій, а при позитивній - навпаки, відчувається приріст кількості угод та
сплачених страхових премій. В порівнянні з банками, страхові компанії відчувають
значний вплив на свою діяльність з боку податкового регулювання [1].
Так, з 01.01.2015 р. в Україні запроваджено змішану систему оподаткування
страховиків, згідно з якою страхові компанії сплачують податок у розмірі 3% від суми
страхових платежів, внесків, премій та податок на прибуток, отриманий від здійснення
господарської дальності страховика (страхової, фінансової та іншої). Отже, існує два
об’єкти оподаткування:
- відповідно до загальних правил — прибуток від страхової і нестрахової діяльності,
що оподатковується за загальною ставкою 18%;
- відповідно до спеціальних правил – дохід від страхової діяльності, для
оподаткування якого застосовуються різні ставки, а саме 3% від об’єкта оподаткування
за договорами страхування та 0% за договорами з довгострокового страхування життя,
договорами добровільного медичного страхування та договорами страхування у межах
недержавного пенсійного забезпечення, зокрема договорами страхування додаткової
пенсії [2].
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У пп. 141.1.2 п. 141.1 ст. 141 Податкового кодексу не передбачено включення
до складу об’єкта оподаткування податком на дохід страхових платежів, страхових
внесків, страхових премій, отриманих страховиком за договорами перестрахування.
Таким чином, вхідні перестрахувальні премії до об’єкта оподаткування не включаються,
і сам об’єкт на вихідні перестрахувальні суми за договорами перестрахування
не зменшується.
Наявність змішаного оподаткування страхових компаній породжує ряд проблемних
питань та дискусій. Експерти [3-5] вважають оподаткування доходу страховика за 3%-ю
ставкою пільговим по відношенню до загальної системи оподаткування прибутку
підприємств. Відповідно, дохід від безпосередньої страхової діяльності оподатковується
за нижчою ставкою, ніж, скажімо, інвестиційний і це стає чинником у формуванні
податкових оптимізаційних схем. До прикладу, пов’язана зі страховиком компанія
шляхом страхування ризиків збільшує у себе суму витрат та зменшує оподатковуваний
прибуток (за ставкою 18%), а у страховика виникає лише 3%-е податкове зобов’язання.
За умови перестрахування такого ризику у іноземного перестраховика (теж пов’язаної
компанії, що знаходиться в офшорній зоні) стає можливим виведення прибутків
закордон. На думку генерального директора Української федерації убезпечення Галини
Третьякової [5] страховий сектор України знаходиться на роздоріжжі через відсутність
законодавчих рішень у цій сфері, зокрема стосовно оподаткування страховиків.
Номінальне зростання страхового ринку можливе лише за рахунок збільшення
внутрішнього перестрахування. При цьому зростання чистих премій (без врахування
перестрахування) буде повільним та повторюватиме показники зростання ВВП, як це
відбувалось протягом останніх трьох років. Реальне зростання в страховому секторі
можна очікувати тільки за умови зменшення операцій з оптимізації оподаткування,
частка яких досі становить 48-52% ринку або 20 млрд. грн.
Очікувати зростання темпів розвитку страхового ринку можна лише за наступних
умов, які мають бути здійснені регулятором:
- розкриття кінцевих власників страховиків;
- розкриття фінансової інформації та розширення вимог до неї відповідно до
міжнародних стандартів;
- створення бар’єрів для використання страхового сектору в інтересах тіньової
економіки.
Податкове регулювання страхового сектору має базуватись на принципах
прозорості та стабільності, а також наближення до світових стандартів. Так зване «ручне
управління» оподаткуванням страховиків, коли пільги та преференції призначаються
спонтанно та постійно змінюються, вносить дестабілізацію у діяльність страхових
компаній та ускладнює можливість планування їх подальшої діяльності. З іншого боку,
має застосовуватись жорсткий податковий контроль та санкції до порушників
податкового законодавства, що здійснюють «схемне страхування» та не надають
реального захисту.
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ВСТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ ОРГАНАМИ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ ГРОМАДИ
Патицька Х. О., к.е.н., м.н.с.,
Ключник Л. В., пров. інженер
відділ регіональної фінансової політики
ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України»
Основним інструментом економічного розвитку громади є встановлення (в межах
законодавства) місцевих податків та зборів. В цьому контексті варто звернути увагу на
висновки польських економістів, якими було проведено дослідження впливу місцевих
податків на розвиток підприємницького середовища в умовах фінансової
децентралізації. Так, було висунуто такі тези:
1. Найчастіше причиною зниження податкових ставок та встановлення податкових
пільг є бажання місцевого самоврядування стимулювати підприємницьке середовище.
Проте гміни зі зниженими місцевими податками не розвиваються швидше і динамічніше.
Навпаки, гміни, які залучили на свою територію інвесторів (наприклад, Тарново
Подгурне, Кобєжице, Неполоміце), використовують максимальні ставки та не вводять
жодних податкових пільг [3] (T. Skica, T. Wolowiec);
2. Зниження лише ставок для окремих місцевих податків характеризується меншим
впливом на формування підприємницького середовища, ніж у випадку побудови системи
спільного застосування податкових пільг, зниження податкових ставок та відстрочки
податкових платежів [3] (T. Skica, T. Wolowiec);
3. Високі, проте стабільні, податки є менш шкідливими для формування
підприємницького середовища на відповідній території, ніж нижчі податки, розмір яких
часто змінюється. Найважливішим фактором ефективності місцевих податкових
стимулів є прозорість податкової системи та орієнтація на довгострокову стабільність, а
не лише «політика податкових ставок» [2] (Bończak-Kucharczyk E., Herbst K. та Chmura
K.).
В Україні в умовах встановлення на рівні територіальної громади місцевих податків
та зборів Податковим кодексом України визначено (ст. 10): обов’язковими для
встановлення місцевими радами є єдиний податок та податок на майно в частині плати за
землю та транспортного податку. Щодо податку на майно в частині податку на нерухоме
майно, відмінного від земельної ділянки, а також збору за місця для паркування
транспортних засобів та туристичного збору, місцеві ради самостійно (в межах
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повноважень) вирішують питання їх встановлення – вони не є обов’язковими для
запровадження.
Окрім того, Податковим кодексом визначено: до повноважень органів місцевого
самоврядування належить також і визначення інших аспектів справляння місцевих
податків і зборів. Так, органами місцевого самоврядування приймається рішення про
встановлення місцевих податків та зборів, в якому обов’язково визначаються об’єкт
оподаткування, платник податків і зборів, розмір ставки та податковий період, а також
можуть бути передбачені податкові пільги в межах, визначених Податковим кодексом.
Формування підприємницького середовища на території громади здійснюється, в
першу чергу, через надання пільг. При цьому, важливою ознакою податкових пільг є їх
зв’язок з іншими елементами пoдатку, що виступає передумовою їх різноманіття та
форм прояву. На основі цього можна виділити основні види податкових пільг:
звільнення від оподаткування певних категорій платників податку; виключення з об’єкта
оподаткування певних його елементів; зменшення бази оподаткування (встановлення
неоподатковуваного мінімуму/ максимуму бази оподаткування, виключення з бази
оподаткування сум, визначених законодавством); зниження податкових ставок;
застосування спеціального методу обліку податку; зменшення суми відповідного
податку до сплати через виключення певної її частини (для прикладу, застосування
податкової кредиту для забезпечення стимулювання інвестиційної та інноваційної
діяльності); збільшення податкового періоду.
Для прикладу, при встановленні на території громади податку на нерухоме майно,
законодавством звільняються від оподаткування квартири або їх частки до 60 кв.м.,
житлові будинки – 120 кв.м. З урахуванням зазначеного органи місцевого
самоврядування встановлюють пільги з податку, що сплачується на відповідній
території. Пільги для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня
доходів, для юридичних осіб - залежно від майна, яке є об’єктом оподаткування. При
цьому, пільги не застосовуються, якщо площа об’єкта оподаткування перевищує
п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, та у випадку, коли власник об’єкта
використовує його з метою одержання доходу.
Органи місцевого самоврядування по різному використовують можливості
встановлення податку на нерухомість. Якщо звернутися до практики визначення ставок
податку в обласних центрах Карпатського регіону, можна виділити зовсім різні підходи.
Найвищими ставками податку на нерухомість характеризується м. Львів. При цьому, за
основу при оподаткуванні для юридичних осіб взято розташування об’єкта
оподаткування. За таким принципом встановлено ставки цього податку і в м. Ужгороді.
В Івано-Франківську, окрім зональності, враховано також тип об’єкта оподаткування.
Натомість, в м. Чернівці ставка оподаткування різниться лише для фізичних осіб за
площею об’єкта оподаткування.
Таким чином, при встановленні податку на нерухоме майно органи місцевого
самоврядування мають широкі повноваження. Попри це, слід зазначити, що рішення
міських рад міст, досвід яких проаналізовано, датуються 2016 та 2017 рр., що свідчить
про відсутність стабільності при встановленні податку на нерухоме майно.
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Аналогічно, органи місцевого самоврядування мають повноваження щодо
встановлення плати за землю. Для прикладу, у м. Львові основною ставкою при
оподаткуванні платою за землю є 1% нормативної грошової оцінки. Попри це, є об’єкти,
які оподатковуються за значно нижчою ставкою – 0,03% (сільськогосподарські угіддя
для багаторічних насаджень, земельні ділянки, зайняті житловим фондом, автостоянками
для громадян, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими
товариствами тощо). Високі ставки плати за землю встановлені для земельних ділянок на
територіях і об’єктах природоохоронного, рекреаційного та історико-культурного
призначення, які використовуються не за функціональним призначенням (1,5-7,5%
нормативної грошової оцінки),а також земельні ділянки, на яких розташовані аеродроми,
об’єкти енергетики, землі залізничного транспорту (25%) [1].
Зважаючи на вищезазначене, слід акцентувати увагу на деяких аспектах. Зниження
місцевих податків та зборів може бути лише тимчасовим заходом органів місцевого
самоврядування для залучення на територію громади суб’єктів господарювання. Місцеві
податки та збори є вагомим дохідним джерелом бюджетів громад, тому їх зниження на
тривалий період може негативно вплинути на рівень їх фінансової спроможності.
Натомість, значно важливішим є визначення та дотримання політики органів місцевого
самоврядування щодо встановлення місцевих податків та зборів та визначення ставок і
пільг по податках хоча б на середньострокову перспективу (3 роки).
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РОЛЬ ТА ФУНКЦІЇ ПОДАТКІВ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВИ
Петрук Л. Є.,магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Воронко О. С.
Львівський торговельно-економічний університет
Податки – це обов’язковий елемент економічної системи держави незалежно від
того, яку модель економічного розвитку вона вибирає, які політичні сили перебувають
при владі. Відсутність податків паралізує фінансову систему держави в цілому, робить її
недієздатною і в кінцевому підсумку – позбавленою будь-якого сенсу.
Податки – дуже складна і надзвичайно впливова економічна категорія. Можна без
перебільшення сказати, що з одного боку, податки – це фінансове підґрунтя існування
держави, мірило її можливостей у світовому економічному просторі щодо розвитку
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науки, культури, гарантування економічної безпеки, зростання суспільного добробуту
народу. З другого боку, податки – це обов`язкові платежі, що вилучаються державою з
доходів юридичних і фізичних осіб до відповідного бюджету для фінансування витрат
держави, передбачених її конституцією та законодавчими актами. Це одна із форм
вирівнювання доходів юридичних і фізичних осіб з метою досягнення соціальної
справедливості й економічного розвитку. Вилучаючи частину доходів підприємців і
громадян, держава гарантує їх ефективніше використання для задоволення потреб
суспільства в цілому й досягнення на цій основі зростання добробуту.
На нашу думку,створення і функціонування ефективної податкової системи – це не
тільки наукова, а й велика практична проблема, яка потребує глибокого аналізу
господарського життя в державі, доходів населення і підприємницьких структур,
бюджету сім’ї. Лише за допомогою такого аналізу можна дійти висновку щодо
доцільності введення того чи іншого податку, спрогнозувати його вплив на економічні і
соціальні процеси.
При запровадженні податки наділяються певними функціями або мають цільове
призначення. Кожен податок потенційно забезпечує фіскальну, стимулюючу і
регулювальну функції. Фіскальна функція податку закладена в його економічній
сутності, тобто через податки держава мобілізує в своє розпорядження певні суми
коштів для фінансування витрат, передбачених конституцією та іншими законодавчими
актами. Розміри доходів і витрат держави щорічно визначаються різними ланками
бюджетної системи держави.
Надання податкам стимулюючої функції – досить складне та в економічному сенсі
відповідальне завдання. Вони можуть бути закладені завдяки зміні чи диференціації
ставок податків або ж повному звільненню від їх сплати. У цьому разі здійснюється
перерозподіл валового внутрішнього продукту через фінансову систему від одних
суб’єктів оподаткування на користь інших [1].
Подальший розвиток регулювальна функція податків одержала в роботах Дж.
Кейнса та представників його школи. Кейнс розробив нові положення щодо
використання податків у державному регулюванню економіки в умовах ринку, де
податки розглядаються як „вбудований механізм гнучкості”, що локалізують кризові
явища та рівномірно розподіляють податковий тягар залежно від доходів митників.
Ці положення тривалий час були панівними в економічних дослідженнях ринкової
економіки. Проте в другій половині ХХ століття стали помітними деякі суперечності
кейнсіанських методів державного втручання в економіку загалом і використання
податків як інструментів зокрема.
Будь – який податок має, крім зазначених вище, інші соціальні та економічні
функції і насамперед вплив на матеріальне становище кожної людини. Сплачуючи
податки людина втрачає частину доходів, проте від держави отримує безплатні блага й
послуги, більшість яких не виробляється приватною економікою. Це дало підставу
стверджувати, що податки є ціною суспільних благ, а теоретичні висновки щодо
податків тісно пов’язані з історією суспільного добробуту, яка стала панівною в
нинішніх умовах [2].
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Роль податків в фінансовій системі держави, зокрема як і в економіці в цілому
можна розглядати лише через призму функцій, які вони виконують. Проте необхідно
враховувати, що об’єктивне існування податків з притаманними їм функціями не лише
теоретична абстракція. Практичне використання податків в цілому залежить від
податкової та фінансової політики, яка проводиться в державі, від того, які політичні
сили перебувають у владних структурах, яким є рівень розвитку демократії, податкової
культури, тощо. Вирішальне значення мають також рівні економічного розвитку в
державі та матеріального добробуту громадян.
Нині в Україні створену податкову систему, яка дає змогу мобілізувати кошти в
розпорядження держави, здійснювати їх розподіл і перерозподіл на цілі економічного і
соціального розвитку. Податкова система України має чимало системних вад, пов’язаних
із відсутністю досвіду формування державної політики у сфері оподаткування й
недосконалістю управління податковими органами як складовою апарату держави.
Податкова реформа має також зосередитися на розширенні податкової бази і
зменшення ефективної середньої ставки оподаткування.
Отже, розвиток податкової системи має будуватися на науково обґрунтованих
принципах і враховувати зарубіжний досвід. Слід домогтися, щоб податки виконували
усі властиві їм функції, у тому числі регулятивну й стимулюючу. Податки мають
стимулювати інвестування, зокрема іноземне. Кількість податків і зборів слід скоротити.
Насамперед це стосується тих стягнень, яких не можна обґрунтувати з точки зору
економічної теорії та які не є значними в структурі бюджетних надходжень.
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ПРОБЛЕМИ НАДХОДЖЕНЬ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ ДО БЮДЖЕТУ ТА
ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Романченко О. І., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., доц.. Савченко А. М.
Національний університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь
Провідна роль у забезпеченні виконання державної функції щодо регулювання
економічних процесів належить податкам, які справляються до державного бюджету.
Тому податкові надходження займають найбільшу частку серед інших методів
централізації бюджетних ресурсів. Переважна частка у складі податкових надходжень до
бюджету держави припадає на непрямі податки, акцизний податок, як один з видів
непрямих податків, завжди знаходиться в центрі уваги науковців.
Питанням
акцизного податку в Україні займалися такі вчені, як: Л.П.
Сідельникова, П.М. Боровик, А.В. Пислиця, Ю.Ю. Слободянюк, Є.В. Хорошаєв, П.К.
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Бечко, В.І. Довгалюк та інші. У своїх працях вони описували теоретичні сторони та
сутність оподаткування акцизним податком, а також обґрунтували підходи до
управління даною категорією.
Метою дослідження є вивчення проблем надходжень акцизного податку до
бюджету та шляхів їх вирішення.
Акцизний податок є одним з найбільш практичних засобів мобілізації доходів
бюджету держави, що дозволяє швидко та систематично накопичувати необхідні для
функціонування держави великі суми. Акцизний податок – це непрямий податок на
споживання окремих видів товарів (продукції), визначених цим Податковим кодексом як
підакцизні, що включається до ціни таких товарів (продукції) [1].
Згідно зі ст. 215 ПКУ, до підакцизних товарів належать: спирт етиловий та інші
спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво; тютюнові вироби, тютюн та промислові
замінники тютюну; пальне; автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи,
мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i більше, транспортні
засоби для перевезення вантажів; електрична енергія [1].
Акцизний податок, як і всі інші податкові платежі, виконує дві функції: фіскальну
та регулюючу. З одного боку, акцизне оподаткування забезпечує надходження коштів до
бюджету, а з іншого боку, через встановлення переліку підакцизних товарів та окремих
елементів податку, – регулює (зазвичай таке регулювання полягає в стримуванні) обсяги
споживання таких товарів.
З метою визначення ролі акцизного податку в наповненні дохідної частини
бюджету та його впливу на поведінку платників, доцільно проаналізувати доходи
Зведеного бюджету України за 2015-2017 роки, які відображені в табл. 1.
Таблиця 1
Аналіз динаміки обсягів надходжень акцизного податку до Зведеного бюджету
України в 2015-2017 роках (млрд.грн.)
2015 р. 2016 р. 2017р. Відхилення 2017 у

Показники

порівнянні до

Акцизний податок з вироблених в Україні 38,78
підакцизних товарів (продукції)
Акцизний податок з ввезених на митну територію 24,33
України підакцизних товарів (продукції)
Акцизний податок з реалізації суб’єктами
7,68
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних
товарів
Загальна сума акцизного податку
70,80
Джерело: розроблено авторами за даними [2, 3, 4]

55,1

63,0

2015 р.
24,22

2016 р.
7,9

35,0

45,2

20,87

10,2

11,6

13,1

5,42

1,5

101,7

121,4

50,6

19,7

На основі даних аналізу видно, що на сьогодні існує досить багато проблем щодо
оподаткування акцизним податком:
- використання різноманітних схем ухилення від сплати акцизного податку, а також
інших податків у сфері обігу підакцизних товарів;
- визначення оптимальних ставок оподаткування даної продукції;
- контрабанда підакцизних товарів;
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- недостатнє виконання акцизним податком функції обмеження споживання
шкідливих для здоров’я людини товарів.
Отже, можна зробити висновок, що на сьогоднішній день існує ряд проблем
основою для вирішення яких є:
- забезпечення стабільності ставок податку протягом тривалого періоду (як мінімум
– 3-5 років);
- розширення прав та підвищення рівня відповідальності працівників фіскальних
органів, задіяних у сфері контролю за виробництвом і обігом підакцизних товарів;
- збалансування фіскальної та регулюючої складової використання акцизного
податку з лікеро-горілчаної та тютюнової продукції;
- запровадження єдиної автоматизованої електронної системи моніторингу та
контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів «Електронна акцизна марка»,
що дозволить підвищити ефективність державного контролю та оцінити реальну картину
сучасного стану даного ринку.
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Науковий керівник: к.ю.н., доц. Ратушна Б. П.
Львівський національний аграрний університет
В Україні тривають активні інтеграційні процеси в загальносвітову економіку,
поглиблюється міжнародне співробітництво у різних сферах суспільного життя. У
зв’язку з цим важливого значення набуває подальше вдосконалення митного
законодавства України, адже митне право відіграє важливу роль у здійсненні процесу
захисту економічних інтересів України, створенні сприятливих умов для розвитку її
економіки, захисту прав та інтересів суб’єктів підприємницької діяльності і громадян,
інтеграції у світове економічне співтовариство, а також удосконалення митного
регулювання.
Основним нормативно-правовим актом, що регулює суспільні відносини, які
виникають у процесі переміщення через митний кордон України товарів, предметів і
транспортних засобів, є Митний кодекс України (надалі – МКУ)[1]. Зокрема цим
документом визначається порядок провадження у справах про порушення митних
правил.
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Посадова особа при розгляді справи про порушення митних правил зобов’язана
з’ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його
вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що
пом’якшують та/або обтяжують відповідальність, чи є підстави для звільнення особи, що
вчинила правопорушення, від адміністративної відповідальності, а також з’ясувати інші
обставини, що мають значення для правильного вирішення справи (ст. 489 МКУ).
Обставини, наведені у ст. 489 МКУ мають бути підтверджені належними доказами.
Так, відповідно до ст. 495 МКУ доказами у справі про порушення митних правил є будьякі фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку встановлюються
наявність або відсутність порушення митних правил, винність особи у його вчиненні та
інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Такі дані
встановлюються:
1) протоколом про порушення митних правил, протоколами процесуальних дій,
додатками до зазначених протоколів;
2) поясненнями свідків;
3) поясненнями особи, яка притягується до відповідальності;
4) висновком експерта;
5) іншими документами (належним чином завіреними їх копіями або витягами з
них) та інформацією, у тому числі тими, що перебувають в електронному вигляді, а
також товарами - безпосередніми предметами порушення митних правил, товарами із
спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для
приховування безпосередніх предметів порушення митних правил від митного
контролю, транспортними засобами, що використовувалися для переміщення
безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України.
Таким чином, одним із джерел доказів є пояснення свідків. Відповідно до ст. 504
МКУ свідком у справі про порушення митних правил може бути будь-яка особа, якщо є
підстави вважати, що їй відомі обставини, що підлягають встановленню у справі про
порушення митних правил.
За викликом органу, посадова особа якого здійснює провадження у справі про
порушення митних правил, свідок зобов’язаний з’явитися у призначений час до цього
органу і дати детальні та правдиві пояснення, повідомити все відоме йому у справі та
відповісти на поставлені запитання.
Свідок має право:
1) давати показання рідною мовою або іншою мовою, якою він вільно володіє, і
користуватися допомогою перекладача;
2) заявляти відвід перекладачу;
3) знати, у зв’язку з чим і в якій справі він опитується;
4) власноручно викладати свої показання в протоколі опитування;
5) обирати за власним бажанням захисника під час опитування чи проведення
інших процесуальних дій за своєю участю відповідно до цього Кодексу та на іншу
правову допомогу в порядку, встановленому законом, а також відмовитися від
запрошеного ним захисника. Захисник може запрошуватися свідком, його законним
представником, а також іншими особами на його прохання чи за його згодою;
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6) користуватися нотатками і документами при дачі пояснень у тих випадках, коли
показання стосуються будь-яких розрахунків та інших даних, які йому важко тримати в
пам’яті;
7) відмовитися давати пояснення щодо себе, членів сім’ї та близьких родичів, а
також у разі, якщо у нього немає можливості вільно, без неправомірних обмежень,
отримати правову допомогу в обсязі і формах, як він того потребує, в тому числі
запросити захисника;
8) знайомитися з протоколом опитування і клопотати про внесення до нього змін,
доповнень і зауважень, власноручно робити такі доповнення і зауваження;
9) оскаржувати дії посадової особи органу доходів і зборів, яка проводила
опитування, в порядку, встановленому цим Кодексом;
10) одержувати відшкодування витрат, пов’язаних з викликом для дачі пояснень.
У разі наявності відповідних підстав свідок має право на забезпечення безпеки
шляхом застосування заходів, передбачених законом.
Однак, поза увагою Митного кодексу України залишилось питання про те, хто не
може бути допитаний як свідок. Наприклад, Кодекс адміністративного судочинства
України у ст. 66 передбачає, що не можуть бути допитані як свідки:
1) недієздатні фізичні особи, а також особи, які перебувають на обліку чи на
лікуванні у психіатричному лікувальному закладі і не здатні через свої фізичні або
психічні вади правильно сприймати обставини, що мають значення для справи, або
давати показання;
2) особи, які за законом зобов’язані зберігати в таємниці відомості, що були
довірені їм у зв’язку з наданням професійної правничої допомоги або послуг
посередництва (медіації) під час проведення позасудового врегулювання спору, - про
такі відомості;
3) священнослужителі - про відомості, одержані ними на сповіді віруючих;
4) судді та присяжні - про обставини обговорення в нарадчій кімнаті питань, що
виникли під час ухвалення судового рішення, або про інформацію, яка стала відома судді
під час врегулювання спору за його участю;
5) інші особи, які не можуть бути допитані як свідки згідно із законом чи
міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою
України, без їхньої згоди.
Особи, які мають дипломатичний імунітет, не можуть бути допитані як свідки без
їхньої згоди, а представники дипломатичних представництв - без згоди дипломатичного
представника [2].
Цивільний процесуальний кодекс України та Кримінальний процесуальний кодекс
України містять схожі переліки осіб, які не можуть бути допитані як свідки.
Крім цього, слід погодитись з В. Д. Приймаченком про те, що оцінюючи пояснення
свідків у справах про порушення митних правил, треба враховувати, що вони не несуть
ніякої відповідальності за відмову або давання неправдивих свідчень, оскільки така
відповідальність не передбачена Митним кодексом України [3].
З метою вдосконалення правового регулювання порядку доказування у справах про
порушення митних правил видається за доцільне доповнити Митний кодекс України
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переліком осіб, які не можуть бути допитані як свідки, а також передбачити у цьому
Кодексі відповідальність свідків за відмову від свідчень без поважних причин або
давання неправдивих свідчень.
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Для забезпечення діяльності держави та місцевого самоврядування фінансовими
ресурсами необхідне налагодження постійного та регулярного надходження грошових
коштів до фондів грошових ресурсів держави та місцевого самоврядування. Законодавче
встановлення джерел та методів надходжень грошових коштів до бюджетів і
позабюджетних фондів є ключовим елементом економічної політики держави. Найбільш
значна частина публічних доходів формується за рахунок обов'язкових платежів, сплата
яких забезпечена примусовою силою держави [2].
Податкові надходження займають провідне місце серед методів мобілізації
бюджетних ресурсів та інструментів державного регулювання економіки. У структурі
доходів бюджетів усіх рівнів (Зведений бюджет) податкові надходження грошових
коштів складають більш ніж 80 % від загальної суми доходів та формуються за рахунок
обов'язкової мобілізації до бюджетів податків, зборів та обов'язкових платежів,
сукупність яких утворює податкову систему.
Податковим кодексом України у ст. 8 визначено, що в Україні встановлюються
загальнодержавні та місцеві податки і збори. До загальнодержавних належать податки і
збори, що встановлені Податковим кодексом України і є обов'язковими до сплати на всій
території України. До місцевих належать податки та збори, що встановлені відповідно до
переліку і в межах граничних розмірів ставок, визначених Податковим кодексом
України, рішеннями сільських, селищних і міських рад у межах їх повноважень, і є
обов'язковими до сплати на території відповідних територіальних громад. Вичерпний
перелік податкових платежів встановляю у ст. 9 та ст. 10 Податкового кодексу України.
Суми податків і зборів (обов'язкових платежів) зараховуються до місцевих бюджетів у
порядку, визначеному сільськими, селищними, міськими радами. Установлення
державних та місцевих податків і зборів, не передбачених Податковим кодексом,
забороняється [3].
Податкові платежі впроваджуються державою виключно із застосуванням
встановлених законодавством принципів, таких як: загальність, обов'язковість, фіскальна
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достатність, стабільність, економічність, соціальна справедливість, єдиний підхід до
встановлення податків та зборів.
Вплив податкових платежів на формування та функціонування фінансової системи
держави забезпечується через виконання ними певних функцій.
Суть головної фіскальної функції полягає в тому, що податки є прогнозованим,
постійним, регулярним та стабільним джерелом наповнення бюджетів. Фіскальна (від
лат. fiscus – казна) функція дозволяє державі безоплатно залучати в обов'язковому
примусовому порядку частину власності юридичних та фізичних осіб для використання
у своїх публічних інтересах. Грошові кошти у вигляді податків сплачуються до бюджету
та є основним джерелом його наповнення.
Податкові платежі є важливим інструментом, за допомогою якого держава здійснює
економічний вплив на фінансово-господарську діяльність усіх суб'єктів господарювання
та фізичних осіб. Таким чином реалізуються розподільча, стимулююча та
регулююча функції податків. Фінансові ресурси перерозподіляються від платників
податків до держави та місцевого самоврядування. Податки дозволяють перерозподіляти
частину сукупного доходу суспільства між різними суб'єктами з метою підтримки
соціальної стабільності в суспільстві. Шляхом запровадження певних податкових або
пільг в оподаткуванні або зменшенні податкового тиску держава підтримує або обмежує
привабливість певних видів галузей економіки. Контрольна функція податків передбачає
кількісне відображення податкових надходжень та їх зіставлення з потребами держави у
фінансових ресурсах. Завдяки контрольній функції оцінюється ефективність податкового
механізму та забезпечується контроль за рухом фінансових ресурсів.
Держава та органи місцевого самоврядування мобілізують кошти для
розпоряджання ними через централізовані і децентралізовані фонди грошових ресурсів.
Для обов'язкового централізованого методу мобілізації (утримання) характерне
встановлення: виду платежу, строку внесення платежу, розміру внесення і
відповідальності за порушення нормативних приписів.
Отже, податки є однією з найважливіших фінансових категорій, вони виступають
вагомою ланкою економічних відносин у суспільстві. Крім того, податки є основною
формою доходів держави і важливим важелем економічного впливу держави на
суспільне виробництво. Однак самі податки, автоматично не здатні вирішувати такі
важливі для держави проблеми. Від вміння правильно керувати складним податковим
механізмом залежить вирішення не лише політичних, але і економічних та соціальних
проблем держави [1].
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Режим доступу: https://eprints.oa.edu.ua/7160/1/5.pdf.
2. Податкові платежі як джерела доходів державного та місцевих бюджетів. Система
оподаткування в Україні / Фінансове право [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://pidruchniki.com/79300/pravo/finansove_pravo.
3. Податковий кодекс України: від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
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ОСОБЛИВОСТІ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ
Сторонянська І. З., д.е.н., професор,
Беновська Л. Я., к.е.н., с.н.с.,
відділ регіональної фінансової політики
ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І.Долішнього НАН України»
В Україні посилення диференціації розвитку територій зумовлюється, з однієї
сторони, і так досить сильною міжрегіональною та внутрірегіональною диференціацією
розвитку, що пов’язана з об’єктивними географічними та соціально-економічними
чинниками, а з іншої сторони – державною політикою підтримки та стимулювання
територіальних громад, що об’єдналися в процесі втілення реформи децентралізації
влади, та адміністративно-територіальної реформи, надання їм економічних та
фінансових преференцій.
Створені в Україні ОТГ характеризуються високим рівнем асиметричності за
площею та чисельністю мешканців, зокрема у сформованих у 2015-2018 рр. розмах
асиметрії (співвідношення між найбільшою та найменшою ОТГ) за площею був 195 раз
(Найбільша Олевська ОТГ Житомирської області – 2010,9 км.кв., найменша
Великокучугурівська ОТГ Чернівеської області – 10,31 км.кв.).
Небажання громад об’єднуватись згідно перспективних планів сприяло значним
нерівномірностям територій ОТГ: одні громади займають до половини колишніх
районів, тоді як інші — тільки одну-дві старі сільські чи селищні ради. Чимало з них
украй видовжені територіально, відстань до найвіддаленіших населених пунктів в одній
громаді може сягати 25–30 км, що порушує принцип наближення необхідних базових
послуг до споживачів.
Критерієм формування спроможних ОТГ є вимога щодо чисельності населення, що
не повинна бути меншою 5 тис.чол. Із сформованих у 2015-2018рр. ОТГ лише у двох
областях ця вимога виконувалась. Серед існуючих ОТГ найменша за чисельністю
населення Коломийчиська ОТГ Луганської області (1 тис. осіб), найбільша – Лиманська
ОТГ Донецької (43,6 тис. осіб).
Залежність між спроможністю та чисельністю населення громади пояснюється тим,
що великі громади мають більші можливості розвитку бізнесу через наявність трудового
ресурсу та можливості утримувати інфрастуртурні об’єкти, заклади комунальної
власності. Натомість мало чисельні ОТГ зазвичай є фінансово спроможними лише за
умови розміщення у них бюджетоутворюючих підприємств. Нажаль створення значної
частини ОТГ відбувалось без урахування вимог щодо спроможності, та всупереч
вимогам методики з метою отримання додаткових повноважень і ресурсів. Внаслідок
порушень виникли проблеми можливостей подальшого функціонування новоутворених
територіальних громад [1; 2].
Незважаючи на позитивні фінансові результати отримані у перші роки проведення
реформи децентралізації, існує сильна диференціація ОТГ за рівнем фінансової
спроможності. В цілому по Україні співвідношення між мінімальним та максимальним
значенням власних доходів бюджетів ОТГ на одного мешканця (розмах асиметрії)
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становить близько 40 разів (табл. 1). Найбільший розмах
Дніпропетровська, Тернопільська, Житомирська області, а
асиметрії власних доходів бюджетів ОТГ спостерігається
попереднім у 22 регіонах.

асиметрії демонструють
тенденція до зростання
у 2017 р. порівняно з
Таблиця 1

Бюджетні асиметрії ОТГ у 2016-2017 рр.
Власні доходи
ОТГ в розрахунку
на одного
Розмах
мешканця, грн,
асиметрії,
Розмах
Області
2017 р.
асиметрії,
рази,
2016 р.
min
max
рази, 2017 р.
Україна
42,3
535
21524
40,2
Вінницька
1,5
1699
4991
2,9
Волинська
4,7
856
4188
4,9
Дніпропетровська
15,6
1332
21524
16,2
Донецька
6,6
1876
13102
7,0
Житомирська
1,3
917
7997
8,7
Закарпатська
6,1
838
4282
5,1
Запорізька
1,8
1859
4866
2,6
Ів.-Франківська
2,2
535
1598
3,0
Київська
1,0
2155
2949
1,4
Кіровоградська
1,0
1956
6736
3,4
Луганська
1,2
1881
3500
1,9
Львівська
8,0
713
3971
5,6
Миколаївська
1,0
1247
9722
7,8
Одеська
2,8
1984
4216
2,1
Полтавська
2,5
3363
7827
2,3
Рівненська
2,7
3913
964
0,2
Сумська
1,0
1941
4528
2,3
Тернопільська
16,2
791
11473
14,5
Харківська
2502
3770
1,5
Херсонська
1807
1807
1,0
1313
6453
4,9
Хмельницька
1058
5912
5,6
1128
6661
5,9
Черкаська
1490
3318
2,2
1946
4159
2,2
Чернівецька
582
1906
3,3
600
2278
3,8
Чернігівська
2259
4757
2,1
1937
6642
3,4
Джерело: розраховано за даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ
Власні доходи ОТГ
в розрахунку на
одного мешканця,
грн, 2016 р.
min
max
378
15997
2116
3106
597
2788
1023
15997
1397
9187
1803
2298
528
3202
2108
3797
462
1004
1714
1714
2343
2420
2115
2523
378
3027
3052
3052
1361
3785
2478
6318
789
2160
2849
2849
488
7889

Подолання внутрірегіональних диспропорцій розвитку потребує проведення
виваженої регіональної політики спрямованої на зменшення загострення територіальних
диспропорцій соціально-економічного розвитку та подальше сприяння реформам
децентралізації з врахування загроз та нових викликів. Заходами реалізації повинні
стати:
− з метою зниження фінансової диференціації громад необхідно при об’єднанні
громад дотримуватись принципів і критеріїв формування спроможних ОТГ, уникаючи
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значних відхилень демографічного, економічного, просторового потенціалів; перегляду
конфігурації ОТГ з низькою фінансовою спроможністю на предмет доцільності їх
подальшого функціонування у такому вигляді;
− для усунення конфліктних ситуацій між центром громади та периферійними
територіями необхідно при плануванні розвитку громади враховувати інтереси
периферійних територій, відмовитись від фінансування периферійних територій за
залишковим принципом,
використовувати інструменти Бюджету участі, ширше
залучати мешканців до обговорення прийняття бюджету громади, підвищувати
комунікацію між селами громади, підвищувати обізнаність мешканців про завдання
реформування та місцеві ініціативи.
− максимальне сприяння приєднанню суміжних громад до міст обласного
значення, що дозволить збалансувати розвиток територій, які стануть одним
муніципалітетом. Використання та об’єднання переваг міст (кваліфіковані працівники,
розвинена інфраструктура) та сіл ( земельні ділянки) дозволить впроваджувати великі
інвестиційні проекти, припинить міграцію населення з сіл у міста та зменшить
навантаження на міську інфраструктуру (школи, садочки, заклади охорони здоров’я,
дороги);
− використовувати ендогенні чинники розвитку територіальних громад. Внутрішня
спроможність до розвитку пов’язана з тим, як громада визнає та намагається вирішити
свої проблеми наприклад у сфері освіти, житлово-комунального господарства, тощо.
Розв’язання деяких проблем не потребує значних фінансових вливань та ґрунтується на
співпраці територіальних громад різних рівнів, впровадженні у практичну діяльність
принципів партнерства, інформування, консультацій та залучення зусиль громадян для
вирішення проблем місцевого розвитку.
Список використаних джерел:
1. Павлюк А. П. Економічні аспекти формування спроможних територіальних громад в
Україні / А. П. Павлюк // Стратегічні пріоритети. – 2016. – №1 (38). – С.137-146.
2. Сторонянська І. З. Просторові асиметрії економічного розвитку в умовах
адміністративно-фінансової децентралізації / І. З. Сторонянська, Л. Я.Беновська // Економіка
України. – 2018. – 2(675). – С. 50-65.

ДОМОГОСПОДАРСТВА У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВИ: ЕКОНОМІЧНА
СУТЬ, ЗНАЧЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ
Цибульський А. І., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Чуй І. Р.
Львівський торговельно-економічний університет
Фінансові відносини домогосподарств виступають фінансовим підґрунтям для
розвитку всіх інших елементів фінансової системи внаслідок того, що в умовах
створення демократичних держав з розвинутою соціально-економічною системою,
домогосподарство
стає
головним
суб’єктом
фінансових
відносин,
яким
підпорядковуються фінанси суб’єктів господарювання, фінанси держави тощо.
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У сучасних умовах розвитку економіки домогосподарство як економічна одиниця
господарювання стає важливим суб’єктом фінансових відносин, взаємодіючи з
державою, підприємствами і організаціями, а також інститутами фінансового ринку.
Фінанси домогосподарств є невід'ємною складовою фінансової системи країни. З одного
боку, домогосподарства постачають фінансові ресурси на фінансовий ринок. З іншого, –
домогосподарства є основним споживачем фінансових ресурсів: при дефіциті власних
коштів для здійснення своїх економічних проектів, вони вступають у фінансові
відносини з посередниками фінансової системи (банками, кредитними спілками тощо).
Для розуміння сутності фінансів домогосподарств, важливо визначитись із
категорією “домогосподарство”. Домогосподарство – це сукупність фізичних одиницьрезидентів, що мають спільні економічні інтереси, функції, поведінку і джерела
фінансування. Система національних рахунків дає визначення домогосподарства як
невеликої групи людей, що проживають в одному помешканні, повністю або частково
об’єднують свої доходи і майно, спільно споживають певні види товарів і послуг. Спільне
проживання і ведення побуту передбачають спільні витрати, тобто члени
домогосподарства повинні мати спільний бюджет для задоволення своїх потреб [1, с.
342]. В Україні налічується близько 17,5 млн домогосподарств, з яких більше 12 млн
проживає у містах, 5,5 млн – у сільській місцевості. Частка домогосподарств у кінцевому
використанні валового внутрішнього продукту становить близько 55 % і тому вони
відіграють важливу роль в національній економіці [там же].
Фінанси домогосподарств функціонують у грошовій формі, тому що грошові доходи
у вигляді заробітної плати, пенсій, а також натуральні доходи, оцінюються у
національній грошовій одиниці. Оскільки розподіл та використання доходів
домогосподарств здійснюються у грошовій формі з використанням фондів грошових
коштів, то фінанси домогосподарств мають всі ознаки фінансових відносин [2, с. 5].
Виступаючи складовою фінансової системи, фінанси домогосподарств через
регулярна вхідні та вихідні грошові потоки тісно пов’язані з іншими сферами фінансової
системи:
- зі сферою державних фінансів через сплату податків, зборів, різних платежів, а
натомість – отримання різних видів трансфертів, заробітної плати для державних
службовців і працівників державних підприємств та установ;
- зі сферою недержавних суб’єктів господарювання – через отримання заробітної
плати й сплату вартості товарів та послуг;
- з ланкою страхування – через сплату страхових платежів та отримання страхового
відшкодування;
- зі суб’єктами фінансового ринку через отримання кредитів, сплату відсотків за їх
користування, розміщення депозитів та інвестування грошових коштів у цінні папери і
ін.
Для фінансів домогосподарств і фінансів малого бізнесу характерні такі ознаки:
По-перше, відсутність зовнішнього управління (у той же час існує внутрішнє
управління з боку одного чи декількох членів домогосподарства або ж суб’єкта малого
бізнесу). При цьому об’єктом управління як у домогосподарства, так і в суб’єкта малого
бізнесу є фінансово-господарська діяльність, тобто створення доходів, здійснення витрат,
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отримання
прибутків.
Суб’єктами
управління
виступають
окремі
члени
домогосподарства чи малого підприємства.
По-друге, суб’єкт малого бізнесу і домогосподарство знаходиться однаково під
впливом державних органів, зокрема податкової служби, органів фондів обов’язкового
державного соціального страхування, НБУ тощо.
По-третє, частина фінансових ресурсів домогосподарств використовується
індивідуальними підприємцями. При цьому вони вступають у різні фінансові відносини з
іншими підприємствами, банками, що також свідчить про досить самостійну роль
фінансів домогосподарств у фінансовій системі держави.
По-четверте, домогосподарства і суб’єкти малого бізнесу для своєї фінансовогосподарської діяльності використовують перш за все власні фінансові ресурси, що
формуються за рахунок власних доходів. Частка ж позикових ресурсів займає незначне
місце в сукупних грошових коштах домогосподарств і малих підприємств [3, с. 7].
Фінанси домогосподарств характеризуються наступними специфічними ознаками:
1) існують складні внутрішні зв’язки між членами домогосподарства, що впливають
на фінансову поведінку як окремих членів, так і в цілому всього домогосподарства;
2) метою фінансів домогосподарства є загальне зростання добробуту як
домогосподарства, так і його членів, при забезпеченні власних інтересів, мінімізації
ризиків, підвищення власної фінансової безпеки;
3) існує можливість домінування фінансових інтересів окремих членів
домогосподарства;
4) розподіл доходів домогосподарства здійснюється виходячи з соціальних чи
психологічних інтересів, а не фінансово-господарських.
Основу фінансів домогосподарств складають їх фінансові ресурси, які вони
формують і використовують виходячи з власних можливостей та інтересів.
Основними видами діяльності домогосподарства, можуть бути: а) трудова (робота
по найму); б) підприємництво; в) ведення особистого підсобного господарства; г)
інвестиційна; д) тіньова; е) інша.
Діяльність домогосподарства може бути:
- прибуткова, внаслідок чого домогосподарство може здійснювати заощадження та
створювати нагромадження капіталу;
- беззбиткова, коли доходи і витрати балансуються, але домогосподарство не може
здійснювати заощадження та нагромаджувати капітал;
- збиткова, в результаті чого домогосподарству необхідна допомога щодо їх
покриття.
Соціально-економічна сутність фінансів домогосподарств виявляється через
розподільну, регулюючу, контрольну та інвестиційну функції. У більш загальному
вигляді ці функції відповідають двом основним завданням: забезпеченню життєвих
потреб сім'ї і розподілу.
Функція забезпечення життєвих потреб домогосподарства визначає реальні умови
життя членів домогосподарства і залежно від типу економічної системи
(адміністративно-командна, ринкова, змішана) володіє різними характеристиками.
150

Розподільна функція втілюється у тому, що національний дохід, який припадає на
частку окремого домогосподарства, розподіляється між усіма його членами (як
неповнолітніми, непрацездатними, так і працюючими), тим самим забезпечуючи
безперервність процесу відтворення робочої сили як одного з факторів виробництва. При
цьому суб’єктами є всі його члени, а об'єктом – наявний дохід домогосподарства –
частина сукупного доходу, що залишається у його розпорядженні після сплати податків
та інших обов’язкових платежів.
Домогосподарство є окремим суб’єктом господарювання, у якого рівень життя його
членів повністю залежить від доходу, який може збільшуватись або зменшуватись під
впливом різних факторів. Це зумовлює необхідність контролю як за зміною величини,
так і цільовим використанням доходу в межах різних фондів, що є відображенням
контрольної функції фінансів домогосподарств.
Узгодження економічних інтересів різних учасників домашнього господарства
забезпечується їхнім регулюванням, під яким мається на увазі можлива зміна частини
отриманого доходу, що припадає на одного члена домогосподарства. Отже, фінансам
домашнього господарства властива ще одна важлива функція – регулююча, яка підтримує
збалансований розвиток домогосподарства як економічної одиниці.
У країнах з розвиненою ринковою економікою важливою функцією фінансів
домогосподарств є інвестиційна, яка зумовлена тим, що домогосподарства є одним із
важливих постачальників фінансових ресурсів для економіки, де чверть національних
заощаджень формується саме за рахунок заощаджень громадян [4, с.19].
В Україні участь фізичних осіб в інвестиційних процесах характеризується доволі
низьким рівнем, незначні обсяги тимчасово вільних коштів (заощаджень) населення
спричинені низьким рівнем доходів, який обумовлює незначну схильність до заощаджень
та значну недовіру до інститутів заощадження (банків, інвестиційних компаній,
недержавних пенсійних фондів, страхових компаній), низький рівень розвитку ощадних
інституцій тощо.
Отже, фінанси домогосподарств виконують надзвичайно важливу роль як у
функціонуванні фінансової системи, так і суспільства загалом. Фінанси домогосподарств
забезпечують стабільність споживання у межах суспільства, а також допомагають
зберегти належність домогосподарства до певного суспільного класу при ймовірних
випадкових коливаннях його доходів через здійснення господарської, інвестиційної,
фінансової чи іншої діяльності. Розкриття теоретичних основ фінансів домогосподарств
як повноправних учасників фінансових відносин може істотно вплинути на активізації
участі вітчизняних домогосподарств в економічних процесах, що є вкрай важливим для
сучасних реалій функціонування української економіки.
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ПОДАТОК НА ВИВЕДЕНИЙ КАПІТАЛ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА НАСЛІДКИ
ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
Шарко П. В., бакалавр,
cпеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Мединська Т. В.
Львівський торговельно-економічний університет
У сучасних умовах глобалізації економіки, структура податкової системи країни є
важливим фактором для бізнесу, коли він вирішує, куди і скільки інвестувати, які види
операцій здійснювати в яких країнах. Надмірне податкове навантаження призводить до
таких негативних наслідків, як зниження ділової активності суб’єктів господарювання,
«тінізація» економіки, відтік національних капіталів за кордон. При цьому баланс між
рівнем податкового навантаження та фіскальними інтересами держави по податку на
прибуток підприємств є вкрай важливим, адже цей податок є одним із
найнесприятливіших податків для платників [1].
Уряд постійно декларує необхідність реформування податкової системи,
встановлення нових, прозорих правил оподаткування, в тому числі й прибутку
підприємств, запровадження електронних сервісів та сервісної служби платників
податків. Процес реформування податку на прибуток підприємств розпочався з 2011
року із прийняттям Податкового кодексу України, із задекларованим наближенням
податкового та бухгалтерського обліку і поступовим зниженням ставки податку.
Із 2015 року в Україні запроваджена класична європейська модель податку на
прибуток, згідно з якою базовим показником для розрахунку об’єкта оподаткування є
бухгалтерський фінансовий результат до оподаткування, який в подальшому коригується
на різниці, прямо визначеній Податковим кодексом України [2].
Ключовою відмінністю між ПВК та ППП є те, що база оподаткування, тобто
вартість активів об'єктів оподаткування, складатиметься не із скоригованих фінансових
прибутків підприємств, а з окремих операцій, що підлягають оподаткуванню [3]. Це
радикальна відмінність, адже відтепер податкове регулювання буде спрямоване на
окремі платежі, а не на перевірку всієї фінансової звітності платників податків.
На даний момент ПВК застосовується лише у декількох країнах світу, зокрема, у
Грузії, Естонії та Латвії. ПВК застосовується лише при виведенні капіталу та щодо
операцій, прирівняних до такого виведення. Зокрема:
 виплата відсотків нерезидентам – пов’язаним особам у "низькоподаткових"
юрисдикціях;
 надання фінансової допомоги, яка не підлягає поверненню, або надається
пов’язаній особі;
 виплата роялті в певних випадках;
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 виплати по господарських операціях, які підпадають під правила трансфертного
ціноутворення.
Тобто, об’єкт оподаткування повинен розраховуватись на підставі даних фінансової
звітності платника податків, у зв’язку із чим податковим органам надано право
проводити перевірку правильності ведення бухгалтерського обліку для податкових
цілей. Необхідно зазначити, що класична європейська модель оподаткування прибутку
підприємств (ППП) є найпоширенішою серед країн ЄС (окрім Естонії), більшість з яких
входять до Організації економічного співробітництва та розвитку («ОЕСР»). Втім, це не
означає, що вона не є безпроблемною та прийнятною для України з огляду на
інституційний, політичний та економічний рівень розвитку України.
Така класична модель має ряд загальновідомих недоліків, серед яких [1]:
 проблеми з накопиченням збитків;
 складні правила тонкої капіталізації процентів за запозиченнями;
 ведення окремого обліку податкової амортизації та сам факт розрахунку
амортизації;
 агресивні схеми податкового планування, що використовуються крупними
компаніями з метою уникнення оподаткування.
В умовах глобалізації, цифрового та мобільного бізнес-середовища така модель є
вже морально застарілою, і це констатується українськими та європейськими вченими та
практиками. Наведені вище недоліки перетворили податок на прибуток підприємств в
Україні на дієвий механізм фіскального тиску на сумлінних платників податку. Як
наслідок, сутність податку наразі викривлена, він вже не є «справедливим» (один із
принципів оподаткування, закріплених Податковим кодексом України), фіскальна
ефективність податку на прибуток підприємств досить низка.
Враховуючи вищенаведене, пропонується запровадити кардинально нову,
прогресивну модель оподаткування прибутку підприємств – податок на виведений
капітал з одночасним проведенням інших пов’язаних із цим системних змін до
податкової системи України.
На разі є різні позиції щодо ефекту від введення ПВК. Серед його переваг
виділяють: спрощення ведення бізнесу, скорочення витрат на адміністрування та на
підготовку звітності, підвищення рівня капіталізації підприємств, стимулювання
залучення інвестицій. Однак, впровадження ПВК не призведе до миттєвого зростання
економіки. За прогнозами експертів, втрати бізнесу від впровадження цього податку
можуть бути значними, також досить важко спрогнозувати подальший ефект
імплементації ПВК.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ
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Штельмах І. О., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: д.е.н., проф. Бондарук Т. Г.
Національна академія статистики, обліку та аудиту
Однією із основних ознак демократичної країни є законодавчо закріплене право
територіальних громад самостійно вирішувати питання місцевого призначення в межах
чинного законодавства. Головною складовою, що дає можливість громаді реалізувати
свої потреби у соціально-економічному розвитку, повинні бути місцеві бюджети. На
даний час в Україні особливого значення набувають проблеми підвищення ролі і статусу
місцевого самоврядування шляхом збільшення фінансової незалежності місцевих
бюджетів. Існування місцевого самоврядування без фінансової самостійності практично
неможливо. Фінансова автономність досить сильно визначається кількістю наявних
фінансових ресурсів у користуванні місцевих органів управління. В умовах
децентралізації та збільшення самостійності місцевих бюджетів посилюється
відповідальність місцевих органів влади за результати їх фінансової діяльності.
Теоретичними засадами розвитку місцевих бюджетів в умовах децентралізації у
вітчизняній науці присвячені праці таких вчених, як Бондарук Т. Г., Василик О. Д.,
Квасниця О. В., Луніна І. О., Павлюк К. В., Пасічник Ю. В. та багато інших.
Існує різноманітна кількість підходів до визначення поняття «місцеві бюджети».
Так, наприклад, на думку Бондарук Т. Г. місцеві бюджети - це сукупність бюджетів, які
складаються, затверджуються і виконуються відповідними місцевими органами влади і
самоврядування [1, с. 504]. Натомість провідні вчені-економісти Василик О. Д. та
Павлюк К. В. вважають, що місцевий бюджет – це організаційна форма мобілізації
частини фінансових ресурсів у розпорядження місцевих органів самоврядування та
систему фінансових відносин, що складаються між місцевими та державним бюджетами,
а також усередині сукупності місцевих бюджетів [2, с. 170]. Однак, Пасічник Ю. В.
стверджує, що місцевий бюджет є формою існування реальних, об’єктивно зумовлених
розподільчих відносин, що виконують специфічне призначення – задоволення потреб у
фінансових ресурсах як суспільства в цілому, так і його адміністративно-територіальних
одиниць [3, с. 81]. Аналіз вище розглянутих тверджень дозволяє констатувати, що в них
не відображено участь територіальної громади у формуванні відповідних фондів, що й
дозволило запропонувати власне трактування економічної категорії «місцевий бюджет»
– це фонди мобілізації фінансових ресурсів, які витрачаються органами місцевого
самоврядування на задоволення потреб територіальної громади.
З 2015 року в Україні проводиться адміністративно-територіальна реформа
місцевого самоврядування. Ця реформа базується на зміні адміністративнотериторіального устрою та передачі ресурсів та повноважень тим органам місцевого
самоврядування, які ближчі до людей, тобто на місцевий рівень. Даний процес
називають децентралізацією. Децентралізація в широкому розумінні є процесом
розширення і зміцнення прав та повноважень адміністративно-територіальних одиниць
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або нижчих органів та організацій при одночасному звуженні прав та повноважень
відповідного центру [4].
Однією із слабких сторін бюджетно-фінансової децентралізації в Україні є значна
частка трансфертів, незважаючи на задекларованість процесів податкової і бюджетної
децентралізації, на даний час структура доходів місцевих бюджетів свідчить про
зростання частки міжбюджетних трансфертів у доходах місцевих бюджетів.
На основі даних таблиці 1 розглянемо більш детально структуру доходної частини
місцевого бюджету Черкаської області за 2014-2017 рр. [5]. Так, станом на 2015 рік
відбулось зменшення податкових надходжень порівняно з 2014 роком на 4,73%, а вже в
2017 році, порівняно з 2015 роком, відбулось їх збільшення з 9,19 % до 12,71 %. Питома
вага неподаткових надходжень коливається в межах від 3,5 % у 2014 році до 2,8% у 2017
році.
Таблиця 1
Структура доходної частини місцевих бюджетів Черкаської області
за 2014-2017 рр., %*
Вид доходів
Податкові надходження
Неподаткові
надходження
Доходи від операцій з
капіталом
Міжбюджетні
трансферти
Всього доходів

