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СЕКЦІЯ 1
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В ПЕРІОД ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ
НЕСТАБІЛЬНОСТІ: ПРІОРИТЕТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ
ТА ПОДАЛЬШОГО ПОСТУПУ

ОСНОВИ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
Гайдей М. О., аспірант,
спеціальність «Менеджмент та економічні науки»
Вінницький національний технічний університет
Конкурентна (антимонопольна) політика держави – це діяльність держави,
спрямована на створення і розвиток конкурентного середовища та
антимонопольне регулювання з метою сприяння зростанню ефективності
виробництва, кращому задоволенню потреб суспільства, підвищенню
конкурентоздатності національної економіки.
Дослідження проблем конкурентної політики держави є важливим і
об’єктивно необхідним у сучасних умовах. Це обумовлено багатьма причинами,
які пов’язані з ускладненням економічних реалій, системною трансформацією
процесу конкуренції, глибинними зрушеннями конкурентних відносин,
нестабільністю розвитку сучасного ринкового господарства, кардинальними
змінами економічних засад державного регулювання [1].
На сучасному етапі розвитку економіки конкуренція стала одним із
найважливіших чинників суспільного відтворення, який визначає рівень
конкурентоспроможності економіки і забезпечує стійке економічне зростання. В
умовах формування інноваційної моделі економічного розвитку збільшується
значущість конкурентної політики держави як важливого елемента системи
державного регулювання економіки, спрямованого на створення умов
стабільного соціально-економічного розвитку [2].
Визначаючи сутність конкурентної політики, необхідно передусім вивчити
природу, структуру, функціональне призначення відповідних ринків, від якості
аналізу яких залежить ефективність реалізації конкурентної політики. Чим
складніша структура економіки, тим важче обрати ринки товарів та послуг, на які
будуть спрямовані дії держави при реалізації конкурентної політики. Тому з
модернізацією економіки державна конкурентна політика дедалі більше
фокусується на соціально важливих для національної економіки ринках [3].
Конкурентну політику слід розглядати у широкому та вузькому трактуванні.
У широкому розумінні конкурентна політика – це сукупність заходів економічної
політики, спрямованих на поступальний розвиток економіки, підвищення
конкурентоспроможності продукції та послуг національного виробництва,
стимулювання прогресивних змін структури національної економіки,
забезпечення ефективної зайнятості та ін. У вузькому значенні конкурентна
політика – це заходи органів державної влади у сфері здійснення контролю за
дотриманням законів та інших нормативно-правових актів щодо системи захисту
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конкуренції. Зокрема, це комплекс заходів припинення антиконкурентних
узгоджених дій підприємців, попередження зловживань монопольним
становищем, усунення проявів недобросовісної конкуренції, профілактика
антиконкурентних дій органів влади та ін.
Основними напрямами конкурентної політики держави є:
‒ демонополізація економіки;
‒ захист та сприяння розвитку економічної конкуренції;
‒ антимонопольне регулювання;
‒ державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства.
Ефективність конкурентної політики залежить від багатьох чинників, серед
яких першочергове значення має правильний вибір її стратегічних цілей, які
можна також назвати основними, вищими або кінцевими (неправильне
визначення стратегічних цілей конкурентної політики спричиняє відповідні
помилки щодо вибору її тактичних цілей та інструментів їх досягнення).
Стратегічні цілі конкурентної політики відображають її взаємозв’язок з іншими
складовими економічної політики держави. Головна мета конкурентної політики
двоєдина: по-перше, сприяння розвитку ефективної економічної конкуренції; подруге, обмеження монополістичних зловживань в економіці. Поточна
конкурентна політика через здійснення послідовних щоденних дій на товарних
ринках реалізує більш конкретні або тактичні цілі. Проміжні цілі конкурентної
політики досягаються шляхом регулювання змінних в економічній системі на
річних часових інтервалах [4].
Таблиця 1
Інструменти конкурентної політики держави [2]
Група
інструментів
Регламентуючі
Стимулюючі
Контролюючі
Імперативні
Профілактичнопревентивні
Організаційноінституційні