2014 рік
13,92

2015 рік
9,19

2016 рік
10,47

2017 рік
12,71

3,50

4,39

3,68

2,80

0,03

0,05

0

0

82,55

86,37

85,85

84,48

100

100

100

100

*Джерело: розраховано автором

Одночасно збільшується обсяг міжбюджетних трансфертів, що надходять з
Державного бюджету України до місцевого бюджету Черкаської області. Так, в 2014
році питома вага міжбюджетних трансфертів становила 82,55% обсягу доходної частини,
а в 2017 році до місцевого бюджету надійшло 84,48%, що говорить про збільшення
ступеня централізованості місцевого бюджету та зниження рівня залежності надходжень
місцевого бюджету від Державного бюджету.
Значна фінансова залежність місцевих бюджетів від державного бюджету свідчить
про недосконалість розподілу доходів та видатків між рівнями управління і системи
міжбюджетних відносин, а також про проблеми з нарощуванням доходної частини
місцевих бюджетів через слабку економічну розвиненість окремих територій.
Якщо проаналізувати перші етапи здійснення бюджетної децентралізації на
місцевому рівні в Черкаській області, можна дійти висновку, що органи місцевого
самоврядування області можуть забезпечувати виконання своїх функцій за рахунок
власних коштів. Однак, якщо адміністративно-територіальні одиниці об’єднаються в
територіальні громади, вони зможуть здійснити оптимізацію видатків на утримання
апарату управління, а також покращити якість здійснення адміністративних та
соціально-економічних послуг населенню.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ В МИТНИХ ОРГАНАХ
Яцишин О. В., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Голинський Ю. О.
Львівський національний університет імені Івана Франка
З моменту свого створення і по сьогоднішній день митні органи в Україні
знаходяться на стадії інноваційного розвитку. Безперечно, грамотне і послідовне
здійснення управлінських рішень, в рамках вдосконалення органів митної служби,
неможливо без оцінки ефективності діяльності митної служби на кожному етапі. Це
дозволяє визначити, наскільки правильно обрані напрямки діяльності і наскільки
якісними є результати.
Завдання підвищення ефективності діяльності, переходу на новий якісний рівень
взаємодії між собою, з громадянами та організаціями – є досить гострою проблемою в
даний час. Усі органи виконавчої влади, а особливо ті, що пов’язані з виконанням
бюджетів, займаються питаннями ефективності своєї діяльності [1, 2] Однак,
незважаючи на безліч програм і різних реформ, міжнародні порівняння демонструють
відсутність значущих результатів і стабільних тенденцій у функціонуванні державних
інститутів в Україні. За результатами рейтингу, складеного Світовим банком, в Україні
зберігається низький рівень якості державного управління впродовж всього періоду. Так,
у рейтингу сприйняття корупції за підсумками 2016 року, складеному міжнародною
організацією Transparency International, Україна зайняла 131 місце, поділивши його з
Росією, Казахстаном і Непалом.
Визначення «ефективності» є, по суті, зіставленням результату та затрат, на його
досягнення. Хороших результатів без ефективного процесу управління досягти
неможливо. В управлінні застосовуються методи прямого і непрямого впливу. До
методів прямого впливу відносяться організаційно-розпорядчі та правові методи, що
спираються на волю і авторитет держави. До методів непрямого впливу відносяться
соціально-психологічні, економічні та економіко-математичні методи. Особливості
організаційно-розпорядчих методів в митних органах проявляються в прямому впливі, як
на окремі елементи, так і на систему в цілому. Вони дають можливість керівникам
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митних органів приймати однозначні рішення, які засновані на обов'язковості
нормативних документів [3].
До групи організаційно-розпорядчих методів управління також відносяться методи
розпорядчого впливу. В основі методів впливу в митній системі лежать повноваження і
обов'язки. До їх складу входять: рішення, накази, вказівки і розпорядження.
Другою групою організаційно-розпорядчих методів управління є методи
дисциплінарного впливу. У митних органах вони служать для підтримки стабільності
організаційних зв'язків в системі управління за допомогою дисциплінарних вимог та
відповідальності.
Соціально-психологічні методи управління посідають також важливе місце серед
методів управління в митній системі. Соціальні характеристики колективу тісно
взаємопов'язані з економічними та організаційними показниками діяльності. Наприклад,
ефективність службової діяльності митних органів залежить від плинності кадрів,
дисциплінованості та психологічного клімату в колективі. Соціально-психологічні
методи управління засновані на використанні соціального механізму, який діє в
колективі. До нього відносяться неформальні групи, соціальні потреби і роль особистості
в колективі.
У даний час велика увага приділяється питанням митної політики. Від
раціонального і правильного ведення справ в сфері митної справи залежить не тільки
національна безпека, а й наповненість державного бюджету. На сьогоднішній день
невирішеними залишаються такі проблеми:
1) недостовірне декларування товарів і заниження їх митної вартості;
2) недостатнє інформування про систему ціноутворення;
3) низька ефективність контролю на основі методів аудиту;
4) низький рівень взаємодії оперативних підрозділів митних органів з іншими
правоохоронними і контролюючими органами;
5) вузька спрямованість підготовки кадрів, фахівців в галузі управління, контролю і
аналізу інформації;
6) високий рівень корупції.
Кожен митний орган являє собою складну систему організаційних структур. Саме
тому при оцінці підвищення ефективності необхідний комплексний, системний підхід.
Тому для підвищення загальної ефективності митних органів необхідно виділити окремі
напрями їх діяльності, з якими згодом буде вестися робота.
Виходячи з вищесказаного, можна виділити шість об'єднаних елементів митних
органів:
1. Митна політика.
2. Митне адміністрування.
3. Адміністративно-управлінський потенціал митних органів.
4. Використання інформаційних митних ресурсів.
5. Використання матеріально-технічної бази митних органів.
6. Людський фактор митниці.
Підвищення ефективності кожного з елементів сприяє підвищенню рівня
ефективності митних органів в цілому.
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Ефективність митної політики безпосередньо пов'язана з моніторингом
стратегічних цілей соціально-економічного розвитку країни, а також завдань митної
політики як фактору впливу на ефективність всього народного господарства.
Підвищення ефективності митного адміністрування можливе при правильно
обраних цілях митного адміністрування і шляхів їх досягнення, а також якісного
здійснення митних процедур.
Адміністративно-управлінський потенціал митних органів дозволить розділити
загальну ефективність на її складові частини в розрізі структурних підрозділів митниці,
окремих напрямків і механізмів діяльності, тобто стратегій, програм, проектів,
технологій і методів. При цьому, основне завдання полягає в аналізі результативності
кожного підрозділу митних органів окремо, так і у взаємодії з іншими відділами і
службами для досягнення цілей митної політики та митного адміністрування.
Підвищення ефективності використання інформаційних митних ресурсів дозволить
підвищити якість документообігу (в тому числі і електронного), з точки зору його
оптимізації при прийнятті тих чи інших управлінських рішень.
Збільшення продуктивності використання людського фактору має виходити із
зіставлення об'єктивних потреб і реальних сукупних здібностей митного персоналу. При
цьому необхідно враховувати професійні навички: вміння грамотно організовувати і
здійснювати поточні митні процеси, усвідомлювати роль і місце митниці в розвитку
економіки країни і керуватися цим у своїй повсякденній роботі, застосовувати різні
передові технології, а також методи організації митної справи, підвищувати якість
обслуговування учасників ЗЕД і формувати антикорупційну середу.
Виходячи з оцінки загального стану, можна прийти до висновку, що підвищення
ефективності митних органів можливо тільки за умови, що зміни будуть проходити не
тільки в загальній законодавчій базі, але і в кожному окремому ланці митної системи.
Виходячи з оцінки загального стану, можна прийти до висновку, що підвищення
ефективності митних органів можливо тільки за умови, що зміни будуть проходити не
тільки в загальній законодавчій базі, але і в кожній окремій ланці митної системи.
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СЕКЦІЯ 4
МЕХАНІЗМИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
БАНКІВСЬКА СИСТЕМА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Башко Л. М., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Ясіновська І. Ф.
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Між країнами впродовж останніх двадцяти років відбуваються процеси
поглиблення фінансової, політичної, соціально-культурної інтеграції. Україна також
відчуває на собі вплив процесів глобалізації, а, отже, повинна враховувати глобальні
чинники під час формування державної економічної стратегії, складовою якої є і
стратегія розвитку української банківської системи. На сьогодні існує значна кількість
проблем визначення пріоритетних шляхів покращення української банківської системи,
що підтверджує актуальність дослідження цього питання.
Для регуляції глобалізаційних процесів потрібно знати на скільки іноземний
капітал увійшов у банківську систему України, який відсоток він займає порівняно з
національним. Впродовж останніх років в Україні зникла досить велика кількість
комерційних банків, було утворено систему державного регулювання і контролю,
прийнято необхідну нормативно-правову базу, підготовлено велика кількість
кваліфікованих кадрів.
У 2016 року активи українських банків зросли до 1,31 млрд. грн. порівняно з 0,21
млрд. грн. у 2005 році [1]. Банківська система України на сучасному етапі ще не у повній
мірі спроможна складати конкуренцію банківським системам європейських країн. Цим
пояснюється велика частка іноземних банків на українському ринку. Це сприяє
розширенню спектра банківських послуг і зниження їх вартості, адже існує здорова
конкуренція.
Станом на 01.10.2016 р. в Україні працювали 40 банків з іноземними інвестиціями,
у т. ч. 17 – зі 100 % іноземним капіталом [2]. В Україні існує проблема довіри до
вітчизняних банків, що пояснює збільшення привабливості іноземних банків. У 2016
році інвестиційна компанія «Dragon Capital» склала рейтинг довіри з 20 найбільш
надійних банків і тільки 6 банків з капіталом українського походження туди увійшли:
державні «Ощадбанк», «Укрексімбанк», «Укргазбанк» та приватні «Міжнародний
інвестиційний банк», ПУМБ та «Мегабанк» [2].
На 01.01.2017 року кількість банків становила 96 одиниць, в тому числі 38 банків з
іноземним капіталом, на кінець 2017 року кількість банків скоротилася до 86, а кількість
банків з іноземним капіталом залишилася без змін. На 01.01.2018 року кількість банків
зменшилася на 4 одиниці і становила 82, кількість іноземних залишилася на рівні 38,
проте на 01.08.2018 року кількість банків з іноземним капіталом зросла до 40 [3].
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Найбільшими інвесторами у банківську систему країни є банки Росії, Італії, Кіпру.
До середніх інвесторів, які вклали кошти у статутний капітал є банки Греції, Угорщини,
Австрії, Франції, до інвесторів, які мають значно менший вклад у банківську систему
України відносять – Туреччину, США, Люксембург, Швецію, Польщу, тощо. Важливим
інвестором вважається Європейський Банк Реконструкції і Розвитку.
Оскільки у світі відбуваються процеси глобалізації і посилюється вплив
транснаціональних банків на українську економіку, то стає необхідним збільшувати
конкурентоспроможність вітчизняної банківської системи. Пріоритетними напрямками
розвитку банківської системи України в умовах глобалізації могли б бути: відкриття
відділень, філій, представництв банків за кордоном; об’єднання українських банківських
установ; вихід банків на міжнародні ринки; здійснення контролю за діяльністю банків.
Інтеграція національної банківської системи у світову повинна проводитися на
основі концентрації українського банківського капіталу, а зростання рівня її капіталізації
та збільшення конкуренції на ринку банківських послуг України спричинятиме
зниженню вартості фінансових ресурсів.
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МЕХАНІЗМИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
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спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Сич О. А.
Львівський національний університет ім. Івана Франка
У загальному вигляді під банківською системою розуміється сукупність різних
видів банків та банківських інститутів, за допомогою яких здійснюється мобілізація
коштів і надаються клієнтурі різноманітні послуги з прийому вкладів і надання кредитів.
Банківська система – це невід’ємна складова кредитно-грошової системи, елемент
економічного базису суспільства, що розвивається за законами ринкової економіки. Ця
система є внутрішньо організована, взаємопов'язана, має загальну мету та завдання.
Банківська система існує в будь-якій країні в певний історичний період і є складовою
частиною кредитної системи держави. У ній функціонує центральний банк, який
виступає основним координатором кредитних інститутів та ефективно виконує функції
управління грошово-кредитними і фінансовими процесами в економіці. Поряд із
центральним банком діють найрізноманітніші комерційні банки, які охоплюють усі
сфери національної економіки і зовнішньоекономічні зв'язки, здійснюють широкий
діапазон банківських операцій та фінансових послуг для юридичних і фізичних осіб.
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Специфіка банківської системи проявляється в її функціях, а саме: створення
грошей і регулювання грошової маси; трансформаційна функція; стабілізаційна функція.
Сучасна банківська система України, як і у більшості країн світу, складається з двох
рівнів. На першому рівні виступає Національний банк України та його організаційна
структура, на другому рівні — комерційні банки різних видів і форм власності,
спеціалізації та сфер діяльності з відповідною мережею установ (філії, відділення). В ст.
4 Закону України "Про банки і банківську діяльність" визначено, що банківська система
України складається з Національного банку України та інших банків, які створені і діють
на території України відповідно до положень цього Закону [1].
Сучасна банківська система України як система ринкового типу перебуває в
процесі розвитку і вимагає подальшого вдосконалення. Механізм функціонування
банківської системи постійно змінюється і залежить від обґрунтованого та ефективного
визначення змісту діяльності банківської системи України, який розкривається в її
головних напрямах. Наведемо приклади деяких з них:
- закріплення фінансової стабілізації та зміцнення купівельної спроможності
національної грошової одиниці через подальше стримування темпів інфляції;
- здійснення кількісного контролю за динамікою грошової маси, яка відповідає
реальній зміні внутрішнього валового продукту (ВВП);
- стимулювання інвестиційної спрямованості в діяльності комерційних банків
шляхом збільшення обсягів довгострокового кредитування;
- продовження процесу "дедоларизації" національної економіки шляхом активізації
привабливості гривневих активів порівняно із вкладеннями в активи в іноземній валюті
та багато інших.
Розглядаючи банківську систему України в практичному аспекті, варто наголосити
на проблемах, що стоять перед банками і впливають на формування повноцінних
ринкових засад у банківському секторі. До основних проблем слід віднести:
- недостатність основного капіталу банків, неможливість банків підвищити розмір
статутного капіталу відповідно до чинного законодавства;
- заборгованість господарських суб'єктів перед банками, значний обсяг
неповернутих кредитів, що впливає на стан банківських активів;
- висока залежність ряду банків від стану державного і місцевих бюджетів;
- нехтування питаннями освоєння перспективних банківських технологій,
можливістю впроваджувати банківський менеджмент і маркетинг;
- концентрація зусиль банків на отриманні спекулятивного прибутку і недостатня
увага до кредитування реального сектора економіки;
- слабкий банківський нагляд за функціонуванням банківської системи, недостатній
захист інтересів вкладників, акціонерів, пайовиків та прав кредиторів;
- суттєво збільшення участі іноземних інвесторів у функціонуванні банківської
системи, що може призвести до денаціоналізації банківського капіталу та вплинути на
суверенність країни;
- недоліки чинного законодавства, неврегульованість багатьох юридичних аспектів
діяльності банків, небанківських фінансових установ, недостатня система страхування
депозитів, організації процедур санірування, реструктуризації та банкрутства банків.
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Банківська система України в період фінансової кризи зазнала значних втрат. З
метою подолання фінансової кризи і мінімізації її негативних наслідків важливе
значення має здійснення антикризових заходів.
У сучасних умовах банківська система України відіграє важливу роль у державі і
стає інструментом впливу на економічні процеси як у внутрішній, так і в зовнішній
політиці держави. Від її ефективного функціонування залежать розподіл внутрішнього
валового продукту і національного доходу, регулювання грошового обігу, кредитування,
фінансування економічного та соціального розвитку держави [2].
Щоб розбудувати фінансово потужну, прибуткову і стабільну банківську систему,
яка ефективно виконує свою основну функцію – оптимальний перерозподіл капіталу в
економіці для фінансування інтенсивного стійкого економічного зростання на основі
високотехнологічної індустріалізації, розвитку інфраструктури, науки, освіти і
добробуту населення в цілому, пропонуються наступні стратегічні цілі, реалізація яких в
майбутньому покращить роботу та усуне недоліки сучасної банківської системи
України:
- підвищення якості політики Національного банку України;
- підвищення довіри суспільства до Національного банку України, банківської
системи і національної валюти;
- розбудова банківської системи як комплексу рівноправних, різних за розмірами,
спеціалізацією
і
бізнес-моделями
банків,
які
є
фінансово
здоровими,
конкурентоздатними, стабільними, спрямованими на довгострокову перспективу
розвитку в Україні, кредитування реального сектору економіки, інноваційний та
інвестиційний розвиток;
- розвиток цивілізованого конкурентного ринку банківських послуг на базі
сучасної ринкової інфраструктури, нових технологій, дотримання антимонопольного
законодавства, недопущення рейдерства;
- розвиток процесів банківського кредитування реального сектору, зокрема
високотехнологічного виробництва, малого та середнього бізнесу, мікрофінансування
для сприяння зростанню економіки і підвищенню зайнятості;
- розвиток державних банків як банків розвитку і структурної перебудови
економіки [3].
Отже, сьогодні перед державою та НБУ постає проблема вдосконалення
національної банківської системи в умовах глобального розвитку, проведення корекції
стратегії розвитку банківського сектора України з метою запобігання ризикам та їх
мінімізації, враховуючи негативні тенденції глобальної фінансової кризи.
Саме банківська система має відіграти важливу роль в утворенні оптимального
середовища для мобілізації й вільного переливу капіталів, дотриманні фінансової
стійкості та інтеграції її у світовий фінансовий простір [2].
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Харківський державний університет харчування та торгівлі
Будь-яка кредитна угода будується на взаємовідносинах між двома сторонами, одна
з яких виступає позичальником, а інша кредитором. Характер кредитної угоди завжди
пов'язаний з небезпекою для кредитора втрати грошей, наданих у кредит. З цієї причини
існує об'єктивна потреба в захисті майнових інтересів кредитора. Одним із способів
забезпечення виконання зобов'язань, які активно застосовуються в процесі здійснення
кредитних операцій, є страхування кредитних ризиків, виникнення якого було пов'язане
зі значним зростанням обсягів виданих банками кредитів. Проте особливої актуальності
дана проблематика набуває на сучасному етапі, адже в умовах нестабільності ризики
неповернення кредитів банкам зростають в декілька разів, що робить участь страхових
компаній незамінною на даному сегменті ринку фінансових послуг.
Динаміка розвитку страхування кредитів на українському страховому ринку за
останні три роки мала нестабільний та різноплановий характер. Так, у 2015 році розмір
валових страхових платежів за цим видом страхування склав 348,7 млн грн., що майже у
2 рази менше показника попереднього періоду, а у 2016 році спостерігалося зростання
валових премій на 52,3%, у 2017 році обсяги страхових премій становили 505,7 млн грн.
Страхування як засіб забезпечення кредитів безумовно вимагає залучення у правові
відносини, що виникають з кредитної угоди, третьої особи. А це надає страхуванню
кредитів наступні особливості: суб’єктивний розподіл ризиків, труднощі при пошуках
необхідної страхової компанії, серйозне подорожчання кредиту за рахунок необхідності
сплачувати страхові платежі. Також треба зазначити, що в умовах відсутності в Україні
законодавства, яке б чітко і ясно регулювало систему правових та фінансових відносин, а
також незалежного контролю за діяльністю страхових компаній, вся робота з оцінки
суб’єктивного ризику, пов’язана зі страховою компанією, лягає на зацікавлених осіб, в
даному випадку - на банки.
В залежності від варіанту взаємовідносин між боржником та кредитором можна
виділити такі види страхових послуг, які здатні адекватно обслужити потреби сторін
кредитної угоди: страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту;
страхування кредитів; страхування комерційних кредитів; страхування на випадок
невиконання зобов'язань контрагентом; страхування виданих та прийнятих гарантій;
страхування заставленого майна.
Страхування ризику непогашення кредиту ще не одержала належного розвитку. Це
можна пояснити такими причинами:
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- високі страхові премії зумовлюють збільшення витрат виробництва за рахунок
страхових платежів, що в свою чергу спричиняє підвищення цін на товари й послуги;
- процедура оформлення страхового договору вимагає від банків аналітичної роботи
щодо узгодження страхових тарифів, характеру відповідальності, передачі страхових
документів, необхідних йому для можливості регресного позову до позичальника.
Простішим з погляду процедури є страхування відповідальності позичальника за
непогашення кредиту, оскільки страховий поліс розглядається як різновид гарантійного
листа з боку страхової компанії щодо клієнтів-позичальників. Недоліком її є те, що
страховик не вступає в прямі відносини з банком, який, як третя особа, втрачає
можливість безпосереднього захисту своїх інтересів, що і обумовило відсутність попиту
на страхову послугу після нетривалого розвитку цього виду страхування.
На практиці більш розповсюджене страхування предмета застави. Цьому сприяють
такі два чинники: менша в порівнянні з двома попередніми формами ризиковість
страхування, точніше, краща контрольованість ризику і наявність законодавчого
забезпечення у вигляді Закону України «Про заставу».
Кожна з форм має свої переваги і недоліки, їх реалізація вимагає певних зусиль, в
тому числі з обґрунтування перед кредитором і перед боржником необхідності їх
використання.
Таким чином, в галузі страхування кредитних ризиків є такі невирішені питання:
- зміцнення фінансового стану та статусу страхових компаній;
- підвищення їх відповідальності при ухиленні від виплати відшкодування при
настанні страхового випадку – неповернення кредиту клієнтом;
- розробка нових методів і форм страхування кредитів;
- поступова трансформація страхування предметів застави в страхування кредитів,
виданих під заставу та ін.
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ БАНКІВСЬКИХ ІННОВАЦІЙ
В УКРАЇНІ
Грохольська М. Є., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: д.е.н., проф. Вовчак О. Д.
ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Київ

Банківництво є важливим сектором економіки, адже воно забезпечує кругообіг
коштів між суб’єктами господарювання, ліквідацію дефіцитів фінансових ресурсів в
короткостроковій перспективі та фінансове оздоровлення й стабілізацію економіки в
довгостроковій перспективі.
В умовах сьогодення динамічна та мобільна ринкова економіка вимагає
банківських інновацій, які є безумовною необхідністю та запорукою розвитку економіки.
Пропозиція банківської діяльності регламентована набором певних продуктів,
послуг та операцій. Операція в свою чергу являю собою дію разового характеру для
клієнта. Послуга – це комплекс операцій, спрямований на задоволення потреби клієнта, а
продукт – це сукупність банківських послуг.
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Тема інноваційності в сфері банківської діяльності є досить складною, оскільки
банки за своєю сутністю є установами досить консервативними, а сукупність
пропонованих банківських послуг, продуктів та операцій типово однорідними та
незмінними за своїм змістом, з чітко побудованою структурою та способом реалізації
[1]. До того ж банківська діяльність пов’язана з фінансовою діяльністю, рухом грошових
коштів, де присутні намагання відгородитися від поняття «ризику» настільки, наскільки
це можливо. А інновації та новаторські впровадження в цей час передбачають наявність
ризику та ймовірність відхилення від запланованих результатів.
Передумовами необхідності інноваційних впроваджень, зокрема в банківських
установах, є довгострокові очікування в майбутній перспективі незмінності та відносної
стабільності фінансових результатів. Позитивні та стабільні грошові потоки від
діяльності можуть слугувати сигналом того, що їх можна використати з більшою
користю та ефективністю.
За своїм змістом банківські інновації є новими способами реалізації банківських
послуг, новаторськими рішеннями в управлінській діяльності, новими допоміжними
технологічними рішеннями, що допомагають успішно провадити банківську діяльність
та будувати відносини між банком та клієнтами. Інновацією в банківській діяльності
може бути не тільки новостворений розроблений вітчизняним банком продукт, а й той
продукт, що був використаний раніше в зарубіжній практиці, але вперше з’являється на
вітчизняному ринку. Також банківська інновація в обов’язковому порядку передбачає
задоволення ринкового попиту та комерційну реалізацію.
Банківські інновації мають свої етапи впровадження, які полягають в аналізі ринку,
розробці ідеї, формуванні забезпечення реалізації інноваційного проекту та оцінку
результатів впровадження.
Класифікувати банківські інновації можна за сферою використання, спрямованими
на фактори впливу зовнішнього середовища та внутрішнього, також за інноваційним
потенціалом, які передбачають різний ступінь новизни інноваційних розробок, за
цільовою спрямованістю, сформованою новими продуктами, каналами збуту або ж
якісно новими технологічними рішеннями [3].
В умовах сьогодення основними тенденціями банківських інновацій в Україні є
такі:
1) монетизація даних, адже аналітична інформація банків може значно розширити
горизонти їх діяльності та побудувати налагоджені комунікаційні канали між банками та
клієнтами, забезпечити доступність інформації та обмін стратегічно важливих даних;
2) клієнтоорієнтованість та соціальна цінність (АБ «Укргазбанк», ПУМБ,
«РайфайзенБанкАваль», ПАТ «УкрСибБанк») передбачають пряме та опосередковане
залучення клієнтів до розробки інноваційної моделі розвитку банку, формування
індивідуального підходу до клієнтів замість стандартизованих пропозицій банківських
продуктів, впровадження програм соціального спрямування;
3) постійна доступність та інтернет-банкінг ( АТ КБ «Приватбанк», АТ
«Ощадбанк», ПУМБ, АТ «Укрексімбанк») здатні забезпечити вирішення численних
повсякденних фінансових питань, управління депозитними коштами, інформування з
приводу рахунків та інших питань за допомогою кол-центрів, компетентних операторів
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та розроблених мобільних додатків, які здатні зекономити час та зусилля банків та
клієнтів. Сьогодні 17 % банків, що оперують в Україні, передбачають супутнє
використання мобільного додатку;
4) безкарткові розрахунки за допомогою використання мобільного додатку
(PayPal, EXIMpay) дозволяють зменшити витрати на розрахунково-касове
обслуговування та покриття збитків від карткового шахрайства, розширити асортимент
запропонованих послуг, оскільки клієнт фізично лишатиметься з банком фактично на
постійній основі.
Характеристики зовнішніх факторів середовища застосування банківських
інновацій в Україні є такими [2]:
- сучасним українським банкам дуже складно конкурувати з іноземними по рівню
позичкових відсоткових ставках, внутрішнім організаційним процесам, технологічного
забезпечення, інновайній діяльності та рівню довіри потенційних клієнтів загалом;
- законодавство України встановлює досить жорсткі умови існування для
банківських установ, чому існують об’єктивні причини, адже банки, які мають токсичні
активи, низький рівень уставного капіталу, невисокий приріст кредитного портфелю
поступово вийшли та виходитимуть з ринку (в 2014-2017 роках це ознаменувало процес
під назвою «банкопад»), оскільки це посприяє оздоровленню бізнесу в країні через
деякий час та стійкості українських банків до макроекономічних шоків;
- низький рівень довіри до банківської системи внаслідок суттєвої перебудови, адже
після «банкопаду» Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не зміг компенсувати
кошти всім вкладникам, що і підірвало значною мірою рівень довіри до банків з боку
населення;
- в рамках очищення та оздоровлення банківської системи триває процесс
укрупнення та злиття неплатоспроможних банків з більш фінансово стійкими банками з
паралельною докапіталізацією перших [4].
Такі характеристики взагалі відсувають тему банківських інновацій та
конкурентоспроможності на ринку на другий план, оскільки посилене державне
регулювання в умовах сучасної дійсності, з одного боку викликане внутрішньою
нагальною необхідністю, оскільки для того, щоб обслужити економіку України
достатньо функціонування близько 60-70 банків, а з другого ж боку зовнішні видимі
ознаки проявилися в різкому обвалі курсу національної валюти, фінансовій
нестабільності, втрати довіри потенційних клієнтів до банків. Тому це своєрідна
перехідна ланка до становлення інноваційної моделі розвитку банківської діяльності в
країні.
Інноваційна модель банківського розвитку України найтісніше пов’язані з процесом
обміну інформацією. Близько половини інновацій в споживчому та корпоративному
обслуговуванні, що вже впроваджені в українське банківництво, були запропоновані
саме клієнтами [5]. Щоб вдало займатися розробкою, формуванням, впровадженням та
оцінкою інноваційних рішень, слід добре налагоджувати канали комунікаційних зв’язків
з клієнтами та партнерами.
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Банківські інновації являють собою комплекс регулюючих інструментів, а їх
впровадження – це об’єктивна необхідність та запорука стабільної діяльності
банківських установ.
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У ринковій економіці основною формою інвестиційного кредиту є банківський
кредит. Інвестиційне кредитування господарських суб'єктів і громадян  одна з
найважливіших функцій банків як спеціалізованих кредитних установ. У сучасних
умовах необхідно навчитися правильно і ефективно використовувати банківський
інвестиційний кредит в інтересах розвитку національної економіки України.
Організація процесу банківського кредитування інвестиційних проектів базується
на загальних принципах кредитування, до яких належать: строковість, цільовий
характер, платність і забезпеченість. Проте вони мають свої особливості, які відрізняють
банківський інвестиційний кредит від інших видів банківського кредиту.
На практиці вирізняють такі стадії кредитного процесу, управління якими банк
повинен ретельно організувати:
‒ розробка основних напрямів роботи банку з інвестиційного кредитування на
перспективу. Ця стадія включає в себе: оцінку макроекономічної ситуації в країні у
цілому, а також у регіоні, розробку внутрішньобанківських нормативних документів з
інвестиційного кредитування, визначення лімітів на інвестиційне кредитування (для
акціонерів, для нових та старих клієнтів, для певного виду кредиту тощо), підготовку
персоналу банку для роботи з інвестиційними позичками, розробку стратегії управління
кредитними ризиками при кредитуванні інвестиційних проектів;
‒ надання банківського інвестиційного кредиту. На цій стадії відбувається: розгляд
заявки на одержання інвестиційного кредиту позичальником, аналіз технікоекономічного обґрунтування об'єкта кредитування (інвестиційного проекту), вивчення
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кредитоспроможності клієнта та оцінка ризиків по позичці, визначення умов
забезпечення кредиту, підготовка та укладання кредитної угоди.
У процесі кредитування інвестиційних проектів банки повинні застосовувати ряд
організаційно-економічних прийомів видачі та погашення позичок. Сукупність цих
прийомів як конкретних дій з організації кредитного процесу, його регулювання
відповідно до принципів інвестиційного кредитування, називається механізмом
інвестиційного кредитування.
В Україні недооцінювання ролі інвестицій, як основної рушійної сили економічного
розвитку, призвело до втрати конкурентоспроможності та структурних викривлень
вітчизняного виробництва, перетворення країни в сировинний придаток розвинутих
держав та споживача імпортованих товарів з високою часткою доданої вартості.
Вважаємо, що банківське інвестиційне кредитування потребує стимулювання. Нині
вирішення проблеми стимулювання розвитку інвестиційного кредитування
ускладнюється кризовою ситуацією в країні, яка додала нових перешкод та факторів, що
зменшили інвестиційну активність суб'єктів економічної діяльності.
Беручі до уваги той факт, що банківський інвестиційний бізнес є таким, що
розвивається, сьогодні склалась думка, що він є малоефективним, зокрема через
відсутність структурних перетворень в економіці України та високим рівнем кредитного
ризику. За даними НБУ частка інвестиційних кредитів є дуже низькою. У період з 2010
по 2017 роки банки переважно надавали кредити у поточну діяльність, а їх частка
складала 80  90% кредитного портфелю. Частка кредитів в інвестиційну діяльність
коливалася в межах 5  10 %. Слід також зауважити, що банки переважно надавали
кредити суб'єктам господарювання (близько 80%) і лише незначну частину
інвестиційних кредитів (менше 15%) отримувало населення України [1, с. 4].
Оцінка теперішнього стану банківської діяльності в Україні свідчить, що її
специфіка значною мірою зумовлена характером сформованої ресурсної бази. Сьогодні
банкам ще не вдалося залучити значні обсяги довгострокових ресурсів, що, в свою чергу,
гальмує їх інвестиційну активність. Причинами невідповідності ресурсної бази банків
потребам довгострокового кредитування є низький рівень монетизації економіки, що
обумовив переміщення грошей у позабанківський сектор, тобто у тіньовий обіг, та
відплив капіталу за межі України. Крім того, діюча грошово-кредитна політика та
податкова система функціонують ще не на досить належному рівні, що також гальмує
розвиток ресурсної бази та не створює відповідних умов для зростання обсягів
інвестиційної діяльності банків. Надані кредити повертаються тільки після завершення
виробничого процесу, що призводить до затримки сплати податків 3, с.41.
Вирішення проблем ресурсної бази лежить у площині нарощування довгострокових
залучених коштів через підвищення рівня довіри до банківської системи. Для цього
необхідно знижувати кредитні та інвестиційні ризики за допомогою таких заходів:
1. Створення системи управління інвестиційною банківською діяльністю, в основі
якої повинні лежати спеціальні принципи інвестиційного кредитування.
2. Більш ретельно вивчати ризики на стадії оцінювання можливості кредитування.
3. Підвищення якісних вимог до забезпечення інвестиційних кредитів, тобто
обов’язкове використання іпотеки. Водночас комерційним банкам слід вживати кроки
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щодо зниження ризиків інвестування за рахунок побудови системи менеджменту
інвестиційної діяльності, яка базується на пошуку привабливих і прибуткових
інвестиційних проектів 3, с. 42.
Тому необхідно розробляти напрямки, які б дозволяли банкам приймати всебічну
участь в інвестиційних процесах та стабілізували їх інвестиційну діяльність. Такими
напрямками є:
- вдосконалення законодавчо-правової бази інвестиційної діяльності банків;
- збільшення ресурсної бази комерційних банків;
- розробка моделі участі банків в інвестиційній діяльності.
Щоб домогтися наявності ефективного механізму інвестування комерційні банки
повинні запровадити систему гарантій, яка покликана забезпечувати умови для
досягнення кінцевих цілей фінансування, задаючи параметри його окремим ланкам. Для
того, щоб збільшити пропозицію кредитів в інвестиційну діяльність необхідно
запроваджувати наступні заходи: - формування ефективної інвестиційної стратегії банку;
- застосування теорії портфельного інвестування; - використання системного підходу
щодо управління ризиками за активними кредитно-інвестиційними банківськими
операціями. Зазначені рекомендації не можуть повністю вирішити проблем, пов'язаних
із банківськими інвестиціями, але вони є рушійними у сфері вдосконалення
банківського інвестиційного бізнесу.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ
ПОТЕНЦІАЛОМ БАНКУ
Доценко Л. К., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Музичка О. М.
Львівський торговельно-економічний університет
В сучасних умовах розвитку банківської системи України особливої актуальності
набувають питання формування ресурсного потенціалу, оптимізації його структури та
вибору стратегій управління ним, оскільки від зростання ресурсного потенціалу банків
значною мірою залежать сприятливий інвестиційний клімат у країні та інтеграція
банківської системи у світове співтовариство. Зміцнення ресурсного потенціалу банків є
однією з передумов пожвавлення інвестиційної активності та виходу економіки з кризи.
За таких умов дослідження організаційно-економічних засад та особливостей
формування механізму управління ресурсним потенціалом банків залишається одним із
актуальних питань сучасності.
169

У наукових дослідженнях механізм управління ресурсним потенціалом банку
розглядається в контексті поділу на зовнішній, внутрішній і національний ресурсний
потенціал банківської системи. Ці механізми управління є взаємозв’язані і стосуються
таких аспектів діяльності банківських установ, як: 1) інформаційне забезпечення; 2)
ринковий механізм регулювання банківської діяльності та ступінь інтеграції економіки у
світову фінансову систему; 3) система методів та прийомів реалізації стратегічного
управління зовнішнім ресурсним потенціалом банків; 4) державне нормативно-правове
регулювання банківської діяльності та відповідність вітчизняної законодавчої бази
міжнародним правовим нормам ведення банківської справи [1].
Цільові орієнтири формування механізму управління ресурсним потенціалом
банківських установ спрямовуються на забезпечення максимізації прибутку власників
банків у поточному та перспективному періодах, що зумовлює його раціональне
використання для створення ринкової вартості, здатної покрити всі витрати, пов’язані з
його використанням, і забезпечує прийнятний рівень доходів на умовах, адекватних
ризику вкладників капіталу [3, с. 19].
З огляду на це, досягнення цілей і завдань фінансового менеджменту банку в сфері
управління його ресурсним потенціалом є складним і багатогранним завданням, яке
потребує передусім визначення інструментів як дієвого засобу досягнення намічених
цілей і реалізації поставлених завдань. Інструменти управління ресурсним потенціалом
банку можна розглядати в контексті сукупності форм, методів, прийомів і засобів
мобілізації ресурсів для досягнення поставлених цілей з врахуванням оптимального
співвідношення між прибутковістю, ліквідністю та ризиком, які є визначальними
факторами при оцінці фінансової стійкості і надійності банку.
Процес управління ресурсним потенціалом банку повинен спрямовуватися на
вирішення комплексу як поточних (тактичних), так і стратегічних цілей і завдань,
зокрема окремими з них можуть бути  визначення оптимального обсягу залучення
ресурсів комерційними підрозділами банку, виходячи з цілей максимізації прибутку при
забезпеченні встановленого рівня ліквідності;  встановлення цінових орієнтирів для
всіх комерційних підрозділів банку, які залучають і / або розміщують ресурси; 
здійснення контролю за ризиком незбалансованої ліквідності і процентним ризиком
банку.
Механізм управління ресурсним потенціалом банку передбачає необхідність
встановлення оптимального співвідношення між ліквідністю банку та його
прибутковістю з урахуванням прийнятного рівня ризику. Розробляючи модель
ресурсного забезпечення діяльності комерційного банку, важливо застосувати
відповідну концептуальну основу, головним принципом якої має стати оптимізація
структури пасивів, оскільки саме вони і є першоджерелом ресурсів, що в кінцевому
підсумку раціоналізує управлінський процес у напрямі формування банківських
ресурсів, виходячи з реальних потреб у їх використанні. Цього можна досягти,
узгодивши структуру пасивів та активів банку, що передбачає використання стратегії
управління ними. До того ж, при виборі методів управління ресурсним потенціалом
кожен банк виходить з власної концептуальної основи його діяльності, тому вибір форм і
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методів управління ресурсним потенціалом окремого банку носить дещо суб’єктивний
характер [2, с. 51].
Управління фінансовими ресурсами банку розглядається як з кількісної, так і з
якісної точок зору. Кількісна сторона полягає у всезростаючому розвитку пасивних
операцій банків із метою залучення якомога найбільшої кількості ресурсів. Якісна
сторона управління залученими банківськими ресурсами тісно пов’язана з розробкою
напрямів їх розміщення, що дозволяє найбільш ефективно їх використовувати. Якісне
управління можливе лише при здійсненні комерційними банками тісного взаємозв’язку
пасивних операцій з активами.
До інструментів управління фінансовими ресурсами банку можна віднести:
відсоткові ставки, дивідендну політику, терміни залучення та розміщення ресурсів,
способи видачі та погашення кредитів, емісію цінних паперів банком тощо.
Отже, механізм управління ресурсним потенціалом банку передбачає використання
сукупності форм, фінансових методів, важелів та інструментів з метою акумулювання
фінансової складової ресурсного потенціалу – власних, позичених та залучених ресурсів
банків з метою забезпечення банків та суб’єктів економіки достатнім обсягом ресурсів.
Формування фінансових ресурсів банку передбачає виявлення організаційноінформаційних зв’язків фінансового механізму банків з ринковим середовищем, що
дасть змогу підвищити маневреність та збільшити кількість доступних варіантів
забезпечення достатнього обсягу різних видів банківських ресурсів [2].
Формування організаційно-економічного механізму управління ресурсним
потенціалом банку потребує певних передумов та дотримання певних принципів,
зокрема: безперервності планування, комплексності управління, безперервності
управління, економічності управління, суспільності управління, часових та просторових
меж управління. Таким чином, управління ресурсним потенціалом банку – це складний і
багатогранний процес, сутність якого полягає в пошуку та реалізації на практиці
найбільш ефективних рішень по формуванню, розподілу й використанню фінансових
ресурсів.
Оскільки визначення фінансового механізму формування ресурсного потенціалу
розуміємо як певну систему елементів, реалізація цього механізму розкривається за
допомогою структурно-функціональної моделі, яку необхідно розглядати як процес
вибору банком у межах розробленої ресурсної стратегії фінансових методів та
інструментів виявлення і реалізації ресурсних можливостей всередині країни та на
зовнішніх ринках, що дозволяє банкам чинити вплив на ринкове середовище шляхом
проведення активних операцій, знаходити адекватну наявним фінансовим ресурсам нішу
ринку та діяти у її межах, а також за рахунок постійного збільшення ресурсного
потенціалу освоювати нові сегменти вітчизняного та міжнародного ринків банківських
послуг.
Отже, механізм формування ресурсного потенціалу передбачає застосування
сукупності фінансових методів та інструментів з метою акумулювання власних,
позичених та залучених ресурсів банків. Відповідно до цього, умови формування та
розвиток можливостей банку визначають інші елементи потенціалу, які впливають на
обсяг та структуру фінансових ресурсів. Фінансовий механізм формування ресурсного
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потенціалу перебуває у прямому зв’язку з фінансовою складовою потенціалу, однак інші
елементи хоча й не виступають об’єктом прямого управління, визначають джерела та
методи формування фінансових ресурсів, впливають на їх структуру та обсяг.
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Драннік Ю. О., магістр,
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Науковий керівник: к.е.н., доц. Музичка О. М.
Львівський торговельно-економічний університет
Сучасний розвиток банківського бізнесу пов'язаний із значною кількістю ризиків,
які з урахуванням глобалізаційних процесів, політичних, економічних проблем в Україні
та світі, розвитку технологічних та інформаційних систем, мають тенденцію до
трансформації, що суттєвим чином ускладнює процес їх ідентифікації та застосування
превентивних заходів щодо їх нівелювання. З огляду на зазначене, доцільним є
удосконалення методичного інструментарію моніторингу ризиків банків для
забезпечення їх фінансової стійкості та підвищення конкурентоспроможності на
фінансовому ринку.
У стратегії ризик-менеджменту важливо застосовувати низку правил, на підставі
яких здійснюють вибір того або іншого прийому управління ризиком і варіанта рішень:
максимум прибутку; оптимальне поєднання прибутку і величини ризику; оптимальна
вірогідність результату. Вплив на ризик – застосування конкретних заходів
попередження і мінімізації ризику. Активне управління ризиками передбачає вирішення
і прийняття банком відповідних стратегій, таких як: уникнення ризику – це свідоме
рішення не піддаватися певному виду ризику (але уникнути ризику вдається не завжди);
запобігання ризику, що зводиться до дій, які застосовують для зменшення вірогідності
втрат і для мінімізації їх наслідків. Такі дії можуть проводитися до завдання збитку, під
час нанесення збитку і після того, як він трапився; прийняття ризику, яке полягає в
покритті збитків за рахунок власних ресурсів; перенесення ризику полягає в перенесенні
ризику на інших осіб [1, с. 29].
У даний час у банківській сфері інструментально-методичний базис моніторингу
визначається комплексом використовуваних методів, інструментів і процедур. Вибір і
використання методів системного підходу моніторингу банківських ризиків багато в
чому залежить від напрямку проведення моніторингу. Дослідження системного підходу
комплексного моніторингу дозволили для характеристики методів і способів здійснення
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моніторингу банківських ризиків виділити: 1) методи оцінки даних (кількісний і якісний
аналіз ризику); 2) аналіз на основі концепції ризикової вартості. Вибір і використання
методів системного підходу моніторингу банківських ризиків залежить від напрямку
проведення моніторингу.
Основними принципами системи оцінки фінансових ризиків банку є: однотипність,
непропорційність, транзитивність та адитивність [2, с. 38].
1. Однотипність ризиків означає, що всі учасники банківської діяльності розуміють
ризики однаково.
2. Непропорційність – зростання ризику не є прямо пропорційним до збільшення
інтенсивності діяльності банку.
3. Транзитивність – якщо перша ситуація менше ризикована, ніж друга, а друга
менше, ніж третя, то це означає, що перша ситуація менш ризикована, ніж третя.
4. Адитивність – якщо ризик першого виду діяльності дорівнює – R(1), а другого –
R(2), і обидва види банківської діяльності відбуваються одночасно, то загальний ризик
дорівнює сумі цих ризиків: R=R(1)+R(2).
Тепер перейдемо безпосередньо до методів кількісної оцінки фінансових ризиків
(табл. 1).
Таблиця 1
Порівняльна характеристика методів кількісної оцінки
фінансових ризиків банку
Метод
Статистичний метод
(Метод «Монте–Карло»,
VaR–метод)
Експертний метод (метод
Дельфі, метод «дерева
рішень», метод
коефіцієнтного аналізу,
метод рейтингів)
Аналітичний метод
(стрес-тестування,
дюрація, GAP-аналіз)
Метод аналогій
Комбінований метод

Переваги
Досить високе визначення
розмірів збитку і ймовірність
їх настання в майбутньому

Недоліки
Необхідність обробки
великого обсягу статистичної
інформації

Ефективний при відсутності
достовірної інформації чи її
недостатності

Суб'єктивний характер

Містить у собі можливості
факторного аналізу
параметрів
Коли неможливо застосувати
інші методи аналізу
Синергетичний ефект

Джерело: [3]

Трудомісткий
Важко створити умови, у яких
повторився б минулий досвід
Трудомісткий, потребує
обробки великого обсягу
статистичної, бухгалтерської
та управлінської інформації

Статистичні методи використовуються, в основному, для оцінки кредитного
ризику. Втрати від операційно-технологічного ризику можна спрогнозувати за
допомогою методу Дельфі чи методу «дерева рішень» (дані методи належать до методів
експертних оцінок). Статистичні методи базуються на аналізі статистики втрат і
прибутків з метою визначення ймовірності події та встановлення величини ризику.
Ґрунтуються дані методи на теорії ймовірності розподілу випадкових величин.
Метод експертних оцінок схожий на статистичний. Принципова різниця полягає в
тому, що експертний метод передбачає вивчення оцінок, зроблених різними фахівцями
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(внутрішніми чи зовнішніми експертами). Експертна оцінка може бути отримана як
після проведення спеціальних досліджень, так і при використанні накопиченого досвіду
провідних спеціалістів.
Наступний вид експертного методу – це метод «дерева рішень». Даний метод
припускає графічну побудову можливих варіантів рішень. Використовуючи спеціальні
методики розрахунку імовірності, спеціалісти оцінюють кожен шлях і потім вибирають
менш ризикований.
Для кількісного визначення кредитного ризику використовується метод
коефіцієнтного аналізу і метод рейтингів.
Метод коефіцієнтного аналізу полягає в експертному аналізі та зіставленні
економічних коефіцієнтів, які характеризують фінансовий стан банку, із середніми
показниками відповідної групи банків за конкретний період часу. Відповідно до методу
рейтингів, кожен банк за певною методикою розраховує рейтинг і робить висновок про
кредитоспроможність та фінансовий стан контрагента. Головним недоліком усіх
перерахованих вище експертних методів є суб'єктивний характер оцінок.
Аналітичний метод базується на теорії ігор і передбачає наступні етапи: 1) вибір
ключового показника (наприклад, внутрішня норма прибутковості); 2) визначення
факторів, що впливають на ключовий показник (рівень інфляції, стан економіки тощо);
3) розрахунок значень ключового показника при зміні параметрів ринку.
З найбільш поширених підходів до розуміння сутності моніторингу банківських
ризиків і його практичного застосування можна виділити інформаційно-аналітичний,
контрольний і інтегративно-індикативний способи. Моніторинг доцільно проводити на
основі інтегративно-індикативного методу, який дозволяє забезпечити якісне
параметричне спостереження за ризиками.
Розгляд моніторингу як функціональної системи протидії виникненню і розвитку
банківських ризиків має на меті підтримки стабільності в банківській сфері і мінімізації
ризиків і їх наслідків. Вивчення моніторингу банківських ризиків як окремого виду
діяльності на всіх рівнях управління банківською системою дозволило визначити його як
систематизовану роботу фахівців і структурних підрозділів комерційних банків і НБУ з
використанням специфічних інструментів і методів.
Таким чином, в умовах становлення сучасного ринкового господарства України
розвиток методів аналізу фінансових ризиків є важливим завданням. Але при цьому
потрібно пам'ятати, що формальні моделі (особливо статистичні) є обмеженими та
спрощеними. З одного боку, така спрощеність робить їх дуже корисними для
ідентифікації і виміру ризиків, а з іншого, це є і суттєвим недоліком, оскільки моделі не
можуть повною мірою передати динамічні та складні процеси в умовах радикальних
змін факторів зовнішнього середовища (кризи).
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕПОЗИТНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ В УКРАЇНІ
Дяків І. І., бакалавр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н. доц. Рущишин Н. М.
Львівський торговельно-економічний університет
На сучасному етапі економічного розвитку депозитна діяльність українських
банківських установ має велике значення для їх ефективного функціонування. Саме
наявність достатнього обсягу ресурсів для банків є основою при здійсненні великої
кількості активних операцій, що дозволяє отримувати максимальні прибутки та
диференціювати ризики.
Ефективна депозитна діяльність на ринку банківських послуг має максимально
задовольняти різноманітні цільові потреби клієнтів шляхом розробки і впровадження
модифікацій депозитних продуктів та удосконалення технологій депозитного
обслуговування роздрібних клієнтів. Це дасть змогу залучати більшу кількість клієнтів,
завойовувати нові сегменти ринку й проводити успішну конкурентну боротьбу. У разі
досягнення цієї мети можна зробити висновок про дотримання банком принципу гнучкої
депозитної політики.
Слід зазначити, що депозитна діяльність банків залежить від обраної концепції
формування та реалізації депозитної політики, її суть необхідно розглядати як у
широкому, так і у вузькому значеннях. У широкому – депозитну політику банків
характеризують як стратегію і тактику банків при його діяльності щодо залучення
ресурсів із метою повернення, а також при організації та управлінні депозитним
процесом. Під депозитною політикою у вузькому значенні розуміють стратегію і тактику
банків в частині організації депозитного процесу з метою забезпечення їх ліквідності [1,
с. 835]. В процесі реалізації депозитної політики формується депозитний портфель, який
є вагомим джерелом формування фінансових ресурсів банків. Динаміка зобов’язань та
депозитного портфеля банків України за 2013-2017 рр. наведена у табл. 1.
З даних наведених у табл. 1 сукупний обсяг депозитного портфелю банків України
за останніх 5 років збільшився на 204,6 млн. грн. та склав 907,5 млн. грн. на 01.01.2018 р.
Питома вага депозитів в загальній сукупності зобов'язань банків України за 2013-2017
рр. зросла на 13,7 %, з 64,8 станом на 01.01.2014 р. до 77,4 % на 01.01.2018 р.
Незважаючи на визнання неплатоспроможними ряду банківських установ, їх вплив на
загальний обсяг зобов’язань був незначним, оскільки їх депозитний портфель був
невеликим [2].
Депозитний портфель банків України формується з депозитів як юридичних так і
фізичних осіб, строкових і на вимогу та ін. За досліджуваний період обсяг депозитів
фізичних осіб перевищував суму депозитів юридичних осіб, що дає підстави
стверджувати про віднову довіри населення до банківських установ. Динаміка складу
депозитів банків України за 2013-2017 рр. в розрізі видів наведена на рис. 1.
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Таблиця 1
Динаміка зобов’язань та депозитного портфеля банків України
за 2013-2017 рр,. млн. грн.
Показник

На початок року
01.01.2016
01.01.2017

01.01.2014

01.01.2015

1085,5

1168,83

1150,7

1133

Загальний обсяг зобов’язань
банків України, млн. грн.
Темп змін, %
Депозитний
порфель
банків
України, млн. грн.
Депозити юридичних осіб, млн.
грн.
Темп змін, %
Питома
вага
депозитів
юридичних осіб від загального
обсягу зобов’язань , %
Депозити фізичних осіб, млрд.
грн.

01.01.2018
1172,8

-

107,7

98,4

98,5

103,5

702,9

718,2

760

860

907,5

261,1

295,5

360,5

424,2

427,5

-

113,2

91,2

117,6

100,8

24

25,3

31,3

37,4

36,5

441,8

422,7

399

435,8

480

-

95,7

94,4

109,2

110,1

40,7

36,2

34,7

38,5

40,9

64,8

61,4

66,1

75,9

77,4

Темп змін, %
Питома вага депозитів фізичних
осіб від загального обсягу
зобов’язань , %
Питома
вага
депозитів
в
структурі зобов’язань банків
України, %

Джерело: складено на основі [2, 3]

400

50,0%

359,3

350

325,4
47%

300

253

250
200
150
100

188,8178,1
137,3
123,7
43,3%
82,5 82,9

224,6
198,1
173,9
175,8
121,6

119,7

97,3

292

320,5
301,9

47%
238

122

211,4 213
188
147,6

107,5

49%

326,3
303,9
264
244,6 235
45,7%

235,8 241
183,3

200

122,2115,3

153,6162,9
123,5

49,0%
48,0%
47,0%
46,0%
45,0%
44,0%
43,0%
42,0%

50

41,0%
40,0%

0
01.01.2014

01.01.2015
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Строкові кошти фіз.ос.

Строкові кошти юр.ос.

Кошти юр.ос. на вимогу

Кошти фіз осіб на вимогу

Кошти фіз.ос. в іноземній валюті

Кошти юр.ос. в іноземній валюті

Кошти юр.ос. в національній валюті

Кошти фіз.ос. в національній валюті

Рівень доларизації

Рис. 1. Динаміка складу депозитів банків України за 2013-2017 рр. в розрізі
видів (млрд. грн.) та рівня доларизації ( %)
Джерело: складено на основі [2, 3]
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Як бачимо з рис.1, найбільшу суму в обсязі депозитів займають строкові кошти
фізичних осіб та кошти юридичних осіб на вимогу. Найменший обсяг банківських
депозитів був у 2016 рр., проте до 2018 він поступово збільшувався. На дане зростання
депозитів вплинули зміни в економічній та політичній ситуації в країні. За
досліджуваний період обсяг депозитів фізичних осіб в іноземній валюті перевищив суму
депозитів юридичних осіб в іноземній валюті, на що вплинув рівень доларизації в країні,
який за 2013-2017 рр. зріс з 43,3 % на 01.01.2014 р. до 45,7 % на 01.01.2018 р. До 2017
року рівень доларизації підвищувався – це пояснюється тим, що курс долара на
01.01.2016 р. становив 24,04 грн. за дол., а вже на 01.01.2017 р. він зріс до 27,19 грн. за
дол. Дана ситуація підриває довіру населення до національної валюти і долар заміщує
гривню у вкладах та розрахунках. Поряд з тим, з 01.01.2017 р. до 01.01.2018 р. рівень
доларизації впав на 2 %, але депозити в іноземній валюті у фізичних осіб збільшились.
Це пояснюється тим, що курс долара коливається, але на одному рівні, тобто стає
стабільним у відношенні до гривні і клієнти продовжують залишати свої кошти в
іноземній валюті, проте на рівень доларизації це не впливає, адже гривня стабілізується.
Депозитна діяльність банків повинна бути спрямована на розробку депозитної
стратегії, яка б була направлена на залучення нових клієнтів, а саме: стратегія розвитку
та стратегія диверсифікації; утримання існуючих клієнтів (стратегія проникнення);
впровадження нових напрямків розвитку в продуктах та послугах (інноваційна стратегія)
[3, с. 836].
Основними напрямами підвищення ефективності проведення депозитної діяльності
банківськими установами є:
- розроблення новітніх продуктів щодо фінансового планування й управління
капіталом клієнта, які полягають у тому, що спеціалісти банків складають детальний
перелік доходів і витрат клієнта на рік уперед, в якому враховуються податкові
зобов'язання клієнта та інші складові;
- залучення до роботи в банках досвідчених менеджерів зі знанням психології для
забезпечення більш продуктивної роботи з клієнтами;
- розповсюдження реклами, яка б містила інформацію щодо умов залучення
вкладів та основних аспектів депозитної політики банків, для формування довіри
можливих клієнтів [4, с. 630].
Депозитна діяльність банків насамперед пов’язана із забезпеченням стабільної
ресурсної бази на вигідних для банків умовах та захисту інтересів вкладників та
кредиторів. З метою удосконалення зазначеного процесу вважається за доцільне:
– фонд гарантування вкладів фізичних осіб повинен підвищити ставку по валютних
та гривневих депозитах;
– ініціювання прийняття законодавчих норм щодо перегляду положень
дострокового розірвання депозитних договорів;
– у межах проектів поширенням фінансової грамотності, за необхідне є проведення
інформування громадян про переваги депозитів. Окрім поліпшення захищеності та умов
депозитів, необхідно також боротись із нерозумінням можливостей та переваг
банківських послуг із стереотипами щодо їх ненадійності;
– альтернативою ощадним вкладам (але не заміщенням) повинні стати додаткові
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типи депозитів, які заохочують довгострокові заощадження у гривні [3, c. 836].
Депозитна діяльність залежить від того наскільки якісно та професійно банківські
установи зможуть задовольнити вимоги та очікування клієнта, адже подальша поведінка
суб’єктів економічної діяльності та домашніх господарств, суттєво може вплинути на
результати діяльності банків. Головною метою банківських установ на даний момент є
приділення особливої уваги фінансовій грамотності населення, адже потенційні клієнти
банків повинні розуміти і знати, що розміщувати на депозит їм вигідніше, ніж зберігати
гроші вдома чи деінде. Також важливим є етап залучення клієнта на довгостроковій
основі, а цьому сприятимуть спеціальні типи вкладів, які слугуватимуть своєрідною
рекламою та заохоченням до банківських продуктів, а особливо депозитів.
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РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ
Остаповець А. П., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: д.е.н., проф. Черкасова С. В.
Львівський торговельно-економічний університет
Інвестиційна діяльність є важливим видом господарської діяльності фінансових
інститутів. Правове регулювання засад інвестиційної діяльності в Україні здійснюється
Законом України „Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 р. [1]. Цей закон
визначає основні принципи інвестиційної діяльності, об’єкти та суб’єкти інвестиційної
діяльності, встановлює гарантії щодо здійснення інвестування в Україні.
Інвестиційна діяльність за зазначеним Законом являє собою сукупність практичних
дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій [1]. Інвестиційна
діяльність здійснюється банківськими установами на професійних засадах, забезпечуючи
реалізацію фінансових операцій або створюючи умови для їх проведення у майбутньому.
Банківська інвестиційна діяльність це діяльність щодо вкладення нагромаджених
ресурсів в обрані активи з метою отримання доходу та збереження коштів.
В Україні сформована банкоцентрична модель фінансового посередництва, за якою
банкам належить ключова роль в реалізації фінансових операцій. Банки не лише
забезпечують універсальне фінансування економіки, а й за рахунок акумульованих
коштів здійснюють інвестиції у фінансові активи. Інвестиції у фінансові активи належать
до активних операцій банків, які здійснюються з метою одержання прибутку,
диверсифікації вкладень та захисту ресурсів від інфляційного знецінення.
В сучасних умовах банки займають провідне місце в інституційній структурі
фінансової системи країни. Порівняно з іншими фінансовими установами ними
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нагромаджений найбільший обсяг активів, що дає їм змогу виконувати роль провідних
інституційних інвесторів на фінансовому ринку.
Серед науковців немає заперечень стосовно важливої ролі фінансових інвестицій в
банківській діяльності. Так, Л. Примостка виділяє такі функції портфеля цінних паперів
банку, як генерування доходів, диверсифікація активів з метою зниження ризиків,
підвищення ліквідності банківської установи, зниження податкових виплат, поліпшення
фінансових показників діяльності банку, можливість використання як застави та ін. [2, с.
95].
Про тісне поєднання процесів кредитування та інвестування в діяльності банків
свідчить активне поширення в світовій практиці спеціалізованих інвестиційних та
іпотечних банків, перший досвід утворення та діяльності яких має місце і в Україні. За
українським законодавством банк є спеціалізованим, якщо більше 50 відсотків його
активів є активами одного типу [3]. Активи інвестиційного банку складаються з
довгострокових цінних паперів, боргових зобов’язань та інших фінансових вкладень.
Активи іпотечного банку розміщуються в процесі інвестиційних операцій під заставу
землі, іншого нерухомого майна та в іпотечних цінних паперах.
Вітчизняне законодавство дозволяє банкам бути активними учасниками фондового
ринку, реалізуючі функції інвестування як у власних інтересах, так і в інтересах своїх
клієнтів. Більшість банків в Україні є інфраструктурними учасниками цього ринку,
виступаючи в якості торговців цінними паперами, членів фондових бірж і позабіржових
торговельних систем, що спрощує процеси інвестування та підвищує їх оперативність.
Існують особливості банківського інвестування, зумовлені специфікою
господарської діяльності та завданнями цих інститутів у фінансовій системі країни. Для
банків процес вкладення ресурсів в цінні папери доповнює основну кредитну діяльність,
здійснюється для диверсифікації активів і зменшення ризиків. За рахунок інвестицій в
цінні папери банки можуть приймати участь у створенні інших суб’єктів
господарювання, зокрема дочірніх підприємств і асоційованих компаній, та здійснювати
контроль за їх діяльністю. Вкладення коштів в державні цінні папери забезпечують
формування резервів банку та підвищують надійність банківських інвестицій. Напрями
та обсяги інвестування визначаються банками самостійно, виходячи з розробленої
інвестиційної стратегії та з врахуванням економічних нормативів НБУ.
Необхідність збільшення обсягів внутрішніх інвестиційних ресурсів для розвитку
економіки вимагає посилення ролі банків в інвестиційних процесах та збільшення
обсягів банківських інвестицій в ефективні інструменти фінансового ринку з метою
зростання прибутковості активів та диверсифікації діяльності.
В сучасних умовах на банки покладається актуальне завдання державної
інвестиційної політики – створення сприятливого середовища для нагромадження
фінансових ресурсів суб’єктами економіки і забезпечення функціонування ефективного
механізму їх трансформації в інвестиції.
Активізація банківського інвестування здатна забезпечити зростання вкладень
ресурсів банків в реальний сектор економіки, збільшення обсягів внутрішніх
інвестиційних ресурсів, здешевлення вартості капіталу для суб’єктів господарювання та
зростання доходів власників заощаджень.
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У процесі діяльності кожна банківська установа незалежно від своєї спеціалізації
стикається із різноманітними ризиками, що можуть як позитивно, так і негативно
впливати на результати її роботи.
Поняття "ризик" досить часто зустрічаємо в науковій економічній та довідковій
літературі. При цьому його розглядають як з широкої та вузької точок зору, так і з
позицій Національного банку і самих банківських установ. Зокрема, у широкому аспекті
під ризиком розуміють невизначеність щодо здійснення тієї або іншої події в
майбутньому. Ризик вимірюється ймовірністю того, що очікувана подія не відбудеться і
це призведе до небажаних наслідків. Таким чином, ризик породжується невизначеністю,
випадковістю, спонтанністю природних явищ чи процесів, браком повної інформації про
подію, неможливістю точного прогнозу щодо майбутнього розвитку події тощо.
Ризик притаманний всім сферам банківської діяльності. Більшість ризиків пов’язані
з активними операціями комерційного банку, насамперед кредитною та інвестиційною
діяльністю. Діяльність банку по залученню коштів на вклади, цінні папери, а також
розрахункові то поточні рахунки також пов’язана з багатьма ризиками. Той факт, що
банк здійснює одночасно і активні і пасивні операції, означає наявність додаткових
чинників ризику, а також особливого підходу до обмеження їх впливу.
Ризик (з позиції Національного банку) – це ймовірність того, що події, очікувані або
неочікувані, можуть мати негативний вплив на капітал або надходження банку.
Банківський ризик виражається ймовірністю одержання таких небажаних результатів, як
втрата прибутку і виникнення збитків внаслідок несплати позичальником платежів за
виданими кредитами, скорочення ресурсної бази, втрати прибутків внаслідок значних
коливань валютних курсів та процентних ставок тощо.
Основними причинами виникнення ризиків у сучасній банківській діяльності є:
- невизначеність цілей банку чи їхньої пріоритетності, суперечливість окремих
стратегічних завдань;
- моменти випадковості у діяльності банку або відсутність аналізу закономірностей
розвитку явищ;
- обмеженість у часі для об'єктивної оцінки ситуації, в якій перебуває той чи інший
банк;
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- наявність неповної інформації щодо тенденцій розвитку діяльності банку чи
можливих змін фінансового стану його клієнтів. Тобто ризики банківської діяльності
можуть бути зумовлені як неправильно обраною стратегією чи незадовільним рівнем
керівництва, так і неефективністю внутрішньобанківського контролю за здійсненням
операцій, недостатнім рівнем підготовки банківських фахівців. Важливим джерелом
банківських ризиків є ще й так звані "зони конкуренції", тобто можливі сфери зіткнення
інтересів банку з іншими контрагентами на ринку [1].
Примостка Л. О. подає класифікацію, за якою банківські ризики поділяються на
зовнішні і внутрішні. До зовнішніх відносяться макроекономічні, політичні, правові,
інфляційні ризики, а також ризик країни. Внутрішні поділяються на фінансові і
функціональні. До функціональних ризиків відносять: технологічний, операційний,
документарний, стратегічний ризик, а також ризики трансакції та зловживань. Фінансові,
своєю чергою, поділяються на цінові (валютний ризик, відсотковий ризик, ризик зміни
вартості цінних паперів, ризик зміни цін на фізичні активи) та нецінові (ризик
ліквідності, кредитний ризик, ризик неплатоспроможності, ризик варіабельності
дохідності банку, окремих банківських портфелів та операцій) [2].
Внутрішні ризики виникають у результаті діяльності самого банку і залежать від
операцій, які він проводить. Відповідно вони пов’язані з [3, с. 181–182]:
1) активами банку (кредитні, валютні, ринкові, розрахункові, лізингові,
факторингові, касові, інвестиційні ризики тощо);
2) зобов’язаннями банку (ризики за вкладами та іншими депозитними операціями,
за міжбанківськими кредитами, отриманими кредитами);
3) якістю управління банком власними активами і пасивами (процентний ризик,
ризик незбалансованої ліквідності, неплатоспроможності, ризик структури капіталу,
недостатності капіталу);
4) ризиком реалізації фінансових послуг (операційні, технологічні, стратегічні,
адміністративні, бухгалтерські ризики, а також ризики, пов’язані з інноваціями,
безпекою, зловживаннями).
Внаслідок зміни умов функціонування банків сукупність ризиків, які
супроводжують банківську діяльність щоразу поповнюється, зокрема стають
актуальними "нетрадиційні" види ризиків, такі як інноваційний ризик, ризик країни,
конкурентний ризик тощо.
Сьогодні значний вплив на діяльність банків має конкурентний ризик. Дослідження
даного ризику проводиться комплексно, враховуючи діяльність банків-конкурентів,
банків, які належать до однієї групи за обсягом активів, філій закордонних банків, що
виходять на український фінансовий ринок з новими якісними і недорогими
банківськими продуктами.
Жоден банк не може повністю запобігти негативному впливу чинників ризику,
однак має враховувати їх у своїй діяльності та розробляти відповідні заходи для
своєчасної адаптації чи нейтралізації їхньої дії. Загострення конкуренції, фінансова
лібералізація і диверсифікованість ринків ставлять перед банківськими установами нові
проблеми і сприяють появі нових ризиків. Банківські установи є успішними, коли
прийняті ризики контрольовані та знаходяться в межах їхніх фінансових можливостей.
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Отже, безпечне та стабільне функціонування банків безпосередньо залежить від
визначення економічної сутності ризику, правильної оцінки та класифікації ризиків.
Специфіка банківських ризиків тісно пов’язана з сутністю банківської діяльності, яка
переважно обумовлюється виконанням функцій фінансового посередництва на
грошовому ринку. Банківські установи стикаються з різними видами ризиків, які
необхідно швидко ідентифікувати і вжити заходів для зниження негативних наслідків
їхнього впливу. Сьогодні збільшується кількість та посилюється інтенсивність дії
банківських ризиків. Формуючи систему заходів нейтралізації банківських ризиків, треба
враховувати можливості й загрози функціонування банків на фінансовому ринку, сильні
та слабкі позиції, а також особливості завдань управління банківською діяльністю.
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СТАН БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ТА ПРОГНОЗИ
ЙОГО РОЗВИТКУ
Романюк В. Ю., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник к.е.н., доц. Сич О. А.
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Фінансова стабільність банківського сектору є однією з ключових функцій
Національного банку України відповідно до Закону України «Про Національний банк
України». На фінансову стабільність банків впливають як дії усіх гілок української
влади, так і учасників грошового ринку.
Станом на 01.07.2018 р. кількість банківських установ залишилась на рівні 82
одиниці. Макроекономічна ситуація в країні в 1 півріччі 2018 р. була сприятливою для
банківського сектору через високі темпи економічного зростання, відсутність великих
скачків валютного курсу на грошовому ринку та уповільнення інфляції. За даними НБУ
знизився кредитний ризик та ризик прибутковості. Ризик достатності капіталу,
ліквідності та валютний ризики не зазнали змін [1].
Позитивним зрушенням стало стійке внутрішнє фондування – кошти населення та
бізнесу на депозитних рахунках зростають, вони становлять більше 80% загальних
зобов’язань банківського сектору. Спостерігається низький попит на валютне
фондування, оскільки відновлення кредитування у валюті відбувається повільно [3].
Валовий зовнішній борг банків скорочується протягом останніх 3-х років. На кінець 2017
р. він становив 6,2 млрд. дол., значну частину якого (більше 50%) становлять кредити
міжнародних фінансових організацій державним банкам та міжбанківський кредит.
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Майбутнє зростання зовнішнього фондування певною мірою залежить від готовності
державних банків погашати чи рефінансувати єврооблігації, за якими у 2019 р.
заплановано значні виплати.
Зміна строкової структури зобов’язань відбулася через зменшення довгострокового
зовнішнього фондування та збільшення частки депозитів. Це, у свою чергу, із
зростанням частки клієнтських коштів призводить до ризиків ліквідності для
банківського сектору, для уникнення яких банківським установам слід зберігати запас
високоліквідних активів. Також слід змінити політику процентних ставок, щоб
стимулювати населення на відкриття довгострокових депозитів, оскільки серед вкладів
населення переважають короткотермінові депозити строком до 3 місяців [2].
НБУ запровадив новий норматив – коефіцієнт покриття ліквідності з метою
зведення до мінімуму ризику невиконання банківськими установами своїх зобов’язань у
кризовий період економіки. Цей норматив з 01.01.2018 р. розраховують у тестовому
режимі, а з кінця 2018 р. він стане обов’язковим у продуктивному режимі.
Щодо фінансових результатів, то в 2 кварталі 2018 р. банківський сектор отримав
збиток в розмірі 0,4 млрд. грн., вагомою причиною цього стало відрахування до резервів
Приватбанку (операційно прибуткового). Загалом за 1 півріччя 2018 р. фінансовий
результат становив 8,3 млрд. грн. прибутку. Також варто зауважити збільшення чистих
процентних доходів через зменшення вартості фондування та чистих комісійних доходів
за рахунок відновлення попиту на банківські послуги.
Варто підкреслити, що найпомітнішим у 2018 р. стало збільшення операційної
ефективності Приватбанку внаслідок зміни методів управління банком [3].
Попри те, що в банківському секторі спостерігаються позитивні зрушення, робота
багатьох банківських установ залишається в зоні ризику. Декілька приватних
банківських установ мають низьку операційну ефективність. Це доводить те, що підхід
до визнання доходів недостатньо консервативний, тому ці банківські установи
перебувають під пильним наглядом НБУ.
Банківський сектор є достатньо капіталізованим та фінансово стійким, а банки
загалом коректно відображають якість власних активів. Про це свідчать результати
першої щорічної оцінки стійкості банків, яку проводив Національний банк з квітня 2018
року. Проте, банки мають продовжити роботу із реструктуризації балансів та
удосконалення бізнес-моделей, щоб бути готовими до гіпотетичних глибоких криз [1].
Згідно нового положення НБУ «Про організацію системи управління ризиками в
банках України та банківських групах» протягом наступних 2 років банківські установи
будуть зобов’язані побудувати ефективні системи управління ризиками, що
відповідають розмірам, бізнес-моделі, масштабу діяльності, видам, складності операцій
банку та забезпечують виявлення, вимірювання, моніторинг, звітування, контроль та
пом'якшення всіх суттєвих ризиків банку з метою визначення банком величини капіталу,
необхідного для покриття всіх суттєвих ризиків, притаманних його діяльності [4].
Дана Постанова містить в собі ряд ключових рекомендацій Basel. Насамперед, вона
втілює нові повноваження органів управління банком під час здійснення контролю за
ризиками. Також встановлено жорсткі вимоги до процесів оцінювання та контролю
ризиків (кредитного, ринкового, операційного, процентного, ризику ліквідності), їх
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фіксації та реагування на них відповідальними особами та органами банку.
Запроваджується здійснення стрес-тестування з метою оцінки ризиків та визначення
своєї спроможності протистояти потрясінням та загрозам, на які банк наражається під
час діяльності, або які можуть виникнути в майбутньому.
Міжнародний центральний депозитарій цінних паперів Clearstream, Група Deutsche
Börse, та Національний банк України докладають спільних зусиль для відкриття доступу
для іноземних інвесторів до українських державних цінних паперів через систему
Clearstream. Встановлення «лінку» з українським ринком (рахунку міжнародного
депозитарію в депозитарії Національного банку) планується на перший квартал 2019
року [1].
Такий крок дозволить здійснювати розрахунки за всіма державними облігаціями в
гривні через міжнародну систему Clearstream, збільшуючи ефективність розрахунків і
водночас зменшуючи їхню вартість для інвесторів.
До кінця 2018 р. прогнозується сталий приплив депозитів та збільшення кількості
кредитів населення, а також зростання сезонного кредитування бізнесу. Основним
важелем операційної прибутковості залишиться роздрібне кредитування та комісійні
доходи. У 2 півріччі значних відрахувань до резервів не спостерігатиметься, тому
банківський сектор має бути прибутковим за підсумками 2018 р.
Отже, банківський сектор став стійкішим до зовнішніх та внутрішніх ризиків, тому
він буде стабільно працювати за будь-яких макроекономічних зрушень.
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ПРИНЦИПИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНОЮ БАЗОЮ БАНКІВ
Сава А. Р., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Андрейків Т. Я.
Львівський торговельно-економічний університет
Важливим елементом будь-якої країни є банківська система, оскільки змобілізовані
тимчасово вільні кошти, перетворює на капітал, що працює на розвиток банківського
бізнесу, а відтак, через систему оподаткування, впливає на доходи Державного бюджету.
Тому, від оптимальної структури ресурсної бази залежать такі показники, як
рентабельність і ліквідність банківських установ. Ресурсна база банку – це комплексне
поняття, яке відображає систему показників, що характеризують наявність, розміщення і
використання фінансових ресурсів.
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Оскільки, комерційні банки є насамперед суб’єктами господарювання, що
спеціалізуються на посередницькій діяльності, яка пов'язана, з одного боку, з купівлею
вільних грошових коштів на ринку ресурсів, а з другого – їх продажем підприємствам,
організаціям та населенню, то саме за таких умов для банків є однаково важливими як
операції із залучення коштів, так і з їх розміщення. Від операцій із залучення коштів
залежить розмір банківських ресурсів і, отже, масштаби діяльності комерційних банків.
В свою чергу, вигідне розміщення ресурсів сприяє підвищенню дохідності та ліквідності
комерційних банків, забезпечує їх економічну самостійність та стабільність.
Управління ресурсною базою – це діяльність, що пов’язана із з формуванням,
розподілом і використанням фінансових ресурсів. Від якості управління залежить
досягнення поставлених стратегічних цілей банку, стабільність його розвитку та
конкурентоспроможність. В умовах конкуренції банки для збереження ринкових позицій
змушені впроваджувати новітні банківські технології й удосконалювати методи роботи.
Активний розвиток товарних і фінансових ринків, розвиток потреб клієнтів вимагають
від банку зусиль не тільки з модернізації діяльності, але й безперервного вдосконалення
й пошуку нових інструментів, які необхідні для підтримки конкурентоспроможності на
високому рівні та забезпеченості фінансовими ресурсами. З метою підвищення власної
конкурентоздатності і забезпеченості фінансовими ресурсами кожен банк постійно
розробляє нові види банківських послуг, розвиває нові методи обслуговування клієнтів
для всебічного задоволення потреб клієнтів у банківських послугах [1].
Управління ресурсною базою банку є складовою загального процесу управління в
банку, що організовано з метою ефективної діяльності всіх його структурних підрозділів
для розв’язання поставлених перед банком завдань. Еволюція банківської системи,
розвиток її структурних підрозділів обумовлюють необхідність застосування механізму
управління, що відповідає їх актуальному стану та етапу розвитку. Це пов’язано з тим,
що різним етапам економічного циклу притаманні специфічні динаміка та тенденції
розвитку економічних процесів, що обумовлює і різні завдання та проблеми, які
потребують розв’язання на даному етапі розвитку банківської системи.
Серед загальних принципів управління ресурсною базою банків виділяють [2]:
1. Принцип безперервності планування. Планування діяльності є обов’язковою
передумовою управління фінансовими ресурсами банку – через необхідність поетапного
пристосування економічної системи до змін навколишнього середовища, оскільки різкі
структурні перетворення можуть викликати шокову реакцію з подальшими негативними
наслідками (наприклад, дефіцит фінансових ресурсів). Процес управління ресурсною
базою складається з послідовних етапів (аналіз власних коштів, джерел залучення,
прогнозування вартості тощо), тому безперервність планування – обов’язковий
компонент управління. Планування структури фінансових ресурсів повинно проходити
відповідно до запланованої фінансової стратегії банку, яка може постійно коригуватися,
відповідно до умов навколишнього середовища.
2. Принцип комплексності управління. Управління ресурсною базою не може
проходити автономно від інших сегментів управління в банку, що обумовлено їх тісним
взаємозв’язком та взаємозалежністю, тому процес формування та розміщення
банківських ресурсів має проходити комплексно та скоординовано на всіх рівнях банку
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та у різних його підрозділах. Нейтралізація одного виду ризику або деструктивного
чинника може викликати зростання імовірності появи іншого або підвищити
деструктивні наслідки впливу наявного негативного чинника, тому в управлінні банком
і, зокрема, його фінансовими ресурсами необхідно враховувати взаємозалежність
суб’єктів управління.
3. Принцип безперервності управління. Фінансові ресурси банку потребують
постійного управління, оскільки постійно виникають різноманітні ризики, непередбачені
зовнішні або внутрішні чинники, локальні кризи та деструктивні явища. Для
нейтралізації та убезпечення фінансів банку від негативних економічних чинників
необхідне різнобічне та безперервне управління на всіх рівнях.
4. Принцип економічності управління. Формування та розміщення фінансових
ресурсів має проходити відповідно до зовнішніх або внутрішніх змін, гармонійно з
навколишнім середовищем. Такий підхід дасть змогу скоротити витрати на виконання
поставлених завдань та максимально ефективно використати зовнішню ситуацію.
Витрати банку на залучення фінансового ресурсу не повинні перевищувати суму
можливих прибутків від його розміщення. Вартість фінансових ресурсів банку повинна
відповідати економічним інтересам учасників. Також необхідно розуміти, що залучення
фінансів для нейтралізації загрози руйнації (на локальному або загальному рівні) має
бути адекватним рівню витрат від руйнації самого банку (на локальному або загальному
рівні).
5. Принцип суспільності управління. Банківська система є дуже важливою ланкою в
економіці, тому в її ефективному функціонуванні зацікавлені не тільки менеджери, але й
суспільство в цілому: від пересічних громадян – до структур державної влади. А з
урахування того, що управління фінансовими ресурсами є основою функціонування
банку, то цей принцип є невід’ємною частиною управління.
6. Принцип часових та просторових меж управління. Формування та розміщення
фінансових ресурсів банку проходить відповідно до стратегічних цілей банку, які мають
свої територіальні (регіональні, державні, світові) та часові межі. Залежно від масштабу
діяльності банку, йому можуть загрожувати різноманітні ризики та деструктивні
чинники, до того ж у різні етапи його діяльності ці загрози можуть бути також різними.
Важливим в управлінні фінансовими ресурсами є наступне: що довший період
здійснення фінансових операцій, то ширший діапазон супутніх ризиків та деструктивних
чинників, то менша можливість забезпечення нейтралізації негативних фінансових
наслідків.
Отже, управління ресурсною базою банку є одним із найважливіших механізмів
роботи кожного банку, який спрямований передусім на досягнення довгострокових
конкурентних переваг з урахуванням усіх факторів впливу внутрішнього та зовнішнього
середовища [3].
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ПЕРЕДУМОВИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ
В КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ
Стаднійчук Р. В., аспірант,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: д.е.н., проф. Вовчак О. Д.
ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Київ
Сьогодні різні сектори економіки в усьому світі зазнають значних змін, а
національні фінансові ринки стають більш інтегрованими. Сучасний процес глобалізації
світової економіки потребує нового рівня розвитку банківського бізнесу, зміни характеру
конкуренції та структури банківського сектору. Загальна тенденція полягає у підвищенні
ступеня відкритості банківської системи для міжнародної конкуренції, а відтак і до
імплементації кризових явищ, що мають місце в глобалізаційному просторі. У свою
чергу, погіршення кон’юнктури світових ринків, криза світової фінансової системи і
зниження темпів розвитку світової економіки не могли не позначитися на стані
вітчизняної економіки загалом та розвитку банківської системи зокрема. За останні
десятиріччя банківські системи багатьох країн світу пережили значну кількість
банківських криз, що набули практично перманентного характеру.
Криза банківського сектору України довела необхідність
вдосконалення
насамперед політики Національного банку України щодо подальшого розвитку
вказаного сектору, оскільки антикризові заходи, спрямовані Національним банком
України на вирішення двох основних завдань - підтримку ліквідності банківської
системи шляхом її рефінансування та забезпечення прогнозованої динаміки обмінного
курсу, виявилися малоефективними. Слід зазначити, що істотними чинниками, які
зумовили зростання негативних наслідків у банківській діяльності, виявилися також
помилки самих вітчизняних банків України щодо розробки стратегії і тактики їх
діяльності. На думку вчених, банки самі сприяли кризі в банківському секторі, що
пов’язано було з таким:
- існувала невідповідність наповнення ресурсного кошика вітчизняних банків і
строків, на які вони надавали кредити юридичним і фізичним особам (що спровокувало
зростання як процентних ризиків, так і ризиків ліквідності), -- запозичали за кордоном
строком на 4-5 років під 4.5%, а розміщували кредити на 10--20 років під 12%. Тобто
мали місце значні строкові, а також валютні дисбаланси у банківській системі України
[1];
- негативно вплинув на фінансову стійкість банків України існуючий реальний
розрив між валютами надання кредитів та доходів, які отримують громадяни України;
- більшість вітчизняних банків знижували стандарти щодо надання кредитів, часто
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недооцінюючи кредитні ризики та надавали позики без належної оцінки
кредитоспроможності клієнта. Як наслідок, зростання сукупного кредитного портфеля
банків (у 50 разів за п'ять років, що передували середині 2008 р.) призвело до
виникнення величезного обсягу «поганих» кредитів -- понад 10% від загального обсягу
портфеля (обсяг проблемних кредитів суттєво зріс в наступні п’ять років після кризи,
здійснюючи тиск на рівень достатності капіталу в банківському секторі);
- уже в умовах кризи банки виявилися нездатними об'єднуватися для вирішення
загальних завдань [2].
Для ефективного проведення змін у напрямі подолання проблем банківської
системи України необхідне поєднання сприятливих внутрішніх та зовнішніх умов.
Висновки з фінансової кризи 2008 року головним чином стосуються можливих засобів
запобігання потенційній фінансовій кризі. Насамперед в Україні на рівні держави була
проведена робота з удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази. Зокрема,
внесено зміни до законодавчих актів, спрямовані на створення ринку проблемних
активів, суттєве спрощення порядку списання безнадійної заборгованості за рахунок
сформованих резервів, удосконалено законодавче регулювання корпоративного
управління в банках, підвищена прозорість банківської системи шляхом виявлення
реальних власників банків та встановлення до них посилених вимог тощо.
На кількість банківських установ та їх структуру істотно вплинули підвищені
вимоги щодо мінімального статутного капіталу та участі в системі гарантування вкладів,
інші бар'єри, які ускладнюють вихід на банківський ринок країни, а також ліберальність
ставлення до іноземних банківських установ та їх філій. Тому в деяких країнах,
наприклад у Швейцарії виникають такі перекоси, коли існує велика кількість
банківських установ, але вони фактично працюють не на внутрішньому ринку країни, а
лише на зовнішньому. Це явище отримало назву "регулятивного арбітражу", а полягає
воно в тому, що капітали та інвестиції перетікають зі сфери, де існує жорстке
регулювання, до ліберальнішої чи менш врегульованої сфери [3, с.153].
На нашу думку, одним із методів подолання кризових явищ у банківському секторі
економіки України є консолідація банків. Об’єднання банків підвищує рівень
концентрації банківського капіталу, їх конкурентоспроможність, фінансову стійкість. Як
правило, після консолідації капіталу (злиття та поглинання) й утворення великих
компаній залучаються реальні інвестиції, відбуваються високотехнологічні зміни,
здійснюється модернізація виробництва і реструктуризація реального сектора економіки.
Сьогодні вкрай необхідно розробити стратегію уряду щодо державних банків та
посилити їхню роль в економіці, водночас жодних стратегічних завдань у діяльності
державних банків не існує, вони працюють як звичайні універсальні комерційні банки. А
саме через них держава мала б здійснювати свою економічну політику, спрямовану на
відновлення та розвиток національної економіки, тим більше, що в ці банки держава
вклала мільярдів гривень бюджетних коштів.
Водночас Україна мала б визначитися з присутністю іноземного капіталу в
банківській системі України. Фінансова криза 2008 року показала, яку серйозну загрозу
для вітчизняної економіки та банківської системи становить стихійний і
неконтрольований приплив іноземного капіталу у банківський сектор, а також
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використання цих ресурсів на кредитування чужих економік за рахунок накопичення
боргів в Україні, що було одним із факторів розгортання кризи.
Серйозних змін потребує регулювання банків з боку Національного банку, який
володіє основними інструментами для швидкого вирішення проблем із
неплатоспроможними банками. Експерти Світового банку рекомендують забезпечити
відкритий доступ до основної інформації про фінансовий стан банків і переглянути
положення про банківську таємницю з метою приведення їх у відповідність до
міжнародних стандартів. Необхідно також покращити управління Національним банком,
щоб уникнути конфлікту інтересів та відновити довіру з боку ринку.
Загалом у короткостроковій перспективі реформи банківського сектора мають стати
позитивним сигналом міжнародним ринкам капіталу, а разом із ефективною фіскальною
політикою – стати дієвим інструментом для відновлення кредитування економіки
України. У середньостроковій перспективі реформи повинні допомогти фінансовому
сектору (у тому числі і банківському) стати більш стійким до потрясінь, причому він має
залишатися надійним джерелом фінансування для зростаючої економіки [4].
Сьогодні вкрай необхідно розробити і реалізувати на практиці концепцію безпеки
фінансової системи держави і її банківського сектору, яка враховувала б особливості
інтеграції України у світову економіку як рівноправного учасника глобального
ринкового процесу.
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ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Чернишева А. С., магістр,
спеціальність «Менеджмент»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Миколайчук І. П.
Київський національний торговельно-економічний університет
Сьогодні інновації стають ключовим чинником розвитку для більшості підприємств
різних галузей діяльності. В умовах динамічного розвитку сучасної економіки, науки та
технологій, невпинної конкурентної боротьби між підприємствами, впровадження
інновацій набуває пріоритетного значення. За умови стрімкого науково-технологічного
розвитку своєчасне та оперативне впровадження інновацій забезпечує гнучкість,
маневреність підприємства, його здатність пристосуватися до мінливого оточення.
Перспективний розвиток інновацій на вітчизняних підприємствах потребує розробки і
впровадження відповідної інноваційної політики, що має формуватися на основі
стратегічних цілей та вирішенні тактичних завдань щодо подальшого інноваційного
розвитку підприємства.
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Вагомий внесок у дослідження загальнотеоретичних питань щодо інноваційної
політики зробили відомі як зарубіжні, так і вітчизняні вчені: Л. Антонюк, Л. Білозор,
О. Бутнік-Сіверський, О. Дацій, П. Друкер, С. Ілляшенко, М. Йохна, А. Казанцев,
Н. Краснокутська, В. Ландик, В. Марцин, Л. Мінделі, С. Онишко, О. Притикіна,
Д. Сахала, В. Стадник, Ю Стасюк, Х. Хартман, Н. Чухрай, М. Шарко, О. Щипанова,
М. Якубовський, та ін.
Базуючись на численних дослідженнях сутності інноваційної політики в
організаціях різних видів діяльності та організаційно-правових форм, доцільно
зазначити, що інноваційна політика банку є формою стратегічного управління, що
передбачає визначення мети й умов здійснення його інноваційної діяльності, які
спрямовані на посилення рівня його конкурентоспроможності на ринку фінансових
послуг та найбільш ефективне використання фінансових, матеріальних і людських
ресурсів [1, с. 13].
Найважливішими елементами інноваційної політики банку є загальна мета та
стратегія діяльності, на основі яких базується стратегія інноваційного розвитку,
водночас, інноваційна політика є основою для здійснення ефективної інноваційної
діяльності, що має забезпечити інноваційний розвиток банку. Стратегічні цілі
банківської установи визначають бажаний стан системи у майбутньому, розроблена
стратегія визначає, яким шляхом будуть досягатись обрані цілі. Безпосередньо поняття
політика визначає певні правила, в яких конкретизується, за якими законами, способами,
принципами будуть досягатися банком поставлені цілі, а засобами втілення розроблених
стратегій та політики поставатимуть проекти, визначені у програмі з реалізації стратегії
розвитку. Отже, відбувається декомпозиція системи від стратегічного до тактичного
рівня.
МІСІЯ БАНКУ

ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

Загальні стратегічні
цілі банку

Цілі інноваційної
політики банку

Інноваційна діяльність

Залучення інвестицій, використання, стимулювання
та розвиток інновацій
Інноваційний розвиток

Стратегічний аналіз та
прогнози розвитку банку

Стратегічний аналіз
зовнішнього середовища

СТРАТЕГІЯ ННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ БАНКУ

Рис. 1. Модель формування інноваційної політики банку
Джерело: розроблено автором за джерелом [2]
Особливості реалізації інноваційної політики банку було виконане за результатами
діяльності ПАТ «Альфа-банк», що на сьогодні є одним з найбільших українських
комерційних банків з міжнародним капіталом. Встановлено, що інноваційна політика
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банку охоплює всі стадії інноваційного процесу, операційну діяльність та корпоративну
культуру банку. Її реалізація в має свої особливості в порівнянні з підприємствами
матеріального виробництва, як то: основним інструментом захисту інтелектуальної
власності на інноваційні об’єкти банку є ноу-хау та авторські права; більшість
банківських інновацій базується на прикладних наукових дослідженнях, завдяки яким
значно скоротчуються затрати банку на інноваційну діяльність; банківські інновації
переважно мотивовані зміною попиту з боку клієнтів.
Інноваційна політика банку представлена не у формі окремого цілісного документа,
а є елементом загальної стратегії банку. Вона визначає цільові параметри інноваційної
діяльності та методи їхнього досягнення у вигляді певних процедур, критеріїв,
рекомендацій, програм тощо, що відображуються в презентаціях на зустрічах вищого
керівництва банку на початку року, а потім розповсюджуються серед всіх співробітників
банку. В банку створена Інноваційна Рада, до складу якої входить топ-менеджмент
установи, який веде постійну роботу з регулювання та контролювання його інноваційної
діяльності.
Головним спрямуванням менеджменту ПАТ «Альфа-банк» є ефективне управління
банківськими інноваціями – у відповідності до сформульованої стратегії розвитку:
«Кращий банк в країні з позиції культури, бізнес-цінностей та відносин, чесний зі своїми
клієнтами, персоналом і партнерами. Прибутковий банк, який був би лідером інновацій і
бенчмаркінгом для інших». Аналіз інноваційної політики ПАТ «Альфа-банк» показав,
що сьогодні у ньому на всіх рівнях управління відбувається цифрова перебудова,
трансформується банківська структура. Керівництво банку зрозуміло дуже важливий
принцип інноваційності: точки інновацій повинні бути всередині бізнесу і їх повинно
бути декілька. Однак, банк не впроваджує інновації в умовах закритих лабораторій, а
пропонує новації для всіх клієнтів одразу, в т.ч. реструктуризація ОСУ, зміна мислення
персоналу на інноваційне, створення точок інновацій у різних функціональних
структурах.
Проведений кількісний аналіз інноваційного потенціалу банку свідчить про те, що
протягом останніх 3-х років його функціонування інноваційний потенціал банку
постійно зростає (рис. 2).
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Рис. 2. Динаміка інноваційного потенціалу ПАТ «Альфа-банк» у 2016-2018 рр.

Джерело: розроблено автором за джерелом [3].
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Це свідчить про те, що кожен елемент потенціалу ПАТ «Альфа-банк Україна»
(фінансовий, управлінський, кадровий, ризиковий потенціал) постійно покращувався,
отже, в цілому протягом 2016-2018 рр. банк постійно впроваджував інноваційну
стратегію розвитку, ведучи активну інноваційну політику.
У підсумку доцільно зазначити, що ПАТ «Альфа-банк» активно впроваджує новітні
технології, створює інновації для покращення процесу обслуговування та ведення
операційної діяльності, однак, потребує покращення власних інноваційних можливостей
для отримання конкурентних переваг на ринку фінансових послуг та високих показників
інноваційної активності.
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Розвиток і функціонування банківської системи регулярно і невідворотно
стикається з наявністю кризових ситуацій, пошуком шляхів виходу та стабілізації,
оскільки, як констатує А. Н. Асаул "криза – це не статичний стан, а обмежений у часі,
нестабільний, динамічний процес із постійною зміною значень його основних
параметрів [1, с. 94].
Унаслідок зростання рівня негативно класифікованої заборгованості банки змушені
були створювати значні резерви за активними операціями, що неминуче негативно
вплинуло на рівень їх капіталізації. Зокрема, впродовж 2017 року банки здійснили
відрахувань у резерви на суму 616985 млн. грн. Це стало визначальним чинником
збитковості банківської системи України за 2016 рік й збитки банківського сектора
економіки склали 159,4 млд. грн., які у 2017р. скоротились до 26472 млн. грн. [2].
Отже, динаміка кредитних операцій банків України свідчить про поступове
відновлення обсягів кредитування при постійному зростанні сумнівних й безнадійних до
повернення кредитів й відповідно потреби формування значних обсягів резервів за
активними операціями банків, що вимагає розробки заходів антикризового управління з
врахуванням пріоритетів покращення якості кредитів.
Якість кредитного портфеля банків суттєво пов’язана із складом та структурою
залучених депозитів, які є основою формування їх ресурсного потенціалу.
Трансформація тимчасово вільних коштів від фізичних і юридичних осіб дає можливість
отримувати дохід від вкладення цих коштів у позики та цінні папери. Таким чином,
оптимальний депозитний портфель дозволяє підвищувати прибутковість, розширювати
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обсяги кредитних операцій і в результаті забезпечувати антикризову стійкість банків.
При цьому необхідно враховувати співвідношення між процентними витратами, які
сплачуються при залучені коштів від населення та суб’єктів господарювання і
процентними доходами, які можна отримати від вкладення цих коштів у позики або
цінні папери. За нашими розрахунками спостерігається позитивна тенденція у
співвідношенні кредитів до депозитів. Даний коефіцієнт має тенденцію до скорочення
оскільки кредити у 2012р. в 1,35 разів перевищували депозити, а у 2016-2017рр. таке
співвідношення склало 1,18 рази, що зумовлено в значній мірі і зниженням обсягів
банківського кредитування.
Наявність значної кількості проблем в банківському секторі вимагає розробки і
впровадження дієвої системи антикризового менеджменту, яка б забезпечила
стабільність та ефективність банківської системи та сприяла розвитку економіки України
загалом.
Визначальними чинниками дестабілізації в банківському секторі стало зростання
негативно класифікованих кредитів, при скороченні депозитного портфеля банківських
установ, що вимагає розробки системи антикризового менеджменту кредитного та
депозитного портфелів банків. Отже, виділимо окремі особливості формування системи
антикризового менеджменту депозитного та кредитного портфелів банку:
– необхідність врахування тісного взаємозв’язку депозитного та кредитного
портфеля банку у максимізації чистої процентної маржі з обґрунтуванням цінових
підходів до залучення коштів та комплексного задоволення існуючих потреб клієнтів;
– вдосконалення існуючих та впровадження новітніх методів управління з метою
покращення якісної структури депозитного й кредитного портфелів банку;
– необхідність впровадження адекватної політики ціноутворення з метою
забезпечення адекватних механізмів трансформації депозитів у кредити.
Такий підхід, декларують і вітчизняні учені та аналітики і обґрунтовують
необхідність розробки заходів антикризового управління банком шляхом: 1)
співставлення висновків за взаємозв’язаними статтями і розділами активів і пасивів; 2)
кількісної ув’язки змін в активах і пасивах у вартісному виразі; 3) розрахунку
коефіцієнтів, що характеризують досягнуті рівні активності використання пасивів і
активів.
Розробка системи антикризового управління депозитним та кредитним портфелями
банку дозволить мобілізувати зусилля менеджменту на формуванні й реалізації
антикризових заходів у депозитній та кредитній діяльності банку з метою формування
оптимальної депозитної бази й розробки превентивних і реактивних методів
менеджменту для забезпечення якості кредитного портфеля.
З метою розробки дієвих програм та планів антикризового управління депозитним та
кредитним портфелями банків необхідно виявити та ідентифікувати проблемні аспекти
діяльності, характерні як для депозитної, так і кредитної діяльності за допомогою системи
відповідних індикаторів. Такими показниками, які відображають проблемність формуванні
депозитного портфеля банків вважаємо: ефективність використання залучених ресурсів,
коефіцієнт використання депозитів та коефіцієнт ефективності депозитної політики.
Відповідно, індикаторами якості кредитного портфеля банку, на нашу думку, виступають:
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коефіцієнт співвідношення кредитів і депозитів, дохідність кредитних операцій та
показники якості кредитного портфеля з позицій ризику і захищеності від можливих втрат.
Запропоновані основні показники-індикатори дозволяють оцінити якість депозитного
та кредитного портфелів, виявити існуючі проблемні аспекти та розробити дієві заходи
антикризового менеджменту депозитною та кредитною діяльністю банків, які повинні
забезпечити максимізацію чистої процентної маржі й якість кредитного портфеля банку.
Отже, якість кредитного портфеля є основним критерієм ефективності здійснення банком
активних операцій, який у визначальній мірі визначається сформованою у банку політикою
трансформації платних пасивів у дохідні активи. Це дозволило обґрунтувати авторський
підхід до необхідності виявлення проблемних аспектів у здійсненні депозитної й кредитної
діяльності на основі чітко сформованої системи індикаторів, які дозволяють ідентифікувати
існуючі та потенційні виклики й загрози, формувати відповідні плани й програми
антикризового управління депозитною й кредитною діяльністю банківських установ.
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Сучасні умови ведення банківського бізнесу характеризуються наявністю
численних ризиків і загроз на мега-, макро-, мезо- та мікрорівнях функціонування
національної економіки та їх комплексним негативним взаємовпливом на діяльність
фінансових інституцій. За таких умов актуалізується необхідність розгляду
різноаспектного функціонального прояву банківського кредитування з позицій як
задоволення потреб суб'єктів економічних відносин у фінансових ресурсах на засадах
платності й поверненості, так і формування банківських доходів з врахуванням ризиків і
загроз неповернення наданих кредитів, що зумовлює проблемність формування
кредитного портфеля банків на національному й регіональному рівнях. Поряд з тим, в
умовах сьогодення підвищена ризиковість кредитних операцій банків та проблемність їх
кредитних портфелів спричинила кризові явища та банкрутство низки установ і є
суттєвою загрозою фінансовій безпеці банківського сектору економіки України. При
цьому актуальними питаннями у діяльності банків залишаються високий рівень
проблемності їх кредитів, значні відрахування в резерви за активними операціями,
списання безнадійних до повернення кредитів, збільшення адміністративних витрат,
невідповідність темпів зростання процентних доходів і витрат, що обумовлено
недосконалістю законодавчої бази, незадовільним фінансовим станом позичальників
різних галузей економіки, конфіденційністю інформаційної бази про кредитні історії
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клієнтів. З огляду на це, формування й використання дієвого інструментарію роботи
банків з проблемною заборгованістю залишається вагомою науковою і практичною
проблемою.
В умовах сьогодення відсутні усталені підходи до трактування суті поняття
"проблемні кредити". Найчастіше їх ототожнюють із недіючими кредитами, сумнівними
та безнадійними до повернення, пролонгованими й відтермінованими. Відповідно до
підходу Міжнародного валютного фонду використовується поняття "недіючий кредит",
під яким прийнято розуміти такий, за яким сплата основної суми та процентів за ним
прострочені: 1) на три місяці (90 днів) або більше; 2) менше ніж на 90 днів, проте
відповідно до національних норм нагляду вважається, що обслуговування такого
кредиту є «слабким» або «незадовільним» [2].
Поряд з недіючими виокремлюють й проблемні кредити, які охоплюють
прострочені й сумнівні до повернення. Слід зазначити, що з позицій НБУ до проблемних
кредитів відноситься сума прострочених платежів за ними згідно даних бухгалтерської
звітності, а не загальний обсяг прострочених кредитів. Прострочені кредити – це
заборгованість, яка не погашена в термін (строк), встановлений договором [1].
На нашу думку, проблемна заборгованість за кредитами – це прострочені платежі за
користування кредитними ресурсами й нездатність позичальника генерувати адекватні
грошові потоки, що призводить до суттєвого порушення термінів виконання кредитних
договорів й необхідності використання відповідного інструментарію реструктуризації та
рефінансування боргу.
У відповідності до Положення "Про визнання банками розміру кредитного ризику
за активними банківськими операціями" № 351 від 30.06.2016р. реструктуризація – це
зміна істотних умов за попереднім договором з метою пом'якшення вимог до боржника у
зв'язку з фінансовими труднощами боржника та необхідністю створення сприятливих
умов для виконання ним зобов'язань за активом (зокрема: зміна процентної ставки;
часткове прощення боргу; зміна графіка погашення боргу (строків і сум погашення
основного боргу, сплати процентів/комісій); зміна розміру комісії) шляхом укладання
додаткової угоди з боржником. Іншим інструментом роботи із проблемними кредитами
визначено рефінансування як спрямування банком за укладеним новим договором про
надання кредитних коштів боржнику на забезпечення повного чи часткового виконання
таким боржником іншого зобов'язання фінансового характеру, унесення змін до діючого
договору щодо збільшення розміру заборгованості на суму нарахованих та несплачених
процентів (капіталізація процентів) через нездатність боржника забезпечити виконання
зобов'язань. Актив є рефінансованим, якщо укладення нового договору щодо надання
банком кредитних коштів або внесення змін до діючого договору відбулося в день або
протягом 30 календарних днів до або після строку виконання боржником зобов'язань
згідно з діючим договором [3].
В умовах сьогодення використання інструментарію реструктуризації й
рефінансування проблемних кредитів набуває практичної значимості, оскільки динаміка
прострочених кредитів має тенденцію до суттєвого зростання, що спричиняє визнання
фінансового стану багатьох банківських установ проблемними й нежиттєздатними. За
нашими розрахунками, обсяг проблемної заборгованості зріс впродовж 2017 року до
195

54,54% на 01.01.2018р. тобто на 30,54 процентних пункти і є найвищим за останні роки.
Проблемною ситуацією у сфері банківського кредитування вважаємо постійне зростання
проблемної заборгованості банків України при суттєвому скороченні їх кількості (до 82
установ на кінець 2017 року), що за нашими розрахунками загрожує фінансовій безпеці
банківського сектору економіки України й значно перевищує її критичний рівень.
У сучасній науковій думці розрізняють два основні методи управління
проблемними активами банку:
1. Метод реструктуризації (реабілітації) – розробка у співпраці з позичальником
плану дій щодо повернення кредиту.
2. Метод ліквідації проблемного кредиту – повне або часткове погашення кредиту
за рахунок продажу забезпечення за кредитом або іншого майна позичальника,
залучення до погашення кредиту гарантів та поручителів, продаж або передача
проблемного активу третій стороні або його списання.
Метод реструктуризації (реабілітації) використовується з урахуванням конкретних
обставин та результатів попереднього аналізу проблеми. Під реабілітацією розуміється
спільна з позичальником робота банку, спрямована на зміну умов кредитної угоди, за
яких можливе створення ситуації, коли позичальник матиме можливість розрахуватися з
банком.
Він повинен, насамперед, містити заходи, спрямовані на допомогу клієнту у
відновленні його нормальної діяльності шляхом спільної розробки та реалізації
спеціальних заходів, виробничого, організаційного та фінансового характеру.
Ліквідація — це останній захід з боку банку, який означає приховане визнання того
факту, що банк припустився помилки, надавши кредит, та вчасно не вжив виправних
заходів. У будь-якому випадку проведення ліквідації свого клієнта не покращує в цілому
репутацію банку.
Ліквідація може бути спокійною або з ускладненнями, залежно від поведінки
позичальника та зовнішніх обставин. Іноді процес ліквідації триває досить довго,
оскільки потребує відповідного судового рішення, створення ліквідаційної комісії,
розгляду претензій всіх кредиторів та організації процесу продажу активів позичальника.
У деяких випадках банки лише через 2-3 роки повертають свої кредити.
Новим напрямом у роботі з проблемними кредитами є створення у банках
ситуаційних центрів управління проблемною заборгованістю за кредитними операціями.
Завданням такого ситуаційного центру є чітке регламентування процесу підготовки,
розгляду варіантів рішень, їх наукове обґрунтування на етапі підготовки, використання
наукових підходів до оцінювання альтернативних варіантів, прогнозування результатів,
ризиків, упровадження ризиків під час урегулювання проблемної заборгованості.
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СЕКЦІЯ 5
НАПРЯМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА
ІНВEСТИЦІЙНA ПPИВAБЛИВІСТЬ БУДІВEЛЬНOЇ ГAЛУЗІ УКPAЇНИ:
OСНOВНІ ПPOБЛEМИ ТA ШЛЯXИ ЇX ВИPІШEННЯ
Гeльмaк М. М., мaгістp,
спeціaльність «Фінaнси, бaнківськa спpaвa тa страхування»
Нaукoвий кepівник: к.e.н., дoц. Шушкoвa Ю. В
Львівський нaціoнaльний університет ім. Івана Фpaнкa
Сучасний розвиток економіки України нерозривно пов’язаний з інвестиційними
процесами, що є рушійною силою інтеграції економіки у світове господарство. Загалом
існуюча система управління інвестиційною діяльністю потребує вдосконалення
теоретичної бази для аналізу інвестиційної привабливості, в тому числі і будівельної
галузі, що являє собою складну багатофункціональну систему.
На основі проведеного дослідження існуючих підходів до трактування поняття
«інвестиційна привабливість підприємства» можна стверджувати, що це кoмплeкс
xapaктepистик нaйбільш вигіднoгo і нaймeнш pизикoвaнoгo вклaдeння кaпітaлу в будьяку сфepу eкoнoміки aбo в який-нeбудь вид діяльнoсті [2].
Oсoбливo гoстpo oстaннім чaсoм пoстaє питaння пpo підвищeння інвeстиційнoї
пpивaбливoсті у будівeльній гaлузі. Aджe, будівництвo oбслугoвує пpaктичнo всі гaлузі
пpoмислoвoсті. Інвeстувaння кoштів у будівництвo ствopює мультиплікaційний eфeкт,
зaбeзпeчуючи зpoстaння виpoбництвa будівeльниx мaтepіaлів, мaшинoбудувaння,
мeтaлooбpoбки тoщo. Як гaлузь мaтepіaльнoгo виpoбництвa будівництвo мaє pяд
oсoбливoстeй, oбумoвлeниx xapaктepистикaми кінцeвoї пpoдукції і спeцифікoю
діяльнoсті будівeльниx opгaнізaцій. Дo тaкиx oсoбливoстeй віднoсять:
– нeстaбільність виpoбництвa;
– нaявність жopсткoгo тexнoлoгічнoгo взaємoзв’язку між oкpeмими oпepaціями;
– нeoбxідність oтpимaння вeликoї кількoсті дoзвільниx дoкумeнтів;
– зaлeжність від клімaтичниx умoв.
Чинні мeтoдичні підxoди дo oцінки інвeстиційнoї пpивaбливoсті підпpиємств нe
дoзвoляють вpaxувaти вкaзaні oсoбливoсті. Інфopмaції пpo пoтoчний фінaнсoвий стaн
підпpиємств будівeльнoї гaлузі нeдoстaтньo для oцінки інвeстиційнoї пpивaбливoсті.
Нeoбxіднo вpaxoвувaти нaступні дaні:
– pівeнь викoнaння пoпepeдніx пpoeктів;
– дoтpимaння суб’єктoм гoспoдapювaння дoгoвіpниx умoв щoдo тepмінів тa якoсті
викoнaниx poбіт;
– джepeлa фінaнсувaння пpoeктів;
– нaявність всіx дoзвільниx дoкумeнтів.
Тільки в тaкoму випaдку пoтeнційний інвeстop змoжe aдeквaтнo oцінити pизик
вклaдaння кoштів.
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Існують також рейтингові методи оцінки інвестиційної привабливості галузі країни,
що здійснюються авторитетними міжнародними організаціями на основі
загальноприйнятої методики розрахунку. Чим вище позиція країни в рейтингу
сприятливості умов ведення бізнесу, тим сприятливіше підприємницьке середовище для
відкриття та функціонування підприємства. Варто зазначити, що у 2017 році Україна
піднялася у світовому рейтингу на 34 пункти – з 112-го місця на 78-е.
У будівeльній гaлузі Укpaїнa зa oстaнні два poки піднялaся нa 6 пунктів – з 41-гo
місця нa 35-e. Зміни тa пoкpaщeння в будівeльній гaлузі в цілoму в peйтингу дaли 75%
peзультaту. І дeякі peфopми в зaкoнoдaвстві, нaпpaвлeні нa спpoщeння вeдeння
будівeльнoгo бізнeсу, зpoбили Укpaїну пepшoю в світі зa динaмікoю зpoстaння в
peйтингу DoingBusiness [3, с. 318].
Нoвoввeдeння будівeльнoгo зaкoнoдaвствa, щo стoсуються тepмінів і пpoстoти
oфopмлeння дoкумeнтів для пoчaтку будівництвa, пoкpaщили інвeстиційний пoтeнціaл
Укpaїни. Наприклад, з 1 липня 2014 p. в Укpaїні нaбули чиннoсті євpoкoди – євpoпeйські
нopми нa пpoeктувaння будівeльниx кoнстpукцій. Цe пoзитивний кpoк у фopмувaнні
кoнкуpeнтoспpoмoжнoї тa eфeктивнoї систeми функціoнувaння будівeльнoї гaлузі, щo
знaчнo підвищить її інвeстиційну пpивaбливість.
Однaк зaгaлoм існує вeликa кількість нeвиpішeниx пpoблeм в гaлузі будівництвa,
цe, нaсaмпepeд, відсутність пoвнoї інфopмaції пpo oб’єкти зaбудoви, нeвизнaчeні гapaнтії
щoдo інвeстиційниx пpoeктів, цeнтpaлізoвaнa стpуктуpa, якa мaє чіткі oзнaки
бюpoкpaтичнoї систeми, щo знaчнo зaтягує тa усклaднює пpoцeс peaлізaції будівeльниx
пpoeктів.
Xapaктep пpoблeм, щo виникaють нa шляxу підвищeння інвeстиційнoї
пpивaбливoсті будівeльнoї гaлузі, мaють, як пpaвилo, xpoнічні oзнaки, тoбтo, внoсячи
пeвні зміни в нopмaтивнo-пpaвoві aкти, нe змінюється зaгaльний підxід дo peaлізaції
пpoцeсу oтpимaння нeoбxідниx будівeльниx дoзвoлів тa пoгoджувaльниx процедур [1].
Будівeльнa гaлузь, як і вся Укpaїнa в цілoму, пepeживaє склaдний пepіoд:
нeстaбільнa eкoнoмічнa ситуaція, нoвoввeдeння в зaкoнoдaвчій бaзі і нeвідпpaцьoвaний
мexaнізм poбoти зa нoвими пpaвилaми, нeгoтoвність дo мaсoвoгo пepexoду підпpиємств
нa eнepгoзбepігaючі тexнoлoгії, крім цього, будівeльнa дoкумeнтaція Укpaїни всe щe
xapaктepизується нeдoстaтньoю eфeктивністю, a її відміннoсті від євpoпeйськиx
нopмaтивів, ствopює пepeшкoди в питaнняx міжнapoднoї тopгівлі кoнстpукціями,
виpoбaми тa вітчизняними пpoeктaми для будівництвa зa кopдoнoм.
Тому, з мeтoю підвищeння інвeстиційнoї пpивaбливoсті в будівeльній гaлузі,
нeoбxіднo здійснити pяд зaxoдів:
1) здійснити aдaптaцію вітчизнянoгo будівeльнoгo зaкoнoдaвствa дo
зaгaльнoєвpoпeйськиx будівeльниx нopм;
2) ствopити тa нa зaкoнoдaвчoму pівні зaкpіпити мexaнізм стpaxoвoгo зaбeзпeчeння
з мeтoю змeншeння pизиків, пoв’язaниx з пpoцeсaми будівництвa;
3) пpoписaти мexaнізм чіткoгo poзпoділу пoвнoвaжeнь сepeд opгaнів дepжaвнoї
влaди, щo пepeдбaчaє нe тільки їx пoвнoвaжeння a й відпoвідaльність зa кopупційні дії;
4) сфopмувaти пpoгpaму дoступнoсті житлa, щo знaчнo збільшить пoпит нa житлo
тa будівeльні пoслуги;
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5) зaбeзпeчити публічність інфopмaції щoдo oпepaцій з нepуxoмістю тa зeмлeю;
7) пepeopієнтaція нa eнepгoзбepігaючі тa eнepгoeфeктивні будівeльні мaтepіaли тa
пpoцeси.
На підставі вище перелічених фактів, можна визначити інвестиційну привабливість
будівельної галузі як сукупність економічно-соціальних показників, що визначають
можливість отримання максимального прибутку при мінімальному ризику. Не зважаючи
на перелік проблем, сьогодні будівельна галузь вийшла на новий рівень розвитку, а
викopистoвуючи дoсвід зaкopдoнниx кpaїн тa вітчизнянoї спeцифіки poбoти будівeльниx
підпpиємств, Укpaїнa мaє змoгу вийти нa міжнapoдні pинки, щo пoзитивнo вплинe нa
гaлузь тa, зoкpeмa, нa eкoнoміку в цілoму.
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СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА
ФАКТОРИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Годунько Р. Б., аспірант,
спеціальність «Економіка»
Львівський торговельно-економічний університет
Економічна природа інвестицій зумовлена закономірностями процесу розширеного
відтворення і полягає у використанні частини додаткового суспільного продукту для
збільшення кількості і якості всіх елементів системи продуктивних сил суспільства. Але
перш ніж розмістити інвестиції інвестору необхідна вичерпна і достовірна інформація
щодо інвестиційної привабливості підприємства, визначення якої викликає дискусію
серед науковців, які трактують її по-різному, акцентуючи увагу на окремих аспектах [1,
с. 84].
Інвестиційна привабливість може розглядатися на рівні країни, галузі, регіону і
підприємства. Підприємство в цій системі є кінцевим пунктом вкладення засобів, де
реалізуються конкретні проекти. Для стратегічного інвестора не будуть достатньо
переконливими аргументи інвестування засобів, наприклад, у металургійний комбінат,
якщо розвиток цієї галузі в масштабах міжнародної економіки перебуває в кризовому
стані. Також, незважаючи на всю фінансову вигідність проекту, ризик політичної й
економічної нестабільності в державі зведе нанівець будь-які зусилля із залучення
інвестицій.
Ситуація, що склалася в українському економічному середовищі, створила
передумови для збільшення кількості вимог до формування бізнесу будь-якої форми
199

власності, а також вимог для поліпшення фінансового стану вже існуючих суб'єктів
народного господарства і приватного підприємництва.
Оцінка інвестиційної привабливості підприємства як комплексного показника, який
характеризує доцільність інвестування засобів у дане підприємство, насамперед, є
необхідною умовою для залучення реальних або фінансових інвестицій у розвиток
підприємства та задля створення ефективної регулюючої системи у загальній
економічній сфері країни.
Інвестиційну привабливість підприємства пропонується визначати як комплексну
характеристику результатів його бізнес-діяльності, перспектив розвитку на мезорівні
(галузі та регіону) і порівняльну можливість самофінансування та залучення зовнішніх
інвестиційних ресурсів з урахуванням факторів ризику, зовнішніх і внутрішніх впливів.
На інвестиційну привабливість підприємства впливають перспективи розвитку,
ефективність використання інвестиційних ресурсів, перспективність маркетингових
досліджень, конкурентоспроможність продукції, результати діяльності фінансовогосподарської діяльності та інвестиційний клімат в державі, обумовлений політикоекономічною ситуацією в країні та інвестиційною політики держави [2, с. 110].
Інвестиційну привабливість слід визначати як комплекс різноманітних факторів,
перелік і вага яких може змінюватись в залежності від:
 цілей інвесторів;
 виробничо-технічних особливостей підприємства, у яке інвестуються кошти;
 економічного розвитку підприємства у минулому, на теперішній час, а також
очікуваного у майбутньому економічного розвитку.
Одночасно інвестиційна привабливість є суперечливою єдністю двох характеристик
– економічного змісту (інвестиції) і психологічної форми (привабливість), тобто
суб'єктивних оцінок об'єктивної дійсності. Суть її полягає в тому, що сприятливе
інвестиційне середовище поряд з інвестиційною привабливістю підприємства й
економічними можливостями інвестора стають мотивом, що спонукає до ситуаційного
аналізу, тобто визначення мети й оцінювання альтернативних варіантів [1, с. 86].
Термін «інвестиційна привабливість підприємства» може розглядатися у двох
значеннях:
- у широкому розумінні, що визначається на основі сукупності всіх чинників, що
впливають на інвестиційну привабливість, тобто тих, що формуються на рівні держави,
регіону, галузі та підприємства;
- у вузькому розумінні, що визначається на основі чинників, діючих на рівні
конкретного підприємства.
Інвестиції є визначальним фактором економічного розвитку будь-якої країни.
Глибокі зміни в господарському механізмі України потребують підвищеної уваги до
вирішення питань інвестиційної діяльності.
Залучення інвестицій для багатьох підприємств України було й залишається
першочерговою задачею, вирішення якої у найкоротші терміни є основним фактором
сталого розвитку, чинником конкурентоспроможності як на внутрішньому, так і на
світовому ринках. В той же час стан та результати діяльності на багатьох вітчизняних
підприємствах обмежують можливості отримання інвестиційних коштів. [2, с. 116].
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ОЗНАКИ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕКРЕАЦІЙНОТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ
Горин Г. В., пров. інженер,
відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України»
Оскільки одним із дієвих напрямів підвищення ефективності використання
рекреаційно-туристичного потенціалу Західного регіону України є підвищення його
інвестиційної привабливості, то це означає, що мають визначатись стимулятори розвитку
бізнес-середовища у визначених просторово-часових координатах. Для їх обґрунтування
і впровадження має розроблятись відповідний організаційно-економічний механізм.
За своєю сутністю організаційно-економічний механізм передбачає синергію
організаційних та економічних способів впливу на керований об’єкт. Організаційний
його блок передбачає формування системи різних інститутів, що мають організаційний
вплив на сферу рекреації і туризму; економічний блок містить у своєму арсеналі
широкий інструментарій економічних регуляторів, які суттєво впливають на
конкурентоспроможність рекреації і туризму через стимулювання бізнесової активності
[1, с. 97].
Отже, якщо акцентується увага на сутності організаційно-економічного механізму,
дія котрого спрямована на підвищення оцінювання інвестиційної привабливості
рекреаційно-туристичного потенціалу регіону, то він повинен визначатись такими
специфічними ознаками:
– через системну будову забезпечувати взаємодію відповідних структур –
державних, наукових, освітніх, комерційних (бізнесу) та ін. з використанням
економічних регуляторів задля створення сприятливого бізнес-середовища з
оптимізацією задоволення інтересів постійного населення і споживачів рекреаційнотуристичного продукту;
– підтримувати процес систематичного впливу суб’єктів-регуляторів на рівень
інвестиційної привабливості РТП;
– синергувати інструменти дієвого впливу суб’єктів-регуляторів на рівень
інвестиційної привабливості рекреаційно-туристичного потенціалу регіону задля
досягнення визначених ефектів – економічних (рівень бізнесової активності), соціальних
(імідж регіону, соціальна згуртованість, розбудова інфраструктури загального
призначення), екогомологічних (балансування інтересів людини, економіки і довкілля),
інноваційних (стимулювання інноватизації економіки регіону).
У прикладному сенсі досліджуваний механізм слід розглядати за структурними
елементами. Окрім своєї процесної та регуляторної природи, найперше він є системою,
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яка має визначену структуру. Розуміння структури організаційно-економічного
механізму дає змогу узагальнити:
1) з точки зору розгляду механізму як системи: які структурні елементи формують
його будову, який тип і характер взаємозв’язків між ними виникає, в яких сферах
інститути, котрі формують організаційний блок, мають повноваження та
відповідальність, та який економічний інструментарій вони при цьому можуть
застосовувати;
2) з точки зору розгляду механізму як процесу: який чином інститути-регулятори
здатні впливати на керований об’єкт – інвестиційну привабливість рекреаційнотуристичного потенціалу, забезпечуючи досягнення очікуваних результатів (ефектів);
3) з точки зору розгляду механізму як інструменту: який арсенал регуляторів та їх
поєднання може бути задіяним в умовах обмеженого ресурсного забезпечення.
Організаційний блок механізму формують не лише державні структури. Розвиток
громадянського суспільства вимагає інституціоналізації вертикальних зв’язків з
підтримкою самодіяльної соціальної активності, яка не потребує стимулюючих
управлінських дій з боку держави [2, с. 219]. Тому в структурі організаційного
забезпечення вирізняються громадські організації, а також споживачі і постійне
населення. З одного боку, від поведінки останніх залежить рівень інвестиційної
привабливості рекреаційно-туристичного потенціалу регіону, адже відношення
населення до туристів є вагомою детермінантою даного вимірника. З іншого боку,
постійне населення через свою соціальну активність повинно відстоювати свої права з
дотриманням норм туристичної ємкості приймаючої території, навантажень на об’єкти
соціальної інфраструктури загального призначення.
Для кожної організаційної групи впливу на рівень інвестиційної привабливості
рекреаційно-туристичного потенціалу регіону доступний специфічний економічний
інструментарій. Найбільш потужний арсенал – у підпорядкуванні державних і бізнесструктур. У даному аспекті актуалізується потреба дерегуляції бізнесу, вкотре є
актуальною на фоні незавершеності реформ регуляторної, реєстраційної, ліцензійної та
дозвільної систем, руйнування системи державної підтримки, посилення режиму
перевірок, корупції, витіснення малого бізнесу з галузей економіки монополією
великого, зокрема мережевого, бізнесу [3]. У ході проведення дерегуляції функціональна
значимість державних структур має посилюватись у плані контролю за господарською
діяльністю, а також активізації промоційної діяльності з поширенням інвестиційних
паспортів регіонів та іншими популярними методами інформування про ресурсні
можливості та перспективи інвестувань.
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Київський національний університет будівництва і архітектури
Інтеграція економіки України до міжнародного господарського комплексу,
особливо із урахуванням сучасних процесів входження до Світової організації торгівлі,
неминуче ставить вітчизняні підприємства в умови жорсткої конкуренції з іноземними
виробниками. В таких умовах лише ті підприємства, які ефективно організовують свою
інноваційну діяльність, можуть бути успішними.
Пріоритетними напрямами інноваційного розвитку національної економіки
виступають:
- переведення вітчизняної економіки на інноваційний шлях розвитку;
- формування якісно нового науково-технічного потенціалу та максимального його
використання;
- забезпечення ефективної ресурсної та інтелектуальної бази світового рівня, що
виражається у підготовці високопродуктивних науковців, формування сучасного
технологічного оснащення та інформаційного забезпечення їх праці, раціональній
організації науково-дослідних, дослідно-конструкторських розробок, розвитку системи
комерціоналізації наукових результатів.
Правові, економічні та організаційні засади розуміння та здійснення інноваційної
діяльності визначені в Законах Україні «Про інноваційну діяльність» [1] та «Про
спеціальний режим інноваційної діяльності технопарків» [2].
Інновація – адаптований до сучасний потреб зовнішнього середовища (здатний до
подальшого «життя» і функціонування) кінцевий результат наукових розробок зі
створення принципово нових продуктів, методів, засобів.
Виходячи із наведеного можна погодитися з тим, що інноваційна діяльність
охоплює весь інноваційний процес, який розпочинається розробкою ідеї і закінчується
реалізацією готової продукції
Представлене бачення сутності та змісту інноваційної діяльності підприємства
дозволяє виділити наступні її особливості:
- цільова спрямованість інноваційної діяльності (отримання максимального
прибутку);
- варіативний розподіл отримання результату (кінцевий результат – інновація або
удосконалений продукт);
- обмеженість досягнення цілей обов’язковою умовою (найповніше задоволення
потреб споживачів);
- складність та багатоетапність інноваційної діяльності;
- дуалістичний характер отримання результатів в часі (статичний та динамічний
результат).
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З цієї позиції метою здійснення інноваційної діяльності підприємств є забезпечення
монопольного положення на ринку та отримання додаткової маси прибутку від реалізації
інноваційної продукції шляхом найповнішого задоволення потреб споживачів.
Кінцевий результат інноваційної діяльності у вигляді інновації зумовлює
диверсифікацію отримання прибутку в часі та просторі: на етапі виробництва інновації
ефективність інноваційної діяльності матиме статичний характер; при виході на ринок
інновація, як результат інноваційної діяльності, здобуває певний розвиток не лише в
часі, що виявляється в отриманні надприбутку, а й в просторі під час тиражування її
конкурентами. Тобто матиме місце динамічна ефективність.
Ефективність інноваційної діяльності за такими ознаками:
- за наслідками: економічна, технологічна, соціальна, екологічна;
- залежно від взаємодії з середовищем: внутрішня та зовнішня;
- залежно від результату: проміжна, кінцева;
- з погляду часу: статична та динамічна.
Слушною є позиція В. М. Геєця та В. І. Семиноженка [3, с. 106], які зазначають, що
ефективність інноваційного процесу характеризується технологічною, економічною,
соціальною й екологічною ефективністю, кожна з яких має свою систему оцінювальних
показників. Виокремлені види ефективності є базовими та надзвичайно важливими,
однак на думку автора недостатніми, оскільки не розкривають всієї складності та
системності інноваційної діяльності та визначають ефективність інноваційної діяльності
лише з позиції кінцевого, вже здійсненого результату.
Ефективність інноваційної діяльності необхідно визначати виправданістю
здійснених витрат, які забезпечують досягнення одного з можливих результатів.
Тривалість інноваційного процесу доводить доцільність використання статикодинамічного підходу до визначення ефективності інноваційної діяльності.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ ТА
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Мацюк І. І., бакалавр,
спеціальність «Фінанси, банківська cправа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Рущишин Н. М.
Львівський торговельно-економічний університет
В умовах ринкового середовища, що швидко змінюється, чим не завжди позитивно
впливає на ефективність діяльності підприємств, великого значення набуває виважена
інвестиційна діяльність, яка потребує від підприємств пристосування й адаптації до умов
як зовнішнього, так і внутрішнього середовища. Сьогодні Україна стоїть на шляху
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всебічних і всепоглинаючих перетворень. За таких умов проблема налагодження
стабільного інвестиційного процесу стає однією з першочергових. Економічна діяльність
окремих господарюючих суб’єктів та країни в цілому значною мірою характеризується
обсягом здійснюваних інвестицій.
Терміни «інвестиції», «інвестування», «інвестиційна діяльність», у нашій країні
стали вживатися з 90-х років. Дані поняття та їх сутність в економічній літературі все ще
трактуються по-різному. Існують дві версії походження терміну „інвестиція”. Одна група
авторів вважає, що цей термін походить від латинського слова „investio”, що означає
„одягати”; інша – від латинського „invest”, тобто вкладати [1].
Інвестиції – це вкладення капіталу з метою його збільшення. Тому з’ясування
економічної сутності інвестицій потребує попереднього розгляду поняття капіталу.
Низка авторів розглядають інвестиції як «грошові кошти (чи еквівалентні їм), кошти
(капітал), які «потенціальний інвестор (власник фінансових засобів), планує вкласти в
реальний проект, з метою покращення розвитку будь-якої сфери діяльності даного
проекту (з урахуванням можливих ризиків), отримання прибутку (доходу) або за для
досягнення соціального ефекту» [2].
Нормативно-правовове тлумачення поняття «інвестиції» та регулювання
інвестиційної діяльності загалом, загальноправові, економічні та соціальні умови
інвестиційної діяльності, найбільш повно визначає Закон України «Про інвестиційну
діяльність». Згідно даного закону інвестиції – це всі види майнових та інтелектуальних
цінностей, які вкладають в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, внаслідок
якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект» 3.
Основними формами інвестицій є реальні і фінансові. Реальні інвестиції –
вкладання коштів (майна) у реальні активи – матеріальні та нематеріальні (іноді
інвестиції в нематеріальні активи, що пов'язані з науково-технічним прогресом,
характеризують як інноваційні). Фінансові інвестиції розглядають як вкладання коштів у
фінансові інструменти (активи), серед яких превалюють цінні папери [4, с. 14].
Реальні, або, як їх ще називають, капітальні інвестиції дають право суттєвого
впливу на об’єкт інвестування та отримання прибутку. Фінансові інвестиції, своєю
чергою, передбачають одержання прибутку у вигляді відсотків та дивідендів. Також
варто зауважити, що в країнах з розвиненою економікою переважають портфельні
інвестиції, тоді, як у країнах, де економіка на шляху розвитку, основну частину
складають реальні інвестиції.
На інвестиційний процес в країні впливають передусім такі взаємопов'язані
чинники:
- функціональне співвідношення, згідно з яким дохід розподіляється на споживання
і заощадження (слід пам'ятати, що джерелом фінансування інвестицій є заощадження,
отже, низький рівень (частка) заощаджень у доході обумовлює, відповідно, низький
обсяг інвестицій, а зростання частки заощаджень – зростання обсягу інвестицій);
- норма чистого прибутку (чим вища норма прибутку, тим більший обсяг
інвестицій);
- позичковий відсоток (інвестування є економічно вигідним і доцільним, якщо
норма прибутку перевищує ставку позичкового відсотка);
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- темп інфляції (чим вищий темп інфляції, тим нижчий реальний прибуток від
інвестицій, тим менша мотивація до довготермінового інвестування) [5].
Інвестиції відіграють велику роль для країни в цілому і для її економіки зокрема. Їх
можна класифікувати за різними ознаками, яких у науковій літературі дуже багато.
Метою класифікацій інвестицій є надання повної інформації для визначення найбільш
вдалого капіталовкладення. Чим більше розширити ступінь деталізації ознак
класифікації інвестицій, тим більше видів інвестицій можна запропонувати. Найбільш
узагальнену класифікацію інвестицій запропоновано Вовчак О. Д, відповідно до якої.
інвестиції поділяють за:
- метою інвестування (стратегічні, портфельні);
- строковістю інвестування ( короткострокові, середньострокові, довгострокові):
- територіальною ознакою (внутрішні, зовнішні);
- критерієм спрямованості дій (нетто-інвестиції, інвестиції на заснування проекту,
екстенсивні інвестиції, інвестиції на розширення, реінвестиції (повторні інвестиції за
рахунок використання прибутку), брутто-інвестиції (нетто-інвестиції плюс реінвестиції);
- залежно від характеру здійснення (пасивні, активні);
- суб’єктним складом інвесторів (інвестиції здійснювані громадянами, державні
інвестиції, іноземні інвестиції, спільні інвестиції);
- джерелами фінансування інвестиційної діяльності (здійснюються за рахунок
власних, позичених та залучених фінансових ресурсів інвестора) [1, с.26].
Поняття "інвестиції" тісно пов'язане з визначенням "інвестиційна діяльність".
Терміну "інвестиційна діяльність" можна дати широке й вузьке визначення. У широкому
розумінні інвестиційна діяльність – це діяльність, пов’язана із вкладенням коштів в
об’єкти інвестування з метою одержання прибутку. У вузькому ж розумінні,
інвестиційна діяльність, власне інвестування, визначається як процес перетворення
інвестиційних ресурсів у вкладення.
На сьогоднішній день більшу частину інвестиційних ресурсів нашої країни
становлять власні кошти підприємств – 75,2 % їх загального обсягу, 24,8 % здійснюється
за рахунок централізованих капіталовкладень [2]. Чинники, які впливають на процес
інвестування в Україні, перебувають у такому стані, що не можуть сприяти розвитку
цього процесу. Однак світовий досвід свідчить, що вихід з даної ситуації неможливий
без збільшення обсягу інвестицій.
Отже, поняття „інвестиції” та „інвестиційної діяльність” їх економічний зміст
найчастіше не збігаються й трактуються по-різному. Класифікація інвестицій у достатній
мірі систематизує основні види інвестицій, може бути методичною основою при
проведенні відповідних аналітичних досліджень, складанні бізнес-планів інвестиційних
проектів, розробці інвестиційних стратегій та в інших фінансово-економічних процесах.
Таким чином, інвестиції займають провідну роль у розвитку національної
економіки, забезпеченні технічного прогресу, збільшенні показників господарської
діяльності. Створення сприятливих умов для залучення інвестицій є запорукою успіху та
ефективності інвестиційної діяльності країни.
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Львівський інститут економіки і туризму
Розглядаються перспективні напрямки розвитку туризму в Карпатському регіоні,
аналізується туристично-рекреаційний потенціал Українських Карпат як вагомий фактор
активізації туристичного бізнесу.
Питання про розвиток туристичного бізнесу висвітлені в ряді праць українських та
зарубіжних вчених [1; 3; 4; 5].
В наше сьогодення туризм є одним із перспективних напрямків діяльності країни і
її регіонів. Актуальності туристичний бізнес набуває в Карпатському регіоні, що
пов'язано із сприятливим помірним кліматом, мальовничими краєвидами, наявністю
численних пам’яток природи та культури.
Розвиток туристичного бізнесу в Карпатському регіоні буде сприяти розвитку
підприємництва, а також активізації і стимулюванню роботи цілої мережі галузей
народного господарства: будівництва, торгівлі, сільського господарства, виробництва
товарів народного споживання, транспорту і зв'язку, формуванню сучасної кадрової
політики в регіоні і поетапному виходу регіонального туристичного бізнесу як на
загальнодержавний, так і на світовий рівень туристичних послуг. Саме тому постає
завдання виявлення перспективних напрямків розвитку туризму в Карпатському регіоні.
Туристичний потенціал Карпатського регіону є важливою передумовою заохочення
туристів до відвідання Карпат. В Карпатах є понад 80 джерел мінеральних цілющих вод,
достатніх для оздоровлення понад 7 млн. чол. у рік [3, с. 57]; значні запаси лікувальних
грязей та озокериту (місто Борислав та с.м.т. Східниця). Ці ресурси у поєднанні з
сприятливими кліматичними умовами є природною базою розвитку санаторно-курортної
справи.
Карпати мають потужний потенціал для розвитку різних видів туризму –
мальовничі ландшафти, рельєф створюють сприятливий фон для короткотривалого
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відпочинку. Карпати не мають альтернативи в Україні щодо розвитку гірськолижного
спорту на рівні світових стандартів.
Карпатський регіон має вигідне географічне положення. Регіон розташований в
центрі Європи, транспортна доступність є сприятливим фактором залучення
контингенту відпочиваючих з різних регіонів України та країн Європи.
Одним з ефективних шляхів залучення іноземних інвестицій в рекреаційний бізнес
є створення спільних лікувально-оздоровчих або туристичних підприємств. Такі зони
мають створюватися на територіях, природні умови та ресурси яких користуються
попитом на світовому ринку.
Розвиток туристичного бізнесу вимагає сприяння державних органів влади. В
основу туристичної політики доцільно покласти такі пріоритети:
1) підвищення якості та розширення асортименту туристичних послуг, поліпшення
умов обслуговування;
2) будівництво нових рекреаційно-туристичних об'єктів, реконструкція і
модернізація діючих;
3) концентрація коштів та ресурсів на об'єктах інфраструктури. ринок;
4) організація виробництва екологічно чистої сільськогосподарської продукції для
задоволення потреб туристів у високоякісних продуктах харчування.
5) активне залучення приватного сектора до туристичного бізнесу та розвитку
агротуризму.
6) створення сучасної інформаційно-маркетингової служби в сфері туристичного
бізнесу;
7) підготовка висококваліфікованого кадрового потенціалу у сфері туристичного
бізнесу;
8) налагодження потужної реклами, випуск високоякісного інформаційнодовідкового матеріалу.
Розвиток туризму в Карпатському регіоні є проблемою, яка зачіпає різноманітні
сторони соціально-економічного життя регіону. Тому її розв’язання не вичерпується
запропонованими вище підходами та ідеями. Але розвиток туризму необхідно
розглядати у контексті перспективної політики соціально-економічної реконструкції
регіону, а його популяризація забезпечить необхідні соціальні та екологічні зміни у всіх
галузях господарства.

с.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ
Татарин Ю. Р., магістр,
спеціальність «Економіка»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Костак З. Р.
Львівський торговельно-економічний університет
Проектне фінансування як різновид фінансування реальних інвестицій
зарекомендувало себе як досить ефективний спосіб залучення коштів для фінансування
інвестиційних проектів у розвинених країнах. Нині проектне фінансування є однією з
найпоширеніших форм організації залучення інвестицій у реальний сектор економіки як
у промислово розвинених, так і в нових індустріальних країнах, що розвиваються. За
схемою проектного фінансування реалізується сьогодні значна кількість проектів
загальним обсягом кожного до 100 млн. доларів США.
Проте в Україні існує низка чинників, які роблять неможливим використання
проектного фінансування, зокрема:
1) недостатній рівень розвитку вітчизняних джерел боргового фінансування
порівняно з розвиненими країнами. Внутрішні кредитні ринки не мають достатніх і
ліквідних коштів, необхідних для широкомасштабного фінансування капіталомістких
проектів, особливо великих із тривалими термінами погашення позик. Фактично
відсутній досвід оцінки та прийняття на себе частини або всіх проектних ризиків;
2) невідповідність між доходами і позиками всередині країни та обслуговуванням
зобов’язань у валюті. Ризик неадекватності між валютами, в яких надходить виручка, і
валютою, в якій може обслуговуватися заборгованість, ускладнює процес проектного
фінансування;
3) недостатньо розвинені правова культура і законодавча стабільність у сфері
узгодження і розподілу ризиків, а також надання гарантій та інших форм зобов’язань за
кредитним фінансуванням. Комерційна і кредитна документація за проектним
фінансуванням досить складна і може підкріплюватися законодавчо-нормативною
базою. Мають бути законодавчо оформлені всі види зобов’язань і гарантій, розподіл
ризиків і прибутків, політичні і страхові ризики тощо;
4)
відсутність
достатньої
кількості
фахівців
із
проектного
фінансування. Недостатній досвід розроблення системи такого фінансування для
великих інвестиційних проектів;
5) обмежений досвід роботи кваліфікованих учасників проектного фінансування –
організацій і фірм, які можуть брати на себе функції керування великими проектами;
6) інвестиційний клімат, який залишається несприятливим для залучення капіталу;
7) інші чинники, що збільшують проектні ризики 1.
Водночас, незважаючи на існування низки проблем, з метою розвитку проектного
фінансування в Україні створено нормативно-правову базу для практичного
застосування схем проектного фінансування.
До форм проектного фінансування, які успішно використовуються в українських
умовах для реалізації великих інвестиційних проектів, можна віднести схеми залучення
іноземних інвестицій при зіставленні фінансування з обмеженим регресом фінансування
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під державну гарантію компенсації і забезпечення політичних ризиків шляхом їх
страхування або привілейованого статусу кредиторів.
Позитивний бік схем залучення іноземних інвестицій для держави зумовлений
такими обставинами:
 держава відіграє важливу роль у реалізації проекту, але не витрачається, що
зводить до мінімуму навантаження на бюджет;
 через обумовлений проміжок часу, визначений концесією або франчайзинг –
угодою, держава стає власником працюючого об’єкта;
 стимулювання припливу іноземних інвестицій у високі технології 2, с. 35.
Такі схеми реалізації інвестиційних проектів в Україні можна впроваджувати за
умови реалізації угод про розподіл продукції, відповідно до яких інвесторам надаються
на поворотній основі і на певний термін виняткові права на пошук, розвідку, видобуток
мінеральної сировини і на ведення пов’язаних iз цим робіт. Інвестор проводить зазначені
роботи за свій рахунок і на свій ризик, причому угода визначає умови і порядок
розподілу виробленої продукції між державою та інвестором.
Важливого значення для розвитку проектного фінансування в Україні набувають
вивчення можливостей адаптації досвіду світової практики до вітчизняних умов, аналіз
різних схем проектного фінансування, використовуваних у розвинених країнах, і
можливостей їх застосування в Україні.
У міжнародній практиці поширеними є такі методи та інструменти фінансування
інвестиційних проектів:
− боргові зобов’язання у формі цінних паперів, що їх випускають корпорації та
інвестиційно-фінансові інститути (зокрема транснаціональні), державних облігацій,
облігацій, що їх випускають регіональні органи (включаючи облігації з фіксованими
ставками і термінами), цінних паперів, забезпечених активами компанії-позичальника,
облігацій із нижчим статусом порівняно з іншими фінансовими зобов’язаннями емітента
тощо;
− різноманітні цінні папери міжнародних фінансових ринків (зокрема
єврооблігації, євроноти і єврокомерційні папери), а також похідні від них фінансові
інструменти, доходи за якими не оподатковуються;
− кредитні лінії і банківські кредити;
− різновиди лізингу, операції факторингу і форфейтингу;
− гарантії, зокрема умовні гарантії, непрямі гарантії, гарантії виконання контракту,
гарантії завершення проекту та інші види гарантій;
− зобов’язання, підкріплені прямими гарантіями третіх осіб; різні комбінації
зовнішніх і внутрішніх зобов’язань, обмін ними;
− специфічні контракти (зобов’язання) на продаж майбутньої продукції та інші
компенсаційні угоди;
− структуризація фінансування проектів на основі дочірніх компаній,
спеціалізованих філій, спільних підприємств, спеціальних проектних компаній,
трастових фірм і венчурних фондів, стратегічних альянсів тощо.
Учасниками міжнародної системи проектного фінансування є міжнародні і
регіональні фінансово-кредитні інститути, агенції розвитку та агенції з
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гарантування інвестицій, транснаціональні корпорації, транснаціональні банки, великі
міжнародні страхові асоціації-синдикати, національні уряди, національні агентства
експортно-імпортного кредитування і страхування, а також національні кредитори та
інституційні інвестори (фінансово-промислові групи, інвестиційні і пенсійні фонди,
холдинги, банки або їх об’єднання, фінансові, інвестиційні, страхові, лізингові компанії)
тощо 1.
Позитивний досвід роботи у сфері організації фінансування проектів українських
підприємств із залученням кредитних ресурсів міжнародних фінансових організацій та
іноземних фінансово-кредитних установ має Укрексімбанк. Він здійснює фінансування
інвестиційних проектів, спрямованих на структурну перебудову та модернізацію
промисловості, розвиток експортного потенціалу вітчизняних підприємств, а також
розвиток малого та середнього підприємництва.
З метою ефективного сприяння залученню фінансових коштів, у тому числі
іноземних інвестицій, і забезпечення впровадження інвестиційних проектів, що мають
пріоритетний для національної економіки характер, пропонується створити в Україні
центр проектного фінансування Важливими складовими активізації проектного
фінансування є посилення ролі державних гарантій страхування проектних ризиків,
зокрема надання гарантій банкам, які беруть участь у фінансуванні пріоритетних для
держави інвестиційних проектів і програм, податкове стимулювання механізмів
інвестування, розвиток міжбанківського співробітництва у сфері спільного фінансування
інвестиційних проектів.
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ПРОСТОРОВЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ АКТИВІЗАЦІЇ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Щеглюк С. Д., к.е.н., с.н.с., докторант,
сектор просторового розвитку
ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України»
Оцінка процесів децентралізації крізь призму бюджетного процесу безумовно
важлива та водночас показова настільки, що фінансові результати надходжень до
бюджету громади перекривають досягнення інших не менш важливих наслідків
секторальної децентралізації, які є в основі майбутнього економічного зростання
об’єднаних територіальних громад (ОТГ).
Серед вагомих інструментів довготривалого впливу на децентралізацію влади і
розширення місцевого самоврядування на основі добровільного об’єднання
територіальних громад є просторове планування. Саме просторове планування – це
інструмент регулювання, планування, забудови та іншого використання територій. До
2014 р. воно існувало в Україні під поняттям «містобудівного планування» і
здійснювалось на кількох адміністративних рівнях: державному, регіональному,
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районному, міському та сільському. Модернізація просторового планування розпочалась
одночасно із процесом децентралізації у 2015 р. Одночасно із прийняттям закону
України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05 лютого 2015 р. [1]
у чинному земельному, містобудівному законодавстві виникли правові колізії і
прогалини щодо планування територій і використання земель як у межах, так і за
межами територіальних громад, які потребують усунення і подолання шляхом
приведення у відповідність до Конституції України законодавства з децентралізації
влади у сфері регулювання земельних відносин, включаючи й планування використання
земель, а також узгодження його з нормами Земельного Кодексу України та іншими
законодавчими актами з питань правових форм планування територій і використання
земель в Україні [2, c. 68].
Власне через неврегулюваність правових норм передачі земельних ресурсів,
укомплектування містобудівної діяльності та вирішення умов формування й планування
міських агломерацій існуючі ОТГ не мають змоги поки що ні планувати власну
територію, ні розпоряджатися власними ресурсами.
Серед проблем, які виникають нині у діяльності ОТГ і потребують законодавчого
врегулювання та практичного вирішення, можна назвати невизначеність меж ОТГ,
наявність поки що земель державної власності за межами населених пунктів на території
ОТГ, неможливість одержання новоствореними радами ОТГ інформації про земельні та
інші природні ресурси на території ОТГ, що не дозволяє радам ОТГ забезпечувати
просторове планування, залучати інвестиції в освоєння земельних ділянок,
забезпечувати резервування земель для розвитку малого і середнього бізнесу, розробляти
планувальну документацію на всю територію об’єднаної громади, вирішувати питання
відчуження земельних ділянок державної і комунальної власності у приватну власність,
захищати права на землю громадян, юридичних осіб, територіальної громади тощо [2, c.
70-71].
Після об’єднання територіальних громад об’єктами планування мають бути всі
землі і природні ресурси незалежно від форм власності та використання у межах
території об’єднаної громади.
Вагомі зміни, що спростили питання забезпечення містобудівною документацією з
просторового планування об’єднаних територіальних громад, їх вдосконалення та
актуалізація для низки населених пунктів, а особливо міст, настали з прийняттям
основних положень законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності» (№6403 від 21.04.2017 р.). Так, 16.11.2017 р.
Верховна Рада України прийняла зазначений законопроект, що дозволило громадам
формувати плани своїх територій і визначати функціональне призначення кожної
земельної ділянки як в межах, так і за межами населених пунктів. Отже, законодавче
забезпечення належного просторового планування територій не менш важливе ніж
бюджет, на чому часто наголошують представники органів місцевого самоврядування
[3].
Сьогодні ж питання розробки документації з просторового планування для
об’єднаних територіальних громад, до складу яких входять різні населені пункти і надалі
залишається неврегульованим. Об’єднані громади не можуть розробляти та
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затверджувати єдину містобудівну документацію для всієї своєї території. Забезпечення
ОТГ єдиною документацією з просторового планування – планом об’єднаної
територіальної громади, а не розрізненими містобудівними документами, як от
генеральними планами міст, селищ та сіл, окремими детальними планами територій
тощо, є важливим завданням. Окрім того, затверджені поправки до Закону стосуються
розширення повноважень ОТГ щодо регулювання забудови територій, створює механізм
врахування громадських інтересів при розробці та затвердженні містобудівної
документації [3].
У нових змінах до згаданого Закону прийняті такі концептуальні зміни:
запровадження нових термінологічних визначень, а саме: «просторове планування»,
«містобудівні потреби», «спільні інтереси» тощо; заміна поняття «містобудівна
документація» на поняття «документація з просторового планування»; запровадження
таких видів документації, як «план об’єднаної територіальної громади», «проект
забудови територій» тощо; розробка і впровадження правил забудови, графічну частину
яких має складати план зонування території, розробка схем планування територій на
регіональному рівні, а також інші положення з питань планування територій. При цьому
просторове планування пропонується розглядати як «сукупність дій органів місцевого
самоврядування та виконавчої влади щодо визначення територій для розселення, місць
застосування
праці,
відпочинку
та
оздоровлення,
інженерно-транспортної
інфраструктури, інших об’єктів шляхом розроблення, затвердження документації з
просторового планування та дотримання її рішень» [2, c. 71].
В оновленому Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності» з
актуальними змінами до чинного земельного та містобудівного законодавства містяться
вимоги до правових форм планування використання та охорони земель на основі
просторового планування територій ОТГ. Зокрема, передбачається, що планування
територій на місцевому рівні має здійснюватися шляхом розроблення, затвердження та
реалізації генеральних планів населених пунктів, планів об’єднаних територіальних
громад, детальних планів території та внесення змін до них у порядку, передбаченому
законом. При цьому також запропонована зміна організаційної структури планувальної
документації з просторового планування. Раніше у містобудівному законодавстві
України організаційна модель взаємозв’язку планувальної документації на місцевому
рівні включала: генеральний план населеного пункту, план зонування території з
містобудівними умовами й обмеженнями та містобудівний регламент, а також детальний
план території населеного пункту, то у прийнятих змінах до закону передбачена схема
документації з просторового планування територій як у межах, так і за межами
населених пунктів у трьох правових формах: генеральний план населеного пункту, план
об’єднаної територіальної громади, детальний план території.
Зазначимо, що для узгодженості та синхорнізації дій низка похідних документів
потребують відповідних поправок (Земельний Кодекс України, Закон України «Про
землеустрій» тощо). Основні документи для ОТГ згідно нових вимог щодо просторового
планування мають назви: генеральний план населеного пункту; план об’єднаної
територіальної громади; детальний план території.
Зазначимо, що і досі триває розробка та актуалізація генеральних планів населених
пунктів, що входять до ОТГ, розробляються детальні плани території, однак надто
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повільно ведеться робота над єдиними планами ОТГ. Всі чинні генеральні плани
населених пунктів повинні стати частиною єдиного плану ОТГ. Водночас,
передбачається змінами до згаданого Закону, що після затвердження плану ОТГ не
потрібно буде розробка генеральних планів для населених пунктів ОТГ. Для відведення
земельних ділянок та залучення інвестицій необхідно буде лише детальний план
території, що суттєво скорочує терміни розробки містобудівної документації.
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СЕКЦІЯ 6
МІКРОРІВНЕВІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ
УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ
Алексєєва В. В., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: д.е.н., проф. Бондарук Т. Г.
Національна академія статистики, обліку та аудиту, м. Київ
В умовaх розвитку ринкової економіки фінaнсове зaбезпечення є основою
функціонувaння господaрської діяльності підприємствa. Адже, від того, нaскільки
eфективно й доцільно фінaнсові ресурси трaнсформуються в основні тa оборотні зaсоби,
a тaкож в зaсоби стимулювaння робочої сили, зaлeжить фінансовe блaгополуччя
підприємствa у цілому, його влaсників і співробітників. Зокрема, нa дaний момент
пeрeвaжна більшість вітчизняних підприємств є нeспроможною ефективно упрaвляти
своєю фінaнсово-господaрською діяльністю, про що свідчить нeзaдовільний фінaнсовий
стaн вітчизняних підприємств.
В цілому, говорячи про інструменти зовнішньої дії на фінaнсове зaбезпечення
діяльності підприємств, необхідно зaуважити, що вони тісно корелюють із його формами
або джерeлами фінaнсування як напрямками походження ресурсів. Для їх обґрунтувaння
проaналізували роботи таких вітчизняних та зарубіжних науковців, як Коцюрба О.Ю.
[1], Клименко О.В. [2], Федоренко В.Г. [3], Ломaчинськa І.А [4], Гуткевич С.О. [5].
Головною проблемою ефективного управління є оптимальне розміщення капіталу
підприємствa, aсигнування які вкладені в основні та обігові кошти, скільки їх перебуває
у сфері виробництва і в сфері обігу, знaчною мірою залежaть результати фінaнсовогосподарської діяльності, а відповідно і вся фінансовa стійкість підприємствa [4, c. 4].
Фінансові ресурси підприємствa - це грошові кошти, що знaходяться в його
розпорядженні. Їх можнa спрямувати на розвиток виробництвa, утримання об'єктів
невиробничої сфери, створення резервів. Та частинa фінaнсових ресурсів, що
нaправляється на розвиток виробничо-комерційного процесу, є капітал у його грошовій
формі [5, c. 33].
Досвід розвинених крaїн свідчить, що джерела фінaнсувaння розвитку малого
підприємництвa поділяються на влaсні й залучені. До влaсних можнa віднести прибуток
й aмортизацію, до залучених кошти фінaнсово-кредитної сфери, держaвна допомогa,
ресурси вітчизняних і міжнaродних фондів й оргaнізaцій, кошти привaтних осіб.
Врaховуючи, що рівень прибутковості, фондоозброєння малого підприємництвa
відносно невисокі, можнa стверджувати, що вирішальну роль у розвитку цих суб’єктів
відіграють сaме зaлучені кошти (понад 60%). В той же час фінaнсово-кредитнa сферa
розглядaє фінaнсування мaлих компaній як інвестувaння з високими витратaми,
високими ризиками. Отже, можнa узaгальнити, що в будь-якій економіці розвиток
мaлого підприємництвa без держaвної допомоги не предстaвляється можливим. Однак
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вaжливим при цьому є необхідність зaбезпечити стимули до aктивного ефективного
інновaційного розвитку мaлих компаній. Це потребує створення відповідних умов щодо
формування ефективного фінaнсового мехaнізму як методологічної, методичної,
оргaнізаційної будову фінaнсових відносин усередині тa зовні підприємств [3, c. 39].
Успішність економічної діяльності в інноваційній сфері остaннім часом дедалі
тісніше стaвиться у залежність від міри зaлучення кредитних ресурсів бaнківських
установ до системи фінaнсового зaбезпечення відтворювальних процесів. Таким чином,
бaнки стають одним із учaсників іннoвaційного процесу, зaбезпечуючи не тільки його
фінансування, а й зв'язок між всіма учaсниками — держaвою, інвестиційноінновaційними фондами, науково-технічними устaновaми тa споживaчaми. Проте
існуючі мехaнізми кредитувaння і зaвисокі стaвки за кредитами не сприяють
нaдходженню фінансових ресурсів у сферу інновацій. Гaрaнтії уряду зaбезпечують більш
легкий доступ до одержaння кредитних коштів, тому вони є однією з форм
субсидіювaння підприємств. Нa перший погляд, нaдaння держaвних гaрaнтій при
одержанні кредитів чи державної допомоги на їх обслуговування не порушує дії
ринкового механізму: держaвa просто допомaгaє підприємствам отримати кредит нa
ринкових умовах [1, c. 3].
У цілому діяльність більшості підприємств є нестaбільною та не досить
ефективною. Виявленими проблемами є зростання витрат, зокремa збільшення
собівaртості. Якщо підприємство плaнує збільшити прибутки, йому потрібно зменшити
витрати. Цього можнa досягти, нaприклaд, шляхом підвищення технічного рівня
виробництвa. Ефективність упрaвління грошовими потоками підприємствa визнaчається
синхронізацією нaдходжень і виплат з метою підтримки постійної плaтоспроможності [4,
c. 183].
Серед існуючих форм фінaнсового зaбезпечення підприємствa найбільш
розповсюдженими є нaступні: самофінaнсувaння (за рахунок влaсних коштів)],
бюджетне фінaнсувaння , боргове фінaнсування (в тому числі кредитувaння й лізинг) ,
мобілізація на фінaнсовому ринку (фінaнсувaння через мехaнізми ринку
кaпіталу/зaлучення фінaнсових ресурсів/ інвестування), змішане фінансування ,
фандрайзинг . Проте слід зaзнaчити, що на прaктиці сферa діяльності підприємствa в
окремих випaдках обмежує можливість використaння деяких форм фінaнсового
зaбезпечення. Хaрaктеризуючи склaдові зaпропонованого механізму, доцільно також
зупинитись на функціях фінaнсового зaбезпечення, серед яких пропонується виокремити
інформaційну, оргaнізаційну, стимулюючу та зaбезпечувальну [2, с. 238].
У контексті вищезaзнaченого, можнa зробити висновок, що основною умовою
збільшення прибутковості господaрської діяльності підприємствa є результативне
використaння його фінaнсових ресурсів. Таким чином, керівництво установи в цілях
збереження та формування конкурентних ринкових позицій повинно зaбезпечити
розробку ефективної системи управління фінaнсовими ресурсами.
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РОЛЬ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВА
Банюк Е. С., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Юсипович О. І.
Львівський торговельно-економічний університет
Економіка України перебуває у складних умовах, що створює труднощі для
ефективного функціонування та розвитку підприємств. Відповідно, традиційні методи
управління підприємством мало підходять у швидкозмінному конкурентному
середовищі на зовнішньому та внутрішньому ринках. Підприємствам необхідно шукати
нові підходи та активізувати інноваційні методи управління, направлені на виживання й
стабільне функціонування в подібних умовах, тобто забезпечувати свій розвиток.
Розвиток є важливою умовою ефективності діяльності вітчизняних підприємств в
конкурентних умовах. Як стверджує Ю. С. Погорєлов, розвиток – це безупинний процес,
що відбувається за штучно встановленою або природною програмою як зміна станів
підприємства, кожен з яких є якісно іншим за попередній, через що у підприємства як у
більш складної системи виникають, розкриваються та можуть бути реалізовані нові
можливості, нові властивості, якості та характерні риси, які сприяють здатності
підприємства виконувати нові функції, вирішувати принципово інші завдання, що
зміцнює його позиціонування в зовнішньому середовищі і підвищує здатність
протидіяти його негативним впливам [3, c. 32].
В процесі управління розвитком підприємства всі фактори, які впливають на вибір
шляху такого розвитку, традиційно можна поділити на зовнішні та внутрішні. Серед
зовнішніх факторів, треба відзначити, загальні тенденції розвитку світової економіки,
стан економічного розвитку країни, інвестиційний клімат у державі та інвестиційну
привабливість галузі, до якої належить підприємство, а також загальний стан наукової
діяльності та її підтримка з боку держави (впровадження вітчизняних новацій більш
вигідне як для підприємства, так і держави в цілому). До внутрішніх факторів слід
віднести виробничий потенціал підприємства (фактори виробництва та ресурси), а також
фінансовий потенціал. Фінансовий потенціал значною мірою визначається наявністю
оптимальної фінансової стратегії підприємства.
Саме фінансова стратегія дозволяє адаптувати фінансову діяльність підприємства
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до майбутніх кардинальних змін його функціонування. Розроблення фінансової стратегії
підприємства на сучасному етапі повинно базуватися на принципах стратегічного
управління, які передбачають чітке стратегічне позиціювання підприємства (включаючи
і його фінансову позицію), взаємодію між елементами господарської та організаційної
структури і адаптацію до мінливих умов зовнішнього середовища.
Г. В. Блакита зазначає, що фінансова стратегія – одна з найважливіших видів
функціональних стратегій, що спрямована на забезпечення реалізації корпоративної
стратегії, яка визначає систему скоординованих напрямів перспективного розвитку
фінансової діяльності підприємства в умовах невизначеності, підпорядкована
довгостроковим цілям, що враховують фінансові інтереси його власників, забезпечують
ефективне використання внутрішнього фінансового потенціалу та можливість своєчасної
адаптації до зміни умов зовнішнього фінансового середовища [1].
Отже, успішний розвиток підприємства та його ефективне функціонування
неможливі без формування обґрунтованої фінансової стратегії, що дозволить
забезпечити своєчасне фінансування в достатніх обсягах.
В основі економіки ринкового типу на мікрорівні лежить п’ятиелементна система
фінансування підприємств: самофінансування; пряме фінансування через механізми
ринку капіталів; банківське кредитування; бюджетне фінансування; взаємне
фінансування господарюючих суб’єктів [2, с. 64].
Фінансування розвитку підприємств здійснюється як з державних, так і з приватних
джерел. Принципи організації фінансування повинні бути орієнтовані на множинність
джерел фінансування.
Джерелами фінансування розвитку підприємств в сучасних умовах в Україні
можуть бути: кошти Державного бюджету України; кошти місцевих бюджетів; кошти
фінансово-кредитних установ; власні та залучені кошти суб’єктів господарювання;
кошти фізичних і юридичних осіб; інші джерела, не заборонені законодавством України.
Треба відзначити, що залучений капітал та його безпосереднє використання
підприємствами для фінансування свого розвитку мають як свої переваги, так і недоліки,
які потрібно завжди враховувати для прийняття правильних управлінських рішень. В
умовах високої вартості банківських кредитів, неможливості держави виділяти значні
кошти на капіталовкладення із централізованих джерел фінансування, підприємства,
зазвичай, максимально використовують можливості самофінансування.
Розвиток підприємства може бути досягнутий шляхом вкладення ним коштів у
оборотні активи, нематеріальні активи або в основні засоби. Важливим елементом
розвитку підприємства є здійснення ним інвестицій в основні засоби, від обсягів яких
значною мірою залежить ефективність господарської діяльності підприємства та його
конкурентоспроможність. Особливо це стосується інноваційних інвестицій.
Отже, розвиток підприємства означає якісні зміни та оновлення його господарської
системи та організаційної структури, підвищення ефективності функціонування на
основі вдосконалення техніки, технології та організації праці у всіх структурних
підрозділах, підвищення якості продукції та послуг, що ним надаються. Ключовим
базисом розвитку підприємства можна вважати різноманітні зміни внутрішнього
характеру, та зміни, що виступають результатом його взаємодії з факторами оточуючого
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середовища. Важливою умовою забезпечення розвитку підприємства є формування
оптимальної адекватної фінансової стратегії, які враховує мінливість внутрішнього та
зовнішнього середовища.
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СТРУКТУРА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Бук Д. Р., бакалавр,
спеціальність «Менеджмент готельного господарства і туризму»
Науковий керівник: к.е.н., доц.. Килин О. В.
Львівський інститут економіки і туризму
Для здійснення процесу виробництва та надання готельних послуг кожне
підприємство повинно володіти певною різноманітністю засобів праці. Сукупність усіх
засобів і предметів праці, що використовуються в процесі створення та надання
готельних послуг, є матеріально-технічною базою готельного господарства, а основні
засоби готельного господарства складають головний зміст цієї бази.
Основні засоби готельного господарства складають головний зміст його
матеріально-технічної бази. Основні засоби готелів - це та частина засобів праці, що
багаторазово бере участь у виробничо-експлуатаційному процесі, повністю чи частково
зберігає свою натуральну форму, переносить свою вартість на послуги частинами у міру
спрацювання й відшкодовує її в процесі реалізації послуг. Відповідно до діючого обліку,
до основних засобів відносяться засоби праці, термін служби яких сягає понад один рік і
які коштують понад 100 мінімальних розмірів оплати праці [1].
Відповідно до типової класифікації, основні засоби за ознакою участі у виробничоексплуатаційному процесі поділяються на дві економічні групи: виробничі та
невиробничі основні засоби.
Під структурою основних засобів розуміють співвідношення різних груп основних
засобів до їх загальної вартості. Натуральні показники характеризують кількість
одиниць, що входять у склад кожного виду основних засобів, їхніми параметрами є
потужність, продуктивність, вантажність та рік введення в експлуатацію. Їх
використовують для оцінки технічного стану та морального зносу основних засобів.
Кожній одиниці основних засобів у процесі їх обліку присвоюють інвентарний номер та
відповідну первісну та залишкову вартість.
Первісна вартість основних засобів – це фактична вартість основних засобів на
момент введення їх у експлуатацію. За цим показником основні засоби зараховують на
баланс підприємства та зазначають у звітності.
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Залишкова вартість основних засобів характеризує їх реальну вартість, ще не
перенесену на вартість виконаної роботи або наданої послуги. Вона є розрахунковою
величиною і визначається як різниця між повною первісною вартістю та накопиченою на
момент обчислення сумою спрацювання основних засобів.
Економічні групи основних
засобів

Виробничі основні засоби

Невиробничі основні засоби

Засоби праці, які або
використовуються у виробничоексплуатаційному процесі, або
сприяють його здійсненню (будівлі
готелів, обладнання).

Служать для задоволення побутових і
соціально-культурних потреб
працівників (житловий фонд, будівлі
культурно-побутових установ,
навчальних закладів та ін.).

Рис. 1. Класифікація економічних груп основних засобів
Для встановлення норм амортизаційних відрахувань і розрахунків щорічних
амортизаційних сум застосовують класифікацію, в якій відокремлюють чотири групи
основних засобів:
1) будівлі, споруди, їхні структурні компоненти і передавальні пристрої, у тому
числі житлові будинки та їх частини;
2) автомобільний транспорт та запчастини до нього, меблі, побутові електронні,
оптичні, електромеханічні прилади та інструменти;
3) основні засоби, не включені до першої та другої груп;
4) це комп`ютерні засоби та інші машини для автоматичного оброблення
інформації, програмне забезпечення, телефони, рації, вартість яких перевищує вартість
малоцінних товарів [2].
Особливістю основних засобів є те, що вони багаторазово беруть участь у
виробничому процесі і внаслідок цього знецінюються та фізично зношуються.
Розрізняють два види зносу - фізичний і моральний.
Під фізичним зносом основних засобів розуміють втрату ними своїх виробничотехнічних якостей у результаті їхнього використання в процесі праці, а також впливу
природно-кліматичних умов. На фізичний знос будівель і споруд впливає ціла низка
чинників, пов'язаних із технічною експлуатацією й обслуговуванням. До них належать:
якість будівельно-монтажних робіт і матеріалів, що застосовуються під час ремонту
будівель; використання будівлі за призначенням; період перебування будівлі в
експлуатації; якість технічного нагляду за будівлею; якість і своєчасність поточного та
капітального ремонтів; дотримання норм і правил експлуатації будівлі; якість
прибирання приміщень і території навколо будівлі.
Моральний знос основних засобів полягає у невідповідності їх сучасним вимогам.
На моральний знос істотно впливає впровадження досягнень науково-технічного
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прогресу у сфері створення та будівництва готельних комплексів. Моральний знос
можна ліквідувати у процесі капітального ремонту, реконструкції, модернізації та
переобладнання готелів [2].
Таблиця 1
Укомплектованість основними засобами номерного фонду готелів відповідно
до їхньої класифікації
№
п/
п
1

Основні
засоби

2

Площа
стандартного
номера
Меблі
(інвентар) та
побутова
техніка

3

Інші засоби

4

Санвузол

Джерело [3].

1 зірка

2 зірки

0,8 -10

10 -12

Ліжко,
тумбочка,
вішалка,
шкаф,
стілець,
стіл,
дзеркало
Коврові
покриття,
постільна
білизна,
матраси,
покривал,
рушник,
тюль,
стакани,
попільничка
В номері
умивальник
– інші
зручності
на поверсі.
Дві душові
кабінки на
поверх та 1
туалет на 5
номерів

Категорія готелю
3 зірки
4 зірки
12 -14

Комплектаці
Комплектація
я відповідно відповідно 2 зірки
1 зірки +
+ телевізор,
телефон
холодильник,
кондиціонер

5 зірок

14 -18

від 18

Комплекта-ція
відповідно 3
зірки + м'які
меблі, сейф,
міні-бар з
напоями

Комплектація
відповідно 4
зірок з дорогими
меблями і
інвентарем

Коврові
покриття,
постільна
білизна,
матраси,
покривал,
рушник,
стакани,
попільничка

Коврові покриття,
постільна
білизна, матраси,
покривала,
рушник, тюль,
стакани,
попільничка

Відповідно до
інших
основних
засобів у 3-х
зірковому
готелі та набір
елітного
посуду для
міні-бару,
електрочайник
і чашки

Відповідно до
інших основних
засобів у 4-х
зірковому готелі
та халат, тюль

В номері
умивальник
з холодною
та гарячою
водою.
Половина
номерів
повинні
мати туалет
в номері

Санвузол в
кожній кімнаті,
укомплектований,
як мінімум милом
та обладнанням
середньої цінової
категорії

В кожній
кімнаті є
душова кабіна
та ванна. Є
мило, гель для
душу, халат,
шампунь, фен
та інше.

Кімната з
повністю
укомплектованим
санвузлом, фен,
гігієнічні засоби.
Ванна – більше
160 см

Значну роль в діяльності та розвитку будь-якого підприємства відіграє ефективне
застосування основних засобів. Для підняття рівня використання основних засобів
необхідно розробляти конкретні заходи, які дозволять досягти більшої віддачі основних
засобів, а їх прикладне вживання дозволить використати існуючі резерви для
підвищення їх ефективності. Для готельного підприємства основним способом
підвищення ефективності використання основних засобів є збільшення інтенсивної
загрузки цих засобів. Це практично не обмежує зростання продуктивності основних
засобів, але потребує значних капіталовкладень [4].
Основні засоби на підприємствах готельного господарства формують 70% активів,
тому без них неможлива операційна діяльність готельного господарства. Перед
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підприємствами готельного господарства стоїть проблема підвищення ефективності їх
використання, а для цього потрібно чітко вирізняти поняття матеріально-технічної бази
та основних засобів, використовувати на підприємстві відповідні до категорії засоби, а
також класифікувати їх і в загальному, як основні засоби, і як ресурс, на які
нараховується амортизація.
Список використаних джерел:
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Городня, А. Ф. Щербак. – К.: Кондор – Видавництво 2012. – 436 с.
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МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ТА АНАЛІЗУ РІВНЯ ВИРОБНИЧОГО ТА
ФІНАНСОВОГО ЛЕВЕРИДЖУ ЗА ДАНИМИ ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ
МАСЛОЗАВОД»
Важалюк Ю. О., магістр,
спеціальність «Інжиніринг обліково-аналітичних систем в економіці»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Савченко А. М.
Національний університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь
З метою формування стійкої позиції на ринку кожен суб’єкт господарювання
повинен проводити оцінку свого фінансового стану, а також фінансового стану своїх
конкурентів. Це дозволить визначити рентабельність роботи підприємства, рівень його
платоспроможності, ліквідності, ступінь підприємницького ризику, достатність капіталу
для поточної діяльності і довгостроковість інвестицій, потребу в додаткових джерелах
фінансування, здатність до нарощування капіталу, раціональне використання позикових
коштів тощо.
Головною метою діяльності будь-якого підприємства і отримання максимального
прибутку при мінімальних витратах. В операційному аналізі досить чітко відстежується
механізм впливу на операційний прибуток змін його основних складових, а саме:
змінних і постійних витрат, натурального обсягу виробництва, ціни. Одним з
інструментів цього механізму є леверидж (важіль). Існує три види левериджу, які
визначаються шляхом перебудови і деталізації статей звіту про фінансові результати:
операційний, фінансовий і виробничо-фінансовий [1, c. 81].
Операційний (виробничий) леверидж пов’язаний із існуванням постійних витрат у
структурі сумарних витрат підприємства: оскільки питома вага постійних витрат багато
в чому визначається технологією та галузевою приналежністю підприємства,
операційний леверидж зазвичай пов’язують із операційною діяльністю підприємства та
із притаманним йому рівнем операційного ризику. Будь-яка зміна виручки від реалізації
завжди генерує більш значну зміну прибутку, – чим більше сила впливу операційного
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левериджу, тим менше зниження виручки від реалізації розглядається як недопустиме [3,
c. 108].
Фінансовий леверидж характеризує використання запозичених засобів, які
впливають на зміну коефіцієнта рентабельності власного капіталу. Іншими словами,
фінансовий леверидж – це об’єктивний фактор, який виникає із появою запозичених
засобів у обсязі капіталу, що використовує підприємство, і дозволяє отримати
додатковий прибуток на власний капітал [2, c. 196].
Рівень виробничого левериджу визначається як частка темпів приросту прибутку до
темпів приросту обсягів продаж в натуральних або вартісних одиницях.
Він показує ступінь чутливості прибутку до зміни обсягів виробництва: при його
високому значені навіть незначний спад або зростання виробництва продукції
призводить до суттєвої зміни прибутку. Як правило підприємства з високим рівнем
технічної оснащеності мають високий рівень виробничого левериджу.
Таблиця 1
Оцінка рівня виробничого левериджу ПАТ «Житомирський маслозавод» за 2017 р.
На початок
звітного
періоду
ПАТ «Житомирський маслозавод»
1. Прибуток, тис. грн.
152156
2. Обсяг продажу, тис. грн.
1476760
3. Коефіцієнт виробничого левериджу
Показники

Значення
На кінець
звітного
періоду
164373
1518116
-

Темп
приросту, %
8,03
2,8
2,87

За даними таблиці 1 можна зробити висновок про те, що на ПАТ «Житомирський
маслозавод» кожен процент приросту випуску продукції забезпечує приріст прибутку
підприємства на 2,87 %. Як правило, високе значення коефіцієнту виробничого
левериджу мають підприємства, в яких частка постійних витрат перевищує змінні.
Коефіцієнт визначає рівень виробничого ризику на підприємстві.
Позитивний вплив операційного левериджу починає виявлятися лише після того, як
підприємство подолало точку беззбитковості своєї операційної діяльності. Для того, щоб
позитивний ефект операційного левериджу почав проявлятися, підприємство спочатку
має отримати достатній розмір маржинального доходу, щоб покрити свої постійні
операційні витрати [1, c. 83].
Після подолання точки беззбитковості, чим вище коефіцієнт операційного
левериджу, тим більшою силою впливу на приріст прибутку буде мати підприємство,
нарощуючи обсяг реалізації продукції [1, c. 83].
Управління виробничим левериджем відбувається шляхом регулювання постійних
та змінних витрат. Варто відмітити, що значення операційного левериджу постійно
змінюються і діє лише протягом короткого відрізку часу. Це пов’язано зі зміною
величини постійних витрат.
Рівень фінансового левериджу визначається як частка темпів зростання чистого
прибутку до темпів зростання валового прибутку. Це перевищення досягається за
допомогою плеча фінансового важеля. Плече фінансового важеля – це співвідношення
позикового і власного капіталу.
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Таблиця 2
Оцінка рівня фінансового левериджу ПАТ «Житомирський маслозавод» за 2017 р.
На початок
Показники
звітного
періоду
ПАТ «Житомирський маслозавод»
1. Чистий фінансовий результат, тис. грн.
123940
2. Фінансовий результат до оподаткування тис.
152156
грн.
3. Коефіцієнт фінансового левериджу
-

Значення
На кінець
звітного
періоду
135335

Темп
приросту, %
9,19

164373

8,03

-

1,14

За даними таблиці 2 можна зробити висновок, що при заданій структурі джерел
капіталу кожний процент приросту прибутку до оподаткування забезпечує збільшення
чистого прибутку на 1,14 %. Рівень фінансового левериджу вказує на фінансовий ризик
підприємства.
Отже, на сучасному етапі розвитку кожне підприємство вимушене визначати такі
показники як виробничий та фінансовий леверидж, які дозволяють ефективно управляти
активами та пасивами суб’єкта господарювання. При визначені виробничого левериджу
та оцінки його значення варто враховувати не тільки обсяги продажу та прибуток
підприємства, а й постійні та змінні витрати, що дозволяє більше детально визначити
вплив обсягів продукції на прибуток підприємства, а також визначити вплив
операційного левериджу позитивний чи ні. Щодо фінансового левериджу, то його
значення можна розрахувати за даними Звіту про фінансову результати. Зокрема,
використовуючи два показника – чистий фінансовий результат та фінансовий результат
до оподаткування. Розрахувавши значення фінансового левериджу можна зробити
висновок про те, на скільки кожен відсоток приросту прибутку до оподаткування
забезпечує збільшення чистого прибутку.
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ВИЗНАЧЕННЯ ВЕКТОРІВ СИСТЕМНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ
Вева А. Е., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., проф. Кащена Н. Б.
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Систематизована організація антикризового управління як будь-якої управлінської
діяльності взагалі, є необхідною процедурою в системі менеджменту. Саме
систематизована організація дозволяє упорядкувати та удосконалити процеси взаємодії
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автономних елементів складних систем. Відсутність системного підходу, а іноді й
чіткого розуміння поняття «антикризове управління» як процесного явища стримує
впровадження спеціальної підсистеми менеджменту на вітчизняних підприємствах.
Аналіз вітчизняних та зарубіжних праць з антикризового управління свідчить, що
серед науковців, які досліджували проблему сутності та значення кризи, сформувалося
п’ять підходів до її вирішення – порушеної рівноваги; факторного впливу; випадкового
характеру; розвитку; комплексний [1]. При цьому слід зазначити, що саме на
комплексному підході має ґрунтуватися систематизована організація антикризового
управління підприємством.
Системність процесу антикризового управління вимагає координації й узгодженості
дій всіх учасників даного процесу, які повинні засновуватись на певних принципах при
вирішенні завдань по досягненню головної мети – відновлення фінансової рівноваги та
ринкової вартості підприємства.
Антикризове управління є підсистемою загального менеджменту підприємства,
тому при систематизації його процесів слід враховувати пріоритети керівництва у виборі
базової інформації і, відповідно, причин виникнення кризи та її вирішення. Це дозволило
виділити відповідні вектори антикризового управління: реактивне (націлене на
подолання наслідків минулого та пристосовується до теперішніх умов); преактивне
(віддає перевагу майбутнім умовам); інтерактивне (орієнтоване на взаємодію усіх
векторів).
Базуючись на підходах порушеної рівноваги і факторного впливу деякі автори
вирішення основних завдань антикризового фінансового управління пропонують у
реактивному векторі, а саме:
– діагностику передкризового фінансового стану підприємства та вживання
превентивних заходів попередження фінансової кризи;
– подолання неплатоспроможності підприємства, що дозволить зупинити
поглиблення фінансової кризи;
– проведення фінансової реструктуризації підприємства через оптимізацію структури
капіталу, оборотних коштів і грошових потоків, що допоможе відновити фінансову
стійкість підприємства;
– запобігання банкрутству і навіть ліквідації підприємства в умовах глибокої
системної кризи;
– оцінку заходів подолання негативних наслідків фінансової кризи та рівня втрат
ринкової вартості підприємства порівняно з його до кризовим рівнем [2].
Антикризове управління, що базується на підходах розвитку, проводиться за
преактивним вектором:
– виділення пріоритетних підходів у господарській діяльності, тобто своєрідних
пунктів зростання, які сприяють підвищенню ділової активності;
– обґрунтоване прогнозування ресурсного забезпечення;
– визначення якісних і кількісних критеріїв оцінки проведеної роботи, а також
можливості внесення коректив у дії, впроваджені на підприємстві [3].
Базуючись на комплексному підході до виникнення й подолання кризи, враховуючи
необхідність систематизації процесу антикризового управління в умовах глобалізації
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кризових явищ, вважаємо доцільним виокремлювати інтерактивний вектор, який
передбачає:
1) профілактичне антикризове управління (спрямоване на передбачення та
недопущення прояву кризи на підприємстві);
2) оздоровче антикризове управління (спрямоване на виведення підприємства із
кризового стану та уникнення процедури банкрутства);
3) превентивне антикризове управління (спрямоване на недопущення ліквідації
підприємства, проти якого порушено справу про банкрутство);
4) відновлювальне антикризове управління (спрямоване на ліквідацію негативних
наслідків кризи чи антикризових дій, досягнення підприємством докризового стану та
його покращення);
5) перспективне антикризове управління (спрямоване на виділення пріоритетних
напрямів фінансово-господарської діяльності, які сприяють підвищенню ділової
активності, відновленню фінансової рівноваги та зростанню ринкової вартості
підприємства).
Таким чином, антикризове управління стає основою загальної системи управління
підприємства, незалежно від того, чи перебуває воно у кризовому стані.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ
Вергун Р. Д., бакалавр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Чабанюк О. М.
Львівський торговельно-економічний університет
У сучасних економічних умовах успішне функціонування підприємства неможливе
без ефективної системи управління. Теперішні нестабільні умови господарювання
вимагають застосування нових методів управління з метою підвищення
конкурентоспроможності.
На сьогоднішній день існує багато визначень системи управління організацією
(підприємством) [1]. Системою управління можна називати конкретний апаратурний,
нормативний, функціональний варіант реалізації технології, що дозволяє вирішувати
конкретну проблему управління. Система управління підприємством також визначається
як сукупність технічних і організаційних методів і заходів, призначених для вирішення
завдань управління різними аспектами діяльності підприємства. Загалом система
управління представляє концепцію взаємопов’язаних і взаємозалежних компонентів:
наукових знань і практичних навичок щодо керування різними об’єктами (людьми,
процесами, організацією) з метою забезпечення високої конкурентоспроможності
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підприємства в ринкових умовах, всебічного задоволення потреб споживачів при
оптимальному використанні ресурсів.
Відмінною особливістю сучасних підходів до управління підприємством є
системний підхід, при якому діяльність підприємства розглядається як єдиний організм,
що складається з ланцюга тісно пов'язаних і взаємодіючих елементів, якими є бізнеспроцеси.
Для ефективного управління підприємством необхідно використовувати набір
різних інструментів менеджменту. Відомі сьогодні системи управління базуються на
таких основних підходах:
– Total Quality Management – система загального управління якістю;
– Process Integrated Quality System – система менеджменту якості, інтегрована з
бізнес-процесами;
– Міжнародні стандарти ISO серії 9001 – регламентуючі вимоги до систем
менеджменту якості;
– Work Flow Management System – система управління потоками робіт;
– Manufakturing Resource Planning – планування ресурсів виробництва;
– Knowlenge Management – управління знаннями;
– Enterprise Resource Planning – комплексна система планування і управління
ресурсами підприємства;
– "Шість сигма" – модель проривного вдосконалення бізнес-процесів;
– "20 ключів управління" – система вдосконалення бізнесу, спрямована на рішення
проблем управління виробництвом продукції і надання послуг;
– Balanced Scorecard – система збалансованих показників.
На сьогоднішній день у різних сферах діяльності широко застосовується процесний
підхід, сутність якого викладена в міжнародних стандартах ISO серії 9001 [2]. "Процес це сукупність робіт, які мають один або кілька входів і виразний вихід, який створює
цінність для споживача". Вважається, що бажаний результат досягається ефективніше,
коли діяльністю і відповідними ресурсами управляють як процесом. Щоб результативно
функціонувати, організації повинні виділяти і управляти численними взаємозв'язаними і
взаємодіючими процесами. Часто вихід одного процесу утворює безпосередньо вхід
наступного.
Суть процесного підходу полягає в організації управління підприємством як
мережею взаємозв'язаних процесів. Для поліпшення функціонування підприємства на
основі процесного підходу до управління необхідно: ідентифікувати процеси;
призначити керівника (власника) кожного процесу; описати процеси; встановити цілі і
показники (індикатори) ефективності процесу; визначити ресурси; управляти процесами
на основі цілей і індикаторів.
Принципова відмінність процесного підходу від функціонального полягає в тому,
що основна увага керівництва концентрується не на окремих функціях, виконуваних
різними підрозділами і посадовими особами, а на міжфункціональних процесах, які
об'єднують окремі функції в загальні потоки робіт, націлених на кінцеві результати
діяльності підприємства.
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Процесний підхід до управління підприємством на загальний результат, який
складається з локальних досягнень. Застосування такого підходу призводить до
скорочення "поверхів влади", точного визначення результатів діяльності, як загальних,
так і особистих. Цей підхід дозволяє істотно скоротити кількість непотрібних робіт,
надати діяльності підприємств цілеспрямованість і сформувати систему мотивації
роботи персоналу.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ МОНЕТАРНИХ АКТИВІВ
ПІДПРИЄМСТВА
Гаєвський Т. В., магістр,
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Науковий керівник: к.е.н., доц. Килин О. В.
Львівський інститут економіки і туризму
Сучасний етап розвитку економіки України висуває нові вимоги до економічної
політики держави, які полягають у необхідності зміщення акцентів з експортної
орієнтації економіки на активізацію та стимулювання розвитку внутрішнього ринку.
Грошово-кредитна політика як складова частина економічної політики країни, має
забезпечити відповідне монетарне підґрунтя для стабільного соціально-економічного
розвитку – цінову стабільність та низьку інфляцію у довгостроковому періоді.
Протягом всієї історії бухгалтерського обліку науковці та практики намагались
визначити справжню цінність об’єктів обліку, тобто здійснити їх оцінку. Оцінка
монетарних активів дає можливість визначити їх вартість, що дозволяє узагальнити
облікову інформацію в системі управління активами, а отже, і підприємством.
У сучасних умовах господарювання саме оцінка монетарних активів є тим
важливим інструментом, що забезпечує достовірність інформації щодо майнового стану
та результатів господарської діяльності суб’єктів господарювання. Окрім того, оцінка
монетарних активів відіграє важливу роль в господарській діяльності суб’єктів
господарювання, оскільки від обґрунтованості та точності її вибору залежить ліквідність
активів підприємства і його платоспроможність.
До монетарних активів відносяться активи, що забезпечують діяльність суб’єктів
господарювання та функціонування економіки загалом. Проте, при проведені огляду
наукової літератури встановлено, що на сьогодні недостатньо розкриті питання обліку та
оцінки монетарних активів [1].
Дослідженню питань оцінки монетарних активів у ринкових умовах присвячені
праці відомих вітчизняних та зарубіжних економістів, зокрема, М.Т. Білухи, С.Л. Берези,
О.С. Височана, С.Ф. Голова, Г.Г. Кірейцева, М.В. Кужельного, Н.М. Малюги, Є.В.
Мниха, М.С. Пушкаря, В.В. Сопка, І.В. Супрунової та інших.
Однією із найважливіших складових монетарних активів є грошові кошти. Загально
прийнятою є думка, що грошові кошти оцінюються за номінальною вартістю, проте в
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сучасних ринкових умовах господарювання при оцінці грошових коштів необхідно
враховувати концепцію часової зміни вартості грошей для достовірного відображення
майнового стану підприємства. Грошові кошти – це найліквідніші активи підприємства,
які виражені як в готівковій (кошти в касі підприємства), так і в безготівковій формах
(кошти на банківських рахунках), можуть бути як в національній, так і в іноземній
валюті. У процесі купівлі-продажу товарів, надання послуг, а також виконання різного
роду зобов’язань у грошовій формі, відбуваються різноманітні розрахунки та платежі [2].
Відповідно до вітчизняних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, зокрема
П(С)БО 21 «Вплив зміни валютних курсів», в бухгалтерському обліку вводиться поняття
монетарних і немонетарних статей. Так, відповідно до П(С)БО 21 «Вплив зміни
валютних курсів», до монетарних активів відносять статті грошових коштів, чи їх
еквівалентів, а також тих активів, які будуть отримані або оплачені у фіксованій сумі
грошей. До цих статей можна віднести залишки коштів на рахунках та в касах,
еквіваленти грошових коштів а також дебіторську заборгованість, якщо погашення такої
заборгованості передбачається в грошовій формі.
Відповідно до П(С)БО 21 «Вплив зміни валютних курсів», немонетарними
активами вважаються інші, ніж монетарні активи балансу. До немонетарних активів
можна віднести отримані аванси, товарно-матеріальні цінності, оборотні та необоротні
активи [4].
Щодо монетарних активів, то дані активи визнаються у балансі, коли ймовірним є
надходження майбутніх економічних вигод на підприємство й актив має собівартість або
вартість, яку можна достовірно визначити. До монетарних активів відносять також
дебіторську заборгованість. Дебіторська заборгованість разом з виробничими запасами
найчастіше складає значну частку в структурі активу балансу підприємства. Створення
значних її обсягів викликає низьку платоспроможність підприємства. Особливістю
визнання поточної дебіторської заборгованості продукцію, товари, роботи, послуги є те,
що вона визнається одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів,
робіт, послуг [3].
Оцінка поточної дебіторської заборгованості ґрунтується на первісній вартості, та
залежить від виду дебіторської заборгованості та особливостей її визнання. Дебіторська
заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги виникає тоді, коли підприємство
реалізує продукцію (товари, роботи, послуги) в кредит (з відстрочкою платежу) [5].
Отже, успіх підприємства залежить від його здатності генерувати грошові кошти
для забезпечення його діяльності. Найважливіша задача керівника (фінансового
менеджера) – це планування позитивних потоків грошових коштів від основної
діяльності і пошук найвигідніших джерел фінансування. В ринкових умовах оцінка та
управління монетарними активами стає найактуальнішою проблемою управління всім
підприємством, тому що саме тут зосереджені основні шляхи отримання позитивних
фінансових результатів.
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ДІЛОВА РЕПУТАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНДИКАТОР ЙОГО
ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ
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спеціальність «Менеджмент»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Мартин О. М.
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ділова репутація є своєрідною унікальною характеристикою кожного підприємства,
її не можна замінити нового технікою чи технологією, не можна скопіювати в іншого
підприємства і використати в себе, не можна купити на ринку або отримати без власних
зусиль. Ділова репутація підприємства розвивається і отримується підприємством в
процесі свого розвитку, в результаті вона впливає на рівень його фінансової стійкості.
Значення ділової репутації підприємства в сучасних складних ринкових умовах
визначається тим, що вона стала сьогодні стратегічно значущим нематеріальним
активом. Так, за останні 15 років частка вартості ділової репутації в загальній вартості
«західних» компаній зросла з 18 до 82%. Західні економісти констатують, що
підвищення індексу ділової репутації підприємства на 1% сприяє приросту ринкової
вартості компанії на 3%. Світові компанії витрачають мільйони доларів на створенні
свого доброго імені [1]. Ділова репутація є цінною складовою її ринкової вартості. За
даними Ernst&Young, у компанії Microsoft частка ділової репутації становить 84%,
Disney – 66%, Yahoo – 91%, Nike – 76% [1].
В Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг» вказано, що ділова репутація – «це сукупність документально
підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про
відповідність її господарської та/або професійної діяльності вимогам законодавства, а
для фізичної особи – також про належний рівень професійних здібностей та
управлінського досвіду, а також відсутність в особи судимості за корисливі злочини і за
злочини у сфері господарської діяльності, не знятої або не погашеної в установленому
законом порядку» [2].
Поняття «ділова репутація» визначає рівень ділової активності підприємства,
пов’язана морально-етичними та діловими ознаками підприємницького менеджменту,
ефективними відносинами з партнерами тощо. З позицій правового підходу ділова
репутація підприємства виступає цінним нематеріальним активом, який має спільні
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правові властивості з іміджем та брендом даної організації. З позицій маркетингового
підходу ділова репутація є ефективним інструментом досягнення організацією бажаних
конкурентних переваг та дизагрегує дане поняття на компоненти, серед яких є поняття
іміджу та бренду. З позицій облікового підходу ділова репутація підприємства – «це
нематеріальний актив, що має значний вплив на показники ефективності діяльності
підприємства і здатний забезпечувати суб’єктові господарювання конкурентні переваги
на ринку» [3, с. 63], причому вона є не тільки нематеріальним активом, вона є
стратегічним активом на підприємстві.
Ділова репутація, як нематеріальний актив, що має матеріальну складову «гудвіл»
та може приносити дохід, навіть, вищий за основну форму діяльності. Гудвіл як актив не
може існувати відокремлено від підприємства, проте від звичайних активів відрізняється
тим, що є перевагами, які отримує покупець при купівлі існуючого суб’єкта
господарювання порівняно зі створенням нового підприємства. У Податковому кодекс
України вказується: «Гудвіл (вартість ділової репутації) − нематеріальний актив, вартість
якого визначається як різниця між ринковою ціною та балансовою вартістю активів
підприємства як цілісного майнового комплексу, що виникає в результаті використання
кращих управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку товарів, послуг, нових
технологій тощо» [4].
Основними функціями ділової репутації підприємства є накопичення капіталу;
посилення конкурентних переваг; «фіксація» ціни акцій підприємства при фінансовоекономічних кризах; контроль над подачею інформації про підприємство; мала
замінність товарів; високий престиж підприємства в бізнес-контактах; низька плинність
кадрів; сприяння у просуванні нового товару або послуги; високий престиж
підприємства як роботодавця; стабільне становище на ринку галузі; підтримка з боку
державних структур [5, с. 65-66].
Основними складовими ділової репутації підприємства є фінансова (фінансова
стабільність, привабливість для інвесторів), ринкова (клієнти, партнери, якість
продукції), організаційна (репутація лідера, престижність роботи в організації, зростання
кваліфікації фахівців) і соціальна (соціальна відповідальність, соціальні гарантії,
соціальні блага) складові.
Ділова репутація підприємства формується в процесі продуманих, послідовних дій.
Тому виникає реальна потреба управління діловою репутацією. Головна мета управління
діловою репутацією полягає в забезпеченні економічного розвитку і зростання
підприємства та його вартості, а відповідно – посилення конкурентних переваг на ринку
свого товару чи послуги. Разом з тим згідно досліджень, які проводила у 2009 році
компанія Reputation Institute, найвагомішими чинниками, які визначають загальну ділову
репутацію підприємства, є якість продукції (послуг) – 17,5% і корпоративне управління
та соціальна відповідальність – 30% репутації [1].
У сьогоднішніх умовах посилення конкурентної боротьби на ринку ділова репутація є
важливою об’єктивною передумовою ефективного функціонування підприємства,
забезпечення високої конкурентоспроможності і високої фінансової стійкості.
1. Сайт компанії
http://reputationcapital.org.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВА
Гудзоватий О. І., магістр,
спеціальність «Економіка»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Лупак Р. Л.
Львівський торговельно-економічний університет
Бізнес-середовище діяльності вітчизняних підприємств характеризується
підвищенням складності, рухливості і невизначеності (поширення нових інформаційних
технологій, індивідуалізації і динамізму поведінки споживачів, посилення міжнародної
конкуренції та зростання вимог до якості товарів і обслуговування), що підтверджує
актуальність і необхідність просування ідей і технологій стратегічного управління.
Відмітимо, що основою вибору стратегічних напрямів підвищення прибутковості
підприємств є стратегія підприємства, точніше, система стратегій, що включає ряд
взаємозалежних конкретних стратегій. Правильно обрана стратегія є першим
найважливішим результатом і водночас ефективним механізмом стратегічного
управління, оскільки вона мобілізує використання науково-технічного, виробничотехнологічного, фінансово-економічного, соціального й організаційного потенціалів
підприємства у визначених напрямках, що передбачають досягнення успіху.
Стратегічне управління підвищенням прибутковості не є відокремленим процесом,
а являє собою органічну частину системи управління підприємством загалом. Цикл
стратегічного управління має довгостроковий період і містить у собі кілька циклів
оперативного (середньострокового) управління, а останнє – кілька циклів поточного
(короткострокового) управління, забезпечуючи безперервність процесу реалізації
стратегії. Задачі управління в ході реалізації стратегії конкретизуються і передаються з
контуру стратегічного управління в контур оперативного, а потім і в контур поточного
управління. У силу цього стратегічне, оперативне й поточне управління формуванням і
використанням прибутку мають єдиний за своєю природою механізм управління
(систему механізмів), що включає економічні, мотиваційні, організаційні та правові
механізми. Створення ефективного механізму управління формуванням і використанням
прибутку є, поряд із розробкою стратегії, найважливішим результатом стратегічного
управління [3, с. 55-62].
Більше того, забезпечення динаміки сталого розвитку підприємства визначається
його спроможністю здійснювати фінансування відтворювального процесу на розширеній
основі. А для цього необхідно, насамперед, отримувати прибуток певної величини та
якості, що забезпечує розширене відтворення підприємства. Результативним елементом
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стратегічного управління підвищенням прибутковості є сума і норма прибутку, які
становлять потужний важіль динамічного розвитку його діяльності. Проблематика
прибутковості підприємства охоплює питання його виникнення в процесі
функціонування, формування у сфері обміну і розподілу та використання для
капiталізації прибутку. Для вирішення цих проблем потрібно системно досліджувати
прибутковість підприємства як процесу, його складові елементи, їх чітку цілеспрямовану
взаємодію для функціонування, розвитку та забезпечення високого результату, сучасні
альтернативні стратегії підвищення прибутковості та заходи з її забезпечення. Значна
роль прибутку в розвитку підприємства і забезпеченні інтересів його власників та
працівників визначають необхідність ефективного і безперервного управління ним.
Причому, управління прибутком являє собою процес розробки та прийняття ефективних
управлінських рішень за всіма основними аспектами його формування та розподілу і
використання на підприємстві в поточному та перспективному періоді [2, с. 90-101].
Кожна сформована стратегія підприємства є продуктами суб’єктивного сприйняття
умов середовища, можливостей і цілей суб’єкта ринку. Реалізація стратегій також
здійснюється у режимі суб’єктивного розуміння шляхів досягнення бажаного результату.
Результатом викладених узагальнень служать наступні висновки: 1) основою вибору
стратегічних напрямів підвищення прибутковості є формування і реалізація загальної
стратегії фінансово-економічного зростання; 2) стратегічне управління ефективністю
формування і використання прибутку реалізується через систему стратегічних моделей,
вибір яких обумовленій імперативами зовнішнього середовища і економічними
можливостями та потребами; 3) поняття стратегії як продукту реалізації стратегічного
управління ефективністю формування і використання прибутку визначається у
відповідності до суті кожної моделі стратегічного управління.
В умовах ринкових відносин підприємницька діяльність залежить від
конкурентного середовища і зміни кон’юнктури товарного ринку, що передбачає
досягнення безперервного зростання обсягів і, відповідно, це дозволяє раціонально
сформувати стратегію фінансово-економічного розвитку. Відповідно, перед
підприємствами постають різні проблеми, що в остаточному підсумку позначалося на
зміні систем управління ефективністю формування і використання прибутку.
Необхідність забезпечення умов для досягнення цілей діяльності підприємства викликає
необхідність змінення пріоритетів при розробці та обґрунтуванні вибору стратегічних
напрямів підвищення прибутковості, що в свою чергу обумовлює зміну технології
обґрунтування прогнозуючих показників його фінансово-господарської діяльності
відносно прибутку до обсягу діяльності і асортиментної структури.
Відмітимо, що стратегічне управління підвищенням прибутковості для підприємств
є важливим інструментом в контексті таких процесів: забезпечення ефективного
управління, що дозволяє визначити напрямок поведінки на ринку з врахуванням умов
зовнішнього середовища та вірогідного характеру їх зміни; оцінювання
конкурентоспроможності та визначення стратегічних конкурентних переваг;
формулювання глобальної цілі його діяльності; визначення ресурсів, які необхідно
залучити для досягнення поставлених цілей та забезпечити їх найбільш ефективне
використання.
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Так, вибір стратегічних напрямів підвищення прибутковості посідає центральне
місце в системі стратегічного управління суб’єктом господарської діяльності. Відтак,
основні передумови переходу до стратегічного управління у сфері підвищення
прибутковості для вітчизняних підприємств такі: 1) необхідність реакції на зміни умов
функціонування; 2) потреба в об’єднанні різних напрямків діяльності в умовах розвитку
процесів децентралізації та диверсифікації (насамперед конгломератної); 3) наявність
яскраво виражених конкурентних переваг і необхідність їхньої підтримки (у
підприємств, що їх мають) або створення їх (в аутсайдерів); посилення конкуренції; 4)
інтернаціоналізація бізнесу, розвиток зв’язків з підприємствами, які використовують
систему стратегічного планування; 5) наявність висококваліфікованих менеджерів,
здатних вирішувати складні питання, застосовуючи систему стратегічного управління; 6)
розвиток теорії та практики стратегічного планування, які допомагають перейти від
методу «проб і помилок» до наукових методів передбачення й підготовки майбутнього
та до майбутнього; 7) наявність доступної інформації (глобальних інформаційних мереж)
для вивчення сильних і слабких сторін підприємства, зовнішнього середовища та умов
конкуренції; 8) посилення інноваційних процесів, генерація та швидке освоєння
підприємствами нових ідей [1, с. 52-57].
Утвердження нових ринкових відносин надає підприємствам можливість
самостійно господарювати в умовах ринку. Реалії ринкових відносин свідчать, що на
основі загальних принципів кожне підприємство обирає ту чи іншу стратегію
підвищення прибутковості, робить акцент на окремих сторонах своєї діяльності, вводячи
цей орієнтир як основу планування. Відтак, кожний підхід до вибору стратегічних
напрямів підвищення прибутковості, що використовується у світовій практиці, має
особливості у змісті та структурі окремих етапів і підсистем, у переліку та послідовності
дій у процесі аналізу, але базується на основних посиланнях аналізу ситуації в
зовнішньому і внутрішньому середовищі суб’єкта господарської діяльності.
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ОСНОВНІ ЧИННИКИ ЗРОСТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
КОМПАНІЇ «НЕСТЛЕ УКРAЇНA»
Дмишко Я. Г., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Шурпенкова Р. К.
Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
«Нестле» – нaйбільшa кoмпaнія світу у сфері вирoбництвa прoдуктів хaрчувaння,
якa діє нa принципaх рaціoнaльнoгo хaрчувaння тa здoрoвoгo спoсoбу життя. «Нестле» є
публічнoю кoмпaнією з 406 дoчірніми підприємствaми в усьoму світі, яка була створена
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в Швейцарії. Відчувши необхідність виходу на міжнародний ринок, компанія
інтернаціоналізувала свою діяльність шляхом створення зарубіжних відділень по всьому
світу [1].
Організаційна структура цієї компанії базується на географічному принципі, який
передбачає відповідальність менеджерів на місцях за ведення справ, в той час як головне
керівництво утримує в своїх руках планування і контроль. Всі географічні регіони,
включаючи базовий (швейцарський) ринок, рівноправні в організаційному плані. Така
організація є ефективною для «Нестле» та інших компаній з подібними продуктовими
лініями і ринками кінцевих споживачів (рис. 1).

Рис. 1. Рoзпoділ прoдaж кoмпaнії Nestle S.A. зa регіонами [2]
Гoвoрячи прo підхoди з підвищення ефективнoсті діяльнoсті кoмпaнії «Нестле», не
мoжнa не згaдaти прo інтенсивні нaпрямки ефективнoсті викoристaння oснoвних зaсoбів:
удoскoнaлення структури oснoвних зaсoбів підприємствa; технічне переoзбрoєння
підприємствa; технологічні нововведення, особливо сучасні форми автоматизації та
інформаційні технології, справляють найістотніший вплив на рівень і динаміку
ефективності виробництва продукції (надання послуг).
За принципом ланцюгової реакції вони спричиняють суттєві (нерідко докорінні)
зміни в технічному рівні та продуктивності технологічного устаткування, методах і
формах організації трудових процесів, підготовці та кваліфікації кадрів тощо;
oптимізaція структури вирoбничoгo oблaднaння (ліквідaція прoблемних місць);
удoскoнaлення технoлoгічних прoцесів і дoслідження нoвих технoлoгічних рішень;
зaстoсувaння прoгресивних фoрм oргaнізaції вирoбництвa і прaці; зaбезпечення
мaксимaльнoгo зaвaнтaження вирoбничoї пoтужнoсті підприємствa; підвищення
прoфесійнo-квaліфікaційнoгo рівня персoнaлу [3].
Основним джерелом і визначальним чинником зростання ефективності діяльності
компанії є працівники – керівники, менеджери, спеціалісти, робітники. Ділові якості
працівників, підвищення продуктивності їхньої праці багато в чому зумовлюються
дійовим мотиваційним механізмом на підприємстві, підтриманням сприятливого
соціального мікроклімату в трудовому колектив; єдність трудового колективу;
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раціональне делегування відповідальності. Норми керування характеризують належну
організацію діяльності підприємства, що забезпечує необхідну спеціалізацію та
координацію управлінських процесів, а отже, вищий рівень ефективності
(продуктивності) будь-якої складної виробничо-господарської системи.
Успішна реалізація стратегії розвитку компанії «Нестле» передбачає здійснення не
лише результативної, а й ефективної господарської діяльності.
Аби бути успішною впродовж тривалого часу, щоб вижити і досягти своїх цілей,
діяльність «Нестле» має бути як результативною, так і ефективною. За словами П
.Друкера, результативність є наслідком того, що робляться потрібні слушні речі; а
ефективність – наслідок того, що правильно створюються ці самі речі. Перше і друге є
однаково важливим.
Проблема підвищення ефективності виробництва та діяльності підприємства в
цілому полягає в забезпеченні максимально можливого результату на кожну одиницю
затрачених трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.
Основні чинники ефективності роботи компанії полягають в підвищенні його
технічного рівня, вдосконаленні управління, організації виробництва і праці, зміні
обсягу та структури виробництва тощо. Лише вміле використання всієї системи названих
чинників може забезпечити достатні темпи зростання ефективності виробництва
«Нестле».
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SWOT АНАЛІЗ В АСПЕКТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
Кліпкова О. І., к.е.н.,
Львівський торговельно-економічний університет
Доскоч О. Ю. магістр,
спеціальність «Менеджмент та адміністрування»
Київський національний університет будівництва і архітектури
Усвідомлення важливості інноваційних процесів для розвитку економіки сприяло
науковим дослідженням проблем управління цими процесами, в результаті чого було
створено концепцію інноваційних систем. Корпоративні структури у сфері високих
технологій представляють собою комерційні організації, основне виробництво
товарів/послуг яких, носить інноваційний характер та відповідає ряду критеріїв. Серед
них: рівень наукомісткості, який використовують корпорації в своєму виробництві
технологій повинен складати не менше 3,5 %; здатність не лише запропонувати на ринку
інновацій принципово нові товари/послуги, але й характеризуватися гармонізацією її
комерційних цілей з стратегічними інтересами держави в сфері формування промислової
і торговельної політики, які орієнтовані не лише на стійкий, але й на прогресивний
розвиток глобальної економіки [1]
236

Стійкий успіх фірми залежить від наявності у неї унікальних ресурсів й
організаційних здібностей (компетенцій), які, будучи причиною недоступних
суперникам економічних рент, визначають конкурентні переваги даної фірми.
Нова концепція управління потребує нових установок персоналу, нової
управлінської культури (прагнення до радикальних змін, готовності до ризику і т. п.).
Фахівці справедливо вважають, що не існує єдиної, ідеальної моделі управління,
оскільки кожне підприємство унікальне. Воно повинно шукати свою власну модель.
Серед факторів, які визначають вибір управлінської моделі, можна виділити
наступні: розмір підприємства; характер продукції; характер середовища, в якому воно
діє.
З погляду характеру середовища, у якому діє підприємство, виділяють наступні
моделі корпоративного управління: модель раціонального внутрішньофірмового
управління в спокійному зовнішньому середовищі; модель корпоративного управління в
умовах досить динамічного і різноманітного ринку; модель корпоративного управління
в умовах динамічного науково-технічного прогресу; модель пристосування до проблем,
що спонтанно, несподівано виникають під впливом зовнішнього середовища.
Таблиця 1
SWOT аналіз підприємства в сфері інноваційного розвитку
Сильні сторони
1.Зростання
науково-практичної
активності у підприємницькому секторі
2. Паритетний розподіл витрат та
відповідальності серед учасників проекту
комерціалізації
3. Зростання прибутків від продажу нових
чи покращених виробів, патентів та
ліцензій
4. Розвиток креативного потенціалу
підприємства
5. Зміцнення технологічної бази
Можливості
1. Вирішення питань пріоритетних для
національної економіки в рамках стратегії її
розвитку
2. Реалізація концепції «інноваційного
трикутника» між суб’єктами мікросистеми
3. Зростання
координації
напрямів
стратегічного розвитку на державного та
регіональному рівнях в т.ч. розробка
стратегії інтелектуальної спеціалізації
4. Зростання попиту на інноваційну
продукцію і як наслідок формування
споживачем нових потреб та завдань

Слабкі сторони
1. Невелика кількість інноваційно активних
підприємств
2. Перевага великих підприємств над малим та
середнім бізнесом в організації інноваційної
діяльності
та комерціалізації її результатів;
3. Недостатня підготовка та відсутність
стимулів для ефективної співпраці працівників
організацій із структурою університету
4. Реалізація проектів з малим рівнем ризику і як
наслідок з низьким рівнем інноваційної новизни
5. Недостатня державна підтримка інноваційних
ініціатив
Загрози
1. Погіршення соціально –економічної ситуації в
країні позбавляє можливості повного чи
додаткового
фінансування
проектів
комерціалізації
об'єктів
інтелектуальної
власності
2. Зменшення потоку прямих інвестицій як в
середині країни так і за її межами гальмує
інноваційний розвиток систем
3. Загроза виникнення конфліктів інтересів між
учасниками взаємодії
4. Продовження
реалізації
стратегії
інноваційного наслідування на всіх рівнях
економічної системи

Підприємства знаходяться в процесі постійного пошуку своєї моделі
корпоративного управління. Це безперервний процес, бо змінюються саме підприємство
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і його середовище. Тому для того щоб організація управління відповідала потребам
підприємства, вона повинна розвиватися разом з підприємством і його зовнішнім
середовищем [2]. SWOT аналіз доцільно використовувати для виявлення потенційних
загроз та переваг на межі ринкових та науко-технічних площин, а також для дослідження
сильних та слабких сторін організацій взаємодії в аспекті фінансових, креативних,
організаційних та технічних факторів (табл. 1).
Управління сучасним підприємством є сьогодні однією з найбільш складних
завдань менеджерів різних ланок. Традиційна економіка відступає під натиском нової,
яка висуває нові вимоги до підприємств: змінюються відносини між підприємствами,
змінюються організаційні структури самих підприємств і стандарти управління ними.
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ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА
Кіс М.-М. М., бакалавр
спеціальність «Менеджмент готельного господарства та туризму»
Науковий керівник: к.е.н., доц., Килин О. В.,
Львівський інститут економіки і туризму
Готельне господарство України вважається необхідним елементом туристичного
бізнесу України. Сучасні науково-практичні дослідження показують, власне що на
підприємствах готельного господарства та інших суб'єктах туристичного бізнесу є
невідповідність наявного кадрового потенціалу до міжнародних стандартів. Серед
проблем, які потребують оперативного вирішення є пошук ефективних технологій
управління персоналом в контексті підготовки висококваліфікованих та мотивованих
фахівців. Компетентність кадрового забезпечення готелю вважається необхідним
елементом в формуванні великих фінансових результатів.
Різні аспекти цієї проблем знайшли своє відображення в контексті наукових
досліджень відомих вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема: Л. Г. Агафонова, В.
В. Апопій, Л. В. Балабанова, М. Г. Бойко, І. О. Бочана, Н. В. Бунтова та інші. Однак ціла
низка актуальних проблем залишаються не дослідженими, в тому числі й питання
формування кадрового забезпечення в готельному господарстві, як важлива й
перспективна з точки зору забезпечення його економічної ефективності і динамічності
розвитку.
Готельний бізнес України з кожним роком набирає темпів розвитку, а це
відповідно вимагає постійного підвищення вимог до всіх категорій персоналу у готелі,
оскільки від цього напряму залежить якість готельних послуг, рівень сервісного
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обслуговування й інше. Потребу в підвищенні кваліфікації персоналу обумовлює
активна глобальна інтеграція ринків, природнім наслідком якої є підвищення якості
готельних послуг саме через зростання .
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Рис. 1. Кількість та відвідування колективних засобів розміщення
України за 2011-2017рр.
За період 2011-2017 рр. готельне господарство України зазнавало різноманітних
змін. Зміни були як позитивними, так і негативними. З 2011 року і до 2014
спостерігається позитивна тенденція, яка показує, що колективні засоби розміщення та
кількість осіб значно зростає, а це дуже хороший показник для туристичного бізнесу.
2014 рік став переломний для готельного господарства України, тому що кількість
колективних засобів розміщення зменшився на 30% , а також варто відзначити,що з
кожним наступним роком кількість закладів з розміщення зменшується. Кількість осіб,
що перебували у колективних засобах розміщення порівняно з 2013 роком
зменшилось,але з 2014 року поступово кількість осіб зростає,але ще не перевищує 2013
рік, який був з найвищими показниками. Дана динаміка розвитку готельного
господарства України пов’язана, насамперед з тим , що протягом останніх років
відбувається укрупнення готелів та аналогічних засобів розміщення, а зменшення
показників у 2014 р. пов'язано з економіко-політичною та фінансовою нестабільністю
країни. Підприємства готельного господарства функціонують здебільшого в курортних
зонах або бізнес-регіонах України.
Найбільша частина зайнятих працівників в готельному господарстві України
припадає на готелі. Зокрема, в 2016 році число зайнятих в готелях становило 25333 осіб
(85%), мотелях зайнято лише 278 осіб, готельно-офісних центрах – 188 осіб, кемпінгах –
105 осіб, молодіжних турбазах та гірських притулках – 496 осіб та інших місцях для
проживання (в тому числі гуртожитках) – 3377 осіб. Найбільша частка в загальній
чисельності працівників готелів припадає на підприємства без визначеної категорії
(37,7%), що свідчить про відповідний рівень кваліфікації працівників (рис. 2) [1].
Готельний бізнес України з кожним роком набирає темпів розвитку, а це
відповідно вимагає постійного підвищення вимог до всіх категорій персоналу у готелі,
оскільки від цього напряму залежить якість готельних послуг, рівень сервісного
обслуговування й інше. На даному етапі кількість працездатного населення, яке зайняте
у сфері готельного господарства становить 339,284 тис. осіб, що становить 2.1% від
загальної кількості працездатного населення 16156,4 тис. осіб в Україні. Варто
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зазначити, що у сфері готельного господарства зайнято більше жінок, що становить 3,1
% від загальної кількості працездатних жінок України. Чоловіків, виходячи з даних,
менше цікавить сфера готельного господарства, тому лише 1.2% із загальної кількості
працездатних чоловіків 8385,2 тис. осіб. Якщо розглядати працездатне населення, яке
зайняте у готельному господарстві за місцем проживання, звичайно , що у міських
поселення, людей які зайняті у сфері гостинності більше, а саме становить 2.4% від
загальної кількості 11109,3 тис. осіб , які проживають у міських поселеннях. Отже, у
готельному господарстві зайнята невелика кількість осіб, тому потрібно розвивати цей
напрямок економіки і найголовніше завдання, це підвищити рівень кваліфікації
працюючих на даний момент людей у сфері готельного господарства [2] .

Структура зайнятих працівників
готельного господарства в розрізі
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Рис. 2. Структура зайнятих працівників готельного господарства в розрізі
категорій готелів України станом на 2016 рік
Готельний бізнес України з кожним роком набирає темпів розвитку, а це
відповідно вимагає постійного підвищення вимог до всіх категорій персоналу у готелі,
оскільки від цього напряму залежить якість готельних послуг, рівень сервісного
обслуговування й інше. На даному етапі кількість працездатного населення, яке зайняте
у сфері готельного господарства становить 339,284 тис. осіб, що становить 2.1% від
загальної кількості працездатного населення 16156,4 тис. осіб в Україні. Варто
зазначити, що у сфері готельного господарства зайнято більше жінок, що становить 3,1
% від загальної кількості працездатних жінок України. Чоловіків, виходячи з даних,
менше цікавить сфера готельного господарства, тому лише 1.2% із загальної кількості
працездатних чоловіків 8385,2 тис. осіб. Якщо розглядати працездатне населення, яке
зайняте у готельному господарстві за місцем проживання, звичайно , що у міських
поселення, людей які зайняті у сфері гостинності більше, а саме становить 2.4% від
загальної кількості 11109,3 тис. осіб , які проживають у міських поселеннях. Отже, у
готельному господарстві зайнята невелика кількість осіб, тому потрібно розвивати цей
напрямок економіки і найголовніше завдання, це підвищити рівень кваліфікації
працюючих на даний момент людей у сфері готельного господарства [2] .
Кадрова політика організації готельного господарства повинна бути тісно
пов'язана з появою різноманітних видів інновацій. Якщо немає добре підготовленого
персоналу, будь-які інновації у виробництві можуть або виявитися неефективними, або
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спричинити за собою додаткові витрати на підготовку або наймання нового персоналу.
Якщо ж кадрова політика в організації поставлена погано, вона в один прекрасний
момент може виявитися в ситуації, коли кадровий потенціал буде просто втрачено
(здатні і кваліфіковані люди не знаходять на підприємстві роботу, відповідну її
запитам).Як показує світова практика, сьогодні для забезпечення ефективної діяльності
підприємствам недостатньо підібрати персонал, потрібно здійснювати в «людський
капітал» відповідні інвестиції. За твердженням американського вченого Е. Денісон,
інвестиції в «людський капітал» приносять в 5-6 разів більше прибутку, ніж у
виробництво.
З відомих причин в Україні система професійної підготовки працівників упродовж
останніх 10-15 років руйнувалася. Якщо на початку 90-х років щороку підвищували
свою кваліфікацію в середньому до 3 млн. осіб, то в останні роки - лише майже 1 млн.
працюючих. У той же час, в країнах Європейського Союзу періодичність підвищення
кваліфікації працівників становить майже п'ять років, в Японії - від одного до півтора
року. В Україні підвищення кваліфікації проводиться кожні 12 років [3].

Семінари
Підвищення
кваліфікації
Перепідготовка

ЗАХОДИ ЩОДО
ПІДВИЩЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ

Міжнародне
стажування
Курси

Тренінг
Рис. 3. Заходи щодо підвищення кваліфікації кадрів
Професійне навчання – це процес цілеспрямованого формування у співробітників
спеціальних знань, розвиток необхідних навичок і вмінь, які дозволяють підвищувати
продуктивність праці, максимально якісно виконувати функціональні обов'язки, освоїти
нові види діяльності. Підвищення кваліфікації – удосконалення методів, навичок та
способів роботи, що повинні бути досягнуті на даному етапі навчання. Перепідготовка –
навчання з метою оволодіння нових методів, навичок та способів роботи, в зв’язку із
зміною чи доповненням кваліфікації. Одним із сучасних підходів до підготовки
працівників є концепція безперервного навчання на основі навчально-тренінгового
центру. Тренінг - це форма активного навчання, яка дозволяє людині самоформувати
навички й уміння в побудові продуктивних психологічних та соціальних
міжособистісних відносин, аналізувати соціально-психологічні ситуації зі своєї точки
зору і позиції партнера, розвивати в собі здібності пізнання і розуміння себе й інших у
процесі спілкування [4]. Для реалізації програм з підвищення кваліфікації,
перепідготовки і стажування фахівців та обслуговуючого персоналу, створення здорової,
творчої і доброзичливої атмосфери в готелі повинні діяти навчально-тренінгові центри
або проводяться тренінги, спеціальними організаціями чи іншими готелями.
Отже, пошук ефективних способів подолання економічної кризи, прискорення
темпів становлення ринкових відносин, зростання числа прибуткових готельних
241

підприємств зумовлюють необхідність застосування в системі управління готельним
господарством не лише організаційно-адміністративних, фінансово-управлінських
важелів, комерційних програм, але й розширення практики використання науково
обґрунтованих теоретичних та методологічних підходів до ефективного використання
кадрового забезпечення.Доведено, що для підвищення конкурентоспроможності
готельного господарства на ринку послуг за допомогою кадрового забезпечення
необхідно провести ряд заходів на підприємстві:
1) повести атестацію персоналу, та зрозуміти рівень кваліфікації;
2) запозичити у країн ЄС досвід, а саме ввести коучинг;
3) проводити тренінги, семінари, міжнародні стажування, одним словом вкладати
кошти у підвищення кваліфікації персоналу;
4) розробити уніфіковані професійно-кваліфікаційні та поведінкові вимоги до
персоналу, які відповідали б світовим стандартам обслуговування.
Список використаних джерел:
1. Кравченко, А. С. Оцінювання стану та тенденцій розвитку підприємств готельного
господарства в Україні [Текст] / А. С. Кравченко, О. Г. Милашко // Статистика – інструмент
соціально-економічних досліджень : збірник наукових студентських праць. Випуск 3. Частина І
– Одеса, ОНЕУ. – 2017. – С. 23-28.
2. Економічна активність населення України 2017 – Київ: Державна служба статистики
України, 2018. – 205 с.
3. Коваль Н. О. Проблеми безперервної підготовки кадрів в умовах інноваційної
діяльності підприємств регіону / Н. О. Коваль. – 2016.
4. Необхідність та передумови розвитку персоналу для підприємств готельного
господарства. // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції "Індустрія
гостинності в країнах Європи". – 2015.

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ
ДІЯЛЬНОСТІ АПТЕЧНИХ МЕРЕЖЕВИХ БІЗНЕССТРУКТУР
Кіт Л. З., аспірант,
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України»
Сторонянська У. І., бакалавр,
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Сучасна економічна наука містить безліч наукових праць і досліджень,
присвячених вивченню ефективності діяльності різних об'єктів. Діяльність аптечних
мереж також вимагає оцінки ефективності в розрізі дослідження результатів основної
діяльності. Це стосується і підходів до оцінки ефективності діяльності мережевих
підприємницьких організацій, які переважно базуються на теорії аналізу ефективності
підприємства. Вчені зазвичай використовують загальні показники ефективності
функціонування підприємств, серед яких, фінансово-економічні показники основних
результатів діяльності (дохід від реалізації, валовий прибуток, собівартість реалізації,
чистий прибуток тощо), фінансові показники ефективності (рентабельності, ліквідності,
фінансової стійкості, ділової активності, майнового стану). Для оцінки ефективності
використовують ключові показники ефективності компанії (КРІ) [1], серед яких:
показник продажів за годину, показник середнього обсягу продажів, показник кількості
штук товару за одиницю продажів, коефіцієнт обслуговування (швидкість
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перетворення), показник співвідношення продажів до розміру заробітної плати
персоналу. Перераховані вище показники можуть бути використані при формуванні
методики оцінки стану ефективності аптечних мереж, але за умов включення показників,
які характеризують дію мережевого ефекту функціонування.
На підставі вивчення основних наукових підходів [2, 3, 4] запропоновано показники
синергетичного ефекту діяльності аптечної мережі, представлено порядок їх розрахунку
(табл. 1).
Таблиця 1
Порядок розрахунку показників синергетичного ефекту діяльності
аптечної мережі
№
з/п
1

2

3

Назва показника

Порядок розрахунку та характеристика показника

Sr = Rma – Raet,
де Rma – рентабельність від діяльності аптечної мережі, %;
Raet – рентабельність від діяльності еталонної аптеки немережевої категорії, %
Якщо Rma > Raet → аптечна мережа має синергетичний ефект від створення та
діяльності структурних одиниць порівняно з тим, якби кожна аптека функціонувала
окремо.
Якщо Rma < Raet → аптечна мережа немає синергетичного ефекту від створення та
діяльності структурних одиниць порівняно з тим, якби кожна аптека функціонувала
окремо.
У якості еталонної аптеки немережевої категорії обирається така аптека
Показник
Sdg = Ndma – Ndg,
синергетичного
де Ndma - % зміни обсягу виручки від реалізації аптечної мережі в звітному періоді
ефекту
порівняно з попереднім;
зростання
Ndg - % зміни обсягу виручки від реалізації аптечної галузі в звітному періоді
виручки від
порівняно з попереднім.
реалізації
Якщо Ndma > Ndg → аптечна мережа має синергетичний ефект від створення та
аптечної
діяльності структурних одиниць порівняно з загальногалузевим розвитком в розрізі
мережі в
збуту. Тобто, виручка аптечної мережі зростає більшими темпами порівняно з
загальногалузево загальногалузевою.
му вимірі (Sdg),
Якщо Ndma < Ndg → аптечна мережа немає синергетичного ефекту від створення та
%
діяльності структурних одиниць порівняно з загальногалузевим розвитком в розрізі
збуту. Тобто, виручка аптечної мережі зростає меншими темпами порівняно з
загальногалузевою. Відповідно, виявляються причини такої ситуації
Показник
Snewtt = ∆Q / ∆ttnew,
синергії від
де ∆Q – зміна обсягу виручки від реалізації в звітному році порівняно з попереднім, тис.
створення та
грн.;
діяльності нових ∆ttnew – зміна кількості торговельних точок аптечної мережі в звітному році порівняно
торговельних
з попереднім, один.
точок аптечної
Якщо Snewtt > 1 → існує синергія від створення та діяльності нових торговельних
мережі (Snewtt),
точок аптечної мережі.
тис. грн. / один.
Якщо Snewtt має від’ємне значення → не існує синергії від створення та діяльності
нових торговельних точок аптечної мережі.
Якщо у мережі немає нових торговельних точок – аналіз не проводиться.
*Джерело: розроблено автором
Показник
синергетичного
ефекту
рентабельності
діяльності
аптечної мережі
(Sr), %

Це: показник синергетичного ефекту рентабельності діяльності аптечної мережі,
який визначається відношенням рентабельності від діяльності аптечної мережі до
рентабельності від діяльності еталонної аптеки немережевої категорії. Ідея введення
такого показника полягає в тому, щоб оцінити синергію від створення та діяльності
структурних одиниць аптечної мережі порівняно з тим, якби кожна аптека
функціонувала окремо; показник синергетичного ефекту зростання виручки від
реалізації аптечної мережі в загальногалузевому вимірі, який розраховується як різниця
між відсотком зміни обсягу виручки від реалізації аптечної мережі в звітному періоді
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порівняно з попереднім та відсотком зміни обсягу виручки від реалізації аптечної сфери
в звітному періоді порівняно з попереднім.
Використання
даного
показника
необхідне
для
встановлення
стану
загальногалузевого потенціалу аптечних мереж в розрізі нарощування обсягів виручки
на рівні загального розвитку сфери; показник синергетичного ефекту від створення та
діяльності нових торгівельних точок аптечної мережі, який пропонується розраховувати
як відношення зміни обсягу виручки від реалізації в звітному році порівняно з
попереднім до зміни кількості торгівельних точок аптечної мережі в звітному році
порівняно з попереднім. Застосування вказаного показника дозволяє оцінити синергію
від створення та діяльності нових торговельних точок аптечної мережі. Показники,
визначені в авторській методиці, можуть використовуватись для цілей експрес-аналізу
ефективності розвитку аптечних мереж.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ СУБ’ЄКТІВ
МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Кобюк Є. Р., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: д.е.н., проф. Бондарук Т. Г.,
Національна академія статистики, обліку та аудиту, м. Київ
Під час заснування підприємства, здійснюється початкове формування фінансових
ресурсів, тобто коли утворюється статутний капітал. Залежно від організаційно-правових
форм господарювання, його джерелами є:
- власні кошти засновника,
- пайові внески,
- акціонерний капітал,
- надходження від асоціацій та інші кошти [3].
Статутний капітал характеризує обсяг грошових коштів, інвестованих у процес
виробництва, у якому функціонують основні засоби та оборотні активи. Ресурси
суб’єктів малого підприємництва формуються за рахунок власних та прирівняних до них
коштів, надходження грошових коштів від фінансово-банківської системи порядку
перерозподілу валового внутрішнього продукту [5].
На початковому етапі функціонування підприємства, можна залучати партнерів,
для більш ефективної роботи, які можуть ставати засновниками, зробивши вклад у
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грошах, надавати обладнання або приміщення в період створення малого підприємства
[4].
Прибуток є основним джерелом фінансування малого підприємництва, що
залишається у розпорядженні малого підприємства.
Малі підприємства в Україні, більшість з них, працюють з незначними прибутками і
навіть збитками. Дане становище пов'язано з високим рівнем оподаткування малих
підприємств в Україні і з їх спробами уникнути податкового тягаря, переходячи до
тіньової діяльності.
Амортизаційні відрахування є важливим внутрішнім джерелом власних фінансових
ресурсів, величина яких залежить від кількох складових:
- від обсягу основних засобів;
- терміну корисного їх користування;
- від рівня зношеності основних засобів та їхньої своєчасної об'єктивної переоцінки;
- від обраного методу розрахунку амортизації і списання амортизаційних
відрахувань на готову продукцію.
Класичною технологією запозичення необхідних фінансових ресурсів є залучення
банківських кредитів. На сьогодні банківські кредити дають змогу фінансувати витрати
суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язані з придбанням основних і поточних
активів, покриттям таких потреб підприємства, як тимчасове збільшення виробничих
запасів, виникнення (збільшення) дебіторської заборгованості, іншими зобов’язаннями
[2].
Однак, комерційні банки не зацікавлені у кредитуванні суб'єктів малого підприємництва, оскільки позначаються нестабільні темпи зростання малих фірм, відсутність
кредитної історії в перші два-три роки діяльності суб'єкта малого підприємництва,
обмеженість заставного майна.
Для суб'єктів малого підприємництва важливим джерелом формування фінансових
ресурсів (а в деяких випадках навіть єдиним) є залучені грошові кошти. Погоджуємось з
думкою Т. Г. Бондарук, що першочерговими заходами державної підтримки розвитку
малого підприємництва мають бути: сприятливе податкове навантаження, поліпшення
інвестиційно-кредитного забезпечення, зменшення відсоткових ставок по кредитах,
формування страхового ринку тощо [1, c. 40].
Проведене дослідження
суб'єктів малого підприємництва
про
формування
фінансових ресурсів дає можливість зробити висновок, що структура фінансових
ресурсів зазначених підприємств залежить від галузі економіки, тривалості виробничого
циклу, стану ринку збуту готової продукції, застосування прогресивних форм розрахунків, податкового навантаження, цінової політики, системи кредитування
суб'єктів малого підприємництва.
Проблемним питанням для суб’єктів малого підприємництва є ефективне
використання фінансових ресурсів, вибір оптимальних джерел фінансування
господарської діяльності. Не ефективне використання фінансових ресурсів не
обґрунтований вибір джерел фінансування господарської діяльності призводить до
збитків і кінцевому рахунку, до банкрутства малих підприємств.
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Для малого підприємства важливим напрямом є підвищення ефективності
використання фінансових реформування ринкової економіки. Потреба такому виборі
зумовлена тим, що як правило, завжди існує кілька альтернативних джерел фінансування
підприємницької діяльності, які відрізняються різними умовами залучення грошових
коштів.
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СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ПІДПРИЄМСТВА
Ковтун Н. О., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Мицак О. В.
Львівський торговельно-економічний університет
В сучасних умовах розвитку економічних відносин, для підтримки рівня
конкурентоспроможності підприємств необхідно застосовувати такі фінансовоекономічні механізми, які б сприяли забезпеченню їхньої економічної стабільності.
Одним з інструментів, на гашу думку, є стан фінансового потенціалу підприємства,
тобто відносин, що виникають на підприємстві з приводу досягнення максимально
можливого фінансового результату за умови: 1) наявності власного капіталу,
достатнього для виконання умов ліквідності та фінансової стійкості; 2) можливості
залучення капіталу, в обсязі необхідному для реалізації ефективних інвестиційних
проектів; 3) рентабельності вкладеного капіталу; 4) наявності ефективної системи
керування фінансами; 5) забезпечення прозорості поточного та майбутнього фінансового
стану [2].
Отже, фінансовий потенціал включає як сукупність власних та залучених
фінансових ресурсів підприємства, так і можливості системи щодо їх ефективного
управління для досягнення загально стратегічних цілей.
В умовах сучасного розвитку економіки важливого значення надається оцінюванню
фінансового потенціалу підприємства, який дозволяє своєчасно виявити внутрішні
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потенційні можливості та приховані резерви на підприємстві з метою підвищення
ефективності його діяльності. Однак, наразі не існує єдиної методики здійснення оцінки.
Більшість науковців розглядають і надають оцінку фінансовому потенціалу через
інструменти фінансового аналізу, застосовуючи при цьому ряд фінансових коефіцієнтів.
Крім цього, застосовують бальні та прогнозні оцінювання, що здійснюють за допомогою
моделей, які не завжди пристосовані до галузі в якій реалізовується дослідження.
На нашу думку, оцінювання існуючого рівня фінансового потенціалу підприємства
має ґрунтуватися на аналізуванні показників, які дадуть оцінку стану його ділової
активності, рентабельності, ліквідності та платоспроможності, фінансової стійкості,
майнового стану, а також визначенні їх порогових значень (табл.1).
На основі порівняння розрахованих значень основних фінансових показників
господарської діяльності з наведеною шкалою можна побудувати криву фінансового
потенціалу та охарактеризувати рівень фінансового потенціалу підприємства, який
прийнято визначати за різновидами: високий, середній і низький.
Таблиця 1
Показники рейтингової оцінки фінансового потенціалу підприємства
Показник

Рівень фінансового потенціалу
Високий
Середній
Низький
>0,5
<0,3
0,3  0,5
>2,0
<1,0
1,0  2,0
>0,8
<0,4
0,4  0,8
>0,2
<0,1
0,1  0,2
>0,1
<0,05
0,05  0,1
>0,15
<0,1
0,1  0,15
>1,6
<1,0
1,0  1,6

Коефіцієнт концентрації власного капіталу
Коефіцієнт покриття
Коефіцієнт швидкої ліквідності
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Рентабельність усіх активів
Рентабельність власного капіталу
Ефективність використання активів для виробництва
продукції
Частка заборгованості в загальній сумі джерел
>0,5
Коефіцієнт забезпечення боргів (заборгованості)
>0,26
Джерело: складено та доповнено автором на основі [4]

0,7  0,5
0,1  0,26

<0,7
<0,1

Високий рівень фінансового потенціалу характеризує прибуткову діяльність та
стабільний фінансовий стан на підприємстві, середній рівень – визначає діяльність як
прибуткову, але стабільність фінансового стану є залежною від зовнішніх та внутрішніх
змін та низький рівень – детермінує фінансову нестабільність підприємства [1, с. 9; 3, с.
87-88].
Також детальне вивчення динаміки значень наведених фінансових показників дасть
змогу отримати комплексну характеристику діяльності підприємства, його
конкурентоспроможності, надійності, а відтак, стане основою для розробки стратегії
управління фінансовим потенціалом суб’єкта господарювання.
Отже, фінансовий потенціал є складною фінансово-економічною категорією,
елементи якої взаємопов’язані та взаємообумовлені. Оцінка фінансового потенціалу
підприємства – необхідний етап його стратегічного аналізу та управління, оскільки за
високого рівня фінансового потенціалу підприємство має здатність отримати
максимально можливий фінансовий результат, високі показники ліквідності,
прибутковості, платоспроможності, фінансової стійкості та інші.
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ
ПОСЛУГ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Комаринська Е. В., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Майор О. В.
Львівський інститут економіки і туризму
Управління підприємством сфери послуг – складний процес, що вимагає активізації
зусиль багатьох підрозділів та спеціалістів різного профілю. Сучасна практика
господарювання вимагає вдосконалення бізнес-процесів, підвищення ефективності
здійснення витрат. Відбувається їх деталізація з одного боку, та ускладнюється
управління – з іншого. Управління витратами, таким чином, виступає предметом
особливої зацікавленості, а тому існує необхідність уточнення їхньої класифікації.
Вивченню витрат суб’єктів господарювання присвячені праці багатьох вітчизняних
і зарубіжних вчених, зокрема М. Г. Грещака, Ф. Ф. Бутинця, М. Г. Чумаченка, С. Ф.
Голова, В. В. Сопко, К. Друрі, Р. Ентоні, Мачулка, І. Бєлоусова. М. Кармелюк та інших.
Метою дослідження є здійснення класифікації витрат з огляду їхньої пріоритетності
для підприємств сфери послуг та визначення можливостей їх оптимізації за умов спаду
економічної активності.
Для отримання інформації про витрати з метою ефективного управління ними
необхідна науково обґрунтована їх класифікація. Суть класифікації витрат з погляду
управління – це виділення тієї їх частини, на яку може вплигути суб’єкт управління.
Тому, з позицій менеджменту, класифікація витрат має будуватися з урахуванням
суб’єктів і мети управління. Залежність класифікації витрат від мети управління
визнають практично всі автори, що вивчають цю проблему. В основу класифікації
повинен бути покладений принцип потреб управління, який можна сформулювати як
"різні класифікації для здійснення різних функцій управління".
Винятково важливим принципом класифікації витрат для забезпечення таких
функцій управління, як планування та прогнозування, є їх поділ на постійні та змінні.
Але діюча на сьогодні методика обліку витрат не забезпечує отримання відокремленої
інформації про постійні та змінні витрати. Традиційно в системі рахунків
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бухгалтерського обліку здійснюється відокремлене відображення прямих та непрямих
виробничих витрат. Такої інформації про постійні та змінні витрати отримати за
допомогою діючих рахунків неможливо. З цього приводу необхідно здійснювати
подальші дослідження з вдосконалення методики обліку в плані відокремленого
відображення постійних та змінних витрат як в аналітичному обліку, так і в системі
рахунків з метою покращення інформаційного забезпечення управління ними.
Що стосується сучасного фінансового стану вітчизняних підприємств сфери послуг,
то багато з них характеризуються низькою платоспроможністю та ліквідністю.
Зменшення покупців приводить до затримки надходжень
грошових ресурсів,
необхідних для підтримки діяльності. У такій ситуації підприємствам доведеться
скорочувати видатки на адміністративні витрати і персонал. Аналіз результатів
проведених досліджень свідчить більшість підприємств (80%) покладають надію на
скорочення адміністративних витрат, скорочувати ж персонал готові вже 47%
підприємств, скороченння зарплати готові застосувати 35% опитаних. Отже, для потреб
планування витрат підприємство має визначити мету та пріоритети діяльності на
найближчий період. Матрицю важливості різних елементів витрат для роботодавця та
робітників можна зобразити так (таблиця 1).
Таблиця 1
Матриця пріоритетності витрат для рободавця та робітника
Пріоритети
роботодавця –
______________

Матеріальні
витрати

Витрати на
оплату праці

Відрахування
на соціальні
заходи

Амортизація

Інші
операційні
витрати

Матеріальні
витрати

х

Важливі
витрати

Витрати на
оплату праці

Найбільш
важливі
витрати
Найменш
важливі
витрати
Важливі
витрати

х
Найменш
важливі
витрати
Важливі
витрати

Найменш
важливі
витрати
Найменш
важливі
витрати
х

Найбільш
важливі
витрати
Найбільш
важливі
витрати
Найбільш
важливі
витрати
х

Менш
важливі
витрати

Менш
важливі
витрати

Менш
важливі
витрати
Менш
важливі
витрати
Менш
важливі
витрати
Менш
важливі
витрати
Менш
важливі
витрати

робітника

Відрахування
на соціальні
заходи
Амортизація
Інші операційні
витрати

Важливі
витрати
Менш
важливі
витрати

Менш
важливі
витрати

За ознакою однорідності, незалежно від цілей витрачання, їх групують за
елементами. Так, елемент "Матеріальні витрати" включає: сировину, матеріали, паливо й
енергію та інші матеріали. До елемента "Витрати на оплату праці" належать: заробітна
плата за окладами й тарифами, премії та заохочення, компенсаційні виплати, оплата
відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці. Елемент
"Відрахування на соціальні заходи" охоплює такі витрати: відрахування на пенсійне
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забезпечення, відрахування на соціальне страхування, страхові внески на випадок
безробіття на інші соціальні заходи. Елемент "Амортизація" містить: амортизацію
основних засобів, амортизацію нематеріальних активів, амортизацію інших необоротних
активів. Елемент "Інші операційні витрати" включає: витрати на відрядження, послуги
зв’язку, плату за розрахунково-касове обслуговування тощо.
Об’єктивний аналіз та оцінка поведінки різних елементів витрат дає змогу
менеджерам приймати рішення щодо регулювання діяльності, що зводиться, як правило,
до вибору з кількох альтернативних варіантів такого, котрий у цій ситуації є
оптимальним.
Отже, в нашій матриці позначимо важливість елементів витрат окремо для
роботодавця і робітника, уявивши себе в ролі спочатку одного, а потім іншого. Ми
бачимо, що категорії найбільш важливих витрат, здійснення яких є життєво важливими
для діяльності робітників та ведення справ роботодавцями є амортизація і витрати на
оплату праці. Можемо зробити висновок, що амортизаційні витрати, як джерело
відновлення основних засобів підприємства, та заробітна плата для працівників –
посідають важливе значення. Але в той же час – несплата заробітної плати для робітника
має суб’єктивно важливіше значення, ніж відрахування коштів на підтримку
функціонування станків, машин та інших основних засобів. Керівнику необхідно
комбінувати чинники витрат та визначати їхній вплив на кінцевий результат діяльності
підприємства залежно від цілей, які поставлені. Тобто можемо виділити загальний
принцип скорочення витрат за необхідності виживання на ринку – забезпечення
необхідного рівня задоволення вимог працівника та потреб роботодавця на відтворення.
Проблема управління витратами в кризових умовах полягає в необхідності обирати
шляхи їхнього скорочення. Пріоритетність здійснення витрат на підприємстві для
роботодавця та найманого робітника наочно можна зобразити матрицею, комбінація
значень якої показує можливі варіанти скорочення статей витрат за елементами. Проте
такі висновки мають прийматися зважено та обґрунтовано, адже урізання витрат може
призвести до негативного розвитку підприємств готельного господарства в
майбутньому, неможливості відтворити виробничі потужності. Антикризове управління
передбачає ретельні розрахунки: потреб у фінансових ресурсах, прогнозів можливих
шляхів їх залучення, планових норм витрат ресурсів, заходів у сфері маркетингу тощо.
Неможливо без якісної облікової інформації визначити шляхи скорочення витрат і
прийняти правильні управлінські рішення. Для удосконалення розрахунків, аналізу та
оптимізації витрат сучасні підприємства готельного господарства застосовують нові
технології і програмне забезпечення.
Список використаних джерел:
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ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ
ПОСЛУГ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
Костів Н. В., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., доц., Майор О. В.
Львівський інститут економіки і туризму
Сучасний рівень нестабільності економічного розвитку та зростання внутрішніх та
зовнішніх загроз, що провокують дестабілізацію фінансового стану підприємства,
вимагають від менеджменту впроваджувати екстрені заходи, які спрямовані на
недопущення або вихід з кризи. Тому, реалізація сучасної концепції антикризового
управління для підприємств сфери послуг залишається досить актуальною.
Питання антикризового управління фінансовою діяльністю підприємств висвітлено
у працях І.О. Бланка, Т.А. Васильєвої, О.Т. Євтух, А.П. Коваленко, Терещенко, Е.А. О. І.
та інші.
Метою даного дослідження є визначення сутності та характеристика складових
системи антикризового фінансового управління підприємств сфери послуг в умовах
інноваційних зрушень.
Антикризове управління підприємств сфери послуг, в тому числі фінансове
антикризове управління розглядають як складову загального менеджменту підприємства.
Антикризове фінансове управління для підприємств сфери прслуг логічно розглядати
як підсистему загальної системи управління суб’єктами економічної діяльності,
головним завданням якого є своєчасне діагностування передкризового фінансового стану
суб’єктів економічної діяльності і прийняття необхідних превентативних заходів щодо
попередження фінансової кризи. [1, с. 27]. Системність процесу антикризового
фінансового управління вимагає взаємоузгодженості дій всіх учасників даного процесу,
які повинні засновуватись на певних принципах при вирішенні завдань по досягненню
головної мети — відновлення фінансової рівноваги та ринкової вартості підприємства.
Вирішення основних завдань антикризового фінансового управління підприємств
сфери послуг зводиться до наступного: – діагностики передкризового фінансового стану
підприємства та вживання превентивних заходів попередження фінансової кризи; –
подолання неплатоспроможності підприємства, що дозволить зупинити поглиблення
фінансової кризи; – проведення фінансової реструктуризації підприємства через
оптимізацію структури капіталу, оборотних коштів і грошових потоків, що допоможе
відновити фінансову стійкість підприємства; – запобігання банкрутству і навіть
ліквідації підприємства в умовах глибокої системної кризи; оцінки заходів подолання
негативних наслідків фінансової кризи та рівня втрат ринкової вартості підприємства
порівняно з його до кризовим рівнем.
Ефективність роботи в процесі антикризового управління підприємствами сферни
послуг слід забезпечувати дотриманням принципів антикризового фінансового
управління, основними з яких є: принцип постійної превентивності дії та готовності до
реагування, терміновості та адекватності реагування, комплексності рішень,
альтернативності дій та адаптивності управління, пріоритетності використання
внутрішніх ресурсів, оптимізації зовнішньої санації та принцип ефективності.
251

Для оцінки кризових симптомів для підприємств сфери послуг необхідно
застосовувати діагностику. Діагностика фінансової кризи — це система цільового
фінансового аналізу, спрямованого на виявлення можливих тенденцій і негативних
наслідків кризового розвитку підприємства[2]. Залежно від цілей і методів, діагностика
фінансової кризи поділяється на: систему експрес — діагностики та систему
фундаментальної діагностики фінансової кризи. Експрес — діагностика направлена на
раннє виявлення ознак й попередню оцінку масштабів кризового стану підприємства
Основними об’єктами такого моніторингу являються: чистий грошовий потік
підприємства, структура капіталу підприємства, активи підприємства, фінансові
зобов’язання підприємства щодо строків погашення, поточні витрати підприємства,
ринкова вартість підприємства, рівень концентрації фінансових операцій у зонах
підвищеного ризику.
Фундаментальна діагностика фінансової кризи представляє систему оцінки
параметрів кризового фінансового розвитку на основі факторного аналізу і
прогнозування. За допомогою фундаментальної діагностики поглиблюються результати
експрес — діагностики, підтверджується попередня оцінка масштабів кризового
фінансового стану, прогнозується розвиток окремих загрозливих факторів та їх
негативних наслідків та оцінюється спроможність підприємства до нейтралізації
фінансової кризи. Таким чином, система антикризового фінансового управління
підприємствами сфери послуг представляє собою комплекс взаємозалежних елементів,
які реалізують управлінську діяльність на основі антикризового механізму управління за
допомогою фахового персоналу, сучасних зв’язків між суб’єктами та об’єктами
управління і зовнішнім середовищем, а також використання інновацій.
В умовах прискорення науково-технічного прогресу, загострення конкуренції, що
супроводжується скороченням термінів дії конкурентних переваг і необхідністю
розподілення ринку на сектори та ніші, саме інноваційна діяльність стає ключовим
чинником успіху для підприємств сфери послуг. За таких умов найважливішим
завданням антикризової політики підприємства стає стратегічне управління
нововведеннями, виконання якого багато в чому залежить від якості інноваційних
рішень, можливості знаходити рішення, які організаційно й економічно зможуть
забезпечити досягнення поставленої мети зі створення конкурентоспроможної продукції
[3].
На систему антикризового управління найбільший вплив мають динамічні
інновації, що змінюють всі процеси функціонування підприємства. До динамічних
інновацій відносяться: процесні інновації, які впливають та змінюють усі ланки що
функціонують на підприємстві, продуктові інновації, які є матеріальним втіленням та
результатом інноваційних трансформацій та освоєння нових видів діяльності, та
алокаційні інновації (реорганізаційні), які полягають у характері перерозподілу ресурсів
підприємств.
Про ефективність впровадження інноваційної діяльності свідчить її рівень новизни,
виробничої перспективності та ймовірності комерційного успіху. Для зростання
ефективності етапу комерціалізації підприємств сфери послуг необхідна методична база,
яка повинна будуватися з урахуванням особливостей комерціалізації саме за рахунок
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інноваційної діяльності. Сьогодні не існує єдиної методики оцінки комерційної
успішності інноваційної діяльності підприємств сфери послуг, але таку оцінку можна
здійснювати за допомогою таких показників, як: приріст доходу за рахунок нових
товарів,, робіт та послуг, приріст продуктивності праці, приріст фондоозброєності праці,
приріст
фондовіддачі,
частка
економії
від
впровадження
технологічних
інновацій,приріст рентабельність інвестицій.
Отже, робимо висновок, що антикризове фінансове управління для підприємств
сфер и послуг є необхідною складовою системи корпоративного управління й дозволяє
реалізувати інноваційну моделі розвитку підприємства із застосуванням специфічних
методів та прийомів управління фінансами, які дають змогу забезпечити безперервну
діяльність підприємств на основі управління зовнішніми та внутрішніми ризиками
профілактики та нейтралізації фінансової кризи. Успіх стратегії антикризового
управління залежить від ефективності створеної системи, яка б дозволяла керівництву
фірми одержувати можливість кількісного та якісного аналізу виникаючих загроз, що
можуть зумовити настання кризового стану.
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ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ
Костьо Ф. Ф., бакалавр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Магас Н. В.
Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
Сутність антикризового управління підприємством полягає в ефективному та
своєчасному застосуванні прийомів та методів, які забезпечать безперервне та нормальне
функціонування підприємства в умовах системної кризи національної економіки.
Антикризове управління - це система управління підприємством, яка має
комплексний, системний характер і спрямована на запобігання та усунення
несприятливих для діяльності підприємства явищ за допомогою розробки і реалізації на
підприємстві спеціальних заходів, які мають стратегічний характер і дозволяють усунути
тимчасові перешкоди, зберегти і примножити ринкові позиції [1].
Бланк І. О., стверджує, що запобігання фінансовій кризі підприємства, ефективне її
подолання і ліквідація негативних її наслідків забезпечується завдяки особливій
підсистемі фінансового менеджменту, яка одержала назву «антикризове фінансове
управління підприємством» і спрямована на нейтралізацію ризику його банкрутства [2].
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Антикризове управління полягає в постійній діагностиці внутрішнього і
зовнішнього середовища функціонування підприємства, яка допоможе завчасно виявити
кризи, які виникають і мати ефективні методи їх знешкодження.
До зовнішніх чинників, які призводять до фінансової кризи на підприємстві можна
віднести: економічні – спад виробництва, збільшення кількості збиткових підприємств,
зростання дебіторської і кредиторської заборгованості, зменшення рівня ліквідності,
неплатоспроможність партнерів; політичні – нестабільне політичне становище країни,
воєнні дії на сході країни, анексія Криму, постійні зміни законодавства, високий рівень
податків; демографічні – еміграція населення, зниження купівельної спроможності
населення.
Фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, що зумовлюють фінансову
кризу на підприємстві рис. 1.
Фактори, що зумовлюють
фінансову кризу
Фактори зовнішнього
середовища

Фактори внутрішнього
середовища

Спад кон’юнктури в економіці
в цілому;
Значний рівень інфляції;
Нестабільність господарського
та податкового законодавства;
Нестабільність фінансового та
валютного ринків;
Посилення конкуренції
в галузі;
Посилення монополізму
на ринку;
Політична нестабільність
в країні.

Відсутність стратегічної
спрямованості підприємства;
Недосконала діагностика
фінансового стану;
Дефіцити в організаційній
структурі;
Низький рівень менеджменту;
Значна втрата ринків збуту
продукції;
Незадовільне використання
виробничих ресурсів;
Непродуктивне утримання
зайвих робочих місць;
Відсутність антикризового
управління.

Рис. 1. Вплив факторів внутрішнього і зовнішнього середовища
функціонування на фінансову кризу на підприємства
Внутрішніми причинами виникнення кризи на підприємства є недосконалий
менеджмент, зниження ліквідності та платоспроможності, необґрунтовані витрати,
дорогі кредити, залежність від кон’юнктури ринку, втрата значної частки ринку збуту
продукції.
Наслідками впливу даних факторів внутрішнього і зовнішнього середовища
функціонування підприємства є втрата значної частки ринку, зниження рівня ліквідності
і платоспроможності, зростання собівартості продукції через неповне завантаження
виробничих потужностей, зменшення прибутковості, а відтак і кредитоспроможності.
При здійсненні антикризового управління необхідно враховувати основні його
функції:
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1) діагностика симптомів кризи фінансового розвитку підприємства, яка передбачає
формування системи основних індикаторів загрози виникнення фінансової кризи
підприємства, здійснення діагностики таких показників-індикаторів, виявлення основних
чинників зовнішнього і внутрішнього середовища функціонування підприємства, що
генерують загрози його фінансовим інтересам, комплексне оцінювання масштабів
кризового фінансового розвитку підприємства;
2) розробка загальної стратегії фінансового оздоровлення підприємства, в межах
якої, виходячи з результатів комплексної оцінки масштабів кризового фінансового
розвитку підприємства і прогнозу кризових чинників зовнішнього і внутрішнього
фінансового середовища його функціонування, формується система цілей і цільових
показників фінансового оздоровлення підприємства на довгостроковий період;
визначаються пріоритетні завдання, що вирішуються в цій сфері в найближчій
перспективі, і розробляється;
3) політика дій підприємства для основних напрямів його фінансового
оздоровлення;
4) усунення неплатоспроможності підприємства, яке забезпечує створення системи
найбільш невідкладних заходів щодо фінансового оздоровлення підприємства;
5) відновлення фінансової стійкості підприємства, згідно з яким визначається
цільова структура капіталу підприємства з урахуванням кризових чинників його
розвитку;
6) забезпечення фінансової рівноваги в процесі розвитку підприємства, тобто
формування основних пропорцій його фінансового розвитку, найбільшою мірою
відповідних вибраній антикризовій фінансовій стратегії і спрямованих на запобігання
фінансовій кризі в майбутньому періоді [2].
Отже, перед антикризовим управлінням фінансами підприємства, постає складне
завдання ефективного управління, яке полягає в
своєчасному діагностуванні
фінансового стану підприємства, постійному моніторингу зовнішнього середовища і
застосування оперативних антикризових методів та інструментів попередження
фінансової кризи.
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ЗAСОБИ ЗAБEЗПEЧЕННЯ EФEКТИВНОГО УПРAВЛIННЯ ПРИБУТКОМ В
КОНТЕКСТІ ЗРОСТАННЯ ВAРТОСТІ ПIДПРИЄМСТВA
Крутова С. О., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Юсипович О. І.
Львівський торговельно-економічний університет
Фiнaнсово-економічний розвиток підприємств відбувається лише тоді, коли
рeзультати діяльності є високими, що зaбeзпeчує формування необхідного прибутку.
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Так, прибуток відіграє вирішальну роль, а також є основним джерелом відтворення
інтенсивного й інноваційного процесу розвитку суб’єкта господарювання. Прибуток – це
головна мета підприємницької діяльності, основний узагальнюючий покaзник
фiнaнсових рeзультатів господарської діяльності підприємств усіх видів, незалежно від
їх організаційно-правової форми.
В контексті зростання вaртості підприємства для практичної реaлiзації ціннісного
підходу до підвищення eфeктивності упрaвлiння прибутком його керівництву необхідно
зaбeзпeчити розробку eфeктивного механізму управління створенням довгострокових
цінностей, правильний вибір факторів прибутковості, тобто тих параметрів діяльності,
що сприяють збільшенню вартості і на які доцільно чинити управлінські впливи для
досягнення цієї мети, чітке визначення на основі вибору факторів вартості ключових
стрaтeгічних сфер компетентності, що формують здатність генерувати нові цінності для
споживачів і здійснювати це найбільш eфeктивно в порівнянні з конкурентами. Відтак, в
основу зaбeзпeчення eфeктивного упрaвлiння прибутком пiдприємствa необхідно
врахувати сучасні інформаційні технології і модель біореінжинірінгу – синтез двох
методів перетворення організації: реінжинірінгу, що робить основний акцент на
удосконаленні техніко-технологічної компоненти діяльності, і організаційного розвитку,
який зосереджує основну увагу на перетворенні соцiaльної підсистеми організації [2, с.
167-171].
За рeзультатами дослідження обґрунтовано, що в умовaх ринку для будь-якого
підприємства динаміка внутрішніх оцінок вартості є одним з основних критеріїв якості
управлінських рішень, які приймаються. У той же час необхідність бачення перспектив
розвитку підприємства, його конкурентоспроможності в сeрeдовищі бізнесу об’єктивно
вимагає порівняльної оцінки цінності зі світовими досягненнями по ключових сферах
компетентності. Зокрема, за сучасних умов таке зіставлення має особливу значущість у
процесі вибору заходів зaбeзпeчення eфeктивного упрaвлiння прибутком в контексті
зростання вaртості підприємства.
Підвищення eфeктивності упрaвлiння прибутком підприємства є рeзультатом його
eфeктивності використання фiнaнсово-економічних умов, до яких належать певні
характеристики продукції, умови реaлiзації, додаткове обслуговування, тобто все те, що
відрізняє його діяльність і створює перевагу над конкурентами. Відповідно, до основних
чинників вибору заходів зaбeзпeчення eфeктивного упрaвлiння прибутком підприємства
на сучасному етапі віднесено такі: якість продукції і послуг, рівень техніки й технології,
доступ до привабливих джерел фiнaнсового зaбeзпeчення, рівень активності
інноваційно-iнвестиційної діяльності, наявність стрaтeгії підтримки високого рівня
конкурентоспроможності, орієнтація у своїй діяльності на ринок і систематичну роботу
зі споживачами, наявність конкурентної стрaтeгії щодо безпосередніх конкурентів,
рівень кваліфікації персоналу і рівень менеджменту, ринкова інфраструктура, правове
поле функціонування тощо.
Виходячи з того, вибір заходів зaбeзпeчення eфeктивного упрaвлiння прибутком в
контексті зростання вaртості підприємства є рeзультатом послідовного здійснення різних
видів діяльності, що відповідно розподіляє підприємство на певну кількість
функціональних підсистем, стає можливим і необхідним визначати внесок кожного виду
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діяльності в кінцеві рeзультати його роботи. Причому, об’єктивною основою вибору
заходів зaбeзпeчення eфeктивного упрaвлiння прибутком підприємством є закони
функціонування ринку, управління, соціології, психології, кібернетики, які необхідно
враховувати.
На нашу думку, під час формування системи упрaвлiння прибутком важливим є
системний підхід, що базується на врахуванні тактичних та стрaтeгічних аспектів
управління,
спрямованих
на
максимізацію
кінцевого
рeзультату
як
в
короткотерміновому, так і в довготерміновому періодах. Так, повнота та своєчасність
відтворення системи завдань eфeктивного використання прибутку підприємства є
необхідною умовою зaбeзпeчення керованого eфeктивного його розподілу, а
встановлення оптимaльних обмежень за рівнем його споживання та капiтaлізації в
процесі розвитку стрaтeгічних рeсурсів чи їхніх окремих компонентів зaбeзпeчить
застосування нової парадигми зростання вартості.
Виділення цілей, рівнів, функцій, пріоритетних типів, елементів вартісного
менеджменту дозволить обґрунтувати переваги управління прибутку, орієнтованого на
вартість, – воно найбільшою мірою відповідає природним інтересам власників у
збагаченні; власники зaбeзпeчують прийняття управлінських рішень, які враховують
інтереси заінтересованих осіб, при цьому мають більш високі ризики; орієнтація на
вартість створює дієві важелі залучення додаткового капiтaлу, тим самим підвищуючи їх
конкурентоспроможність [1, с. 90-101].
Заходи підвищення eфeктивності управління прибуткком підприємства повинні
бути органічно інтегрована із загальною системою управління, так як прийняття
управлінських рішень у будь-якій сфері діяльності прямо або опосередковано впливає на
рівень прибутку, який в свою чергу є основним джерелом фiнaнсування розвитку та
зростання доходів. Так, крім заходів реінвестування прибутку, поточного контролю його
формування та визначення обсягу реaлiзації продукції, в т.ч. встановлення ціни і
оптимізації асортиментної політики, існують інші організаційно-економічні заходи, що
дозволяють зaбeзпeчити eфeктивне управління прибутком. Однією з важливих
аналітичних процедур забезпечення ефективного управління прибутком підприємства є
порівняння вартості портфеля організаційно-економічних потреб і величини прибутку,
який має бути одержаний та дозволить реaлiзувати ці потреби. Для виконання такої
аналітичної процедури необхідно сформувати базу порівняння – величину прибутку.
Базою порівняння може бути прибуток минулого періоду, прогнозний та проектний
прибуток пiдприємствa. Загалом рeзультатом аналітичної процедури формування бази
порівняння є обґрунтований розрахунок сум прибутку, що пропонуються як база
порівняння з вартістю портфеля організаційно-економічних потреб підприємства. За
рeзультатами порівняння базової величини прибутку та вартості портфеля, який містить
ранжировані організаційно-економічні потреби, виконуються процедури, що спрямовані
на досягнення заданої величини прибутку.
Зазначимо, що ранжируванню піддаються можливі iнвестиційні потреби виконання
управлінських рішень, які спрямовані на зростанні вартості підприємства, реaлiзацію
його стрaтeгічних установок. Водночас, ранжирування здійснюється за якісними та
кількісними критеріями. Якісний критерій віддзеркалює важливість можливої
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підвищення eфeктивності управління прибутком підприємства та відображає
першочерговість її задоволення. Ранжирування iнвестиційних потреб підвищення
eфeктивності управління прибутком підприємства за якісним критерієм здійснюється за
допомогою методів експертних оцінок [3, с. 208-217; 4, с. 85-88].
Остаточний вибір заходів зaбeзпeчення eфeктивного упрaвлiння прибутком
підприємства в розрізі визначення оптимaльної вартості управлінських рішень
здійснюється евристично (на основі досвіду, інтуїції, розумінь, що є неформалізованими)
особою, що приймає рішення за рeзультатами аналізу сформовано програми. Ця
програма покaзує, якою ціною (збільшенням вартості) досягається підвищення
eфeктивності при переході від одного недомінуючого зразка до іншого. Відповідно,
основна мета розробки програми зaбeзпeчення eфeктивного упрaвлiння прибутком
підприємства – зaбeзпeчення зростання його суми і рівня, а також eфeктивний його
розподіл за нaпрямками економічного розвитку. Таким чином підприємство здатне
підвищити власну ринкову вартість, сформувати конкурентний потенціал та вдало
реалізовувати економічну політику зростання.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Кудрявська А. О., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Залюбовська С. С.
Національна академія статистики, обліку та аудиту, м. Київ
Проблеми фінансового забезпечення діяльності підприємств в складних умовах
сьогодення набувають особливої важливості й актуальності, особливо зважаючи на
кризові явища в економіці України. Нестабільність зовнішнього середовища, в якому
проваджують свою діяльність вітчизняні підприємства та нестача в них власних
оборотних коштів призводять до недоотримання прибутку, нарощування збитковості, що
у свою чергу не дає змогу своєчасно оновлювати та модернізовувати основні засоби з
тим, щоб забезпечувати належний рівень конкурентоспроможності підприємства та його
продукції на ринку. Підприємства повинні бути готовими адаптуватись до постійних
оновлень бізнес середовища. Основними індикаторами успішного розвитку
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підприємства звичайно виступають позитивні зміни фінансової та операційної
діяльності, що впливають на фінансове забезпечення діяльності підприємств.
Попри активне функціонування підприємницької діяльності спостерігається
наявність фінансових проблем, зокрема банкрутство значної кількості підприємств, яка
призвела до порушення фінансової рівноваги та втрати оборотного капіталу, погіршення
таких показників як фінансова стійкість, рентабельність та ліквідність. Виходячи із цього
проблема удосконалення фінансового забезпечення діяльності підприємств на сьогодні є
однією з найбільш значущих.
Проблематика теоретичних основ та практичних аспектів фінансового забезпечення
діяльності підприємств широко розглядається сучасними науковцями, серед яких: М. М.
Бердар [1], В. А. Власенко [2], І. С. Козій [3], В. В. Мацьків [4], Л. М. Худолій [5], О. М.
Рудницька [6] та ін.
Фінансове забезпечення є основою функціонування підприємства, стимулює
операційну діяльність, спрямоване на його розвиток та досягнення встановлених завдань
економічної політики підприємства. Під фінансовим забезпеченням розуміють процес
забезпечення діяльності суб’єкта господарювання необхідними фінансовими ресурсами
різними методами, з використанням різних інструментів [5, с. 9].
Механізм фінансового забезпечення діяльності підприємства виступає як регулятор,
що задає напрями руху та пропорції розподілу фінансових ресурсів. Отже, фінансове
забезпечення виступає частиною фінансового механізму та спрямоване на вирішення
таких основних завдань:
 фінансування поточної виробничо-господарської діяльності;
 пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення рентабельності та
платоспроможності;
 виконання фінансових зобов'язань перед іншими суб'єктами підприємництва,
бюджетом, банками;
 мобілізація фінансових ресурсів в обсязі, необхідному для фінансування
виробничого розвитку, збільшення власного капіталу;
 контроль за ефективним, цільовим розподілом та використанням фінансових
ресурсів [1, с. 24].
Низька ефективність управління фінансовими коштами підприємства виступає
найбільш серйозною перешкодою на шляху успішного розвитку будь-якого
підприємства. Втрати від неефективного управління складають значну частку обороту
підприємств [4, с. 353]. Об’єктивна необхідність в удосконаленні фінансового
забезпечення діяльності підприємства зумовлена такими його характеристиками та
особливостями:
 співвідношення власних і залучених джерел фінансування та їх взаємозв'язок з
певними видамиактивів дозволяє досягнути бажаних показників обсягів діяльності та
дохідності підприємства;
 фінансове забезпечення передбачає формування та використання фінансових
ресурсів підприємств за допомогою оптимізації співвідношення всіх його форм і дає
змогу створити такі обсяги фінансових ресурсів господарської діяльності, від яких
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підприємство мало б змогу функціонувати не тільки беззбитково, але і підвищувати
ефективність діяльності та зміцнювати економіку країни загалом [3, c.228];
 фінансове забезпечення спрямоване на завантаження підприємства всіма видами
ресурсів, що необхідні для його нормального функціонування, а також на забезпечення
ефективності їх розподілу;
 фінансове забезпечення передбачає формування та використання фінансових
ресурсів для задоволення потреб суб’єкта господарювання, регламентованих
відповідними нормативними актами, що визначають способи їх мобілізації, розподілу й
використання на всіх рівнях господарського управління [2, с.67];
 фінансове забезпечення підприємства повинно забезпечити своєчасне
надходження і витрачаннягрошових коштів, підтримку постійної платоспроможності та
фінансової стійкості;
 обґрунтований підхід до формування фінансового забезпечення діяльності
підприємства має ґрунтуватись на конкретних джерелах її фінансування.
Фінансове забезпечення здійснюється за допомогою таких форм, як
самофінансування, кредитування і бюджетне фінансування, інвестування, лізинг,
страхування [3, с. 227]. Залежно від розміру підприємства, його організаційно-правової
форми, ефективності діяльності, можуть застосовуватись різні інструменти фінансового
забезпечення. Найбільш поширеними в сучасних умовах в Україні є самофінансування
та кредитування, проте суб’єкт господарювання повинен обирати із них такі, які
дозволять йому функціонувати не лише беззбитково, але й підвищувати власну
ефективність діяльності.
Позитивними змінами, які є результатом удосконалення фінансового забезпечення
діяльності підприємства, виступають: формування оптимальної моделі джерел
фінансування підприємства; якісне використання капіталу на всіх рівнях
управліннядіяльністю підприємства; розширення взаємодії з контрагентами; можливості
інноваційного розвитку. Звідси з метою покращення фінансового забезпечення
діяльності підприємств необхідним є провадження таких заходів:
 формування джерел фінансування діяльності підприємства на основі методів
оптимізації структури капіталу;
 попередження операцій надходження й оплати запасів, які не відповідають
вимогам підприємства за якістю або кількістю;
Таким чином, фінансове забезпечення виступає одним із важливих
елементівфінансового механізму, який дозволяє підприємству сформувати достатній
рівень незалежності від зовнішніх джерел фінансування, а також забезпечити високу
ефективність операційної діяльності, спрямованої на оновлення виробничих або
комерційних потужностей підприємства та зміцнення його конкурентних позиційі як
наслідок, виходу вітчизняного товаровиробника на світовий ринок високотехнологічної
продукції.
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Львівський торговельно-економічний університет
Фінансовий менеджмент як складова системи управління підприємством вимагає
суттєвих трансформацій відповідно до умов і напрямів розвитку як фінансовогосподарської діяльності суб’єктів господарювання, так і сучасних концепцій
управління. Однією з основних його функцій є забезпечення адекватного і своєчасного
реагування на зміни зовнішнього та внутрішнього середовища бізнес-структур,
визначення завдань та напрямів діяльності і розвитку на коротко- та довгострокову
перспективу, прогнозування рівня можливих допустимих і критичних ризиків, і через
обґрунтовані планові індикатори забезпечення фінансової стабільності діяльності
підприємств. Зазначені завдання фінансового управління вимагають дослідження і
визначення теоретичних засад сутності фінансового планування як базової умови
забезпечення ефективного його здійснення на підприємстві для створення необхідної
фінансової рівноваги підприємств, що й визначає актуальність даної проблематики.
Науковий інтерес до дослідження сутності фінансового планування в умовах
трансформаційних процесів набуває неабиякого розповсюдження, оскільки вимагає
постійного поглиблення і розвитку. Серед вітчизняних науковців варто відзначити праці:
Білої О., Андрющенко І., Ставерської Т., Бланка І., Терещенка О., Стащук Д., Савчук Д.,
Мединської Т. та інших. У зарубіжних працях розгляд зазначеної категорії присвячено
праці такими науковців: Акофф Р., Бригхема Ю., Брейлі P., Майерс С., Ковалєв В. тощо.
На їх думку, підвищення гнучкості та швидкості управління на підприємстві в умовах
сучасної економіки може бути досягнуте лише за рахунок застосування сучасних
фінансово-розрахункових моделей та інструментів, що дозволяють оптимізувати
підготовку управлінських рішень. Ухвалення якісних управлінських рішень ґрунтується,
передусім, як на оцінці результатів фінансового аналізу підприємства, так і на
врахування стратегічних і поточних завдань розвитку, що визначає місце і значення
фінансового планування в системі фінансового управління.
З огляду на те, що підприємство саме по собі є складною соціально-економічною
системою, яке функціонує в умовах невизначеності, застосування планових індикаторів є
необхідним завданням не лише з економічної, але і з управлінської точки зору. Як
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наслідок, зростає актуальність розробки і удосконалення методичних підходів і
інструментів фінансового планування, які дозволять створити комплексну систему
фінансового управління господарською діяльністю підприємств з достатньою точністю
та надійністю.
Фінансове планування є процесом визначення на майбутній період фінансового
стану й основних результатів фінансово-господарської діяльності підприємства з метою
виявлення і реалізації резервів подальшого підвищення його ринкової вартості й
забезпечення ефективного розвитку. Усі системи внутрішньофірмового фінансового
планування знаходяться у взаємозв’язку і реалізуються через перспективне фінансове
прогнозування, поточне планування фінансової діяльності та оперативне фінансове
планування [5, с. 28].
Основні підходи до визначення його суті і змісту подані в табл.1.
Таблиця 1
Визначення поняття та змісту категорії фінансове планування
вітчизняними вченими
Автор, джерело

Визначення

Бердар М. М.,
[1, с. 43]

Процес розробки системи фінансових планів і планових показників із
забезпечення розвитку підприємства необхідними фінансовими ресурсами і
підвищення ефективності його фінансової діяльності в майбутньому

Біла О. Г.,
Мединська Т. В.,
[2, с. 26]

Планування процесів формування, розподілу, перерозподілу і використання
фінансових ресурсів на певний період, розробка фінансових планів.

Каламбет С. В.,
Павлова Ю. О. ,
[4, с. 23]

Процес розробки на певний період системи фінансових планів, який полягає у
планування усіх доходів та напрямів їх використання для забезпечення
економічного розвитку підприємства

Буряк А. В.,
Дем’яненко І. В.,
[3, с. 159]

Невід’ємна, але самостійна підсистема загальної системи інтегрованого
планування на підприємстві. Включає аспекти перспективно-цільового
характеру в складі стратегічного, поточного, оперативного фінансового
планування, бізнес-планування та соціального планування

Мицак О. В.,
Чуй І. Р.,
[5, с. 27]

Фінансове планування є процесом розробки системи фінансових планів і
планових (індикативних) показників по забезпеченню розвитку підприємства
необхідними фінансовими ресурсами і підвищення ефективності його
фінансової діяльності у майбутніх періодах.

У теоретичному аспекті фінансове планування розглядають як невід’ємну частину
загального планування діяльності підприємства, при цьому трактують дану фінансову
дефініцію у вузькому і широкому контексті. У вузькому контексті фінансове планування
трактують як функцію управління в системі фінансового менеджменту підприємства і
безумовно, найбільш важливу та складну його підсистему, роль якої суттєво зростає в
сучасних умовах господарювання та розвитку нових моделей управління, у межах якого
здійснюється обґрунтування принципових напрямів фінансового розвитку підприємства
та основних параметрів його фінансового стану. В цьому контексті вважають, що
фінансове планування як важлива функція управління суб'єктом господарювання
забезпечується на основі впровадження єдиних принципів побудови й уніфікації
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показників, що характеризують темпи і напрями його розвитку. У широкому розумінні
процес фінансового планування передбачає всебічне вивчення дійсності, тенденцій та
закономірностей розвитку об’єкту планування та середовища його діяльності щодо
формування, розподілу і використання фінансових ресурсів. Найбільш загальною
науковою основою планування є середовище його діяльності та система об’єктивних
економічних законів і, в першу чергу, закону попиту та пропонування. У фінансовому
плані підприємства повинні бути реалізовані вимоги цих законів та враховані об’єктивні
результати макро- та мікроекономічного аналізу стану та тенденції розвитку умов
господарювання.
На наше переконання, найбільш точним є визначення сутності фінансового
планування авторами Мицак О. В. і Чуй І. Р., котрі трактують фінансове планування
процесом, що забезпечує досягнення визначених темпів та напрямів розвитку бізнесструктур необхідними фінансовими ресурсами з огляду на ефективність їх формування і
використання в процесі фінансово-господарської діяльності. Дане визначення достатньо
повно розкриває місце, значення і завдання фінансового планування у діяльності
підприємств.
Отже, здійснене дослідження сутності фінансового планування, дозволяє
резюмувати, що фінансове планування є процесом систематичного формування
фінансових планів на основі управлінських рішень, які впливають на обсяги фінансових
ресурсів, узгодження джерел формування та напрямів їх використання згідно з
операційними, інвестиційними планами діяльності і розвитку, а також індикативні
завдання фінансово-господарської діяльності підприємства у планових періодах,
охоплюючи всі види діяльності суб'єктів господарювання, що сприяє реалізації
фінансової стратегії і тактики на обумовлені часові періоди найбільш раціональними
шляхами.
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СУТЬ ТА ФОРМИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПІДПРИЄМСТВА
ГОТЕЛЬНО- РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
Луцик О. О., бакалавр,
спеціальність «Менеджмент готельного господарства і туризму»
Науковий керівник: к.е.н., доц.. Килин О. В.
Львівський інститут економіки і туризму
Складовою організованої в масштабах народного господарства праці є праця
фахівців невиробничої сфери, до якої належить і готельне господарство. Однією з
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найважливіших складових організації діяльності підприємств готельно- ресторанного
бізнесу є оплата праці. Адже від оптимальної системи оплати праці залежить не лише
життєвий рівень працівників, а й результати господарської діяльності підприємства
загалом.
Заробітна плата - це винагорода, розрахована, як правило, у грошовому вираженні,
яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу.
Заробітна плата працівника незалежно від виду підприємства визначається його
особистим трудовим внеском, залежить від кінцевих результатів роботи підприємства,
регулюється податками і максимальними розмірами не обмежується [1].
Основними видами заробітної плати є номінальна і реальна заробітна плата.
Номінальна означає суму грошей, яку отримують працівники за свою працю. Реальна засвідчує кількість товарів і послуг, які працівник може придбати за зароблену суму
грошей.
Середня зарплата в категорії «Готельно-ресторанний бізнес, туризм» в Україні —
8800 грн. Це значення ми отримали, проаналізувавши 15834 вакансії, розміщені на
Work.ua в цій категорії за останні 3 місяці [3].
Мінімальна заробітна плата - це встановлений державою розмір оплати праці, який
визначається на рівні прожиткового мінімуму, нижче якого не повинна оплачуватися
фактично виконана робота найманого працівника у межах установленої норми праці на
місяць (день, годину). У мінімальну заробітну плату не включаються доплати, надбавки і
компенсаційні виплати.
Функції заробітної плати зображено на рисунку 1.
Функції заробітної платиплати
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Рис. 1. Функції заробітної плати

Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» мінімальну
заробітну плату з 1 січня 2018 р. було встановлено у розмірі 3723 грн, на рівні нижчому
на 7,2% від фактичного прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах січня
цього року (4011 грн).
Заробітна плата складається з основної заробітної плати, додаткової заробітної
плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат [4].
Основою організації оплати праці в туристичній сфері, як і в інших галузях
діяльності, є тарифна система, що включає тарифні сітки, схеми посадових окладів,
тарифно-кваліфікаційні довідники та характеристики. Вона передбачає співвідношення в
оплаті працівників різної кваліфікації. Вона являє собою сукупність тарифних розрядів і
відповідних тарифних коефіцієнтів. Віднесення виконаних робіт до певних тарифних
розрядів здійснюється власником підприємства або уповноваженим ним органом
відповідно до тарифно-кваліфікаційного довідника при узгодженні із профспілковим або
іншим представником трудового колективу.
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В умовах ринкової економіки підприємства, засновані на різних формах власності,
самостійно, крім державних, запроваджують власну організацію оплати праці в межах
законодавчого поля України. Установлені на підприємстві тарифні ставки і посадові
оклади, коефіцієнти і розряди узгоджуються з чинними в економіці формами і
системами оплати праці.
На тарифній системі грунтуються дві форми оплати праці в сфері туризму:
погодинна і відрядна.
Погодинна оплата праці працівників здійснюється на основі погодинних (денних)
тарифних ставок і нормованих завдань на відповідний період часу або місячних окладів.
Погодинна оплата праці у сфері туризму здійснюється на основі посадових окладів з
урахуванням відпрацьованого часу.
Відрядна форма оплата праці здійснюється на основі норми виробітку і розцінки за
одиницю виконаної роботи.
Середня зарплата в категорії «Готельно-ресторанний бізнес» в Україні — 8800 грн.
Це значення ми отримали, проаналізувавши 15834 вакансії, розміщені на Work.ua в цій
категорії за останні 3 місяці ( рис. 2.) [3].
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Рис. 2. Середня заробітна плата готельно- ресторанного бізнесу

Регулювання оплати праці на підприємстві, незалежно від організаційно-правового
статусу і форми власності, здійснюється через систему тарифних угод (договорів), що
охоплює три рівні:
- міжгалузевий;
- галузевий або регіональний;
- внутрішньо-підприємницький.
Основною системою державного регулювання оплати праці на підприємствах усіх
організаційно-правових форм і форм власності є трудовий договір, який відображає
відносини між працівником і підприємцем. За таким договором працівник зобов'язується
виконувати передбачену договором роботу, а підприємець її оплачувати відповідно до
цього ж договору [2].
При всій важливості державного, галузевого та регіонального регулювання
заробітної плати політика оплати праці туристичного підприємства повинна
формуватися переважно на рівні конкретного підприємства залежно від потреб
стимулювання праці кожного конкретного працівника з урахуванням специфіки й
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обсягів діяльності підприємства, географічного розміщення, рівня міжнародної
інтеграції, ступеня соціального розвитку колективу.
Отже, заробітна плата, як соціально-економічна категорія є - основним засобом
задоволення особистих потреб працюючих та економічним важелем, що стимулює
розвиток суспільного виробництва, зростання продуктивності праці, скорочення витрат
на виробництво.
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ЦІНА ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОСЛУГ
ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ
Настасяк А. А., бакалавр,
спеціальність «Менеджмент готельного господарства і туризму»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Килин О. В.
Львівський інститут економіки і туризму
В умовах ринкової економіки успішний розвиток будь-якого бізнесу залежить від
здатності до конкуренції як в середині країни, так і за її межами. В умовах стабільного
економічного стану держави подальшого розвитку дістає сфера обслуговування
споживачів і, в першу чергу, підприємства ресторанного та готельного бізнесу. Тому
велике значення має розвиток індустрії гостинності, значний сегмент якої посідає
готельно-ресторанний бізнес.
Україна є однією з великих країн Європи, яка має всі можливості подальшого
розвитку туристичного, готельного та ресторанного бізнесу, але при цьому існує багато
невирішених проблем, головною з яких є ще не достатня конкурентоздатність
відповідних підприємств світовим вимогам [3].
Для вирішення цих проблем необхідно: cтворити загальнодержавну стратегію
розвитку галузей туризму; вдало продумати місце розташування підприємств готельноресторанного бізнесу; покращити якість вироблених страв; продумати асортиментну
політику; збільшити кількість додаткових послуг, які надають вітчизняні підприємства
готельно-ресторанного бізнесу в порівнянні з аналогічними за кордоном; покращувати
рівень фахівців з менеджменту та взагалі керівництва готельно-ресторанного бізнесу;
впроваджувати останні досягнення науково-технічного прогресу в сфері готельноресторанного бізнесу, застосовувати новітні технології виробництва страв, їх подачу та
зберігання тощо.
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На підвищення конкурентоспроможності підприємств впливає безліч чинників,
основним з яких є цінова політика готельно-ресторанних підприємств. Її розробка
потребує вирішення проблем.
Проблеми ціноутворення готельно-ресторанних підприємств:

1.Визначення мети та
напрямку цінової
політики.

3. Застосування
різноманітних цінових
стратегій.

2. Застосування різних
методів встановлення ціни
послуги.

5. Проведення постійного
моніторингу цін як на
внутрішньому, так і на
зовнішньому економічному
середовищі.

4. Застосування різноманітних цінових знижок на різні
послуги в залежності від напрямку, який обирає заклад
гостинності.

Рис. 1. Проблеми ціноутворення готельно-ресторанних підприємств

Ціноутворення в закладах ресторанного господарства відрізняється від
ціноутворення в роздрібній торгівлі, що зумовлено специфікою даної галузі.
Джерелом відшкодування витрат поряд із торговельною надбавкою в закладах
ресторанного господарства є націнка на вартість сировини і куповані товари. Вартість
сировини і купованих товарів із включенням надбавки та націнки являє собою роздрібну
ціну (ціну продажу) або ціну, за якою продукція реалізується споживачам закладами
ресторанного господарства [1].
Особливості ціноутворення в закладах ресторанного господарства:
• залежність рівня цін продажу від типу і класу підприємства;
• відсутність розрахунку собівартості продукції, як це має місце на промислових підприємствах;
• здійснення калькуляції вартості продукції (цін продажу) безпосередньо на самих підприємствах;
• калькулювання цін на продукцію щоденно або через короткі проміжки часу залежно від зміни цін
на сировину і товари, що надходять;
• регулювання рівня націнок на продукцію власного виробництва на підприємствах класу, що
обслуговують робітників, службовців, учнів, студентів тощо.
Рис. 2. Особливості ціноутворення в закладах ресторанного господарства
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Ціни на продукцію власного виробництва розраховуються шляхом складання
калькуляції, виходячи з цін на сировину, що надходить, і діючих розмірів націнок.
Калькуляція проводиться на спеціальних бланках (калькуляційних картках).
Відпуск страв, напівфабрикатів, кулінарних, кондитерських виробів та іншої
продукції стороннім підприємствам, включаючи роздрібну торговельну мережу, заклади
ресторанного господарства здійснюють за цінами домовленості, які не повинні
перевищувати ціну калькуляції.
Особливої уваги в сучасному готельному господарстві заслуговує питання щодо
ціноутворення. Головна особливість полягає в тому, що весь виробничий процес
реалізується у вигляді надання тієї чи іншої готельної послуги. В умовах ринкової
економіки прейскуранти цін на проживання в готельних номерах встановлюються
підприємствами самостійно у відповідності до загальних принципів ціноутворення. Ціна
повинна забезпечити відшкодування витрат на виробництво та реалізацію послуг, а
також певний прибуток, що дозволив би розвивати матеріально-технічну базу та
працювати на рівні міжнародних стандартів [2].
Вибір методів ціноутворення та цінової політики багато в чому заданий цілями і
стратегією готелю. Міжнародна практика формування готельних тарифів і цін має свою
специфічну методологію. Структура вартості розміщення гостей включає повну
собівартість послуг розміщення, прибуток, кілька видів податків і зборів, комерційних
надбавок і знижок.
У вітчизняній практиці середня ціна однієї людино-доби розміщення в номері
готелю визначається за формулою (1.1) [4]:
Ц = [(S + П + ЗНк) + 1,2 + ГЗ ] +ТЛ/Д (1.1)
де S — повна собівартість послуг розміщення, грн.;
П – прибуток від реалізації послуг розміщення, грн.;
ЗНк – комерційні знижки (надбавки) до оптової ціни підприємства (S + П), грн.;
1,2 – коефіцієнт, що враховує податок на додану вартість (20%) до оптової ціни
підприємства з урахуванням комерційних надбавок і знижок, грн.;
ГЗ — готельний збір, що сплачується за диференційованими ставками;
Тл/д — загальний термін перебування клієнтів, людино-діб.
Готельне підприємство має освоювати сучасні ринкові прийоми встановлення ціни
на нові послуги, широко апробовані в практиці західних готелів. Як відомо, на
початковій стадії впровадження готельного продукту на ринок, він має мінімальну
популярність і ступінь прийнятності його покупцями. На цій стадії готель нерідко
використовує стратегію низьких цін, якщо вона ставить перед собою мету проникнути на
ринок або розширити його частку [5].
Отже, для більшості готелів головна мета – забезпечення беззбитковості,
обґрунтована в умовах низької ділової активності в галузі поступово трансформується (у
міру подолання системної кризи в економіці та адаптації підприємства до нових умов ) в
новий орієнтир : збільшення частки ринку , обсягу продажів. Разом з цим змінюються і
цілі, які стоять перед ціновою політикою. У зв’язку з новою орієнтацією готельне
підприємство повинно проводити більш активну цінову політику , пов’язану з виходом
на нові ринки , плануванням збуту , стимулюванням створення нових послуг.
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Розробка обґрунтованої цінової політики підприємств готельно-ресторанного
бізнесу та вирішення вищезгаданих проблем дозволить підвищити конкурентоздатність
підприємств на внутрішньому та зовнішньому економічному середовищі і підняти
обслуговування споживачів на більш якісний рівень.
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НОВІТНІ ФОРМАТИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Осінська О. Б., к.е.н., доцент,
Гаврилюк А. А., аспірант,
спеціальність «Економіка»,
Львівський торговельно-економічний університет
Розрізняють декілька параметрів, які визначають належність магазину до певного
формату торгівлі. До них зараховують площу торгового залу, кількість асортиментних
найменувань, кількість розрахунковокасових вузлів, наявність продукції власного
виробництва, форму обслуговування, середньоспискову чисельність персоналу, середню
кількість покупок за день, вид ціни (роздрібна, оптова чи дрібнооптова), сервіс, що
надається, години роботи, обіг за певний період, обіг з одиниці площі, площу
складських, допоміжних і адміністративних приміщень.
До нових перспективних форматів торгівлі, які давно функціонують у країнах з
розвиненою ринковою економікою можна віднести такі:
- концепт-стор (concept-store) – багатофункціональний торговельний об’єкт, що
передбачає продаж різноманітних груп товарів, які об’єднує одна спільна ідея, концепт;
при цьому концепт-стор як мультибрендовий магазин повинен створити особливий
простір, атмосферу, що допоможе донести до покупця певний світогляд;
- поп-ап-стор (pop-up-store) − тимчасовий торговельний об’єкт, який працює певний
період часу і зникає, коли закінчується актуальність того проекту, під який він був
створений;
- темпорарі-стор (temporary shop) – великий торговельний об’єкт для продажу
дисконтних товарів (із великими знижками) площею від 500 до 1000 м2, що розташовані
у центрі міста та, на відміну від аутлетів, не інформують про дати офіційного відкриття
та закриття;
- каскет (casekit) − торговельний об’єкт, який призначений для реалізації певної
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товарної групи (взуття, літній одяг, зимовий одяг тощо). На відміну від фірмових
магазинів, характеризується широким асортиментом і демократичними цінами, а від
стандартних магазинів відрізняється високою якістю обслуговування, стильним
дизайном інтер’єру, а також ексклюзивними елементами, що створюють привабливу для
споживача атмосферу.
До сучасних торговельних форматів, які вже довели свою ефективність та зручність
для споживачів, слід віднести гіпер-, супермаркет, дискаунтер, тощо.
Гіпермаркети – це магазини самообслуговування загальноміського значення з
торговельною площею понад 3000 м² та з широким асортиментом товарів (більше 15 000
асортиментних позицій).
Супермаркет – це великий магазин самообслуговування всередині житлової зони
міста, який має торговельну площу 1000-2000 м², з різноманітним асортиментом
продовольчих і непродовольчих товарів (понад 5000 асортиментних позицій).
Дискаунт – це тип магазину, який характеризується обмеженою номенклатурою
торговельних послуг, пропонує обмежені лінії товарів повсякденного попиту за
низькими цінами; асортимент може змінюватися відповідно до купівельної
спроможності.
Торговий центр – це група торговельних об’єктів, зосереджених в одному місці та
керованих як одне ціле, які за своїми типами, розмірами і місцезнаходженням
функціонально відповідають запитам торговельної зони, що обслуговується ними.
Комісійний магазин – це магазин-комісіонер, що здійснює роздрібний продаж
товарів, прийнятих від юридичних або фізичних осіб на засадах договору комісії, без
отримання права власності на підкомісійні товари.
Останнім часом за кордоном розвиваються нові типи суб’єктів господарювання,
такі як “спеціалісти в категорії”, центри господарських товарів, “гуртові клуби” і
магазини низьких цін (фірмові магазини, магазини розпродажу і “магазини однієї ціни”).
“Спеціалісти в категорії” – це магазини надвузького й одночасно надглибокого
асортименту товарів, який обмежується товарними найменуваннями однієї товарної
групи.
Центри господарських товарів – це магазини товарів для ведення домашнього
господарства та будівельних матеріалів.
“Оптовий клуб” – це специфічне торговельне підприємство, яке забезпечує жителів
та інші торговельні підприємства вузьким асортиментом товарів з низьким рівнем
сервісу. Асортимент такого магазину непостійний, а співвідношення продовольчих і
непродовольчих товарів: 50:50.
Демонстраційні зали – це роздрібні магазини, розміщені безпосередньо на гуртових
базах. Значна частина малих магазинів, які не належать до жодної групи, не мають свого
чітко визначеного формату.
Останніми роками широкого вжитку в Україні набули корпоративні мережі, які
складаються з десятків або навіть сотень роздрібних торговельних підприємств, що
належать єдиному власнику або корпоративним парнерам. Їх основною перевагою є
можливість централізованого управління магазинами. Власниками корпоративних мереж
можуть бути як вітчизняні, так і іноземні суб’єкти господарювання. Типовими
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представниками вітчизняних корпоративних мереж є супермаркети “Фуршет”, ”Сільпо”,
“ВАМ”, “Вопак”, “Велика кишеня”, “Наш”, гіпермаркет “Рукавичка”, серед іноземних
виділяють гіпермаркети “Ашан”, “Метро”, “Ельдорадо”, “Фокстрот” та ін.
Відставання України від рівня запровадження сучасних та новітніх торговельних
форматів порівняно з європейськими країнами є однозначно негативною тенденцією.
Тому поширення сучасних форматів торгівлі та підвищення рівномірності їх
регіонального розподілу визначається як стратегічний пріоритет розвитку СВТ України.
Розглянувши підходи до визначення основних форматів торгівлі, зазначимо, що в
основному види закладів торгівлі виділяють з урахуванням їх місця розташування,
товарної спеціалізації, розміру торговельної площі, залежно від характеру
обслуговування та форми продажу товарів, кількості ексклюзивних товарів, рівня цін,
сегменту споживачів, а також від вибору формату залежать планування торговельного
залу, набір обладнання, кількість персоналу, асортимент, принципи розміщення товару,
вибір рекламних засобів.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГОВИХ ВІДНОСИН У
СФЕРІ МАЛОГО БІЗНЕСУ
Савчин Н. В., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Попович Д. В.
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Малий бізнес є основою успішної економіки країни, тому нівелювання негативних
моментів, які мають місце у його функціонуванні, сприятиме його подальшому
успішному розвитку. В сучасних умовах альтернативним варіантом розвитку малого
бізнесу з нуля виступає франчайзинг. На сьогодні це один з інструментів, що дозволяє
підвищити ефективність малого бізнесу, об’єднуючи всі переваги.
Франчайзинг – це метод побудови мережі бізнесу, при якому всі її учасники
працюють під однією торговою маркою і за загальною системою. Це можливість бути
незалежним підприємцем і при цьому користуватися всіма перевагами ефекту масштабу
і великого гравця на ринку [1, с. 68].
Незважаючи на те, що франчайзингові відносини в нашій країні розвиваються,
існує ряд проблем, які стримують розвиток франчайзингу на сучасному етапі, а саме:
1. Недосконалість українського законодавства та нормативно-правової бази
стосовно франчайзингових відносин.
2. Необізнаність українських підприємців з основними принципами ведення бізнесу
на умовах франчайзингу.
3. Відсутність практики апробації бізнесу.
4. Невідповідність переважної більшості вітчизняних компаній міжнародним
стандартам франчайзингу.
5. Висока вартість франшизи у порівнянні з низькою купівельною спроможністю
покупців.
6. Неготовність вітчизняних підприємців чітко дотримуватися встановлених
франчайзером стандартів діяльності.
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7. Незахищеність українських франчайзі у франчайзингових відносин з іноземними
партнерами.
8. Відсутність кваліфікованих кадрів.
9. Низька конкурентоздатність вітчизняних франшиз.
10. Складні умови та адміністративні бар’єри для організації та ведення бізнесу.
11. Значне обмеження розвитку бізнесу податковими нормами, внаслідок чого
підприємці змушені шукати «обхідні шляхи» у здійсненні паушального внеску та роялті
[2, с. 143].
На нашу думку, з метою активізації франчайзингових відносин у сфері малого
бізнесу першочергово необхідно здійснити такі заходи:
- удосконалити вітчизняне законодавства в частині впровадження поняття
«франчайзинг» та привести у відповідність чинну нормативно-правову базу
міжнародним вимогам щодо функціонування франчайзингових відносин;
- забезпечити доступність кредитування для малого бізнесу, який має бажання
працювати на умовах франшизи;
- забезпечити консалтингову та інформаційну підтримку франчайзингу через
консультаційні центри, які можуть функціонувати при державних органах, що
забезпечують реалізацію державної економічної політики у сфері малого бізнесу.
Також для раціонального та ефективного впровадження франчайзингу на
підприємствах малого бізнесу слід поглиблено вивчити іноземний досвід застосування
франчайзингових відносин та враховувати особливості вітчизняної економіки. Отже,
франчайзинг як одна з пріоритетних форм організації малого бізнесу, яка вироблена
світовою практикою, здатна стимулювати розвиток малого підприємництва в Україні.
Список використаних джерел:
1. Вудвуд В. В. Франчайзинг в системі малого та середнього бізнесу України в умовах
світової кризи / В. В. Вудвуд, А. Я. Білоус // Збірник наукових праць Черкаського державного
технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2012. – Вип. 32(1). – С. 68-71. – Режим
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2012_32(1)__17.
2. Ситник Н. С. Розвиток франчайзингу в Україні як складник інвестиційної політики держави
/ Н. С. Ситник, Д. В. Попович // Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». – 2018. – Вип.
1-2(44). – С. 140-144.

ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Садовнікова Л. І., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Магас Н. В.
Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
Фінансові результати займають центральне місце в управлінні підприємством,
оскільки прибуток є основною метою діяльності підприємства в ринкових умовах
господарювання. Зміст поняття «фінансовий результат» виражається в різних за своїм
змістом категоріях «прибуток» і «збиток».
Фінансові результати характеризують майже всі аспекти діяльності підприємства:
продуктивність праці, ступінь використання основних засобів, трудових, матеріальних і
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грошових ресурсів, собівартість реалізованої продукції, її якість, обсяг та ціни реалізації
продукції, тощо.
Згідно НП(С)БО 1, прибуток – це сума, на яку доходи перевищують пов’язані з
ними витрати. А збитки – перевищення суми витрат над сумою доходів, для отримання
яких здійсненні ці витрати [1].
Форма № 2 з прийняттям НП(С)БО зазнала суттєвих змін. Визначимо сутність
формування фінансового результату відповідно до НП(С)БО 1, розглянувши окремі
статті форми № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»;
− валовий прибуток – різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів.
робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);
− прибуток (збиток) від операційної діяльності, визначається як алгебраїчна сума
валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних, витрат,
витрат на збут та інших операційних витрат;
− прибуток (збиток) до оподаткування визначається як алгебраїчна сума прибутку
(збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків),
фінансових та інших витрат (збитків);
− чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку)
до оподаткування, податку на прибуток та прибутку (збитку) від припиненої діяльності
після оподаткування [1].
Метою аналізу фінансових результатів діяльності підприємства є пошук шляхів
та кількісна оцінка резервів збільшення прибутку і підвищення рентабельності
підприємства на основі ефективного управління його доходами і витратами.
Об’єктом аналізу фінансових результатів є безпосередньо фінансовий результат
діяльності підприємства, тобто прибуток або збиток, а також його складові: отримані
доходи і понесені витрати в досліджуваному періоді в результаті здійснення всіх видів
діяльності.
За методикою, розробленою А.Д. Шереметом, аналіз фінансових результатів
діяльності підприємства є першим етапом будь-якої оцінки діяльності підприємства,
який ґрунтується на вивченні абсолютних показників, які прямо впливають на
фінансовий результат діяльності підприємства [2; 3].
Наведемо приклад аналізу фінансових результатів діяльності підприємства, що
дозволить дати оцінку темпів зростання прибутку як в цілому по підприємству за певний
період, так і за кожною його складовою.
Відзначимо тенденцію до зростання виручки від реалізації продукції, якщо у 2013
році вона становила 839,4 тис. грн., то у 2017 році вона зросла на 828,3 тис. грн. і
становить – 1667,7 тис. грн. розрахунки свідчать, що інші операційні доходи мали також
тенденцію до зростання протягом 2013-2015 років, з 624,8 тис. грн. у 2013 році до 6592,8
тис. грн. у 2015 році.
Проте, суттєве зниження інших операційних доходів відбулося у 2016 році
порівняно з 2015 роком, з 6592,8 тис. грн. у 2015 році до 3536,7 тис. грн. у 2016 році.
Серед основних причин цих змін можуть бути – скорочення доходів від реалізації
матеріальних оборотних активів, доходів від операційної оренди активів тощо. Наочно
структура доходів підприємства протягом 2013-2017 рр. наведена на рис 2.
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Рис. 1. Динаміка структури доходів підприємства протягом 2013-2017 рр.
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Рис. 2. Динаміка структури чистого прибутку підприємства протягом 2013-2017 рр.
Рис. 2 дає нам можливість побачити динаміку зміни чистого підприємства
протягом 2013-2017 років. Звичайно, надзвичайно важливим показником для оцінки
ефективності діяльності підприємства є отримання чистого прибутку, який дає
можливість подальшого розвитку, відриву від конкурентів, впровадження нових методів
управління.
Отже, фінансовий результат на підприємстві може бути чистий прибуток або
збиток. Саме фінансовий результат характеризує підприємство, як кредитоспроможне,
платоспроможне або не ліквідне, в передкризовому або кризовому стані.
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ФУНКЦІЇ ТА ОПЕРАЦІЇ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТТЮ
ОРГАНІЗАЦІЙ
Сняданко Ю. П., бакалавр,
спеціальність «Менеджмент»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Колянко О. В.
Львівський торговельно-економічний університет
Успішний розвиток українських організацій в сучасних ринкових умовах вимагає
від менеджменту першочергового вирішення низки проблем, що пов'язані зі знанням і
вибором певних функцій та операцій процесу управління. Україна є відносно молодою
державою, за роки незалежності якої багато чого змінилось на краще. Але держава в
такому віці ще не знає як побудувати ідеальний механізм управління в кожній
конкретній ситуації, і тому багато чого вчиться в інших країн. Однією з важливих
причин є наявність серйозних недоліків у державному управлінні економікою та у
менеджменті більшості вітчизняних організацій. Саме тому ми вважаємо цю тему
актуальною і доцільною розглянути її в плані порівняння та визначення можливостей
для покращення. Для початку слід визначити, що таке управління.
Найкращим, на наш погляд, поясненням терміну управління є визначення М. Х.
Мексона: «Управління - це процес планування, організації, мотивації, та контролю
працівників організації, які забезпечують досягнення її цілей»[1].
Цей процес являє собою сукупність логічно пов'язаних між собою управлінських
дій, здійснюваних менеджерами в певній послідовності і комбінації і спрямованих на
досягнення мети. А самі функції управління - виражають психологічну специфіку
управлінської праці, систему відносин в організації. Психологічний зміст управлінської
діяльності розкривається через структурування функцій управління та механізми їх
взаємозв'язку. Тобто сукупність особливих дій та операцій, які виражають психологічну
специфіку управлінської діяльності, цілеспрямованого впливу на зв'язки і відносини
людей у процесі життєдіяльності організації [3.] Кожна організація, у своїй структурі,
має керівний склад та виконавчий апарат.
Детальніше розглянемо керівний склад, адже саме він відіграє найважливіше роль у
процесі управління підприємством. Керівний склад – видають розпорядження
одноособово і несуть за них відповідальність згідно із законодавством [2]. Виконавчий
апарат - здійснює керівництво галузями управління, несе відповідальність за їх розвиток
[2]. Відносини між керівним складом та виконавчим апаратом регламентуються такими
функціям управління як планування, організування, мотивування та контролювання.
Загалом це можна назвати системним підходом до управління. Саме такий підхід
використовується не тільки в управлінні, а й у науці та інше, що свідчить про успішність
цього підходу.
Однією з пріоритетних функцій управління є планування, що охоплює процес
підготовки до змін, формування майбутніх варіантів дій. Складаючи план, керівник
повинен уміти прогнозувати і оцінювати майбутнє, готуватись до нього. Для складення
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успішного плану дій, потрібно враховувати потенційні можливості організації (здібності
та професійну підготовленість учасників управління, морально-психологічний клімат в
організації тощо), зміни зовнішнього середовища (вплив поведінки клієнтів на стан
організації, конкурентів, зміни законодавства тощо).
Щоб діяльність підприємства була успішною, керівник повинен відповідально
поставитись до підбору кадрів. Тобто – розподіл доручень між співробітниками, підбір
кадрів та їх розставлювання, визначення завдань і повноважень виконавців,
встановлення взаємозв'язків повноважень, які забезпечують обмін інформацією,
спілкування і процес прийняття управлінських рішень, організацію дисципліни,
відповідальності за доручену справу, впорядкування роботи керівника і його підлеглих,
прийняття рішень щодо розвитку організації, створення спеціальних служб та
підрозділів тощо. Керівник при цьому повинен правильно і завчасно оцінити не лише
свої можливості впливу на підлеглих, а і їх психологічні особливості, вміло спілкуватися
зі співробітниками, вести ділові переговори. Після підбору кадрів, вдалого планування та
організації діяльності підприємства, в дію включається контроль. Він передбачає
спостереження за процесом управління, оцінювання результатів, співвіднесення їх з
визначеною ціллю. Всі ці спостереження дають керівнику інформацію про успішність
підприємства. Контроль є найбільш фундаментальний елемент процесу управління. Ні
планування, ні створення організаційних структур, ні мотивацію не можна розглядати
повністю у відриві від контролю. Дійсно, фактично всі вони є невід’ємними частинами
загальної системи контролю в даній організації. Ця обставина стане більш зрозумілою
після того, як ми познайомимося з трьома основними видами контролю: попереднім,
поточним і кінцевий.
За формою здійснення всі ці види контролю схожі, оскільки мають одну і ту ж
мету: сприяти тому, щоб фактично одержувані результати були якомога ближче до
необхідних. Контроль поділяють на :
– попередній контроль;
– поточний контроль;
– кінцевий контроль.
Сам процес управління відбувається шляхом комунікації між керівним складом та
виконавчим апаратом. Комунікація є двостороннім явищем, та рухається з верху до низу,
або з низу до верху по ієрархічній структурі. Наприклад: керівний склад, видавши
розпорядження, виступає відправником, а виконавчий апарат - одержувачем. У
зворотному напрямі дві сторони міняються місцями.
Виходячи з усього, вище описаного, можна дійти висновку що управління в Україні
організовано на хорошому рівні. А покращення потрібні лише в реалізацію самих
функцій управління керівниками, адже скільки людей, стільки й думок. Отже, і кожен
керівник реалізовує ту чи іншу функцію. Детальніше роз'яснення цього заслуговує цілої
статті. Управління діяльністю організації є безперервний процес, який логічно охоплює
дії та процедури менеджера в єдиний ланцюг за логікою осмисленої діяльності: від
формулювання цілей до контролю досягнутих результатів.
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СУТЬ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ
Федус М. І., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Герасименко Т. О.
Львівський торговельно-економічний університет
Вивчення сутності платоспроможності та її значення для подальшої прибуткової
діяльності підприємства є одним із актуальних напрямів досліджень економічних наук.
Питання щодо змісту, класифікаційних ознак, аналізу і в цілому управління
платоспроможністю підприємства достатньо широко розкриті у вітчизняній і зарубіжній
літературі з питань економіки, фінансів, фінансового аналізу, менеджменту. Варто
зазначити, що показники платоспроможності ще в умовах адміністративно-командної
економіки вважалися найважливішими для оцінювання фінансового стану підприємства.
Вагомі дослідження щодо суті платоспроможності, як економічної категорії,
здійснили такі науковці, як: Ю. А. Верига, Т. О. Герасименко, С. Ф. Голов, С. М.
Гольцова, О. М. Губачова, М. В. Корягін, П. О. Куцик, В. С. Лень, С. І. Мельник, В. Н.
Пархоменко, І. Й. Плікус, П. Я. Хомин, Л. В.Чижевська, І. Й. Яремко та інші. Однак
зміна умов господарювання потребує уточнення суті платоспроможності.
У науковій літературі широко розповсюджене поняття платоспроможність
підприємства. Зокрема, В. М. Шелудько наводить визначення платоспроможності
підприємства у вузькому і широкому розумінні [4, с. 170]. Так, у широкому розумінні
“підприємство вважається платоспроможним за умов здатності виконувати зобов’язання
перед кредиторами; у вузькому розумінні – підприємство повинно розраховуватися за
кредиторською заборгованістю, що потребує негайного погашення, наявними
грошовими коштами та їх еквівалентами” [4, с. 170]. Т. О. Герасименко дає загальне
визначення платоспроможності суб’єктів економічних відносин [1, с. 18-21]. У
фінансовому словнику наводиться термін платоспроможності, в якому суб’єктом
виступає держава, юридичні або фізичні особи [2, с. 332].
В Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні розглядається
поняття платоспроможність банку, яке за змістом походить на визначення
платоспроможності підприємства. Так, платоспроможність банку визначена як його
“здатність своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за своїми зобов’язаннями, що
випливають із торговельних, кредитних або інших операцій грошового характеру” [3].
На нашу думку, наведені визначення платоспроможності відрізняються лише за
часом виконання зобов’язань, оскільки найчастіше кредиторська заборгованість, як
частина зобов’язань підприємства у цілому, виникає за вже поставлені матеріали,
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сировину, тому потребує найскорішого погашення у короткостроковому періоді, а
зобов’язання, наприклад, за довгостроковим кредитом розтягуються у часі на декілька
років, хоча і мають певний графік погашення.
Загалом, на наш погляд, поняття “платоспроможність” можна охарактеризувати як
сукупність п’яти складових:
1) необхідні умови досягнення підприємством платоспроможного стану;
2) достатні умови досягнення підприємством платоспроможного стану;
3) обмеження за терміном здійснення розрахунків;
4) необхідність здійснення розрахунків за різними видами зобов’язань;
5) наявність зобов’язань перед чисельними кредиторами.
До необхідних умов платоспроможності підприємства науковці відносять наявність
або достатність розміру активів у цілому та їх видів, зокрема: грошей та їх еквівалентів;
оборотних активів різного рівня ліквідності; активів, припинення контролю над якими не
спричиняє втрати вартості тощо.
Підприємство буде вважатися платоспроможним за умов наявності у нього активів
(грошей та їх еквівалентів, запасів або усіх активів), які мають різний рівень ліквідності,
тобто здатності перетворення у гроші. У зв’язку з цим ми вважаємо, що доцільно
досліджувати платоспроможність підприємства за строком настання терміну сплати за
зобов’язаннями (за строком виконання зобов’язань) – короткострокову (до одного року) і
довгострокову платоспроможність (більше одного року). Це необхідно для того, щоб при
плануванні строків розрахунків вказувати реальні джерела погашення заборгованості, які
не будуть непередбачуваними для підприємства і не стануть причиною зупинення
процесу виробництва продукції.
Для підтримки короткострокової платоспроможності, на нашу думку, підприємство
повинно мати у достатньому розмірі кошти на рахунках у банку чи касі, а також
еквіваленти коштів (короткострокові фінансові інвестиції, які не більше ніж за три місяці
конвертуються у гроші без значної втрати вартості), тобто під короткостроковою
платоспроможністю необхідно розуміти можливість протягом одного дня, тижня або
місяця вчасно розрахуватися з кредиторами.
Таким чином, наведені підходи до визначення економічної сутності
платоспроможності підприємства дозволять дослідити напрями оцінки, структуру його
платоспроможного стану у сучасних умовах господарювання.
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СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИБУТКОМ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Черковська Ю. Б., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Попович Д. В.
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Управління прибутком підприємств розглядається як один із головних чинників
підвищення ефективності будь-якої виробничо-господарської діяльності. Наявність у
достатньому обсязі фінансових ресурсів та їх ефективне використання передбачають
вигідне фінансове положення підприємства на ринку, платоспроможність, фінансову
стійкість, ліквідність та слугують основним показником конкурентоспроможності
підприємства.
Прибуток підприємств є важливою фінансовою категорією, яка відображає
позитивний фінансовий результат господарської діяльності, характеризує ефективність
виробництва і свідчить про обсяг та якість виробленої продукції, стан продуктивності
праці та рівень собівартості.
Головною метою діяльності вітчизняних підприємств є отримання прибутку,
відповідно, створення дієвого механізму управління прибутком на підприємствах, являє
собою невід’ємну складову стабільного розвитку підприємств у довгостроковому
періоді.
Питання управління прибутком, забезпечення його оптимального розподілу та
використання знайшли відображення у наукових працях І. Бланка, сучасні аспекти
управління прибутком підприємств розглядаються у наукових роботах Є. Ткаченка, Н.
Пігуля, О. Чорної.
Не дивлячись на відмінності тлумачення категорії «прибуток» багатьма
науковцями, можна знайти спільні риси та, узагальнюючи різні точки зору вітчизняних і
зарубіжних дослідників, зробити висновок, що прибуток підприємств виступає не лише
як основа функціонування окремого підприємства, але і як база економічного розвитку
держави в цілому.
Головна мета управління прибутком – визначення шляхів ефективного формування
та оптимального розподілу, що спрямовані на забезпечення розвитку діяльності
підприємства та зростання ринкової вартості.
Реалізація мети управління прибутком на підприємстві потребує вирішення таких
завдань [1, с. 281]:
1. Планування необхідного рівня прибутковості від операційної, інвестиційної та
фінансової діяльності підприємства.
2. Виявлення резервів зростання прибутку підприємства.
3. Визначення припустимого рівня ризиків, пов’язаних із операційною та
фінансово-інвестиційною діяльністю підприємства.
4. Забезпечення ефективного контролю за розподілом та використанням прибутку
підприємства.
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В процесі управління необхідно звертати увагу на багато факторів, які впливають
на величину прибутку, так як саме прибуток здійснює функцію оцінки підсумків
діяльності підприємства, розподілу доходу між підприємством і державою,
підприємством і його робітниками, між виробничою і невиробничою сферою та виступає
джерелом утворення фондів економічного стимулювання та соціальних фондів [2, с.
296].
Ознайомившись, з великою кількістю наукових видань, можна стверджувати, що
для ефективного управління прибутком підприємств потрібна дієва та правильно
сформована система управління прибутком.
Система управління прибутком підприємством – це сукупність взаємопов’язаних
елементів, кожний з яких має функціональне призначення та спільна дія котрих, за
певних умов, забезпечує досягнення механізму отримання прибутку заданої величини [3,
с. 300].
Для досягнення досконалого механізму управління прибутком, вітчизняним
підприємствам потрібно здійснювати такі заходи [4, с. 130]:
1. Проводити ефективну кадрову політику. Це повинно зменшити для господарства
витрати часу на виробництво одиниці продукції, за умови забезпечення максимально
продуктивного та кваліфікованого персоналу.
2. Підвищувати ефективність збутової політики підприємств. Оскільки від
реалізації продукції залежить отримання доходу, необхідно приділяти їй більше уваги.
3. Уникати непродуктивних витрат шляхом їх нормування, планування та аналізу.
4. Підвищувати якість продукції і ліквідовувати втрати від браку. На дохідність
господарства впливає модернізація продукції або зняття з виробництва
неконкурентоспроможних товарів. Господарство не зможе отримати максимальний
можливий дохід, який був попередньо запланований, оскільки може зазнати підвищення
витрат через виробництво неконкурентоспроможної продукції.
5. Підвищувати ефективність маркетингу. Багато нових видів виробів не купуються
на ринку саме через відсутність дієвого механізму рекламування та заохочування
покупців.
6. Застосовувати жорсткий контроль за всіма витратами. З метою проведення
керівниками підрозділів найточнішого контролю за всіма ділянками роботи необхідно
забезпечити їх всіма необхідними засобами. Тільки тоді не будуть допущені марні та
невиправдані витрати матеріальних, фінансових та трудових ресурсів.
Сьогодні фінансовий стан більшості вітчизняних підприємств можна
охарактеризувати як незадовільний. Типовим наслідком кризових явищ економічного
розвитку підприємств стала гостра нестача фінансових ресурсів, що істотно позначається
на ефективності господарювання. Крім того, низька забезпеченість підприємств
фінансовими ресурсами супроводжується низьким рівнем їх використання. Становище,
що склалося, об’єктивно вимагає нових підходів до управління прибутком підприємств
та підвищення ефективності його використання.
Отже, з вище сказаного, можна зробити висновок, що прибуток виступає не лише
стимулом господарської діяльності підприємств, а й основним джерелом розвитку їхньої
діяльності. Таким чином, великої значущості набуває необхідність розробки
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рекомендацій по підвищенню ефективності формування, розподілу прибутку та його
максимізації, тобто управління ним.
На нашу думку, саме ефективна система управління прибутком підприємства
дозволяє в повному обсязі реалізувати цілі й завдання, сприяє стійкому розвитку
підприємства та забезпечує його ефективну діяльність.
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РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНКИ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ
РЕПУТАЦІЇ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
Шупило В. С. магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Панченко О. І.
Чернігівський національний технологічний університет
Страховий ринок – це унікальна складова фінансової системи, що утворена з
різноманітних елементів, тісно пов’язаних між собою, для забезпечення задоволення
потреби у страховому захисті страхувальників та отримання прибутку для страховиків.
Ефективність розвитку та функціонування страхового ринку залежить не від кількості
страхових компаній в країні, а від якості наданих ними послуг та від рівня попиту на
страховий захист. Останнє залежить від рівня довіри страхувальників до потенційних
страховиків та від рівня їх репутації.
Репутація для страхової компанії є основою її роботи, оскільки страхування – це
особливий вид діяльності, який передбачає попередню оплату страхової послуги, тому
клієнти обирають тільки страхову компанію, якій повністю довіряють.
Поняття «репутація» (лат.) означає «споглядати», «обмірковувати», а відповідно до
словника іншомовних слів – це узагальнена думка оточуючих про переваги або недоліки
кого-небудь чи чого-небудь. Вважається, що ця категорія в сучасній сфері господарських
відносин є дуже актуальною, але найменш вивченою як у правовому так і в
економічному сенсі.
Репутація страхової компанії – це узагальнюючий показник, який дає можливість з
одного боку потенційним клієнтам визначити ступінь надійності страховика та прийняти
рішення про купівлю страхової послуги, а з іншого боку дає можливість для партнерів
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цього бізнесу та страхувальників оцінити рівень ефективності та ризикованості
співпраці.
Одним з найбільш важливих показників діяльності страховика, що впливає на його
репутацію, є рівень фінансової стійкості, адже саме цей показник відображає:
- гарантію виконання страховою компанією покладених на неї страхових
обов’язків;
- перспективи розвитку страховика в майбутньому;
- адаптивний характер діяльності, що полягає у пристосуванні до ендогенних та
екзогенних змін.
Визначити рейтингову позицію страхової компанії можна за допомогою системи
рейтингування, що здійснює оцінку як абсолютних, так і відносних показників
діяльності страховика. У світі існує велика кількість рейтингових агентств на ринку
страхових послуг, але не всі вони є незалежними структурами, а тому немає гарантії, що
проведена ними оцінка є об’єктивною.
Одним з найвагоміших факторів впливу на об’єктивність рейтингової оцінки
виступає рівень інформаційної прозорості, що включає в себе достовірність, відкритість
та доступність необхідної інформації для широкого кола користувачів. На жаль, в
Україні прослідковується негативні показники цього фактору порівняно з
європейськими.
Однак, існують світові лідери, які здійснюють міжнародне рейтингування
страховиків та надають достовірну інформацію щодо реального стану страхових
компаній (рис. 1).
Світові лідери рейтингування страхових компаній
Fitch IBCA

Standard and Poor’s
Duff and Phelps Credit Rating
Co

A.M.Best

Dun and Bradstreet

KPMG

Moody’s

Рис. 1. Світові рейтингові агентства
Кожне з цих агентств має свій унікальний стиль оцінювання страхових компаній,
використовуючи різноманітні методи обчислення та систему власних закритих методик,
що дає можливість проаналізувати різні групи показників.
Рейтинги є важливими не тільки для потенційних клієнтів страхових компаній та їх
бізнес-партнерів, але і для самих страховиків. Вони дозволяють сформувати діловий
імідж, зайняти певний сектор на ринку страхових послуг та продемонструвати свої
сильні сторони, а використання міжнародних сертифікатів рейтингових агентств робить
можливим використання їх у маркетингових цілях задля залучення нових
страхувальників і підвищує їх репутацію.
Отже, для страхових компаній є важливим формування та підтримка позитивного
рівня репутації, адже вона на пряму впливає на кількість потенційних клієнтів та розміри
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майбутніх прибутків. Рейтингова система оцінки страховиків виступає одним з
ключових факторів, що дозволяє підвищити позиції страхової компанії та виділити її
серед інших, тим самим покращуючи репутацію.
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
ПІДПРИЄМСТВА
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спеціальність «Облік і оподаткування»
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Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
У сучасних умовах кожне підприємство повинно чітко орієнтуватися у складному
лабіринті ринкових відносин, правильно оцінювати виробничий та економічний
потенціал, стратегію подальшого розвитку, фінансовий стан як свого підприємства, так і
підприємств-партнерів.
Актуальною є своєчасна та об'єктивна оцінка фінансового стану підприємств,
оскільки жодний власник не повинен нехтувати потенційними можливостями
збільшення прибутку (доходу) фірми, які можна виявити тільки на підставі своєчасного
й об'єктивного аналізу фінансового стану підприємств. Потребу такого аналізу можна
пояснити, насамперед, тим, що досить часто підприємства не здатні правильно оцінити
свій фінансовий стан, що в майбутньому створює серйозні перешкоди для здійснення
його ефективної діяльності [1, с. 40].
Основними завданнями аналізу фінансового стану підприємства є:
1. Аналіз ефективності використання майна (капіталу) підприємства, забезпечення
підприємства власними оборотними коштами.
2. Аналіз стану і динаміки ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості
підприємства.
3.
Аналіз
рентабельності
підприємства
та
кількісна
оцінка
його
конкурентоспроможності.
4. Аналіз стану підприємства на фінансовому ринку.
5. Пошук резервів підвищення рентабельності виробництва [3].
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Інформаційною базою для оцінювання фінансового стану підприємств є
бухгалтерська фінансова звітність: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух
грошових коштів, звіт про власний капітал, данні статистичної звітності та оперативні
данні, бізнес план, матеріали маркетингових досліджень та інші [1, с. 42].
До основних показників, що характеризують фінансовий стан підприємства,
належать такі: показники оцінки майнового стану підприємства; показники ліквідності
та платоспроможності; показники оцінки фінансової незалежності (показники оцінки
структури джерел засобів підприємства); показники ділової активності (обертання
дебіторської та кредиторської заборгованостей, обертання оборотних коштів,
ресурсовіддача); показники аналізу рентабельності (прибутковості) (загальна
рентабельність, аналізу оборотності капіталу та трансформації активів, аналізу
рентабельності капіталу); показники позицій підприємства на ринку цінних паперів.
Сучасні умови вимагають від підприємства підвищення рівня ефективності
виробництва, конкурентоспроможності продукції і послуг, на основі впровадження
досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління
виробництвом. На основі аналізу формується стратегія і тактика підприємства,
розробляються плани й управлінські рішення, здійснюється контролювання за їх
виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються
результати діяльності підприємства, його підрозділів і працівників [2, c. 36].
Підприємствам необхідно систематично, детально і в динаміці аналізувати
фінансовий стан підприємства, вдосконалювати фінансову діяльність та приймати
управлінські рішення.
На сучасному етапі для будь-якого підприємства основними напрямками
покращення фінансового стану підприємства є:
- зниження собівартості продукції (робіт, послуг), що дозволить підприємству бути
конкурентоспроможним на ринку;
- пошук оптимального співвідношення власного і позикового капіталу, яке
забезпечує рентабельність власного капіталу;
- продовження строків кредиторської заборгованості, відстрочення виплат
дивідендів та відсотків;
- підвищення ефективності управління грошовими потоками підприємства
збільшить коефіцієнт абсолютної ліквідності;
– оптимізація збутової політики - підприємствам необхідно активізувати політику в
галузі маркетингу з метою просування своєї продукції (послуг) на ринок;
– розширення ринків збуту, для чого підприємству необхідно створювати пункти
роздрібної торгівлі, що призведе до збільшення прибутку та збільшення оборотності
капіталу.
Покращення фінансового стану підприємства можливе шляхом підвищення
результативності розміщення та використання ресурсів підприємства. При цьому
забезпечується розвиток виробництва чи інших сфер діяльності на основі зростання
прибутку й активів, при збереженні платоспроможності та кредитоспроможності.
Задовільний фінансовий стан є найважливішою характеристикою діяльності
підприємства, яка відображає конкурентоспроможність підприємства та його потенціал у
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діловому співробітництві, оцінює якою мірою гарантовані економічні процеси самого
підприємства та його партнерів за фінансовими та іншими відносинами.
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СЕКЦІЯ 7
ОСУЧАСНЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ МАРКЕТИНГУ В СИСТЕМІ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
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спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: д.е.н., проф. Тарасова Т. О.
Харківський державний університет харчування та торгівлі
На підприємствах торгівлі організація товароруху супроводжується формуванням
маркетингових бюджетів, які пояснюють процес розрахунку витрат від рекламаційних
заходів. Здебільшого вони включають витрати на маркетингові дослідження, брендинг,
на маркетингове опрацювання продукту, бонуси партнерам і знижки. Конкретний
перелік статей маркетингових витрат визначається бізнес-процесами з обслуговування
товароруху і закріплюється за центрами матеріальної і фінансової відповідальності, які
контролюють ці статті. Під маркетинговими витратами доцільно розуміти витрати,
пов’язані із залученням покупців. Такий підхід відповідає основним завданням
маркетингової діяльності, а саме: здійснення дослідницької діяльності щодо визначення
цільового сегмента ринку та позиціонування товарної номенклатури; формування
цінової політики підприємства; визначення технології цінової адаптації покупців;
розробка збутової політики; опрацювання структури каналів просування товарів та
комбінації реклами. Необхідно визнати той факт, що витрати на маркетинг є витратами
планованими. Тому під маркетинговим бюджетом доцільно розуміти перелік
запланованих
витрат
на
дослідження
ринків
збуту,
забезпечення
конкурентоспроможності товару, комунікацію із покупцями, організацію товароруху і
збутової мережі.
Виходячи із стратегічних завдань, під час розробки маркетингового бюджету
доцільно оцінити товарний портфель і розробити прогнози щодо життєздатності та
обсягів реалізації товарних запасів. Маркетинговий бюджет повинний формуватися на
основі бюджетів продажів, товарних запасів, трудових витрат, виробничого процесу.
Розрахунок маркетингових витрат напряму залежить від показників товарооборотності.
Одночасно оцінюючи фінансування заходів зі стимулювання збуту, маркетингові
витрати доцільно планувати у процентному відношенні до обсягу реалізації – величина
цього відношення залежить від стадії життєвого циклу товару. До маркетингового
бюджету прийнято відносити всі витрати, пов’язані з маркетинговою діяльністю, а саме
зі стратегічним маркетингом (в першу чергу на маркетингові дослідження) та
операційним (на товарну, комунікаційну, збутову та цінову політики) [1, с. 271].
Залежно від особливостей виникнення маркетингових витрат існують різні варіанти
їх обліку. Витрати на маркетинг можуть бути ідентифіковані як поточні витрати від
реалізації товарів, робіт послуг. Поточні витрати на дослідження ринків збуту слід
ідентифікувати в складі витрат від звичайної діяльності. Крім того, вони можуть бути
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визнані в якості витрат на майбутню діяльність, а також як витрати, пов’язані з
придбанням майна.
Маркетингові дослідження проводяться із метою збільшення продажів товарів.
Тому витрати на освоєння нових ринків необхідно включати до витрат майбутніх
періодів. Після старту продажів нового виду товарного найменування витрати на
маркетинг необхідно відображати на рахунках обліку витрат. Вони ідентифікуються як
витрати даного періоду та розподіляються рівними частинами протягом звітного
періоду. Тому з позицій строковості настання наслідків маркетингової діяльності
доцільно виокремлювати операційний і довгостроковий бюджети. Операційний бюджет
формується в рамках року, оперує місяцями і сприяє підвищенню рівня продажу.
Довгостроковий бюджет відповідає за планування показників підвищення вартості
капіталу, що пов’язані зі збутом товарів та його стимулюванням, зокрема, рекламою,
просуванням товарів на споживчий ринок, проведенням маркетингових досліджень,
розробкою концепції нового товару або асортиментної групи тощо.
У рамках формування операційного бюджету особливої актуальності набуває
класифікація витрат на постійні і змінні. Проте низка статей зазвичай підпадає під ту чи
іншу категорію – за умови, що їх статус як постійних або змінних, може залежати від
часу. Але за кінцевим рахунком всі витрати перетворюються на змінні. Для торгівлі таке
структурування витрат є надважливим тому, що дозволяє вирішувати завдання
регулювання об’єму товарної маси і приросту прибутку під час зниження витрат при
зростанні виторгу, вимірювати окупність витрат у перспективі. На основі виділення
постійних витрат здійснюється розрахунок маржинального доходу, що дозволяє
визначати оптимальний (припустимий) розмір торгової надбавки.
До постійних витрат на маркетинг відносяться: заробітна плата і підтримка
мотивації торгового персоналу; витрати на основну рекламну кампанію, включаючи
виробничі витрати; витрати на утримання маркетингового підрозділу; витрати на
матеріали для стимулювання збуту; знижки за спільну рекламу, засновані на продажах
минулого періоду. До змінних витрат на маркетинг належать: комісійні з продажів, що
виплачуються торговому персоналу, брокерам або представникам підприємствавиготовлювача; премії за продажами, які залежать від цільових показників збуту;
знижки, що отримані від постачальників; знижки за досягнутими результатами, які
розраховуються за обсягом продажів у звітному періоді; витрати на попередню оплату
(якщо вони включені до кошторису витрат на стимулювання збуту); знижки за місцеві
рекламні кампанії, які проводяться роздрібними торговцями, але відшкодовуються
головною компанією.
Таким чином, маркетингові витрати доцільно згруповувати у бюджеті маркетингу із
виділенням постійних і змінних витрат за бізнес-процесами товароруху, що дозволяє
оцінювати вплив факторів попиту споживача під час запровадження маркетингових
заходів. За таких умов формування бюджету маркетингу доцільно розглядати як
безперервний процес управлінського впливу в області поведінки суб’єкта
господарювання щодо забезпечення потреб споживачів (клієнтів), який спрямований на
підвищення ефективності управлінської взаємодії структурних підрозділів бізнесодиниці, що задіяні в обслуговуванні ланцюжка цінності у сфері торгівлі.
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У сучасних умовах ефективність функціонування системи управління персоналом в
значній мірі залежить від рівня її обліково-аналітичного забезпечення.
Для розуміння ролі та значення бухгалтерського обліку та аналізу в системі
управління персоналом потрібно мати чітку уяву про цілі функціонування цієї системи
управління та функціональні напрямки, які вона охоплює.
Система управління персоналом охоплює такі напрями діяльності підприємства:
- планування ресурсів – розробка плану задоволення потреб в людських ресурсах і
необхідних на це витрат;
- набір персоналу – створення резерву потенційних кандидатів;
- відбір – оцінка кандидатів на робочі місця і відбір кращих із резерву, створеного в
ході набору;
- визначення заробітної плати і компенсації – розробка структури заробітної плати і
пільг із метою залучення, наймання та збереження персоналу;
- профорієнтація і адаптація – введення найнятих працівників в організацію і її
підрозділи, розвиток у працівників розуміння того, що очікує від них організація і яка
праця в ній отримує заслужену оцінку;
- навчання – розробка програм навчання персоналу з метою ефективного виконання
роботи і його просування;
- оцінка трудової діяльності – розробка методик оцінки трудової діяльності і
доведення її до працівника;
- підвищення, зниження, переведення, звільнення персоналу – розробка методів
переміщення працівників на посади з більшою або з меншою відповідальністю, розвитку
їх професійного досвіду шляхом переміщення на інші посади або ділянки роботи, а
також процедур припинення договору найму;
- підготовка керівних кадрів, управління просуванням по службі розробка програм,
спрямованих на розвиток здібностей та підвищення ефективності праці керівних кадрів;
- трудові відносини – здійснення переговорів з укладання колективних договорів;
- зайнятість – розробка програм забезпечення рівних можливостей зайнятості.
Цілями функціонування системи управління персоналом підприємства є:
1. Підвищення конкурентоспроможності підприємства в ринкових умовах.
2. Підвищення ефективності виробництва і праці, зокрема, досягнення
максимального прибутку.
3. Забезпечення високої соціальної ефективності функціонування бізнесу.
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Успішне виконання поставлених цілей потребує вирішення таких завдань, як:
1. Забезпечення потреби підприємства в кадрах необхідної кваліфікації та
визначених обсягах.
2. Досягнення обґрунтованого співвідношення між організаційно-технічною
структурою виробничого потенціалу та структурою трудового потенціалу.
3. Повне та ефективне використання потенціалу працівника і к колективу компанії
в цілому.
4. Забезпечення умов для високопродуктивної праці, високого рівня її
організованості, мотивації, самодисципліни, вироблення у працівника звичок до
взаємодії та співробітництва.
5. Забезпечення реалізації побажань, потреб та інтересів працівників щодо змісту
праці, умов праці, виду зайнятості, можливості професійно-кваліфікаційного і
посадового просування і т. д .
6. Балансування інтересів підприємства та інтересів працівників.
7. Підвищення ефективності управління персоналом та скорочення витрат на його
утримання.
Ефективність управління персоналом, найбільш повна реалізація поставлених цілей
багато в чому залежать від вибору варіантів побудови самої системи управління
персоналом підприємства, пізнання механізму його функціонування, вибору
оптимальних технологій та методів роботи з людьми, а також рівня розвитку функцій
обліку та аналізу в системі управління персоналом.
Враховуючи викладені вище напрями, які охоплює система управління персоналом,
роль бухгалтерського обліку у формуванні інформаційного забезпечення цієї системи
зводиться до виконання таких завдань: нарахування та облік основної заробітної плати;
нарахування та облік додаткової заробітної плати; нарахування та облік інших виплат
персоналу; нарахування та облік єдиного соціального внеску; нарахування та облік
податку на доходи фізичних осіб; нарахування та облік заробітної плати військового
збору; нарахування та облік відпускних; нарахування та облік допомоги при тимчасовій
втраті працездатності; облік витрат на розвиток та утримання персоналу; облік виплати
заробітної плати та розрахунків з персоналом; формування податкової, статистичної та
інших видів звітності, яка стосується праці, заробітної плати та персоналу.
Поряд з бухгалтерським обліком в систему управління персоналом важливу роль
відіграє економічний аналіз. Серед основних завдань, які виконує економічний аналіз в
системі управління персоналом, можна виділити такі:
- аналіз забезпеченості підприємства кадровим потенціалом;
- аналіз руху робочої сили на підприємстві;
- аналіз плинності кадрів на підприємстві;
- аналіз продуктивності праці та ефективності роботи персоналу;
- аналіз витрат на утримання та розвиток персоналу;
- комплексний аналіз кадрової політики підприємства.
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Належна організація обліку розрахунків з контрагентами має стратегічне значення
для підприємств будь-якої галузі та форми власності. Результати цього процесу
безпосередньо впливають на фінансову стійкість, базу оподаткування підприємства,
виконання плану доходів та витрат і, як наслідок, на досягнення стратегічних цілей його
розвитку.
На підставі проведеного аналізу економічної літератури можна стверджувати, що
основними проблемами в обліку розрахунків з покупцями і замовниками й досі
залишаються: невизначеність обліку простроченої і безнадійної заборгованості та її
рефінансування; криза не платежів; аналіз заборгованості та автоматизація
бухгалтерського обліку взаєморозрахунків з покупцями і замовниками підприємств та
багато інших.
Проблеми обліку розрахунків з покупцями та замовниками розглядалися
провідними вітчизняними науковцями з бухгалтерського обліку, зокрема їх
досліджували Бутинець Ф.Ф., Даньків Й.Я., Пушкар М.С., Сопко В.В., Чебанова Н.В.,
Лищенко О.Г. та ін.
Проте ряд проблем обліку розрахунків з покупцями і замовниками досі
залишаються недостатньо вивченими, що зумовлює актуальність даного дослідження.
На сьогодні одним із найбільш складних і суперечливих питань вітчизняного обліку
є облік розрахунків з покупцями і замовниками, що пов’язано з існуванням проблеми не
платежів. Суб’єкти господарювання на перший план висувають вирішення власних
проблем, замість виконання фінансових зобов’язань по платежах перед партнерами.
Відсутність майнової відповідальності за невиконання власних договірних зобов’язань
дає їм змогу ухилятися від взаєморозрахунків з партнерами.
Для прийняття зацікавленими особами адекватних та вчасних рішень щодо
існуючої політики управління фінансами підприємств істотне значення мають
актуальність і якість інформації про стан розрахунків з покупцями і замовниками, що
формується на базі даних бухгалтерського обліку конкретних суб'єктів господарювання.
Однак форма бухгалтерського обліку з покупцями і замовниками, яку рекомендували
нормативно, не враховує специфіки цього активу. Крім цього, облікові регістри, що
290

рекомендовані для використання, не передбачають накопичення інформації про
розрахунки з покупцями і замовниками різного рівня деталізації і узагальнення. Це
зумовлює неможливість отримання інформації покупців і замовників в обсязі й вигляді,
достатньому для проведення аналізу розрахунків з метою прогнозування ймовірності
настання платіжної кризи суб'єктів господарювання, складання рекомендацій щодо її
попередження.
Діюча система розрахунків з контрагентами ще не відповідає вимогам прискорення
грошового обігу і зміцнення фінансового стану підприємства, що, в свою чергу, веде до
нестабільності у постачанні основних товарно-матеріальних цінностей. Недотримання
договірної та розрахункової дисципліни, несвоєчасне висування претензій щодо боргів,
які виникають, призводять до значного зростання невиправданої дебіторської
заборгованості, а отже, до нестабільності фінансового стану підприємства.
Прагнення підприємств збільшити обсяги реалізації і розширити коло покупців і
замовників призводить до необхідності реалізовувати в кредит товари, продукцію,
роботи або послуги. Збільшення термінів відстрочки платежу призводить до збільшення
обсягів продажів і, як наслідок, збільшення суми прибутку. Разом із збільшенням
прибутків відбувається підвищення імовірності зростання безнадійних боргів, дефіциту
обігових коштів та збільшення витрат на залучення коштів для фінансування поточної
операційної діяльності, що стає причиною скорочення прибутків [1, c. 236].
З урахуванням особливостей економіки нашої держави виникла необхідність у
докорінному перегляді підходів до обліку розрахунків з покупцями і замовниками. Як
показує досвід, основними пріоритетними напрямами в обліку розрахунків з покупцями і
замовниками є:
- організація повного та достовірного обліку розрахунків з покупцями і
замовниками підприємства та своєчасне відображення облікових даних у фінансовій
звітності;
- аналіз структури та динаміки дебіторської заборгованості підприємства в
попередніх періодах;
- оптимізація структури дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги;
- визначення можливості застосування кредитної політики щодо окремих покупців
та формування її принципів і умов;
- прискорення процесу погашення дебіторської заборгованості за допомогою
сучасних форм її рефінансування;
- здійснення ефективного контролю за формуванням і своєчасним погашенням
дебіторської заборгованості підприємства та розрахунок розміру резерву сумнівних
боргів.
Досліджуючи стан розрахунків з покупцями та замовниками, варто звернути увагу
на фактори, які впливають на виникнення дебіторської заборгованості. На її розмір та
структуру впливає ряд факторів, які, на нашу думку, можна поділити на дві основні
групи: екзогенні та ендогенні. Екзогенні фактори практично не залежать від діяльності
підприємств і обмежити їх вплив досить складно. До характерних екзогенні факторів
можна віднести: ефективність грошово-кредитної політики центрального банку, рівень
291

інфляції, податкову політику в країні, рівень конкурентоспроможності галузі, види
розрахунків, що застосовуються в галузі, та інші [3, с.28].
Ендогенні фактори, що мають вплив на дебіторську заборгованість, залежать від
рівня, організації управління дебіторською заборгованістю підприємства. До таких
факторів належать: облікова політика щодо резервів сумнівних боргів, методи обліку,
аналізу і контролю дебіторської заборгованості на підприємстві, види розрахунків, що
застосовуються в межах підприємства, та інші.
Серед основних видів поточної дебіторської заборгованості підприємств
найбільший обсяг припадає на заборгованість покупців і замовників за поставлені
товари, виконані роботи та надані послуги. У загальній сумі поточної дебіторської
заборгованості підприємств заборгованість покупців і замовників нині становить 60–80
% загального обсягу дебіторської заборгованості [2, c. 188]. Такий значний обсяг
дебіторської заборгованості за товари, роботи і послуги свідчить про низький рівень
розрахунково-платіжної дисципліни з покупцями і замовниками та необхідність
кардинальних зрушень у веденні бухгалтерського обліку взаєморозрахунків.
Дослідження проблем розрахунків у сучасних ринкових умовах виявило, що для
поліпшення стану розрахунків з покупцями і замовниками є важливим не лише
використання заходів покращення обліку взаєморозрахунків, а й удосконалення обліку
дебіторської заборгованості підприємств.
Перш за все, варто наголосити, що облікова політика підприємств у сфері
дебіторської заборгованості представлена лише в загальних рисах, тому достатньо
доречним буде доповнення Наказу про облікову політику необхідними елементами
обліку, такими як: величина сумнівних боргів, класифікації дебіторської заборгованості
за кожним покупцем або замовником, порядок списання дебіторської заборгованості з
балансу та ін. Це дасть змогу повніше висвітлювати питання організації бухгалтерського
обліку та покращити контроль за розрахунками з покупцями і замовниками.
Важливе значення має також введення повністю автоматизованого обліку
розрахунків з використанням програмного продукту «1С:Бухгалтерія 8», що сприятиме
покращенню оперативного контролю за розрахунками з покупцями і замовниками.
Проведений аналіз сучасних умов господарювання дає змогу стверджувати, що для
покращення обліку розрахунків необхідно контролювати політику диверсифікації
відносно покупців і замовників, тобто орієнтуватися на збільшення їх кількості для
зменшення ризику несплати одним або кількома великими покупцями.
На підприємстві важливо організувати на належному рівні роботу з договорами та
розробляти різноманітні моделі договорів із гнучкими умовами оплати, зокрема надання
покупцям знижок при достроковій оплаті. Важливо також постійно контролювати стан
розрахунків по простроченій заборгованості, покращувати претензійну–позовну роботу.
Вважаємо, що вищевикладені пропозиції будуть сприяти вдосконаленню організації
розрахунків та їх обліку, зниженню дебіторської заборгованості і зміцненню фінансового
стану підприємств.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО КОНТРОЛЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Білецька Н. І., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: д.е.н., проф. Воронко Р. М.,
Львівський торговельно-економічний університет
Здійснення будь-якої підприємницької діяльності потребує наявності засобів праці.
До цієї категорії належать основні засоби підприємства – матеріальні довгострокові
активи, вартість яких відноситься на витрати протягом тривалого терміну їх корисного
використання. Підприємство самостійно визначає способи корисного застосування
окремих об’єктів основних засобів та строки їх використання.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про
основні засоби визначено в П(С)БО 7 «Основні засоби». Згідно з П(С)БО 7 основні
засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у
процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим
особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій,
очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або
операційного циклу, якщо він довший за рік) [1].
За рахунок основних засобів підприємства формують свою матеріально-технічну
базу. Тому, від ефективного та раціонального контролю за використанням основних
засобів залежить процес їх відтворення, поповнення, оновлення, що в кінцевому
результаті забезпечить підприємство конкурентоспроможними сучасними засобами
праці.
Вирішенню питань, пов’язаних із трактуванням змісту основних засобів,
присвячено дослідження багатьох вчених-економістів, зокрема, М. І. Бондаря, Л. В.
Городянської, О. О. Бєлоусова, С. В. Мочерного, Н. І. Самбурської, В. В. Сопка, Т. Б.
Циганової, В. В. Карпова та ін. Сутнісні характеристики контролю досліджували у своїх
працях такі вчені як Ф. Ф. Бутинець, Р. М. Воронко, Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, І. К.
Дрозд, Є. В. Калюга, В. П. Пантелєєв, М. С. Пушкар, К. І. Редченко, В. С. Рудницький, В.
О. Шевчук, Дж. К. Робертсон та ін. Разом з тим, у зв’язку з систематичними змінами
умов ведення господарської діяльності питання контролю основних засобів вимагають
постійної уваги та удосконалення.
В умовах ринкової економіки велике значення має своєчасність та результативність
контролю основних засобів. Необхідність контролю на рівні підприємства пов’язана з
потребою власників у достовірній та повній інформації про результати та стан
господарської діяльності підприємства.
Контроль можна трактувати як складову частину управління контрольованими
об’єктами чи процесами шляхом спостереження за ними з метою перевірки відповідності
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встановленому або бажаному стану чи прийнятим управлінським рішенням, виявлення
відхилень та здійснення коригувальних впливів, спрямовану на успішне досягнення
визначених цілей [2, с. 49].
Завдання контролю операцій з основними засобами полягають в тому, щоб
перевірити їх збереження і використання, правильність аналітичного та синтетичного
обліку, своєчасність відображення в обліку операцій, пов’язаних із введенням в
експлуатацію, вибуттям, нарахування зносу основних засобів. Методика контролю
основних засобів передбачає здійснення його у певній послідовності.
На першому етапі контролю доцільно ознайомитися з нормативно-правовими
актами та рішеннями власника, які регулюють здійснення операцій з основними
засобами на підприємстві, положеннями облікової політики щодо основних засобів,
організацією бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю цієї категорії активів.
Другий етап передбачає безпосередню перевірку наявності основних засобів з
використанням методичних прийомів фактичного контролю – інвентаризації, за умови
присутності перевіряючого при її проведенні та документальної перевірки, яка полягає в
тому, щоб підтвердити первинними документами придбання, отримання на безоплатній
основі, створення наявних об’єктів основних засобів. При цьому в реєстрах обліку мають
бути зроблені відповідні записи. Якщо такі документи відсутні або записи не зроблено,
то актив не вважається власністю підприємства і не може бути включеним до балансу.
На третьому етапі здійснюється безпосередній контроль господарських операцій з
основними засобами, перевіряється відповідність даних синтетичного й аналітичного
обліку, встановлюються матеріально відповідальні особи та наявність складених з ними
договорів про повну матеріальну відповідальність.
Завершальний етап передбачає узагальнення всієї сукупності доказів, зібраних в
процесі проведення контролю основних засобів і складання підсумкового документу.
Від правильності оформлення первинної документації залежить достовірність
фактографічної інформації, на основі якої визначається фактичний стан управління
основними засобами. Тому перевірці цієї інформації слід приділити належну увагу.
Одним із важливих аспектів контролю основних засобів є перевірка правильності їх
оцінки. Оцінці на дату балансу підлягають основні засоби, які відповідають умовам
визнання їх активом, а ті, які не відповідають таким умовам повинні бути списані на
витрати цього періоду за їх залишковою вартістю.
Особлива увага приділяється перевірці правильності відображення безоплатно
отриманих основних засобів, оскільки такі операції пов’язані зі зміною додаткового
капіталу і фінансових результатів суб’єкта господарювання.
Ще одним об’єктом контролю є правильність нарахування й використання
амортизаційних відрахувань, законність витрат на поточний і капітальний ремонт
основних засобів; правильність відображення основних засобів за фактичними
витратами на придбання й виготовлення, які становлять їхню первісну вартість.
Таким чином, правильно організована система контролю дозволяє виявити
порушення, пов’язані з рухом основних засобів, їх документальним оформленням,
відображенням на рахунках бухгалтерського обліку та у звітності і забезпечить
уникнення негативних наслідків у майбутньому.
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ПРЕДМЕТНА СФЕРА І ОБ’ЄКТИ АУДИТУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
Білик В. Р., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: д.е.н., проф. Воронко Р. М.,
Львівський торговельно-економічний університет
Загальне призначення аудиту виробничих запасів полягає у встановленні
достовірності й повноти відображення в бухгалтерському обліку та звітності всіх
господарських фактів відносно залишків і руху виробничих запасів.
Дослідженню теоретичних і практичних аспектів організації й методики аудиту
виробничих запасів присвятили свої дослідження багато вітчизняних та зарубіжних
науковців, зокрема Аренс А., Бутинець Ф. Ф., Воронко Р. М., Давидов Г. М., Корягін М.
В., Куцик П. О., Лоббек Дж., Петрик О. А., Пилипенко Л. М., Редченко К. І., Робертсон
Дж. К. та ін. Разом з тим, у предметній сфері аудиту запасів та його інформаційному
забезпеченні ще існує низка нерозв’язаних проблем.
Відповідно до закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність» «аудит фінансової звітності – аудиторська послуга з перевірки даних
бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності та/або консолідованої
фінансової звітності юридичної особи або представництва іноземного суб’єкта
господарювання, або іншого суб’єкта, який подає фінансову звітність та консолідовану
фінансову звітність групи, з метою висловлення незалежної думки аудитора про її
відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності або іншим
вимогам» [1].
Виходячи з цього метою аудиту виробничих запасів є висловлення аудитором
думки про те, чи відповідає фінансова інформація щодо руху і залишків виробничих
запасів на підприємстві в усіх суттєвих аспектах нормативним документам, які
регламентують порядок її підготовки і надання користувачам.
Незалежно від обраного способу організації перевірки аудитор повинен скласти
програму аудиту запасів, де слід визначити перелік аудиторських процедур, які б дали
змогу:
- встановити достовірність первинних даних бухгалтерського обліку щодо
фактичної наявності та руху виробничих запасів;
- перевірити повноту і своєчасність відображення первинних даних з обліку запасів
у зведених документах та облікових регістрах;
- перевірити правильність ведення обліку запасів відповідно до чинних
законодавчих та нормативних актів, облікової політики суб’єкта господарювання;
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- перевірити достовірність відображення залишку запасів у звітності;
- перевірити стан забезпечення збереження запасів;
- підтвердити або спростувати показники фінансової звітності, які залежать від
достовірності, повноти й своєчасності відображення господарських операцій, пов’язаних
із рухом виробничих запасів.
Тому предметом аудиту запасів є господарські процеси та операції, пов’язані з
оприбуткуванням, наявністю, рухом, використанням та іншим вибуттям запасів, а також
відносини, що виникають при цьому на підприємстві та за його межами. З врахуванням
цього об’єктами аудиту виробничих запасів можуть бути: елементи облікової політики
(використання положень П(С)БО при веденні обліку виробничих запасів; наявність
робочого плану рахунків для обліку виробничих запасів; визначення порядку
формування первісної вартості виробничих запасів придбаних та виготовлених власними
силами; методика відображення в обліку руху запасів; методи оцінювання при списанні
виробничих запасів; порядок обліку виробничих витрат та об’єкти калькулювання із
випуску готової продукції; порядок списання вартості малоцінних та швидкозношуваних
предметів при їх передачі в експлуатацію тощо); операції з обліку (виробничих запасів,
малоцінних та швидкозношуваних предметів, витрат основного виробництва, витрат
допоміжного виробництва, формування фактичної виробничої собівартості, браку у
виробництві, напівфабрикатів, готової продукції, товарів тощо); записи у первинних та
зведених документах, реєстрах обліку, звітності; інформація про порушення щодо
ведення обліку запасів, які знайшли документальне підтвердження в актах ревізій,
перевірок, висновках аудиторів і постановах правоохоронних органів.
Для збору доказів про відповідні об’єкти аудиту запасів, які потрібні для
формування аудиторського звіту, аудитор використовує різноманітні джерела
інформації.
Ми погоджуємось з думкою науковців, які вважають, що в організації обліку,
аналізу та контролю виробничих запасів підприємства удосконаленню підлягають цілий
ряд аспектів, серед яких першочерговими є: організаційне забезпечення аналітичного
управління виробничими запасами підприємства [2, с. 310]. Тому важливим завданням
аудитора є ооцінювання системи внутрішнього контролю, що здійснюється на всіх
етапах аудиторської перевірки, необхідне для отримання інформації про характер
операцій з виробничими запасами, які застосовуються в процедурах контролю за рухом і
збереженням виробничих запасів, а також для оцінки ефективності цих процедур.
Економіко-математичні моделі та відповідні методи оптимізації запасів за
критерієм мінімізації витрат, пов’язаних з їх зберіганням і відновленням, що дозволяють
обґрунтовано планувати потребу у матеріальних ресурсах, складських площах і
механізмах, систематизовані в працях науковців [3]. Разом з тим аудитору слід
врахувати, що основні моделі регулювання і постачання запасів ґрунтуються на
припущеннях та не враховують обмеженості терміну придатності як сировини, так і
кінцевого продукту, що в загальному випадку призводить до збільшення витрат на
зберігання запасів. Рекомендації аудитора щодо оптимізації цих витрат є корисними для
підприємства.
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Таким чином предметна сфера аудиту запасів передбачає правильне визначення
усіх об’єктів контролю, проведення необхідних процедур перевірки, оцінку повноти та
якості виконання всіх аудиторських процедур і зібраних доказів для надання замовнику
об’єктивного аудиторського звіту.
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АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ
ВІДДІЛУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
МУКАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Богдан А. В., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Калайтан Т. В.
Львівський торговельно-економічний університет
Для того, щоб виконувати свої функції, визначені положенням чи статутом,
бюджетній установі передовсім потрібен план, що визначає доходи, які вона має
отримати протягом бюджетного періоду, та відповідні витрати, які будуть здійснені для
виконання нею своїх повноважень. Кошторис і є таким плановим документом бюджетної
установи.
До переваг кошторисного фінансування належить можливість достатньо чіткого
прогнозування доходів та видатків (за відсутності інфляції), контролю за цільовим
витрачанням коштів і обмеження їх абсолютного розміру. Проте в тих випадках, коли
потрібно створити дієву стимульовальну модель, яка б пов'язувала обсяги фінансування
з досягнутими результатами, переваги цього методу перетворюються на недоліки.
Кошторисне фінансування не дає можливості оперативно змінювати розміри коштів,
необхідних для виконання певного обсягу робіт, у разі його зміни оперативно
маневрувати коштами, перекидаючи їх з однієї статті на іншу.
Бюджетний запит Відділу охорони здоров’я (далі – ВОЗ) Мукачівської міської ради
на 2017 рік містить в собі прогнозні розрахунки на виконання бюджетної програми на
відповідний рік та наступний прогнозний 2018 рік у розрізі кодів класифікації доходів та
в розрізі кодів економічної класифікації видатків (далі – КЕКВ).
Розрахунок до кошторису на 2017 рік проведено планово - бюджетним відділом
ВОЗ з врахуванням фактичної потреби та фактичних видатків установи за попередній
період окремо за загальним та спеціальним фондом по КФК 080101 “Лікарні” :
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- по КЕКВ 2110 "Оплата праці" враховано затверджену кількість штатних одиниць
працівників бюджетної установи станом на 01.01.2017 року, видатки обраховано на 1430
шт. одиниць. До розрахунку включено обов’язкові доплати та надбавки працівникам
закладу, виплати матеріальної допомоги, індексацію заробітної праці.;
- по КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату" розрахунок проведено в розмірі
22 відсотка від фонду оплати праці.
Проведено розрахунок видатків на оплату спожитих енергоносіїв, окремо за
кожним напрямом використання (КЕКВ 2272-оплата водопостачання та водовідведення;
КЕКВ 2273 - оплата електроенергії; КЕКВ 2274 - оплата природного газу). До
розрахунку видатків на енергоносії враховано фактичне споживання за попередні 20132016 роки у натуральному виразі.
Розрахунок обсягу видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання
проведено із зазначенням переліку найменувань та зазначенням вартості придбання за
одне найменування товару. Враховано потребу в коштах на паливно - мастильні
матеріали (розрахунок на бензин проведено на автомобілі, які знаходяться в експлуатації
закладу, зокрема 3 легкових та 10 санітарних машин).
Розрахунок видатків на медикаменти (КЕКВ 2220 “Медикаменти та перев’язувальні
матеріали”) проведено виходячи з середньорічної кількості ліжок, яка використовується
лікарнею та кількості днів їх функціонування. Середня вартість одного ліжко-дня по
медикаментах, які використовуються лікарнею для забезпечення хворих становить 93,00 грн., середньорічна кількості використання ліжок по різних відділеннях лікарні
становить 340 ліжко - днів на рік. (Ліжковий фонд лікарні – 635 ліжок).
Також, проведено розрахунок по КЕКВ 2240 “Оплата послуг”, де враховано
видатки на ремонт автотранспорту, ремонт холодильного обладнання, проведення
дератизації приміщень, транспортування медичного кисню, поточний ремонт приміщень
закладу, вивіз сміття, видатки на проведення дезінфекції лікарні та інші видатки.
У ході аналізу виконання кошторису в розрізі кодів економічної класифікації
видатків станом на 01.01.2018 року (за 2017 рік) встановлено перевищення касових
видатків над фактичними на загальну суму 10131994,31 грн., зокрема:
- по КЕКВ 2210 на суму 397419,95 грн., виникло внаслідок придбання товарно матеріальних цінностей , які значаться в залишках на складах;
- по КЕКВ 2220 на суму 9517774,49 грн., виникло за рахунок погашення
кредиторської заборгованості;
- по КЕКВ 2230 на суму 52318,50 грн., виникло за рахунок придбання продуктів
харчування;
- по КЕКВ 2240 на суму 121686,09 грн., виникло за рахунок погашення
кредиторської заборгованості;
- по КЕКВ 2250 на суму 42795,28 грн., виникло за рахунок погашення кредиторської
заборгованості.
Показники, що характеризують структуру та динаміку видатків загального фонду
затверджених кошторисом за кодами економічної класифікації видатків наведено у табл.
1.
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Таблиця 1
Показники, що характеризують обсяг, структуру та динаміку видатків загального
фонду Відділу охорони здоров’я Мукачівської міської ради,
відповідно до кошторису за 2016- 2017 рр.
Показники
Оплата праці
працівників
Нарахування на
заробітну плату
Придбання
предметів
постачання і
матеріалів
Видатки на
відрядження
Оплата
комунальних
послуг і
енергоносіїв
Всього

2016 рік

2017 рік

Сума, грн.

Питома
вага, %

Сума, грн.

Питома
вага,%

Відхилення (+,-)

Динаміка
зміни, %

40634025,00

43,31

47750667,33

44,82

7116642,33

117,51

14372084,00

15,32

10505146,81

9,86

-3866937,20

73,09

32717598,00

34,88

40416237,35

37,93

7698639,35

123,53

178795,28

0,19

212400,00

0,20

33604,72

118,80

7280785,00

6,30

7664923,00

7,19

384138,00

105,28

93810817,00

100

106549374,49

100

12738557,50

113,58

Дані табл. 1 дозволяють зробити висновок, що загальна сума видатків установи
збільшилась на 12738557,50 грн. або на 113,58 %, що відповідає сумі фінансування
загального фонду і свідчить, як уже зазначалось, про зростання обсягів діяльності.
Серед видатків збільшились такі статті як оплата праці працівників на 7116642,33
грн. (117,51 %) через двохразове підвищення заробітної плати у 2016 році, та
преміювання співробітників в день медичного працівника та винагорода за результатами
року, видатки на відрядження на 33604,72 (118,80 %) грн.(курси підвищення кваліфікації
та закупівля товарів, що свідчить про збільшення обсягів діяльності). Збільшилась
оплата комунальних послуг і енергоносіїв переважно із-за підвищення тарифів з
електроенергії та газу на 384138,00 (105,28%) грн. Зменшення відбулось по статтях
нарахування на заробітну плату на 3866937,20 грн. (73,09 %) через пониження ставки
ЄСВ до 22% (з 36,3%)
Зростання видатків на оплату праці при одночасному зменшенням суми нарахувань
на неї в Відділі охорони здоров’я Мукачівської міської ради пояснюється зростання
середньої заробітної плати на одного працівника та скорочення їх чисельності. Також
позитивно можна оцінити збільшення витрат на придбання предметів постачання та
матеріалів, оскільки це свідчить про збільшення матеріального забезпечення установи.
Збільшення оплати комунальних послуг пов’язане в основному із збільшенням тарифів
на їх оплату.
Список використаних джерел:
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РОЛЬ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Ганик М. В., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: д.е.н., проф. Воронко Р. М.,
Львівський торговельно-економічний університет
Основним інструментом інформаційного забезпечення управлінням підприємства є
система бухгалтерського обліку та фінансова звітність як її результативний продукт. Ми
погоджуємось з дослідженнями науковців, які вважають, що із загального масиву
економічної інформації (планова, нормативно-довідкова, облікова та інша) найбільша її
частка (за різними оцінками 70-80%) формується у сфері бухгалтерського обліку і далі
трансформується у показники фінансової звітності [1, c. 86]. Звітність містить дані, на
основі яких менеджери приймають різновекторні управлінські рішення. Тому
ефективність управління в значній мірі залежить від якості фінансової звітності як
важливої складової загальної системи інформаційного забезпечення менеджменту.
Дослідженню теоретичних і практичних аспектів організації й методики побудови,
аналізу та використання фінансової звітності присвятили свої дослідження такі науковці
як Бачинський В. І., Бутинець Ф. Ф., Верига Ю. А., Воронко Р. М., Герасименко Т. О.,
Гринів Б. В., Корягін М. В., Куцик П. О., Пилипенко Л. М., Редченко К. І. та ін. Разом з
тим, у сфері інформаційного забезпечення управління та відображення результатів
діяльності підприємства у звітності ще існує низка нерозв’язаних проблем.
Згідно з законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в
Україні”, фінансова звітність – звітність, що містить інформацію про фінансовий стан та
результати діяльності підприємства [2]. Точніше кажучи, фінансова звітність – це
регульована державою сукупність форм звітності, які містять певну інформацію.
Зокрема, для прийняття економічних рішень користувачам фінансових звітів необхідна
інформація про фінансовий стан, результати діяльності та зміни у фінансовому стані
підприємства.
Мета звітності досягається не лише за умови отримання на її основі повної,
неупередженої та достовірної інформації про поточний стан і результати
функціонування підприємства, а й можливостями на її підставі спрогнозувати
подальший потенціал його розвитку. За оцінками німецьких науковців правильний
аналіз звітності за допомогою певної системи показників повинен дати можливість
передбачити кризовий розвиток підприємства ще за три роки до його початку [3, c. 114].
Це свідчить про те, що фінансова звітність є необхідною і важливою складовою
інформаційного забезпечення як фінансового менеджменту в цілому, так і окремих його
розділів, зокрема фінансового аналізу, фінансового планування та прогнозування.
Складання фінансової звітності – процес важкий і відповідальний, такий що
вимагає від бухгалтера великої майстерності і фундаментальних знань всіх аспектів
облікового процесу.
Звітність повинні вміти читати не тільки професійні економісти, бухгалтери,
аудитори, але і керівники, засновники (власники) підприємств, менеджери, акціонери,
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податкові інспектори, фінансові і банківські працівники, наймані працівники суб’єктів
господарювання.
Фінансова звітність повинна містити лише доречну інформацію, яка впливає на
прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та
майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні оцінки, зроблені у минулому [4].
Основне завдання звiтностi – надання допомоги у пошуку резервiв подальшого росту та
удосконалення дiяльностi пiдприємства, стабiльностi на ринку.
Для виконання покладених на фінансову звiтнiсть функцiй вона має вiдповiдати
таким основним вимогам: гарантувати реальнiсть та достовiрнiсть даних, якi
забезпечуються документальним обгрунтуванням всiх записiв, проведенням
iнвентаризацiй, додержуванням правил оцiнки статей балансу, розподiлом прибуткiв i
витрат за вiдповiднi звiтнi перiоди; забезпечувати вчаснiсть надходження даних на
пiдставi регламентацiї термiнiв спiвставлення звiтних даних для оперативного
управлiння господарською дiяльнiстю органiзацiй i пiдприємств.
Основними умовами правильностi складання фінансових звiтiв є:
– повнота вiдображення всiх господарських операцiй за звiтний перiод;
– тотожнiсть даних синтетичного i аналiтичного облiкiв;
– тотожність показникiв фінансових звiтiв i даних синтетичного й аналiтичного
облiкiв.
Таким чином, фінансова звітність підприємства відображає його поточний
фінансовий стан і результати фінансово-господарської діяльності за звітний період. Вона
є важливим інформаційним ресурсом, який використовують для прийняття різних видів
рішень як зовнішні так і внутрішні користувачі.
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ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В УПРАВЛІННІ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Головацька С. І., к.е.н., професор,
Динис І. В., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Львівський торговельно-економічний університет
Ризик - це ймовірність виникнення збитків або недоотримання доходів у порівнянні
з прогнозованим варіантом. Ризик-менеджмент – це комплекс заходів, спрямований на
мінімізацію можливих збитків, які може понести бізнес у зв’язку з настанням негативних
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подій. Склaдoвoю менеджменту підприємствa є пoлітикa упрaвління ризикoм. Пoлітикa
упрaвління ризикoм – сукупність фoрм, метoдів, прийoмів і спoсoбів упрaвління
ризикoм, метoю яких є зниження зaгрoзи прийняття непрaвильних рішень тa зменшення
пoтенційнo негaтивних наслідків. Важливу роль в управлінні діяльністю підприємства в
умовах ризику відіграє бухгалтерський облік як інструмент мінімізації ймовірних
наслідків господарських ризиків шляхом створення для керівництва відповідного
інформаційного забезпечення на всіх етапах процесу управління.
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» великі та середні підприємства одночасно із фінансовою звітністю подають звіт
про управління - документ, що містить фінансову та не фінансову інформацію, яка
характеризує стан і перспективи розвитку підприємства та розкриває основні ризики і
невизначеності його діяльності.
Відповідно ст. 19 Директиви 2013/34/ЄС: “Великі підприємства, що являють інтерес
для суспільства, в яких на дату складання балансу значення такого критерію, як середня
кількість працюючих протягом фінансового року, досягає 500 осіб, мають включити у
звіт про управління інформацію не фінансового характеру, яка повинна розкривати <... >
його функціонування, стан, а також вплив його діяльності як мінімум в таких аспектах:
екологічному, соціальному та питанні зайнятості, поваги прав людини, боротьби з
корупцією та хабарництвом, у тому числі:
a) короткий опис поточної бізнес-моделі підприємства;
b) опис політики, яку здійснює суб’єкт економічної діяльності щодо вищевказаних
аспектів, включаючи впровадження процесу дью-ділідженс;
c) результати політики щодо вищевказаних аспектів, які були при цьому досягнуті;
d) істотні ризики, пов’язані із зазначеними питаннями, які виникають у зв’язку з
діяльністю компанії і можуть залежати від суб’єкта економічної діяльності, включаючи
комерційні відносини з іншими контрагентами, продукцію та послуги, які з високою
ймовірністю можуть викликати значні несприятливі наслідки у вищевказаних сферах, а
також інформацію про те, які кроки зроблені компанією для управлінні цими ризиками;
e) ключові індикатори не фінансового характеру, які стосуються відповідного
бізнесу”.
Відповідно до § 6 Директиви 2014/95/ЄС від 22 жовтня 2014 р. великі підприємства
повинні підготувати не фінансовий звіт, який міститиме інформацію щодо як мінімум
таких аспектів: охорона навколишнього середовища, питання зайнятості та соціальні
питання, повага прав людини, боротьба з корупцією і хабарництвом.
Такий звіт повинен включати опис політики, результатів і ризиків, пов’язаних із
цими питаннями, і бути включений у звіт про управління підприємством. Не фінансовий
звіт повинен також включати інформацію про впровадження процесу дью-ділідженс, що
реалізується на підприємстві, з метою виявлення, запобігання і пом’якшення існуючих і
потенційних несприятливих наслідків.
Due diligence, дью-ділідженс (англ. належна обачність, належна добросовісність) процедура складання об’єктивного уявлення про об’єкт інвестування, що включає
оцінювання інвестиційних ризиків, незалежне оцінювання об’єкта інвестування, всебічне
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дослідження діяльності компанії, комплексну перевірку її фінансового стану і положення
на ринку.
Отже, обґрунтування ролі бухгалтерського обліку як інструмента управління
ризиками підприємницької діяльності потребує вирішення таких пов'язаних завдань:
‒ визнання ризику (фактів господарської діяльності, пов'язаних з ризиком) в системі
бухгалтерського обліку;
‒ оцінювання імовірності втрати економічних вигод окремими об'єктами
бухгалтерського обліку під впливом дії ризику;
‒ вибір методичного інструментарію управління ризиками, притаманного системі
бухгалтерського обліку;
‒ відображення на рахунках бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності
інформації про підприємницькі ризики і наслідки їх впливу на показники діяльності
підприємства.
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МЕТОДИКА АУДИТУ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ТА РОЗРАХУНКІВ ІЗ
УЧАСНИКАМИ
Головацька С. І., к.е.н., професор,
Марцінко С. Р., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Львівський торговельно-економічний університет
Аудит – це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних
документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб’єктів
господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і
відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.
Аудиторський контроль, як складова частина фінансово-господарського контролю,
розкриває нові явища у підприємницькій діяльності господарюючих суб'єктів,
встановлює закономірності їх з метою удосконалення цієї діяльності на наукових
основах. Аудиторський контроль, здійснюючи функції управління, досліджує процес
розширеного відтворення суспільно необхідного продукту згідно із законодавством і
нормативно-правовими актами, які забезпечують раціональне господарювання в умовах
ринкової економіки.
У процесі функціонування аудиторський контроль сформував свій метод у системі
прикладних економічних наук. Метод аудиторського контролю у здійсненні своїх
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функцій характеризується використанням загальнонаукових і власних методичних
прийомів контролю розширеного відтворення суспільне необхідного продукту.
Метою аудиту установчих документів та розрахунків із учасниками є встановлення
відповідності правових основ функціонування підприємства, зазначених у Статуті та
інших документах, законодавчо-нормативним актам, що регулюють створення та
господарсько-фінансову діяльність підприємства.
Основні елементи методики аудиту правових основ функціонування підприємства:
1. Перевірка фактів реєстрації підприємства та установчих документів за
формальними ознаками. Етап передбачає перевірку фактів державної реєстрації
підприємства, наявності: свідоцтва про державну реєстрацію (оригінал), статуту
(оригінал), засновницького договору (оригінал), довідки про внесення до Єдиного
державного реєстру підприємств та організацій (оригінал), свідоцтва про реєстрацію
платником ПДВ (оригінал), банківських рахунків, форми власності, органів управління
2. Перевірка змісту установчих документів та видів і обсягів діяльності. Етап
передбачає з’ясування відповідності фактичної діяльності підприємства видам
діяльності, що зареєстровані у статуті, засновницькому договорі, на яку видані
відповідні патенти і ліцензії (у випадку невідповідності – запропонувати засновникам
внести відповідні зміни до статуту і засновницького договору, придбати ліцензії,
патенти, інші дозволи).
3. Аудит головних подій і учасників створення підприємства. Етап передбачає, що
на підставі статутних та інших документів з’ясування ключових подій створення
підприємства (придбання, рішення засновників тощо), порядку формування статутного
фонду підприємства; обґрунтованості його змін; виконання засновниками своїх
обов'язків; центрів контролю за діяльністю підприємства; доцільності такої системи.
4. Перевірка установчих документів на відповідність чинному законодавству. Етап
передбачає з’ясування наявності на установчих документах всіх необхідних реквізитів
юридичної адреси, а також мети, органів управління, прав трудового колективу, тощо.
Основними джерелами аудиту установчих документів та розрахунків із учасниками
є:
1. Статут; засновницький договір; свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта
підприємницької діяльності; довідка про включення до Єдиного державного реєстру
підприємств і організацій; свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ; ліцензії; патенти;
протоколи зборів засновників.
2. Фінансові звітність (форма №1 — баланс (звіт про фінансовий стан); форма № 2
- звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід); форма № 3 – звіт про рух
грошових коштів; форма № 4 – звіт про власний капітал).
3. Облікові регістри та первинні документи.
Список використаних джерел:
1. Аудит. Методологія документування: Колектив авторів. за заг. Редакцією академіка
АЕНУ, д.е.н., проф. І. І. Пилипенка. – К.: Інформаційно-видавничий центр Держкомстату
України.- 2003. – 457 с.
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV. 6. Про акціонерні товариства:
Закон України від 17.09.2008 року № 514-VI.
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3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 18
жовтня 2017 року № 2545 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show.

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЮ РЕЗЕРВНОГО КАПІТАЛУ
Головацька С. І., к.е.н., професор,
Черепаня К. П., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Львівський торговельно-економічний університет
Власний капітал є першочерговим джерелом фінансування діяльності підприємства
та виражає корпоративні права засновників. Контроль за правильністю формування та
використання власного капіталу відповідно до чинного законодавства повинен
забезпечити захист інтересів власників та сприяти підвищенню фінансової стабільності
підприємства.
Згідно Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність” власний
капітал - різниця між активами і зобов’язаннями підприємства.
Повний та своєчасний контроль за власним капіталом підприємства має важливе
значення для збереження його майна та здійснення ефективної господарської діяльності.
Проведення внутрішнього контролю капіталу є важливим як в інтересах власників,
інвесторів, інших вкладників у підприємство, так і будь-яких інших користувачів
фінансової інформації, потенційних інвесторів з метою забезпечення мінімальних
гарантій щодо достовірності, реальності, повноти і законності наведеної інформації.
Під час контролю власного капіталу контролю підлягає вся інформація про стан і
рух коштів за різновидами кожного капіталу - статутного, пайового, додаткового,
резервного, вилученого, неоплаченого, а також інформація про нерозподілені прибутки
(непокриті збитки та кошти цільових формувань і витрат, забезпечень майбутніх витрат і
платежів, страхових резервів.
Застосування методики передбачає перш за все виокремлення завдань, що стоять
перед суб’єктом контролю. Основними з них є:
1) впевнитись, що підприємство зареєстроване згідно з чинним законодавством,
установчі документи складені відповідно до чинного законодавства і в них відображений
потенціал всебічного розвитку підприємства згідно з предметом і цілями діяльності;
2) дотримання законодавчих вимог щодо формування статутного капіталу, видів
внесків, їх оцінки, строків та порядку оплати;
3) перевірка порядку юридичної реєстрації зміни статутного капіталу;
4) дотримання встановлених на підприємстві єдиних методологічних засад
ведення обліку та складання звітності щодо операцій зі статутним капіталом;
5) виявлення відхилень та порушень у документальному оформленні та веденні
обліку операцій зі статутним капіталом;
6) встановлення своєчасності проведення розрахунків із засновниками.
Етапи контролю власного капіталу підприємства можна визначити у наступній
послідовності:
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1. Визначення залишків на рахунках бухгалтерського обліку власного капіталу та
співставлення їх з інформацією в установчих документах та обліковій політиці;
2. Документальна перевірка операцій формування та змін зареєстрованого капіталу;
3. Перевірка дотримання обмежень щодо викупу акцій (часток) та граничного
строку погашення вилученого та неоплаченого капіталу;
4. Перевірка операцій з капіталом в дооцінках та додатковим капіталом;
5. Перевірка операцій з резервним капіталом ;
6. Перевірка операцій з прибутком підприємства;
7. Перевірка відповідності розміру чистих активів статутному капіталу та
проведення аналітичних розрахунків ;
8. Перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку власного капіталу ;
9. Перевірка відповідності даних фінансової звітності даним облікових регістрів в
частині власного капіталу.
На рахунку 43 “Резервний капітал” обліковують наявність і рух резервного капіталу
підприємства, створеного відповідно до чинного законодавства та установчих
документів за рахунок нерозподіленого прибутку. Аналітичний облік резервного
капіталу ведеться за його видами та напрямами використання.
Внутрішньогосподарський контроль резервного капіталу передбачає:
- перевірку правильності визначення його величини;
- обґрунтованості його формування та розподілу;
- законність і доцільність створення резервного капіталу.
- правильності відображення цих подій у бухгалтерському обліку та звітності
підприємства.
Отже, здійснюючи контроль власного капіталу, необхідно перевірити його складові,
оцінити внесене майно, вести моніторинг системи бухгалтерського обліку, фінансової та
господарської інформації, дотримання нормативних актів, економічності та ефективності
діяльності підприємства тощо.
Список використаних джерел:
Воськало Н. М. Контроль формування та обліку власного капіталу підприємства / Н. М.
Воськало // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Випуск 12. – Частина 1.,
2015 – с. 199-201.
Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV. 6. Про акціонерні товариства:
Закон України від 17.09.2008 року № 514-VI.
Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 18 жовтня
2017 року № 2545 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show.

ПРОБЛЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У
СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Даниловська Т. О., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: д.е.н., проф. Редченко К. І.
Львівський торговельно-економічний університет
Оптимізація бізнес-процесів управління запасами є однією з передумов підвищення
ефективності бізнесу [1]. Серед основних бізнес-процесів підприємства важливу роль
відіграє регулювання запасів, які являють собою найбільші сукупні інвестиції в активи
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для більшості виробничих, гуртових та роздрібних підприємств [2]. Разом з тим, рівень
автоматизації управління запасами (особливо в частині обліково-аналітичного
забезпечення) є недостатнім: підприємства часто застосовують різні, непов’язані між
собою інформаційні системи, частину розрахунків ведуть в таблицях Excel або
здійснюють вручну. Наслідком цього є низька продуктивність праці та невисокий рівень
аналітичної підтримки прийняття управлінських рішень. Серед інших недоліків
відсутності або неповноти автоматизації обліково-аналітичних процесів у системах
управління запасами можна відзначити високу імовірність помилок внаслідок людського
чинника; низький рівень доступності інформації; складність організації надійного
контролю запасів; відсутність єдиного інформаційного простору для проведення
оперативного аналізу запасів і прийняття термінових рішень.
Потрібно зауважити, що керівництво та працівники підприємства не завжди
позитивно сприймають ініціативи з впровадження автоматизованих систем. Причинами
цього є небажання змін, невдалий досвід попередніх проектів автоматизації, висока
вартість, недостатня організаційна готовність до автоматизації, відсутність
формалізованих бізнес-процесів і методик управління запасами, а іноді – складність
вибору конкретного рішення для автоматизації, тобто найбільш оптимального
програмного продукту.
Застосування комп'ютерної техніки вносить значні зміни до організації
бухгалтерського обліку, причому з допоміжного засобу обчислювальна техніка
перетворюється на визначний фактор організації обліку [3]. У сфері управління
запасами, крім суто облікових завдань, значну роль відіграє економічний аналіз та
прогнозування попиту, продаж та необхідного рівня запасів на складах чи у виробництві.
Сучасне спеціалізоване програмне забезпечення для автоматизації управління
запасами можна умовно поділити на дві групи:
- програми для прогнозування, які забезпечують лише формування прогнозу
продаж і рівня запасів, а розрахунок замовлень здійснюється в основній інформаційній
системі підприємства;
- програми, які поєднують і прогнозування продаж, і розрахунок замовлень
постачальникам.
Вважається, що інтегровані програмні рішення є кращими, але прогнозування
попиту часто вимагає високої продуктивності обладнання, оскільки пов’язане з
обробкою великих масивів даних (Big Data Analysis). Тому цю функцію іноді реалізують
в окремих інформаційних модулях корпоративної інформаційної системи.
До переліку програмних рішень, які дозволяють ефективно автоматизувати
обліково-аналітичні процеси управління запасами, належать: Forecast Now, Simple,
Deductor Inventory Stock Optimization, Goods4Cast, Inventor System, Oremax, Дельфін:
Управління запасами та деякі інші. Вибір того чи іншого рішення залежить від потреб
підприємства і здійснюється за такими критеріями, як простота використання, точність
прогнозу, можливість доопрацювання рішення під бізнес-процеси підприємства, строки
впровадження, історія і досвід використання продукту іншими підприємствами, а також
вартість володіння продуктом.
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Підприємства, які використовують таку популярну автоматизовану систему, як 1С,
найчастіше віддають перевагу рішенням, розробленим саме на цій платформі. Серед
таких рішень, наприклад, є модуль «Розрахунок замовлення», який розроблений на
платформі 1С 8.2 і рекомендується торговельним компаніям, які мають один або
декілька складів і закупляють товари у постачальників зі строком виконання замовлення
меншим, ніж один місяць. Цей модуль забезпечує високий аналітичний рівень
розрахунків, зокрема, середньоденних обсягів продажу та залишків товарів та складах.
Разом з тим, сьогодні досить багато підприємств надають перевагу інноваційним
рішенням, які працюють за схемою SaaS (Software as a Service). Це означає, що
підприємство не повинно брати на себе витрати, пов’язані з придбанням додаткового
обладнання (серверів тощо) і підтримкою системи. Наприклад, програмний продукт для
автоматизації управління запасами ABM Inventory дозволяє автоматично розрахувати
необхідний рівень запасів по кожному складу та місцю зберігання у відповідності з
фактичними коливаннями попиту. Програма містить алгоритм щоденних поповнень на
основі Теорії обмежень (ТОС), є сумісною з будь-якою обліковою чи ERP системою,
дозволяє покращити процеси роботи із замовленнями, запасами, асортиментом та
постачальниками.
Для здійснення оперативного контролю за рівнем запасів програма сигналізує про
брак ключових товарів, які генерують основний оборот (до 80%) і ризик упущених
продаж. Менеджери, відповідальні за управління запасами, можуть в будь-який момент
отримати звіт про точність виконання замовлень; про те, в якій кількості товари присутні
на складі, а в якій – замовлені постачальникам.
Програма ABM Inventory також надає фінансові показники, які дозволяють
виявляти та порівнювати товарні позиції з високою та низькою оборотністю, ранжувати
товари за рівнем доходності, вчасно виводити з асортименту товари з низьким попитом,
аналізувати надійність постачальників тощо. Кожен тиждень програма автоматично
розраховує ефективність управління запасами в цілому і за окремими місцями
зберігання, а також показує, як змінюється ситуація і хто впливає на ці зміни.
Менеджери підприємства можуть побачити детальний аналіз упущених продаж,
включаючи інформацію про нестачу товарів у кожному місці зберігання та їх вплив на
фінансові результати. Крім цього, доступною є інформація про динаміку зайвих запасів
та надлишки, які потрібно усунути в першу чергу.
Серед сучасних програмних рішень з управління запасами доцільно відзначити
також Forecast & Supply, продукт, який вбудовується в 1С і дозволяє розрахувати
прогноз та замовлення постачальнику безпосередньо з даних підприємства (без
додаткових обмінів інформацією з іншими системами).
Отже, автоматизація обліково-аналітичних процесів у системі управління запасами
на підприємстві може бути реалізована за різними сценаріями і на основі різних
інформаційних систем. Вибір прикладного рішення та його впровадження на
підприємстві потребують зваженого і предметно-орієнтованого підходу, з урахуванням
особливостей діяльності фірми, наявних систем управління, рівня інформатизації та
потреб менеджменту.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ
Добрянська С. В., магістр
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Гелей Л. О.
Львівський інститут економіки і туризму
Розгляд обліково-аналітичного забезпечення є першочерговим завданням у будьякому дослідженні і важливим інструментом для підготовки інформації та прийняття на
її підставі ефективних управлінських рішень. Фінансовий результат діяльності
підприємства є основним критерієм, що характеризує ефективність діяльності будьякого суб’єкта господарювання. В умовах ринкової економіки прибуток є
найважливішим критерієм успішної роботи підприємств, який характеризує остаточний
результат усіх видів діяльності і є джерелом приросту активів їх власників. Саме тому
повноцінна та адекватна інформаційна база про фінансові результати підприємства є
необхідною умовою забезпечення правильного відображення в обліку та якісного
управління ними.
Проблеми удосконалення обліково-аналітичного забезпечення фінансових
результатів діяльності підприємств торгівлі розглядають в своїх роботах вітчизняні і
зарубіжні вчені. Питання, пов'язані з проблемами обліково-аналітичного забезпечення
фінансових результатів торгівельних підприємств та перспективами їх вирішення в
Україні, знайшли певне відображення у роботах І. Білоусової, Н. Голуб, С. Голова, В.
Дерія, Я. Крупки, З. Задорожного, Н. Микитюк, Ю. Малюти, О. Пляченко та інших.
Проте залишається чимало невирішених питань, які потребують детального
дослідження та надання практичних пропозицій щодо організації обліково-аналітичного
забезпечення управління фінансовими результатами підприємства, а саме удосконалення
процесу відображення фінансових результатів в обліку, удосконалення на підставі
облікових даних формування фінансової звітності та узагальнення підходів до
аналітичного забезпечення фінансових результатів для управління ними.
Доходи у кожній сфері суспільного виробництва чи в певній галузі економіки
мають свій індивідуальний характер та виступають джерелом покриття матеріальних
витрат, амортизації, витрат на оплату праці, відрахувань, непрямих податків тощо.
Фінансовим результатом господарської діяльності підприємства є його прибуток,
який в загальному вигляді відображає результати господарювання, продуктивність
витрат живої та матеріалізованої праці і тому служить важливою характеристикою
ефективності роботи підприємства. Він займає центральне місце в загальній системі
вартісних інструментів і важелів управління його економікою. Чим більше підприємство
реалізує свою продукцію, тим більший дохід отримує.
Важливою проблемою обліку доходів підприємства в Україні є проблема повноти
та своєчасності їх відображення у системі обліку. Ця проблема досить багатопланова,
надзвичайно складна й стосується всього нашого суспільного ладу, особливо системи
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влади, системи оподаткування й тіньового сегмента економіки.
З доходів підприємства насамперед занижується виручка від реалізації продукції
(робіт, послуг), внаслідок чого значно звужується база для оподаткування підприємств
податком на додану вартість. Ще однією важливою проблемою є проблема забезпечення
максимальної оперативності та достатньої аналітичності вихідної інформації про доходи
підприємства.
Максимізація прибутку та мінімізація збитків – одна з цілей діяльності будь-якого
підприємства. Тому особлива увага в ході аналізу доходів торгівельного підприємства
приділяється виявленню резервів зростання прибутку і, відповідно, зменшення збитку.
Результати аналітичних розрахунків складають інформаційну базу для розробки товарної
політики підприємства, пошуку резервів зниження собівартості продукції та підвищення
реалізаційної ціни.
Обліково-аналітична інформація формується на засадах функціонального підходу в
системі обліково-аналітичного забезпечення, яка є основною складовою системи
інформаційного забезпечення управління торгівельним підприємством. Ця система як
синтез різних видів обліку та аналізу створюється з метою забезпечення інформацією
процесу прийняття управлінських рішень та контролю за їх реалізацією, що є
передумовою оптимізації управлінських рішень і позитивно впливає на величину
фінансових результатів.
Виходячи з вище перелічених проблем, можна запропонувати такі основні шляхи
вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення доходів підприємств торгівлі:
- визначити концептуальні напрями комп’ютеризації (розробки програмного
забезпечення) обліку доходів підприємства, щоб зменшити можливість приховування
доходів;
- створити єдину загальнодержавну (міжгалузеву) базу норм і нормативів для
обліку і контролю за доходами підприємств, тому що в Україні велика частка списаних
витрат розкрадається або використовується на виробництво тіньової продукції;
- розробити досконалу методику складання аудиторських робочих документів;
- удосконалити законодавство у сфері фінансового контролю шляхом
впровадження прогресивної сучасної форми контролю – аудиту.
Перспективи подальших досліджень проблеми обліково-аналітичного забезпечення
доходів торгівельних підприємств дуже широкі і впродовж багатьох років
викликатимуть жвавий інтерес у вчених-економістів.
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ В СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Задорожний А. В., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Бойко Р. В.
Львівський торговельно-економічний університет
Для реалізації державної політики і досягнення стратегічних цілей розвитку
України постала необхідність в ефективній системі щодо управління бюджетними
коштами. Внутрішній контроль повинен був стати тим інструментом, який
попереджував би ризики, запобігав їх виникненню на початкових етапах. Сенс в цьому є,
адже велика кількість ризиків – однотипна, можна відпрацювати певну схему, за якою
вказано перелік ризиків та інструкцію з їх усунення, але питання, яким чином
внутрішній контроль повинен функціонувати, залишається відкритим.
Проблеми впровадження внутрішнього контролю військових частин Збройних Сил
України досліджували такі сучасні науковці, як: Аміров О. І., Брижеватий В. М., Бабій Д.
М., Ворона В. В., Котій Д. М., Кузьмич О. І., Олефір О. І., Опанасенко О. О., Пасіка С.
П., Місяць О. О., Шпильовий С. Є. Це особливо актуально для України, що намагається
адаптувати європейську модель в національне господарство. Оскільки, стандарти
внутрішнього контролю у ЗСУ з’явились лише у 2016 році, тому дослідження організації
та функціонування системи внутрішнього контролю у військових частин Збройних сил
України є актуальним завданням сьогодення.
Метою дослідження є проблематика функціонування внутрішнього контролю у
військових частинах, шляхи удосконалення та оцінка ризиків.
Внутрішній контроль у військовій частині включає в себе такі елементи:
- внутрішнє середовище (середовище контролю);
- управління ризиками;
- заходи контролю;
- інформація та комунікація;
- моніторинг [1, с. 10].
Відповідно до наказу Міністра оборони України від 22.05.2017 № 280 "Про
організацію фінансового забезпечення військових частин, установ та організацій
Збройних Сил України" здійснення заходів внутрішнього контролю щодо окремих
питань фінансового забезпечення в усіх військових частинах, які включені до мережі
розпорядника бюджетних коштів покладається на внутрішню перевірочну комісію (далі
– ВПК) [2].
На наш погляд це є недоцільним, адже:
- по-перше, ВПК призначається командиром військової частини, до якої не входять
посадові особи фінансового органу, тому не можна бути впевненим, що склад комісії є
компетентним в питаннях, які перевіряються;
- по-друге, наявний фактор "своїх" людей, адже відповідні особи, які перевіряють
фінансовий орган працюють в одній установі, тому оцінка може бути не об’єктивна, а це
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може призвести до нагромадження недоліків, що стануть в подальшому великою
загрозою і випливуть під час перевірки внутрішнього аудиту;
- по-третє, нормативно-правова база на сьогоднішній день не повністю
інформативно задовольняє бюджетні установи, що сповільнює процес правильного
функціонування внутрішнього контролю;
- по-четверте, бюджетні установи не поспішають розробляти оцінку та перелік
ризиків стосовно своєї установи, що призводить до повернення попередньої моделі
контролю, від якої намагаються відійти.
Тому доцільно було б створити окремо відділ внутрішнього контролю у бюджетних
установах з кваліфікованими і компетентними у даних питаннях особами, але це
додаткові робочі місця, для цього необхідні додаткові кошти. Менш затратним варіантом
є залишити ВПК, але при цьому надавати їм право перевіряти інші установи, які будуть
зазначені у розпорядженні вищого керівництва.
Одним із завдань відділу внутрішнього контролю є сприяння керівництву в пошуку
найбільш результативних шляхів використання виробничих та людських ресурсів і
виявленні додаткових ресурсів покращення результативних показників діяльності
бюджетної установи [3, с. 149].
В організації внутрішнього контролю військової частини провідне місце займає
система оцінки та управління ризиками як інструмент попередження (уникнення)
негативних факторів фінансово-господарської діяльності [4, с. 83].
За ймовірністю виникнення ризики оцінюються за такими критеріями як:
- ризики низької ймовірності виникнення (виникнення яких може відбутися у
виняткових випадках);
- ризики середньої ймовірності (незначна ймовірність виникнення);
- ризики високої ймовірності (велика ймовірність виникнення).
В свою чергу, за впливом на спроможність військової частини досягти визначені
стратегічні цілі, ризики оцінюються за трьома основними критеріями:
- низького рівня впливу – мінімальна (невелика) тяжкість в досягненні військовою
частиною визначених цілей (прорахунки в діяльності виконавців, недостатній рівень
професійних знань, несвоєчасне опрацювання документів тощо);
- середнього рівня впливу – середня тяжкість в досягненні визначених цілей
(відсутність документації, використання ресурсів не за цільовим призначенням тощо);
- високого рівня впливу – тяжкий або особливо тяжкий вплив на досягнення
військовою частиною визначених цілей (корупція, втрата контролю над управлінськими
процесами, відсутність бухгалтерського обліку, невизначеність відповідальності за
виконання окремих функцій тощо) [5, с. 61].
Відповідно до матриці оцінки ризиків, за якою саме і проводиться визначення
оцінки і конкретизація відповідного виду ризику, командуванням приймається рішення
щодо вибору методики реагування на існуючі ризики, серед яких виділяють:
- прийняття – жодних дій відносно ризику не здійснюється;
- зменшення – вживаються заходи, які сприяють зменшенню (усуненню) ризиків чи
їх впливу;
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- розділення (передача) – зменшення впливу ризику шляхом перенесення частини
ризику (страхування, субпідряд);
- уникнення призупинення (припинення) діяльності, що призводить до підвищення
ризику.
Саме така практична реалізація оцінки ризиків діяльності військової частини та
управління ними на сьогодні, коли Збройні Сили України переходять до функціонування
за стандартами НАТО, є тим необхідним кроком в уникненні зловживань та
попередженні порушень, що в умовах ведення бойових дій є безальтернативним. Отже,
внутрішній контроль має високі цілі на меті. Він повинен позитивно вплинути на
розвиток нашої країни, але доцільно переглянути питання щодо правильного здійснення
внутрішнього контролю, а також необхідно збільшити фінансування в цей напрям для
отримання очікуваних результатів.
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СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
Каліцун С. В., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: д.е.н., проф. Редченко К. І.
Львівський торговельно-економічний університет
Сучасні системи внутрішнього контролю, запроваджені компаніями – лідерами
світових рейтингів бізнесу, передбачають всебічне використання контролю як
інструменту управління підприємством. При цьому системною метою контролю є
забезпечення безперервного функціонування і розвитку підприємства, а оцінка його
ефективності базується на досягненні поставлених цілей, незалежно від впливу на це
різноманітних обставин [1, c. 22-23].
На жаль, у наш час проблема створення ефективно функціонуючої системи
внутрішнього контролю на більшості підприємств далека від вирішення, незважаючи на
всю її актуальність. Підприємства, що мають недоліки в організації системи
внутрішнього контролю, несуть значні фінансові втрати, а підприємства, які приділяють
серйозну увагу внутрішньому контролю, мають кращий результат і у виробничогосподарській, і у фінансовій діяльності. Багато керівників підприємств починають
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розуміти необхідність добре налагодженої системи внутрішнього контролю [2, c. 191192].
В основу сучасної системи внутрішнього контролю повинні бути покладені такі
ключові елементи:
1) діяльність з планування, яка включає у себе постановку цілей та розробку
стандартів для кожної функціональної області, що знаходиться у сфері відповідальності
менеджера або структурного підрозділу;
2) операційні підсистеми, які включають поведінкові аспекти роботи менеджерів,
відділів та великих організаційних одиниць і стосуються придбання, розподілу,
використання, розвитку, збереження та розміщення ресурсів;
3) результати, до яких належать показники ефективності діяльності фірми
(наприклад, обсяг продажів, продуктивність, прибутковість), показники ставлення до
роботи працюючих (задоволення, цілеспрямованість, відчуження) та інші показники,
такі як плинність кадрів або прогули;
4) механізм вимірювання, який базується на інформаційній системі управління
підприємством та системі оцінювання результативності персоналу;
5) зворотній зв'язок, який забезпечує надання інформації про досягнуту
ефективність у порівнянні з цілями та стандартами, необхідність внесення коригувань до
операційних підсистем, а також про розміри винагород за досягнуті результати для
затвердження керівництвом фірми;
6) система винагородження за результати, яка включає оцінку виконаних завдань та
обґрунтування винагород працівників за досягнуті показники та поведінку.
Система контролю, побудована на основі наведених вище елементів, покликана
позитивно впливати на поведінку людей у компанії. Елемент планування дозволяє
визначити чіткі та зрозумілі цілі, на основі яких менеджери та працівники будуватимуть
свою роботу; елемент операційних підсистем забезпечує раціональне управління
ресурсами; елемент результатів фіксує найважливіші показники, за якими
оцінюватиметься діяльність працюючих; елемент вимірювання допомагає визначити
досягнутий рівень результативності; елемент зворотного зв’язку постачає необхідну
інформацію керівництву компанії, а елемент винагородження формує належні стимули
для покращення діяльності.
Належне функціонування системи контролю обумовлюється наявністю відповідних
організаційних, технічних, інформаційних, фінансових та людських чинників, які
мобілізуються для покращення діяльності підприємства та забезпечення його
ефективного розвитку. Відповідно, система контролю працює як злагоджений
комплексний механізм, завданнями якого є визначення цільових параметрів
функціонування підприємства та вимірювання прогресу у досягненні поставлених цілей.
Враховуючи те, що інформація про діяльність підприємства та його результати
використовується різними групами користувачів, інтереси яких можуть не співпадати,
контроль повинен бути максимально незалежним, об’єктивним і фаховим. Сьогодні цим
вимогам найбільше відповідає аудиторський контроль, який не тільки виконує роль
оцінювача важливої публічної інформації про діяльність компаній, але й виступає
регулятором суспільно-економічних відносин на ринках капіталу та інвестицій. Це
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стосується і незалежного зовнішнього аудиту, і внутрішнього аудиту, який є складовою
частиною системи внутрішнього контролю. Через це функції, які виконують внутрішній
контроль і внутрішній аудит є багато у чому подібними між собою. Одночасно, між
внутрішнім аудитом та внутрішнім контролем є суттєві відмінності [3, c. 378].
Внутрішній контроль – поняття набагато ширше, ніж внутрішній аудит, яке
більшістю науковців розглядається як система процедур та видів діяльності,
спрямованих на забезпечення збереженості його активів та майна, запобігання ризикам
та сприяння досягненню цілей підприємства. Внутрішній аудит забезпечує ефективне
функціонування системи внутрішнього контролю шляхом перевірки різних напрямів
діяльності підприємства, роботи управлінського персоналу, дотримання правил ведення
бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності.
Одним з перспективних напрямів розвитку систем внутрішнього контролю є
діджиталізація та роботизація бізнес-процесів та контрольних функцій. Це – черговий
крок на шляху автоматизації, який повинен змінити формат праці людей на
підприємствах. Роботизація потенційно може скоротити витрати у ключових процесах на
20-40%, зменшити кількість помилок, прискорити бізнес-процеси та збільшити їх
надійність. Роботизацію можна використовувати для виконання як рутинних
(механічних), так і більш складних процедур контролю, оскільки вона підвищує
продуктивність будь-яких операцій чи процесів, де вимагається переміщення інформації
з однієї системи (підсистеми) до іншої або значні обсяги даних використовуються для
підготовки аналітики та звітності. Зокрема, робот може виконати такі завдання, як
відкриття листа з прикріпленим файлом; копіювання необхідних даних у визначені поля
інформаційної системи; формування операцій для відображення в бухгалтерському
обліку; перевірка повноти та якості даних, що надійшли; звірка отриманої інформації з
корпоративними чи зовнішніми базами даних; повідомлення менеджерів про відхилення,
що виникають при виконанні тих чи інших завдань тощо.
Програмний робот вчиться виконанню контрольних процедур швидше, надійніше і
без тих помилок, які зазвичай допускають люди. Разом з тим, програми для роботизації
легко адмініструються працівниками, які не є фахівцями у сфері ІТ, але можуть
самостійно налаштовувати роботів і налагоджувати автоматичне виконання процесів
контролю. Діяльність програмних роботів можна коригувати і відслідковувати: робот
залишає вичерпну інформацію про всі свої дії і налаштований на забезпечення
максимальної інформаційної безпеки. При підключенні систем машинного навчання
(Machine learning) робот вчиться виконувати нові завдання на основі досвіду виконання
подібних завдань та минулих подій.
Застосування новітніх інформаційних технологій змінює вимоги до організації
внутрішнього контролю на підприємстві, підвищує роль інтелектуальної праці та
відкриває нові можливості здійснення оперативного контролю в режимі реального часу.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ З ОПЛАТИ ПРАЦІ
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Науковий керівник: д.е.н., проф. Воронко Р. М.
Львівський торговельно-економічний університет
Ринкова економіка вимагає від підприємств підвищення ефективності виробництва,
конкурентоздатності товарів і послуг на основі впровадження досягнень науковотехнічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробничоторговельними процесами, подолання безгосподарності, активізації підприємництва. На
кожному підприємстві має бути повна й достовірна інформація про трудомісткість
виробленої продукції (робіт, послуг) і нарахування заробітної плати. Заробітна плата
займає одне з центральних місць в системі підвищення продуктивності праці на
підприємстві у зв’язку з чим питання аудиту цього показника є завжди актуальним.
Теоретичну основу дослідження питань обліку, аналізу і аудиту праці, заробітної
плати та розрахунків з персоналом на підприємстві склали наукові праці зарубіжних та
вітчизняних науковців, таких як: Ажнюк А. М. Бачинський В. І., Бутинець Ф. Ф.,
Воронко Р. М., Воронко О. С., Ганін В. І., Гринів Б. В., Живко З. Б., Іванюта П. В.,
Куцик П. О., Редченко К. І., Рудницький В. С., Тарасенко Н. В., Ткаченко М. Н.,
Усач Б. Ф. та ін. Проте, на сьогодні мають місце ще ряд не вирішених проблем, які
стосуються вдосконалення підходів до проведення аудиту розрахунків з оплати праці у
нинішніх умовах ведення господарської діяльності.
Відповідно до ст. 1 закону України «Про оплату праці» від 24.03.95р. №108/95-ВР
заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за
трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за
виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов
виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та
господарської діяльності підприємства [1].
Призначення аудиту розрахунків з оплати праці, як одного з елементів
інформаційного забезпечення управління, полягає у вивченні фактичного стану обліку
праці на підприємстві та об’єктивності відображення пов’язаних із нею показників у
фінансовій звітності, перевірці виконання прийнятих рішень щодо розрахунків з
персоналом та виявленні відповідності діяльності підприємства інтересам суспільства і
законам ринку.
Під інформаційним забезпеченням аудиту з оплати праці розуміють певним чином
упорядковану сукупність інформації, яку формують і використовують на різних стадіях
процесу аудиту. Основою інформаційного забезпечення аудиту є економічна інформація,
що характеризує виробничу і фінансово-господарську діяльність підприємства, що
перевіряється.
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Основну частку інформації про оплату праці на підприємстві аудитор отримує з
даних бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю, фінансової і статистичної
звітності. Під час перевірки він використовує також матеріали попереднього аудиту,
акти перевірки фіскальних органів, відомчих служб, фондів соціального страхування
тощо.
Разом з тим, для аудитора важливо не тільки мати знання про інформаційне
забезпечення аудиторського контролю з оплати праці, а й про процес формування та
нарахування заробітної плати працівникам підприємства.
Проведений аналіз спеціальної економічної літератури показав, що по відношенню
до інформаційного забезпечення аудиту окремі фахівці більшу увагу звертають на
джерела інформації про підприємство, отримані за результатами бесід з управлінським
персоналом, зустрічей з вищим керівництвом, виконавчими директорами, оглядів
основних виробничих підрозділів, зовнішніх і внутрішніх звітів та публікацій. Інші
акцентують увагу лише на джерелах інформації, яка потрібна для підтвердження
показників фінансової звітності (первинні документи, реєстри бухгалтерського обліку,
звітність та ін.). Доцільно зазначити, що до інформаційного забезпечення аудиту
належать не тільки первинні документи, реєстри обліку, бухгалтерська й статистична
звітність, а й законодавча, планова, нормативна та інша інформація, яка регулює питання
взаємовідносин суб’єкта господарювання і найманих працівників.
До джерел законодавчого інформаційного забезпечення аудиту розрахунків з
оплати праці відносять законодавчі акти з цивільного, трудового й адміністративного
права. Аудитору слід пам’ятати, що в умовах реформування економіки України
найчастіше змінюється нормативно-правова база саме з питань оплати праці. Тому він
має постійно стежити за цими змінами і враховувати їх у своїй практичній діяльності.
Джерелами фактографічної інформації для аудиту розрахунків з оплати праці є:
- накази і розпорядження про прийом на роботу, звільнення і надання відпусток,
договори, контракти, документи з обліку персоналу, особові картки працівників;
- документи з обліку виробництва готової продукції та здачі її на склад, рапорти,
наряди, табелі обліку робочого часу;
- документи, які дають право на отримання додаткової оплати праці, нарахування
премій, надання допомоги, субсидій та компенсацій;
- розрахункові та платіжні відомості;
- реєстри аналітичного та синтетичного обліку розрахунків з персоналом;
- звітність підприємства про показники з праці та розрахунки з державним
бюджетом і цільовими фондами.
Таким чином, лише за умови вмілого використання усіх видів інформаційного
забезпечення, аудитор може правильно спланувати і на належному рівні провести
перевірку операцій з оплати праці у підприємства-замовника.
Список використаних джерел:
1. Про оплату праці: Закон України №108/95-ВР від 24.03.95 р. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80.
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ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНТРОЛЮ ВИПУСКУ І РЕАЛІЗАЦІЇ
ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ
Кучінка І. В., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: д.е.н., проф. Воронко Р. М.
Львівський торговельно-економічний університет
Економічні умови, які сформувалися на сьогодні в Україні та світі, обумовлені
процесами глобалізації і розвитком ринкових відносин, вимагають від промислових
підприємств
безперервного
і
системного
вдосконалення
для
створення
конкурентоздатного промислового виробництва, що безпосередньо залежить від рівня
організації процесу управління такими підприємствами, оперативності ухвалення
ефективних рішень. В цій ситуації зростає усвідомлення важливості контролю як
ключового елементу управління підприємством. Науковці і практики акцентують увагу
на тому, що продумана та правильно організована система внутрішнього контролю
сприяє безпеці активів підприємства й інвестицій акціонерів.
Дослідженню місця та ролі контролю в системі управління підприємством
присвятили свої публікації ряд вітчизняних і зарубіжних науковців: Н. О. Алексєєва, А.
Аренс, М. В. Борисенко, Т. А. Бутинець, Ф. Ф. Бутинець, Н. Г. Виговська, Р. М. Воронко,
Л. В. Дікань, Р. О. Костирко, Дж. К. Лоббек, К. І. Редченко, В. С. Рудницький, А. М.
Ткаченко, Т. В. Фоміна та ін.
Разом з тим, на сучасному етапі економічного розвитку України, особливої уваги
потребують питання вдосконалення управління, однією з найважливіших функцій якого
є контроль. Будь-який вид управління неможливий без чіткої організованої системи
контролю, тому що не можна ефективно управляти, не перевіряючи виконання
встановлених вимог і не виявляючи фактичного стану справ на керованих об’єктах.
Контроль є особливою функцією управлінської діяльності, яка дозволяє
порівнювати досягнуті результати із запланованими або бажаними.
Контроль можна трактувати як складову частину управління контрольованими
об’єктами чи процесами шляхом спостереження за ними з метою перевірки відповідності
встановленому або бажаному стану чи прийнятим управлінським рішенням, виявлення
відхилень та здійснення коригувальних впливів, спрямовану на успішне досягнення
визначених цілей [1, с. 49].
Керівники різних рівнів управління підприємством на основі контрольної
інформації оцінюють реальний стан справ на підприємстві. Вони встановлюють
орієнтири діяльності відповідно до визначених на етапі планування мети й завдань. Далі,
використовуючи виявлені у процесі здійснення контролю відхилення, вносяться потрібні
корективи у визначені показники і напрями діяльності шляхом перепланування,
реорганізації або переорієнтації. Тобто, контроль дає змогу побачити, наскільки
узгодженими є всі функції управління підприємством, оскільки у процесі його
здійснення виявляються як позитивні сторони так і недоліки, допущені у процесі
господарювання.
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Для підвищення ефективності контролю потрібно: забезпечувати двостороннє
спілкування між працівниками органів контролю та людьми, діяльність яких
контролюється; уникати надто пильного (прискіпливого) контролю; застосовувати
методи жорсткого, але справедливого контролю; використовувати методи матеріального
стимулювання за результатами контролю; впроваджувати інформаційно-управлінську
систему контролю з використанням комп’ютерної техніки [2, с. 125].
Контроль випуску і реалізації готової продукції охоплює усі об’єкти, пов’язані з
цією діяльністю: плани виробництва, реалізації і собівартості готової продукції, їх
обґрунтованість і збалансованість ресурсами; виконання планів виробництва, реалізації і
собівартості продукції; витрати на виробництво і реалізацію продукції; незавершене
виробництво, його залишки і оцінка; калькулювання собівартості продукції;
збереженість продукції на виробництві, складах і під час транспортування; облік і
звітність про виробництво та калькулювання собівартості продукції, її реалізацію. На
основі контрольної інформації, порівнюючи фактичні результати випуску і реалізації
готової продукції із запланованими, керівництво має можливість оцінити, наскільки
правильно було складено ці плани і ефективно здійснювати стимулювання працівників
для досягнення кращих результатів.
При узагальненні підсумків контролю випуску і реалізації промислової продукції
слід оцінити, як отримані результати можуть вплинути на покращення діяльності
підприємства та його фінансового стану. Потрібно також вживати заходи із запобігання
можливості повторення виявлених порушень на інших підприємствах, що входять у
структуру організації. Систему контролю вважають ефективною лише за умови, якщо
вона забезпечує не тільки виявлення, а й усунення порушень і недоліків та недопущення
їх у майбутньому.
За умови виявлення серйозних порушень фінансової дисципліни, розкрадань коштів
і матеріальних цінностей у процесі виробництва й продажу готової продукції та інших
зловживань матеріали контролю передаються до слідчих органів і одночасно
порушується питання про позбавлення займаних посад винних у зловживаннях осіб. У
випадку, якщо за фактами зловживань не можуть бути порушені кримінальні
провадження, на винних у вчинені таких зловживань накладаються адміністративні
стягнення.
Отже, можна зробити висновок, що контроль є важливою функцією управління
підприємством і від ефективності його здійснення залежать перспективи його існування.
Отримані результати контролю випуску і реалізації промислової продукції допомагають
визначити наслідки і причини порушень при здійсненні цих операцій, виявити резерви
зростання фінансових результатів і стабільності фінансового стану підприємства.
Список використаних джерел:
1. Воронко Р. М. Контроль у системі споживчої кооперації України: сучасний стан та
перспективи розвитку : монографія / Р. М. Воронко. – Львів : Видавництво Львівського
торговельно-економічного університету, 2016. – 448 с.
2. Мурашко В. М. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності підприємств
промисловості: [навч. посіб.] / В. М. Мурашко, Т. М. Сторожук. – К.: Ірпінь, 2011. – 311 с.
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ЕЛЕКТРОННОЇ ЗВІТНОСТІ
Лаврушко І .Я. бакалавр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Чабанюк О. М.,
Львівський торговельно-економічний університет
Впровадження нових механізмів звітування платників податків шляхом подання
податкової звітності засобами електронного зв’язку залишається для органів державної
фіскальної служби одним із важливих напрямків поліпшення процесу обслуговування
платників податків.
Використовуючи такий формат подання звітності, можна уникнути черг,
зекономити час та гроші, які витрачаються на доставку звітності до фіскальних органів.
До того ж програмне забезпечення звітності автоматично виконує чимало спеціальних
розрахунків та самостійно знаходить помилки.
Стрімкий розвиток та глобальне впровадження новітніх інформаційних технологій,
створили умови для впровадження і в Україні електронного документообіг. Розвиток
суспільних відносин став вимогою в цілому щодо розроблення, вдосконалення та
оновлення нормативно-правової бази Україні, створення правил регулювання сфери
інформаційних правовідносин.
Закон України «Про електроні документи та електронний документообіг» визначив
основні організаційно-правові засади електронного документообігу та використання
електронних документів.
Електронний документ – це документ, інформація в якому зафіксована у вигляді
електронний даних, включаючи обов’язкові реквізити документа, зокрема, електронного
цифрового підпису.
Електронний цифровий підпис дає змогу підтвердити цілісність електронного
документу, тобто його захищеність від несанкціонованого спотворення, руйнування або
знищення в процесі руху від відправника до одержувача, та ідентифікувати підписувача.
Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та
перевіряється за допомогою відкритого ключа. Особистий ключ має бути відомий лише
його власнику. Відкритий ключ доступний усім учасникам електронного
документообігу.
Основними перевагами електронної звітності є:
- суттєве зменшення часу на складання звітів;
- автоматичне формування електронного архіву;
- формування в програмі іншої електронної документації;
- неможливість допустити помилку під час складання звіту;
- можливість подання звітності через інтернет;
- уникнення величезних черг.
Основними недоліками подачі електронної звітності є:
- за подачу звітності через інтернет потрібно платити;
- існують ризики несвоєчасної подачі звітності через можливі проблеми, як в роботі
інтернету, так і в самому програмному забезпеченні;
320

- деякі програми потрібно оновлювати самостійно.
Є такі програми для здачі звітності в електронному вигляді:
- безкоштовні, які наданні Державною фіскальною службою України: Електронний
кабінет платника податків; Єдине вікно надання електронної звітності; OPZ – клієнтське
ПЗ не представлення в огляді так як вміє тільки формувати звітність для подачі до
податкової служби.
- комерційні, платні: MEDoc IS; Арт-звіт плюс; iFin; 1С- Звіт; Соната; Taxer.
Існує серйозний недолік в реалізації документообігу в MedocIS і 1СЗвіт. Обмін
електронними документами, можливий, тільки за умови, якщо що у контрагента
встановлено той же ПЗ, що і у Вас. Тобто Medoc, або 1СЗвіт, і сертифікати ЕЦП
(Електронний цифровий підпис) того ж АЦСК (Акредитований центр сертифікації
ключів), що і у Вас (на даний момент обмін можливий тільки для сертифікатів АЦСК
Україна).
Отже, вибираючи для себе програмне забезпечення по електронній звітності,
пам'ятайте, що кращим буде вважатися те, яке максимально знижує можливість помилки
при складанні звітів, гарантує конфіденційність даних і легко інтегрується з діючими у
Вас на підприємстві системами бухгалтерського обліку, має зрозумілий інтерфейс, що не
вимагає істотних зусиль по його освоєнню. Базовий функціонал всіх перерахованих
програм практично не відрізняється один від одного. Всі вони формують Вашу
податкову звітність згідно актуальним вимогам податкової служби, накладають
цифровий підпис і дозволяють відправляти її по інтернету.
Список використаних джерел:
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3. Закон України від 31.07.2014 №1621-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких інших законодавчих актів України".
4. Закон України від 24.12.2015 №909-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень у 2016 році Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016
році".

ДОКУМЕНТУВАННЯ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ З ПОЗИЦІЇ
ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ
Ліба Н. С., к.е.н., доцент,
Далекорей О. І., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Мукачівський державний університет
Однією із важливих особливостей бухгалтерського обліку є суцільне й безперервне
спостереження за господарськими операціями, процесами, які здійснюються на
підприємстві за допомогою первинних документів. Документування є першим етапом
облікового процесу, який включає в себе спостереження, вимірювання об’єктів обліку і
реєстрацію одержаної економічної інформації. Інформація, що міститься у прийнятих до
обліку первинних документах, необхідна для управління підприємством, контролю за
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його діяльністю й складання звітності. Документи являються підставою для запису в
бухгалтерському обліку, тому від якості первинних документів значною мірою залежить
повнота і достовірність облікової інформації для користувачів. Правильна організація
первинного обліку сприяє покращенню усієї роботи на підприємстві, посиленню
контрольних функцій бухгалтерського обліку, забезпечує своєчасність інформації, на
підставі якої приймають рішення внутрішні та зовнішні користувачі [2].
Питання організації та контролю документування на підприємстві розглядалися у
працях наступних вітчизняних вчених та науковців як С.В. Бардаш, Ф.Ф. Бутинець, К.О.
Вольська, З.В. Гуцайлюк, В.А. Дерій, З.-М.В. Задорожний, С.В. Івахненков, П.О. Куцик,
С.Ф. Легенчук, Н.С. Макарова, В.Ф. Палій, Н.І. Пилипів та ін.
На сьогодні спостерігається висока варіативність підходів науковців до організації
документування в частині створення нових первинних документів для окремих
підприємств різних галузей виробництва, проте, не вирішується в цілому завдання
ефективної організації документообігу на підприємстві, що, в свою чергу, призводить до
частого виникнення помилок в системі бухгалтерського обліку, виникнення фактів
безвідповідальності, викривлення інформації, що формується для керівництва на підставі
облікових даних з первинних документів. Питання ефективності організації
документування на підприємстві, етапів документування фактів господарського життя в
умовах інтенсивного розвитку інформаційно-комп’ютерних технологій набувають все
більшої актуальності. Значна кількість питань ефективної організації документування
залишаються невирішеними, зокрема, загальноприйнятою є думка, що за умов
комп’ютеризованого обліку документування вже не потребує дослідження, адже всі
бухгалтерські документи складаються в розробленому програмному забезпеченні та,
відповідно, автоматично формується інформація про діяльність суб’єкта
господарювання.
Деякі науковці навіть зазначють: “Як спосіб (прийом) реєстрації первинної
інформації процес документування змінив свій зміст – ці функції виконує первинний
облік. … документування як основний спосіб відображення господарських операцій за
допомогою документів в сучасних умовах втратив своє значення…”. Проте, тут
упускається управлінський аспект даного питання, адже, ефективність здійснення
підприємницької діяльності на середніх та великих підприємствах в багатьох випадках
залежить від чітко налагодженого бухгалтерського обліку, який завжди починається з
задокументованого факту господарського життя. Отже, в умовах інтеграції
підприємницьких структур нагального вирішення потребує проблема виявлення
напрямів управління процесом документування на підприємствах.
Все більшої популяризації набуває процесний підхід до управління діяльністю
суб’єктів господарювання, що зумовлено такими перевагами його застосування в
практичній діяльності підприємств як оптимізація та підвищення ефективності
діяльності підприємства; можливість побудови моделі певного процесу, не ґрунтуючись
на попередньому досвіді, що дозволяє виявити якісно нові можливості управління ним
тощо; швидка адаптація даного підходу до потреб управління; можливість інтеграції
технологічних та управлінських підходів тощо. Щодо можливості визнання
документування бізнес-процесом підприємства, на який спрямовуються управлінські дії
керівництва слід проаналізувати, що собою представляє бізнес-процес, які процеси на
підприємстві можна визнавати бізнес-процесами.
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Отже, документування з позиції концепції процесного управління як
систематизовану послідовність дій щодо відображення даних про господарські операції
на паперових або електронних носіях в системі бухгалтерського обліку, в результаті якої
дані перетворюються на інформацію, та в ході якої споживаються фінансові, матеріальні,
нематеріальні та трудові ресурси [1].
Список використаних джерел:
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ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ВИТРАТ У СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОГО
ОБЛІКУ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
Максименко Д. В., к.е.н., доцент,
Даниш Н. І., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Мукачівський державний університет
Радикальні перетворення в Україні, щодо стабілізації економіки і формування
ринкових стосунків потребують перебудови господарського механізму і управління на
всіх рівнях. У таких умовах результати роботи кожного підприємства залежать від
ефективності управління його витратами [1].
Дана тематика розглядалася у працях відомих українських вчених М.Т. Білухи,
Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валуєва, В.І. Єфіменка, М.В. Кужельного, А.М. Кузьмінського, Ю.Я.
Литвина, Л.В. Нападовської, В.О. Озерана, М.С. Пушкаря, В.С. Рудницького, В.В.
Сопка, Б.Ф. Усача, М.Г. Чумаченка, С.І. Шкарабана та інших.
Витрати в бухгалтерському розумінні відрізняються від витрат в економічному
тлумаченні. Як загальноекономічна категорія витрати характеризуються використанням
різних речовин і сил природи в процесі господарювання. Під економічними витратами
розуміють «затрати втрачених можливостей», тобто суму грошей, яку можна отримати
при найбільш вигідному з усіх можливих альтернативних варіантів використання
ресурсів. З бухгалтерської точки зору, витрати – це
грошова оцінка вартості
матеріальних, трудових, фінансових, природних, інформаційних та інших видів ресурсів
використаних в процесі господарської діяльності підприємства за певний період [2].
Наявність різних точок зору щодо сутності витрат обумовлена різними підходами у
поглядах на природу економічного буття взагалі і виробничого процесу зокрема. Можна
виділити два основоположних підходи.
Перший базується на розумінні господарського життя з позицій трудової теорії
вартості, яка передбачає взаємодію у процесі виробництва трьох основних факторів
(робочої сили, предметів праці та засобів праці) з відповідною інтерпретацією поняття
вартості, її складових і структури. Даний підхід переважав у розумінні сутності
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економічного життя у вітчизняній науці та практиці, відповідно відбувався процес
формування поглядів на поняття витрат виробництва і в бухгалтерській сфері.
Другий підхід базується на ресурсному розумінні природи господарства,
передбачаючи обмеженість всіх видів ресурсів та альтернативність варіантів їх
застосування. Даний підхід передбачає, що місце та роль витрат розглядається та
розкривається у прикладному аспекті як складовий елемент ціни, яка формується в
ринковій системі на основі зміни попиту та пропозиції [4].
Витрати підприємства можна класифікувати за різними ознаками. Класифікація
витрат є передумовою успішної організації планування, обліку, контролю, аналізу та
ефективного управління витратами (табл. 1).
Ознаки класифікації
За відношенням до
виробничого процесу
За відношенням до
обсягів виробництва
За єдністю складу
За способом включення
до собівартості
За доцільністю
За економічними
елементами
За статтями калькуляції
За видами діяльності

Класифікація витрат
Групи витрат
основні витрати, накладні витрати

Таблиця 1

постійні витрати, змінні витрати
одноелементні витрати, комплексні витрати
прямі витрати і непрямі витрати
продуктивні витрати непродуктивні витрати
матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на
соціальні заходи, амортизація інші операційні витрати
підприємство самостійно обирає статті калькуляції
витрати звичайної діяльності (витрати операційної, фінансової,
інвестиційної діяльностей), витрати надзвичайної діяльності

Основними джерелами даних для управління витратами підприємства є дані
аналітичних рахунків, які відкриваються до рахунків класів 8 «Витрати за елементами»
та 9 «Витрати діяльності» .
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» регламентує порядок
групування витрат операційної діяльності за наступними економічними елементами:
– матеріальні витрати;
– витрати на оплату праці;
– відрахування на соціальні заходи;
– амортизація;
– інші операційні витрати [3].
Склад елементів операційних витрат наведено в таблиці 2:
Витрати підприємства є комплексним показником, в якому відображається велика
кількість факторів, що впливають на його рівень. Усі фактори поділяються на зовнішні
та внутрішні. До основних зовнішніх факторів належить зміна: ціни на ресурси, які
підприємство одержує від постачальників; розміру мінімальної заробітної плати та
обов’язкових платежів.
Основними внутрішніми факторами є зміна продуктивності праці; трудомісткості
та матеріаломісткості продукції [5].
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Таблиця 2
Витрати операційної діяльності за елементами
Елементи витрат
Склад елементів витрат
Матеріальні
сировина та основні матеріали; купівельні напівфабрикати та
витрати
комплектуючі вироби; паливо й енергія, запасні частини; будівельні
матеріали; тара й тарні матеріали; допоміжні та інші матеріали
Витрати на оплату заробітна плата за окладами й тарифами; премії та заохочення;
праці
матеріальна допомога та компенсаційні виплати; оплата відпусток та
іншого невідпрацьованого часу; інші витрати на оплату праці
Відрахування на
відрахування на пенсійне забезпечення, соціальне страхування, страхові
соціальні заходи
внески на випадок безробіття; відрахування на індивідуальне страхування
персоналу підприємства; відрахування на інші соціальні заходи
Амортизація
сума нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів та
інших необоротних матеріальних активів
Інші операційні
витрати операційної діяльності, які не ввійшли до складу вищезазначених
витрати
елементів; витрати на відрядження; послуги зв'язку; плата за
розрахунково–касове обслуговування тощо

У результаті даних досліджень ми виявили, що в управлінському обліку витрати
формуються за об'єктами діяльності підприємства, структурними підрозділами,
центрами відповідальності, видами діяльності, господарськими процесами та
функціональним призначенням. Економічний зміст витрат у системі управлінського
обліку розглядається різними підходами з яких виділяють два основні: перший базується
на розумінні господарського життя з позицій трудової теорії вартості, а другий підхід
базується на ресурсному розумінні природи господарства, передбачаючи обмеженість
всіх видів ресурсів та альтернативність варіантів їх застосування.
Список використаних джерел:
1. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. 4–те вид., доп. і перероб. / Ф. Ф.
Бутинець – Житомир : ПП «Рута», 2006. – 687 с.
2. Давидович І. Є. Управління витратами: навч. посібник / І. Є. Давидович/ – К.: Центр
учбової літератури, 2008. – 320 с.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» N 627 від 27.06.2013.
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua.
4. Турило А. М. Управління витратами підприємства: навч. посібник. / А. М. Турило, Ю.
Б. Кравчук, А. А. Турило – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 120 с.
5. Хом’як Р. Л. Бухгалтерський облік в Україні: навч. посібник. / Р. Л. Хом’як – Львів.:
НУ, 2008. – 1224 с.

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФІНАНСОВОЇ
ЗВІТНОСТІ
Неділька Д. М., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Бойко Р. В.
Львівський торговельно-економічний університет
Серед провідних економістів і практиків простежуються різні погляди на поняття і
сутність фінансової звітності, так проф. Н.М. Ткаченко пропонує таке визначення
фінансової звітності: ,,фінансова звітність – це сукупність форм звітності, складених на
основі даних обліку, яка має інформацію про фінансовий стан, результати діяльності про
325

рух грошових коштів підприємства за звітний період з метою одержання користувачами
узагальненої інформації ”[3, с. 869].
Усач Б. Ф. трактує поняття фінансової звітності підприємства як систему
узагальнених показників, що характеризують підсумки фінансово-господарської
діяльності підприємства за минулий період (місяць, квартал, рік) [4, с. 154].
Неоднозначність визначення поняття фінансової звітності науковцями дає привід
для того, щоб звернутися до законодавчих документів. Так, відповідно до Закону
України ,,Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, фінансова
звітність — це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове
становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний
період [2].
У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1,,Загальні вимоги до фінансової
звітності” наведено таке визначення: ,,фінансова звітність – це бухгалтерська звітність,
яка дає інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів
підприємства за звітний період” [1].
Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття
рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати
діяльності та рух грошових коштів підприємства.
Складають фінансову звітність усі підприємства крім бюджетних установ,
представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності та суб’єктів малого
підприємництва, визнаних таким згідно діючого законодавства України [3, с. 869].
Предметом фінансової звітності є сфера існування капіталу, що відображає форми
його існування, нарощування та розподілу. Фінансова звітність забезпечує інформаційні
очікування учасників бізнесу відносно фактичного стану капіталу з урахуванням
ринкового середовища.
Перед початком складання звітності підприємства виконують велику підготовчу
роботу, а саме:
- перевіряють повноту відображення в поточному обліку господарських операцій,
оформлюють їх відповідними документами;
- уточнюють розподіл витрат і доходів між суміжними звітними періодами;
- перевіряють стан розрахунків і списують в установленому порядку нереальну
дебіторську заборгованість, а також кредиторську заборгованість, за якою минули
строки позовної давності;
- розподіляють витрати на обслуговування виробництва й управління;
- перевіряють правильність облікових записів, взаємно звіряють дані синтетичного
та аналітичного обліків;
- перед складанням річного звіту здійснюють повну інвентаризацію.
Оцінка фінансової звітності – це процес визначення грошових сум, за якими мають
визнаватися і відображатися всі елементи фінансових звітів у Балансі та Звіті про
фінансові результати. Фінансову звітність підписують керівник та головний бухгалтер
підприємства.
Фінансові звіти, як правило, готуються і подаються щорічно. Вони призначені для
задоволення загальних інформаційних потреб широкого кола користувачів. Для багатьох
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з користувачів фінансові звіти є основним джерелом інформації, оскільки вони не
можуть отримати додаткової інформації для задоволення своїх конкретних
інформаційних потреб. Основні вимоги до фінансової звітності - реальність, ясність,
своєчасність, єдність методики звітних показників, порівнянність звітних показників з
минулим періодом.
У міжнародній практиці фінансові звіти готують відповідно до одного або кількох
зазначених документів:
- міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;
- національних стандартів бухгалтерського обліку;
- інших авторитетних і всеохоплюючих основ фінансової звітності, призначених
для підготовки фінансової звітності та зазначених у фінансових звітах.
Кожна стаття фінансової звітності може наводитися тоді, коли:
- існує достовірність надходження і вибуття майбутніх економічних вигод;
- оцінка статті може бути достовірно визначена.
Основними якісними характеристиками фінансової звітності є:
– зрозумілість - доступність для розуміння користувачів, є ясною і а не припускає
суттєво неоднакового трактування;
– доречність - інформація є доречною для характеру суб'єкта господарювання.
Фінансова звітність має містити тільки доречну інформацію, що дає змогу впливати на
прийняття рішень, оцінювання минулих і майбутніх подій;
– повнота - операції та події, залишки на рахунках та розкриття інформації, що
впливають на фінансову інформацію не пропущені;
– нейтральність - відображення інформації без мети здійснення впливу на рішення
для досягнення бажаного результату;
– достовірність - інформація, надана у фінансових звітах відображає економічну
суть подій і операцій, а не лише їх юридичну форму; призводить до обґрунтовано
послідовної оцінки вартості.
На нашу думку, фінансова звітність – це звітність, що містить інформацію про
фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний
період і потрібна зацікавленим особам (користувачам) для прийняття рішень. Фінансова
звітність підприємства не становить комерційної таємниці, крім випадків, передбачених
законодавством.
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ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Паньків В. М., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Воронко О. С.
Львівський торговельно-економічний університет
Протягом перехідного періоду ринкової трансформації української економіки не
вдалося розробити ефективного економічного механізму стимулювання економії витрат,
що негативно позначається як на фінансових результатах діяльності окремих суб'єктів
господарювання, так і на фінансово-економічній ситуації у державі загалом. Негативний
вплив чинників на результати діяльності підприємств мають не тільки об'єктивні зовнішні
економічні чинники, а й ті, які пов'язані з кризовою ситуацією в Україні.
На нашу думку, витрати були і залишаються важливою економічною категорією,
яка характеризує ефективність використання ресурсів (економічних чинників
виробництва) і визначає рентабельність діяльності підприємств.
Витрати - це загальноекономічна категорія, яка характеризує використання різних
речовин і сил природи в процесі господарювання. Під економічними витратами розуміють
"затрати втрачених можливостей", а саме суму грошей, яку можна отримати при найбільш
вигідному з усіх можливих альтернативних варіантів використання ресурсів. Таким чином,
економічні витрати будь-якого ресурсу, обраного для надання послуг дорівнюватимуть
його вартості за найкращого з усіх можливих варіантів використання. Поняття економічних
витрат обумовлене обмеженістю ресурсів порівняною близькістю варіантів їх використання.
З бухгалтерської точки зору, витрати - це тільки конкретні витрати ресурсів [1].
Дослідженню проблем аналізу витрат на підприємстві присвячені роботи багатьох
як іноземних, так і вітчизняних вчених.
Зокрема, теоретичні і практичні аспекти планування аналізу і регулювання витрат
на макро- і мікрорівні висвітлюються в працях таких зарубіжних вчених, як Андерсона
Х., Белобжецького І., Вуда Ф., Друрі К., Ентоні Р.М., Колдуел Дж., Нагель К., Нідлз Б.,
Ріс Дж., Сатубалдін С., Сігел Дж., Фостер Дж., Фридман П., Хорнгрен Ч.Т., Шим Дж. та
інші.
Серед сучасних вітчизняних дослідників цієї проблеми - це Бандура З.Л., Бланк І.,
Вінничук Н.В., Власюк Г.В., Войтенко Т., Вороная Н., Голова С., Крикавський Є., Кміть
В.М., Кудінова В.І., Кузьмін О.Є., Кулик Ю., Ларіонова К.Л, Лотиш О.Я., Марцин В.С.,
Мних Є., Семенова Д.О., Сопко В.В., Стоян В., Савицька Г.В, Панасюк В.М., Приймачок
О.М., Прикіна Л.В., Руденко Н.І., Рудніченко Є.М., Цал-Цалко Ю.С., Чухліб О.А. та ін.
Однак, не дивлячись на значний інтерес до цього питання, проблема аналізу витрат
операційної діяльності на сьогоднішній день не є достатньо розкритою в економічній
літературі. Фактично всі економісти розглядають проблему витрат не прив'язуючись до
конкретних підприємств.
Економічний аналіз витрат операційної діяльності підприємства є важливим
інструментом управління ними, який дає змогу цілеспрямовано здійснювати формування
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витрат за їх видами, місцем виникнення та носіями за умов постійного контролю за
рівнем витрат і стимулювання їх зниження [2].
У процесі аналізу витрат підприємства вирішують такі основні завдання:
- перевірка обґрунтованості прийнятих управлінських рішень щодо витрат
підприємства;
- оцінка виконання прийнятих рішень та виявлення відхилення фактичних витрат
від нормативних;
- оцінка тенденцій зміни витрат та їх оптимізація;
- дослідження причин відхилення фактичних витрат від планових;
- виявлення резервів зниження витрат підприємства та розробка заходів щодо їх
мобілізації.
Організація аналізу операційних витрат за економічними елементами передбачає
оцінку їх динаміки, складу і структури. Це дає змогу визначити роль окремих елементів
у загальних витратах, оцінити матеріаломісткість, трудомісткість, енергомісткість
продукції, виявити тенденції їх зміни і вплив на загальну зміну операційних витрат,
своєчасно реагувати на відхилення від прогнозних показників операційних витрат,
визначити найважливіші напрямки пошуку резервів їх зниження.
Аналіз витрат за елементами дозволяє вивчити вплив на рівень собівартості
використання трудових ресурсів, основних і оборотних засобів. Дані такого аналізу
являються базою для:
- встановлення потреб підприємства в матеріальних ресурсах, оборотних засобах,
матеріально-технічному постачанню;
- визначення завдань по одиниці собівартості продукції;
- складання кошторису витрат на плановий період;
- розрахунку суми витрат на весь випуск продукції по кожному елементу.
Для виявлення причин зміни рівня собівартості вивчають склад і структуру витрат
на виробництво. З цією метою визначають питому вагу кожного елементу в загальній
сумі затрат на виробництво в %. Це дозволяє намітити основні напрями аналізу витрат,
знайти резерви зниження собівартості продукції за рахунок зниження її матеріально-,
трудо-, енерго- фондомісткості [3]. При цьому порівнювати витрати в абсолютних
величинах не має сенсу, так як вони обчислені на різний обсяг продукції чи робіт.
Отже, аналіз витрат являє собою складну систему, і для найефективнішого
функціонування цієї системи її необхідно моделювати.
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З розвитком ринкових відносин в Україні розвиваються і форми підприємницької
діяльності. Для того щоб успішно працювати в умовах конкуренції та реалізовувати
великі фінансово-промислові проекти, підприємствам уже недостатньо функціонувати у
межах окремих розрізнених господарських товариств, і тому вони прагнуть
об’єднуватись у групи підприємств за галузевим, територіальним чи іншим принципом.
Об’єднання підприємств істотно впливають на економіку країни, в якій провадять
діяльність. Саме тому суспільство потребує інформації про фінансово-майновий стан та
результати господарювання групи підприємств. Це забезпечується формуванням та
оприлюдненням такими суб’єктами господарювання та групами й об’єднаннями, до
складу яких вони входять, фінансової звітності.
В Україні принципи складання консолідованої фінансової звітності розкрито в
НП(С)БО 2 Консолідована фінансова звітність. Відповідно до вимог цього Положення,
при консолідації звітності підприємств, що входять у групу, у наступні періоди їх
діяльності вилучають статті, які відображають взаємні внутрішньо групові операції, з
метою уникнення повторного рахунку і штучного завищення величини капіталу та
фінансових результатів. Це: балансова вартість фінансових інвестицій материнського
підприємства у кожне дочірнє підприємство і частка материнського підприємства у
кожному дочірньому підприємстві; сума внутрішньо групових операцій та внутрішньо
групового сальдо; сума нереалізованих прибутків та збитків від внутрішньо групових
операцій (крім збитків, які не можна відшкодовувати) [2].
Зведення фінансової звітності передбачає механічне агрегування показників
звітності учасників групи, зі складанням таблиць, дані яких за кожним підприємством
групи додаються для отримання загального результату. Зведену фінансову звітність
складають за основною діяльністю підприємств промисловості, будівельних та
проектних організацій, капітального будівництва, наукових організацій, організацій
торгівлі та громадського харчування, постачальницько-збутових підприємств,
побутового обслуговування, підприємств з виробництва сільськогосподарської
продукції, транспорту, зв’язку, організацій з ремонту і утримання автомобільних шляхів,
житлово-комунального господарства, правлінь громадських організацій та їх підрозділів,
інших видів діяльності [1].
Необхідно зазначити, що процес консолідації має розрахунковий характер, а
складання консолідованої фінансової звітності відбувається на підставі власних
фінансових звітів підприємств групи. У процесі дослідження виявлено, що недостатньо
уваги приділено методиці повної та пропорційної консолідації, що має бути метою
подальших досліджень. З приводу цього на підставі загальноприйнятої методики
консолідації необхідно розробляти та застосовувати на внутрішньо груповому рівні
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єдину методику складання консолідованої фінансової звітності враховуючи особливості
діяльності підприємств групи.
Отже, за економічним змістом консолідована та зведена фінансова звітність
ототожнюються, адже їх складають об’єднання підприємств, групуючи однакові
показники щодо підприємств, які входять в групу.
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ
ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ
Стецько К. І., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Свелеба Н. А.
Львівський інститут економіки і туризму
Незважаючи на позитивні тенденції розвитку підприємств готельного бізнесу
питання підвищення ефективності їх діяльності залишаються особливо актуальними.
Нажаль наявне обліково-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень не
відповідає інформаційним запитам. На особливу увагу при цьому заслуговує наявність
релевантної системи показників для обліково-аналітичного забезпечення своєчасного
застосування певних методів та інструментів з метою раціонального та ефективного
управління витратами.
Проблемам розвитку обліково-аналітичної системи підприємств та удосконалення
методологічних основ використання її даних у виробничому менеджменті присвячені
роботи Ф.Ф. Бутинця, Ю.А. Вериги, Б.І. Валуєва, М.П. Войнаренка, А.М. Герасимовича,
С.Ф. Голова, Л.М. Кіндрацької, Г.Г. Кірейцева, М.В. Кужельного, Ю.А. Кузьмінського,
В.Г. Линника, Є.В. Мниха, О.А. Петрик, В.Я. Савченка, В.В. Сопка, РЛ. Хом’яка та ін.
Публікації вітчизняних науковців розглядають облік та аналіз як складову
інформаційного забезпечення системи менеджменту підприємства, проте дослідження
обліково-аналітичного забезпечення управління витратами для підприємств готельного
бізнесу з врахування особливостей їх діяльності ще недостатні.
Розвиток підприємств готельного бізнесу обумовлює удосконалення системи
управління витратами, оскільки витрати є основним чинником впливу на прибутковість,
підвищення конкурентоспроможності та економічну стабільність. Така система
управління потребує достовірної та вчасної інформації, джерелом якої є система
бухгалтерського обліку та економічного аналізу.
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Діюча система обліку не дозволяє виокремити витрати на формування готельного
продукту (послуги) як облікову категорію. Зважаючи на це та враховуючи підходи до
тлумачення облікової сутності витрат в історичному аспекті, пропонується визначення
даного поняття з урахуванням специфіки діяльності підприємств готельного бізнесу «як
сума будь-яких витрат, що мають місце в процесі формування готельної послуги,
реалізації її споживачу й організації її споживання», а «витрати на формування послуги –
це вартість використаних ресурсів» [3].
Одним з основних елементів сучасного інформаційного забезпечення прийняття
управлінських рішень є показники бюджетів, тому потрібно розробити форми бюджетів
витрат із урахуванням специфіки діяльності підприємств готельного бізнесу, що
сприятиме прогнозуванню майбутніх витрат та підвищенню ефективності діяльності [4].
Тому необхідна розробка комплексної системи обліково-аналітичного забезпечення
управління витратами на підприємствах готельного бізнесу, яка надаватиме
інформаційну підтримку прийняття управлінських рішень, а саме:
– розробити модель обліково-аналітичного забезпечення управління витратами і
калькулювання собівартості готельної послуги що відображає сукупність
взаємопов'язаних елементів (об’єктів, методів та функцій) як цілісний і безперервний
процес формування ефективної системи обліку та аналізу витрат з метою формування
граничної ціни на послугу, що дозволить підвищити прибутковість діяльності та
конкурентоспроможність;
– удосконалити - класифікацію витрат шляхом введення нових класифікаційних
ознак: «за місцем споживання», «за доцільністю витрачання» для розширення
інформаційної бази з метою розробки бюджетів за центрами відповідальності,
подальшого їх аналізу та прийняття управлінських рішень;
– удосконалити методичні підходи до обліку витрат на формування готельної
послуги шляхом побудови інтеграційної моделі різних рівнів витрат та розробки системи
субрахунків, що дозволить ідентифікувати інформацію кожного з напрямів здійснення
витрат підприємства;
– удосконалити організацію обліку витрат шляхом розробки калькуляційної картки,
яка включає розрахунки виробничої собівартості, собівартості реалізованого продукту,
повної собівартості та картки замовлення з виділенням відхилення за кожним
замовленням з метою дотримання норм витрат, виявлення непродуктивних та
економічно недоцільних витрат діяльності підприємства;
– удосконалити методичні та організаційні підходи до розробки бюджетів витрат на
формування продукту, орієнтовані на інформаційні потреби менеджерів різних рівнів, а
саме: розроблено форми бюджетів прямих та непрямих витрат, загальні бюджети
доходів та витрат та контрольні бюджети з урахуванням особливостей діяльності
підприємств, що сприятиме підвищенню оперативності та якості прийняття
управлінських рішень.
Отже, розробка комплексної системи обліково-аналітичного забезпечення
управління витратами на підприємствах готельного бізнесу, сприятиме формуванню
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необхідних інформаційних запитів системи управління для прийняття ефективних
рішень.
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ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ПОКАЗНИКІВ СТАРТАПУ
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Науковий керівник: к.е.н., доц. Шурпенкова Р. К.
Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
Будь-який інтернет-проект - це справжній супермаркет метрик. З самого початку
багато різних даних, з якими можна заповнити десятки або навіть сотні таблиць і
графіків - починаючи від статистики відвідувань сайту в Google Analytics і закінчуючи
внутрішніми показниками вашого сервісу. Найбільш непотрібними для стартапу на
початковому етапі вважаються різні метрики з соцмедіа.
Незалежно від бізнес-моделі, число важливих метрик, які має сенс серйозно
аналізувати в перший рік проекту – від п'яти до десяти, що є не так багато. Тож варто
почати з регулярного аналізу з якомога меншою кількістю показників. Варто додавати
нові показники в свій аналіз поступово - наприклад, одну додаткову метрику раз в два
місяці. Робити це слід тільки після того, як були пропрацьовані показниками, які вже є у
зведеному звіті. При цьому краще зрозуміти їх цінність і реальний вплив на бізнес або
навпаки побачити, що якийсь з показників не несе ніякої бізнес-цінності, і перестанете
його аналізувати, і потім навчитися керувати ними.
Наприклад, говорячи про аналіз таких метрик як СAC, ми вбачаємо в результаті
користь у вигляді знання вартість залучення користувача для кожного з маркетингових
каналів. Але варто для початку дізнатися загальний показник вартості залучення без
прив’язки до каналу. Для того, щоб підвищити продуктивність своєї роботи варто не
відстежувати всі можливі показники відразу, а витратити час на збір і аналіз даних з
різних джерел. Слід пам'ятати, час - найцінніший ресурс у стартапі [1].
Простий спосіб зрозуміти, чи потрібно вам аналізувати той чи інший показник подивитися на його динаміку в часі. Навіть якщо ви вибрали всього кілька начебто
важливих метрик для аналізу, ви повинні чітко розуміти, як саме вони пов'язані з вашої
бізнес-моделлю. Краще всього згрупувати метрики так, щоб вони відображали життєвий
цикл ваших користувачів і чітко співвідносилися з тими чи іншими аспектами вашої
бізнес-моделі.
Деякі метрики безпосередньо залежать від бізнес-моделі стартапу, проте є і
універсальні. Також існує кілька підходів до того, щоб зв'язати метрики і етапи
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життєвого циклу користувача. Досить універсальною моделлю є стартап-метрика для
піратів AARRR від Дейва МакКлюра. В ній відмінно пояснюється, як метрики можна
згрупувати на такі, які відносяться до залучення (Acquisition), активації (Activation),
утриманню (Retention), рекомендацій (Referral), і монетизації (Revenue) користувачів [2].
Метрики, які не можна безпосередньо пов'язати з вашої бізнес-моделлю, отримали
назву "vanity metrics" - «метрики марнославства». Тож одною з головних помилок
стартаперів є те, що вони беруться за відстеження всіх можливих показників. Після
вирішення питанння з відбором метрик для ефективного аналізу, постає питання щодо
місця їх розрахунку та зберігання.
Правильно вибрані для аналізу показники вашого бізнесу направляють ваші дії,
стимулюють правильну поведінку вашої команди і допомагають вашому проекту
правильно розвиватися. Метрики повинні завжди бути на виду, легко доступні і наочно
візуалізовані. Тож не варто зберігати зведений звіт з показниками у себе на жорсткому
диску в Excel-файлі, який ви будете відкривати раз на місяць і відправляти колегам по email при необхідності їх обговорити або доповнити. Виходом з цієї ситуації є популярні
хмарні сервіси. Мабуть, найдоступніший і універсальний інструмент для цього на
сьогоднішній день - Google Docs. У таблицях Google Docs можна обробити будь-які
числові дані, побудувати всі необхідні графіки і діаграми, і дати онлайн-доступ до них
всім, кому це потрібно [3]. Також існує багато платних інструментів для візуалізації
метрик.
Механічна ручна робота демотивує, вбиває вашу креативність, забирає частину
вашого цінного часу та збільшує в рази шанси помилитись, адже присутній людський
фактор. Чим більше даних для вашого звіту ви зможете отримувати в автоматичному
режимі - тим краще. Навіть в Google Docs є можливість імпортувати дані із зовнішніх
джерел. Якщо ви не технічний фахівець, попросіть когось із ваших розробників
автоматизувати отримання тих чи інших показників, щоб вам кожен раз не довелося
робити запити в базу даних, щоб дізнатися, наприклад, «скільки віртуальних подарунків
зробили один одному користувачі нашого сервісу в цьому місяці».
Проте, незважаючи на якому етапі ви перебуваєте, не слід забувати і про фінансові,
хоча би фіксуючи дані. Якщо проект ще не заробляє ні копійки грошей, у нього є як
мінімум один важливий фінансовий показник - це щомісячні витрати. Їх легко можете
розбити за типами: розробка продукту, маркетинг, хостинг серверів. Чим раніше стартап
почне відслідковувати і аналізувати структуру витрат, тим простіше буде потім. Крім
того важливі метрики тісно пов'язані з фінансовими показниками.
Як відомо, розділяють якісні та кількісні метрики. Більшість стартаперів невілюють
першими та всю увагу зосереджують на числових метриках. Проте якими б корисними
вони не були, не варто покладатися тільки на них. Якісні показники, такі як відгуки
клієнтів, які не можна відразу перевести в цифри і показати на графіку, теж важливі [1].
Отже, цифрами можна легко маніпулювати, і трактувати їх часто в залежності від
того, у що хочете вірити. Так, наприклад, метрика дала нам результат про постійно
зростаючий час перебування користувачів на сайті. З одного боку - це наслідок більшого
«залучення» користувачів на сервіс. А з іншого - наслідок поганої юзабіліті, бо люди
стали витрачати більше часу на виконання простих дій.
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Тож слід аналізувати як ті чи інші показники співвідносяться один з одним і з
бізнес-моделлю, стартапу і не покладатись лише на кількісні метрики.
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ОСОБЛИВОСТІ СЦЕНАРНОГО АНАЛІЗУ ЯК МЕТОДУ
ПРОГНОЗУВАННЯ І ПЛАНУВАННЯ
Тадіян О. С., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Ставерська Т. О.
Харківський державний університет харчування та торгівлі
У кризових умовах господарювання, що характеризується високим ступенем
невизначеності, одним із перспективних підходів до прогнозування є сценарний аналіз.
Принциповою відмінністю даного методу є те, що він не використовує ретроспективну
екстраполяцію при розробці сценаріїв розвитку ситуації, тобто не вважається, що
тенденції, що спостерігалися у минулому, будуть збережені у майбутньому. У той же
вивчається можливий розвиток ситуації і виникнення критичних моментів, пояснення
яких може бути лише у минулому. Як метод прогнозування, сценарний аналіз дозволяє
отримати детальний опис послідовності подій, які із заданою ймовірністю можуть привести
до бажаного фінансового стану корпорації при різних варіантах його розвитку.
Використання сценарного аналізу дозволить, з одного боку, визначати, оцінювати і
знижувати рівень невизначеності ключових факторів, що впливають як на поточну
діяльність, так і розвиток корпорації. З іншого боку, за допомогою сценарного аналізу
можна формувати і оцінювати стратегію корпорації, що є особливо цінним в умовах
нестабільного економічного середовища [1, с. 82]. Потреби стійкого антикризового
розвитку підприємств обумовлюють необхідність багатоваріантного обґрунтування
управлінських дій. Метод побудови сценаріїв найбільш повно відповідає сучасним
умовам, коли прийняття рішень здійснюється в умовах постійних змін, а отже високого
рівня невизначеності.
Моделювання розвитку підприємства передбачає формування і використання
відповідної характеристики, дає змогу встановити, від чого залежить розвиток, яким він
буде. Основним питанням сценарного аналізу є «що буде, якщо...». Критична оцінка
підходів до визначення сценарію у науковій літературі [2, c. 211] дозволила надати
власну дефініцію сценарію фінансового прогнозування і планування – це варіант
розвитку процесів, які мають високу ймовірність, і можуть істотно впливати на стан
об’єкта прогнозування і планування, що описується певною моделлю і надає інформацію
про стан об’єкта в майбутньому, визначає генеральну лінію розвитку об'єкта
прогнозування і планування з урахуванням дії факторів (зовнішніх і внутрішніх).
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Cценарне фінансове планування – це розробка фінансового плану з врахуванням
впливу на фінансовий стан підприємства ситуацій, що розвиваються за певним
сценарієм. Залежно від реальності виділяють таки види сценаріїв: історичний – набір
стресових ситуацій, що відображають певні епізоди, які мали місце в дійсності;
гіпотетичний – набір стресових ситуацій, що можуть мати місце, але на практиці ще
ніколи не траплялись [3, c. 309]. Сценарії планування повинні охоплювати всі
передумови, виникнення яких може завдати серйозних ударів по фінансовій стабільності
підприємства. Під час планування з використанням як історичних, так і гіпотетичних
сценаріїв доцільно застосування різних ступенів впливу факторів ризиків: помірного;
середнього; значного. Процес сценарного аналізу складається з таких етапів:
1) Формулювання уявлення про систему, цілі її функціонування, наявні ресурси.
2) Оцінювання базових умов і тенденцій розвитку системи.
3) Обґрунтування базових критеріїв формування сценаріїв, конструювання
сценарних тем.
4) Розробка основного та альтернативних сценаріїв.
5) Перевірка сценарію та його оптимізація.
6) Оцінка ризиків та розробка заходів щодо їх нейтралізації.
7) Перетворення обраного сценарію у програми і плани.
Сценарій являється в певній мірі відносно цілісною оцінкою можливого розвитку
прогнозованого об'єкта, оскільки завжди будується в рамках припущень про майбутні
умови розвитку, які, як правило, не завжди передбачувані. На рис. 1 наведено схему
сценарного планування. На основі оцінок ситуації проводиться сценарний аналіз із
метою обґрунтування відповідних планів. За встановленими параметрами суб’єкт
прийняття рішення обирає певний варіант плану як керівний.

Рис. 1. Схема сценарного планування [4]
Сценарне моделювання, будучи одним із найбільш ефективних методів
стратегічного планування, пов'язане з когнітивною складовою і націлене на розробку
декількох варіантів сценарного розвитку об'єкта на основі виявлених тенденцій і
закономірностей. Когнітивна складова базується на пізнавальній діяльності (від англ.
cognition – пізнання), і на рис. 1 представлена суб’єктом, що приймає рішення, володіє
певними навичками, компетенціями.
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Побудова сценаріїв – творчий процес, який не може бути визначений у межах чіткої
формалізованої процедури. Форма, методика, розрахунки вибираються у кожному
конкретному варіанті залежно від об'єкту дослідження, наявності інформаційних
технологій, кваліфікації експертів, що здійснюють дану роботу та інших чинників.
Основними методами розробки сценаріїв є: метод посилань, метод системи діаграм,
метод критичних полів, метод «заголовків газет», матриця перехресного впливу подій,
метод Байєса, метод «логіки можливого розвитку». Основні методи моделювання
сценарію:
- пасивний сценарій – прогноз розвитку ситуації на основі екстраполяції існуючих
тенденцій у майбутнє або передбачення можливих змін;
- активний прямий сценарій – прогноз розвитку ситуації з обраним комплексом
керуючих заходів, орієнтованих на реалізацію інтересів зацікавлених суб’єктів;
- активний зворотний сценарій – комплекс заходів для досягнення необхідної зміни
ситуації.
Сценарії планування є ефективними, якщо вони: передбачають тільки суттєві зміни
факторів; під час розрахунку результативних показників ураховують більшість базових
факторів ризику; дозволяють отримати правдоподібні, прогнозовані події із заданою
ймовірністю їх виникнення.
Цінність сценаріїв полягає в тому, що вони створюють основу для: складання
альтернативних економічних прогнозів; аналізу діяльності досліджуваного об'єкта по
альтернативним прогнозам; перевірки альтернативної стратегії досліджуваного об'єкта;
імовірної оцінки факторів зовнішнього середовища, зокрема діяльності конкурентів.
Сценарії використовуються не тільки як інформаційна база для складання прогнозів, але
і як інструмент контролю при плануванні стратегії досліджуваного об'єкта.
Автоматизувати процес виконання сценарного аналізу дозволяє засіб «Диспетчер
сценаріїв» Excel (Аналіз «что, если»). Сценарій – це набір значень, які зберігаються в
додатку і можуть автоматично підставлятися в осередки листа. Можна створити і
зберегти різні групи значень на листі і потім переходити на будь-який із цих нових
сценаріїв для перегляду різних результатів. Після створення або збору усіх необхідних
сценаріїв можна створити підсумковий звіт за сценарієм, який
може бути
представленим структурованим списком або зведеною таблицею.
Таким чином, сценарний підхід до планування та прогнозування дозволяє приймати
обґрунтовані управлінські рішення шляхом перегляду різних можливих результатів та
вибору найбільш ефективного й оптимального.
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МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ЗАГРОЗИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА
Химинець Б. Ю., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Калайтан Т. В.
Львівський торговельно-економічний університет
Ефективність функціонування підприємств зазвичай оцінюється за допомогою
фінансових індикаторів. Питанню діагностики загрози банкрутства підприємств в
економічній науці приділяється значна увага. Це зумовлено тим, що з одного боку
банкрутство певного суб'єкта господарювання призводить до порушення
макроекономічної рівноваги, а з іншого — наскільки об'єктивно проведено оцінку
ступеня ймовірності банкрутства підприємства, залежить "вартість" підприємства, його
інвестиційна привабливість тощо.
Над проблемами діагностики загрози банкрутства підприємства на даний час
працюють такі науковці, як А. Г. Загородній, Л. П. Василенко, Л. В. Гут, Н. А. Дехтяр, А
О. Єпіфанов, Р. М. Скриньковський, О. О. Терещенко, С. І. Цюх, О. Г. Шпак, Л .А.
Янковська та ін. У працях зазначених авторів розкрито різноманітні підходи у цьому
напрямі, проте мало уваги приділяється особливостям та питанням використання
інструментарію діагностики загрози банкрутства. У результаті аналізу літературних
джерел та практики за даною проблемою однозначно необхідно погодитись з позиціями
науковців А. Г. Загороднього та Г. Л. Вознюка [1, с. 52], що під банкрутством
підприємства слід розуміти неспроможність суб'єкта господарювання платити за своїми
борговими зобов'язаннями та виконувати зобов'язання перед бюджетом. Банкрутство
підприємства може бути зумовлене (або обумовлене) такими кризовими явищами:
1) дією механізму ринкової саморегуляції (погіршенням кон'юнктури ринку,
зростанням цін на ресурси, зниженням пропозиції, погіршенням умов доступу до
окремих видів ресурсів тощо);
2) неефективним управлінням діяльністю підприємства (незадовільним
керівництвом, відсутністю планування, недостатністю фінансового контролю,
недостатністю маркетингових зусиль, незбалансованістю у діях тощо). Основною
ознакою банкрутства підприємства згідно з чинним законодавством України є
неспроможність суб'єкта господарювання забезпечити виконання вимог кредиторів
упродовж 3-х місяців в обсязі не менше 300 мінімальних розмірів заробітної плати.
Після закінчення цього терміну кредитори мають право звернутися до арбітражного суду
щодо визнання суб'єкта господарювання (підприємства — боржника) банкрутом [2, с. 39;
3, с. 203].
Для довідки: у Росії — несплата боргових зобов'язань у розмірі 500 мінімальних
ставок протягом 3-х місяців; в Угорщині — несплата визнаного боргу протягом 2-х
місяців (60-ти днів) після закінчення терміну оплати; у Румунії — перевищення термінів
платежів понад 30 днів [3, с. 203].
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На даний час найпоширенішими моделями прогнозування банкрутства
підприємства є такі: 1) двохфакторна модель прогнозування банкрутства; 2) модель
Альтмана — розрахунок Z показника; 3) модель Спрінгейта; 4) прогнозна модель
Таффлера; 5) R-модель прогнозування ризику банкрутства підприємства; 6) модель Р.
Ліса; 7) модель Давидової-Бєлікова.
У наукових працях [4, с. 345; 5, с. 52] зазначено, що вказані моделі застосовуються
досить рідко. На думку С. Цюха [4], це пов'язано з тим, що моделі ймовірності
банкрутства підприємства не враховують галузевих особливостей розвитку (специфіки)
підприємств та притаманних їм форм організації бізнесу. Крім цього, науковці [4; 5],
вважають, що зазначені підходи до прогнозування банкрутства мають суто теоретичний
характер, а дані такого прогнозування є досить суб'єктивними і не дають підстав для
об'єктивних практичних висновків. Відповідно до цього, підтримуючи думку молодих
науковців С. Цюха та О. Шпак [4], з метою своєчасного виявлення тенденцій до
формування незадовільної структури балансу підприємства, більш доцільним є
використання системи комплексної однокритеріальної оцінки фінансового стану
підприємства У. Бівера.
Варто зауважити, що модель У. Бівера дає змогу на основі простих розрахунків
оперативно виявити (відстежити) наявність ознак фінансової кризи. Загалом
проаналізувавши подані підходи до діагностики загрози банкрутства можна зробити такі
висновки:
1) діагностику вже за наявності криз і не враховують необхідність та важливість
ранньої діагностики настання фінансових криз;
2) моделі діагностики банкрутства є малопридатними до використання, оскільки
побудовані здебільшого: а) на засадах даних іноземних підприємств та іноземної
звітності; б) на підставі сумнівної інформації даних українських підприємств. Це
призводить до не об’єктивного здійснення діагностики банкрутства підприємства в
національних умовах;
3) іноземні методики ґрунтуються на не прийнятних для України показниках та не
враховують динаміки індикаторів (показників);
4) більшість підходів за поданою проблемою не враховують галузеві аспекти та
специфіку функціонування (діяльності) підприємств як іноземних, так і особливо
вітчизняних тощо.
Основними складовими аналізу фінансового стану суб'єкта господарювання
виступає розрахунок визначення рівня ліквідності та рентабельності підприємства. На
даний час актуальною проблемою залишається визначення достовірного прогнозу
банкрутства підприємства з врахуванням тенденції зміни ситуації на ньому. Перспективи
подальших досліджень — розроблення методики діагностики банкрутства підприємства.
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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА АНАЛІТИКА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ УНІВЕРСИТЕТІВ
Шевченко С. Б, магістр,
спеціальність «Економіка»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Гринькевич О. С.
Львівський національний університет ім. Івана Франка
За висновками експертів з питань економіки та управління у вищій освіті
університети-підприємства є базовою моделлю її інституційного розвитку.
Характерними ознаками такої моделі є поєднання традиційних функцій у вищій школі –
навчання і наукові дослідження, з їх комерціалізацією, а також активна співпраця з
іншими суспільними інститутами у реалізації цілей сталого розвитку. Зростання
конкуренції серед університетів внаслідок демографічних чинників, розвитку
неформальної освіти у формі тренінгів, масових он-лайн курсів посилюють вимоги не
лише до якості освітніх продуктів ЗВО, але й до економічної ефективності
функціонування і розвитку ЗВО, а відтак – обумовлюють актуальність завдань науковоприкладного характеру щодо розвитку методики фінансової аналітики в управлінні
конкурентоспроможністю.
Метою дослідження є оцінка та комплексний аналіз індикаторів фінансового стану
й економічної ефективності університетів м. Львова в контексті системного аналізу їх
конкурентоспроможності.
У процесі дослідження узагальнено джерела інформації для аналізу фінансового
стану та економічної ефективності діяльності закладів вищої освіти (ЗВО). Відповідно до
Закону України «Про вищу освіту» [5], а також Наказу МОН України [3] ЗВО задля
забезпечення відкритості та прозорості прийняття рішень з 2015 року розміщують свою
фінансову звітність на офіційних веб-сайтах. До її складу з 01 січня 2016 року відносять
[4]: Баланс (ф. №1-дс); Звіт про фінансові результати (ф. №2-дс); Звіт про рух грошових
коштів (ф. №3-дс); Звіт про власний капітал (ф. №4-дс). Проте фактичний перелік форм
цієї звітності на сайтах ЗВО помітно відрізняється, не завжди систематизований за
часовим періодом.
В якості логіко-структурної схеми аналізу обрано підхід, запропонований в [2, c.
175], де виокремлюють три основні групи індикаторів економічної ефективності ЗВО: 1)
показники результативності, 2) показники продуктивності та 3) показники диференціації
доходів. Конкретний перелік індикаторів визначається повнотою джерел інформації та
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інтересами суб’єктів прийняття рішень з питань підвищення конкурентоспроможності
ЗВО.
Для коректності оцінки та порівняльного аналізу фінансового стану й економічної
ефективності ЗВО нами обрано лише університети м. Львова та Львівської області. За
даними сайту «Вступ Інфо» станом на початок 2017/18 н. р. в області здійснювали
діяльність 13 університетів різних форм власності. Основними джерелами публічної
інформації для фінансово-економічної аналітики обрано фінансову звітність
університетів Львівської області, штатний розпис, а також річний звіт ректора, який
містить відомості про обсяги прийому студентів за звітний рік. Результати вивчення
офіційних сайтів ЗВО області вказують на те, що у сфері вищої освіти має місце
проблема повноти звітних даних публічного характеру про соціально-економічні
показники діяльності ЗВО (табл. 1).
Таблиця 1
Інформаційне забезпечення аналізу показників фінансового стану ЗВО
Університет
Львівський
державний
університет
безпеки життєдіяльності
Львівський національний медичний
університет імені Данила Галицького
Львівський
національний
аграрний
університет
Львівський національний університет
імені Івана Франка
Львівський національний університет
ветеринарної медицини та біотехнології
ім. С. З. Гжицького
Львівський університет бізнесу та права
Львівський
державний
університет
внутрішніх справ
Львівський
державний
університет
фізичної культури
Львівський
торговельно-економічний
університет
Національний лісотехнічний університет
України
Національний університет «Львівська
політехніка»
Український католицький університет

Фінансова звітність
Звіт про фінансові
результати

Баланс

Штатний
розпис

Звіт
ректора

-

+

-

-

+

+

-

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+/- *

-

-

-

+

+

-

-

+

+

+/- *

-

+/- *

+

-

-

-

+

-

+

+

+

+

-

-

+

-

Джерело: побудовано автором з використанням публічної інформації, розміщеної на офіційних
сайтах університетів Львівської області.
Примітка. Позначення «+/-» вказує на наявність документу, але його низьку інформативність.

Для комплексної оцінки економічної ефективності університетів за критеріями
результативності, продуктивності і диференціації доходів обрано п’ять відносних
показників: 1) cукупний дохід у розрахунку на одного працівника професорськовикладацького складу (ПВС); 2) сукупний дохід у розрахунку на одного студента; 3)
частка спеціального фонду у сукупному доході університету; 4) спеціальний фонд у
розрахунку на одного працівника ПВС; 5) кошти від надання платних послуг у
розрахунку на одного студента платної форми навчання.
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Результати визначення інтегральної оцінки економічної ефективності університетів
щодо яких наявна найбільш повна інформація про показники діяльності, представлена у
табл. 2.
Таблиця 2
Інтегральний індекс економічної ефективності університетів
Львівської області у 2016 році
Університет

Інтегральний індекс
економічної
ефективності ЗВО

Позиція ЗВО
у загальнонаціональному
рейтингу ТОП-200 Україна

Дрогобицький державний педагогічний
0,174
16,0
університет імені Івана Франка
Львівський національний медичний
0,770
25,7
університет імені Данила Галицького
Львівський національний аграрний
0,607
17,5
університет
Львівський національний університет імені
0,297
43,4
Івана Франка
Львівський національний університет
ветеринарної медицини та біотехнології
0,242
14,9
ім. С. З. Гжицького
Національний університет «Львівська
0,052
45,6
політехніка»
Джерело: побудовано автором з використанням публічної інформації, розміщеної на офіційних
сайтах університетів Львівської області та [1, c. 180-181].

Визначення інтегральної оцінки економічної ефективності діяльності університетів
Львівської області показують, що лідерами у сфері ефективності залучення і
використання ресурсів на ринку освітніх послуг області є Львівський національний
медичний університет імені Данила Галицького, Львівський національний аграрний
університет та Львівський національний університет імені Івана Франка.
Порівняння позицій університетів Львівської області у загальнонаціональному
рейтингу ТОП-200 Україна з інтегральною оцінкою їхньої економічної ефективності дає
підстави дійти висновку, що концентрація бюджетних фінансових ресурсів у великих за
масштабами діяльності університетах не завжди є стимулом для них підвищувати
економічну ефективність функціонування і розвитку. Як показує аналіз фінансової
звітності, актуальною для більшості університетів Львівської області є проблема
ефективного використання майна, модернізації і капітального ремонту будівель та інших
об’єктів основних засобів, а також запровадження спеціальних програм
енергоефективності.
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