Дія
Встановлення правил поведінки суб’єктів господарювання у сфері
економічної конкуренції
Сприяння розвитку конкуренції на товарних ринках шляхом
використання системи позитивних стимулюючих заходів державного
впливу на економічні процеси
Постійний моніторинг розвитку конкурентних відносин щодо
дотримання встановлених правил і норм ринкової поведінки
суб’єктів господарювання
Припинення негативних проявів монополізму, попередження
порушень конкурентного законодавства тощо
Інформування, роз’яснення суб’єктам господарювання зрозумілих та
прозорих правил поведінки на товарних ринках, адвокатування
конкуренції
Формування і реорганізація інститутів з метою виконання функцій
держави у сфері конкурентної політики
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Конкурентна політика містить певні об’єктивно зумовлені засоби, які
поділяють на такі, що утворюють сприятливе для економічного розвитку
конкурентне середовище, ініціюють ефективні конкурентні процеси, регулюють
конкурентні процеси. Аналізуючи класифікацію інструментів конкурентної
політики держави, можна дійти висновку, що всі інструменти доцільно поділити
на групи, які представлені в табл. 1.
Отже, можна зробити висновок, що конкурентна політика – не ізольований
інструмент державного регулювання економіки, вона є складовою частиною
загальної стратегії соціально-економічного розвитку країни. Стратегія держави у
частині розвитку ефективного конкурентного середовища та захисту конкуренції
покликана узгодити всі складові у системі цілей конкурентної політики.
Список використаних джерел
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ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ: ГЕНЕЗА ТА РЕАЛІЇ
Галата А. І., магістр,
спеціальність «Міжнародні економічні відносини»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Чех М. М.
Львівський торговельно-економічний університет
Проблема вибору моделі економічного розвитку надзвичайно гостро
актуалізується в Україні на сучасному етапі. В умовах, коли головною метою для
нашої країни є необхідність подолання відмінностей її економічного розвитку від
розвитку країн Європи, важливо не лише досягти прийнятних темпів
економічного зростання, але й його якісного наповнення, яке виражається у
стабільних темпах зростання, спрямованих на поліпшення соціальної сфери. У
зв’язку з цим необхідно визначити, які джерела зростання економіки доречно
використовувати в Україні. Вирішення даної проблеми неможливе без аналізу не
тільки практичного досвіду інших країн, але й теоретичних досліджень вченихекономістів різних часів і напрямів. Саме поєднання колишнього і сучасного
теоретичного й практичного досвіду з національними особливостями нашої
країни дозволить розробити концепцію, здатну призвести до стійкого соціально
спрямованого економічного зростання в Україні.
Економічна література окреслює три хвилі інтересу наукової спільноти до
питань економічного зростання. Перша хвиля була відображена у роботах Дж. М.
Кейнса, Р. Харрода та ін. Друга хвиля пов’язана з розвитком неокласичного
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підходу до теорії зростання, зокрема представлена Р. Солоу. Третя хвиля
базується на роботах П. Ромера [1] та Р. Лукаса у межах так званого «нового
неокласичного напряму». В Україні дослідження проблем економічного
характеру знайшло відображення у працях таких вчених, як В. Геєць [2], В.
Близнюк, В. Вегнер [3], В. Лось М. [4], Скрипниченко, В. Сіденко, [5], С.
Шумська, Л. Шинкарук та ін.
Теорія економічного розвитку та його головні моделі викристалізовуються
внаслідок широких узагальнень, що стосуються суперечливих процесів світової
господарської еволюції. Основні принципи, механізми, структура економічного
розвитку формулюються на основі аналізу конкретних шляхів господарського
поступу окремих країн, статистичних матеріалів, які характеризують динаміку
економічного зростання, тощо. В теоретичних моделях розкриваються типові та
спільні риси, що не перебувають під впливом тимчасових, кон’юнктурних
коливань і є відповідно відносно стабільними протягом тривалого часу.
У сучасній науці виділяють кілька основних моделей економічного розвитку,
що тісно пов’язані з господарським зростанням:

модель лінійних стадій розвитку (зростання);

теорія структурних трансформацій;

теорія зовнішньої залежності;

неокласична модель вільного ринку;

теорія ендогенного зростання;

модель сталого розвитку.
Варто зазначити, що перелічені моделі й теорії на час їхнього виникнення
стосувалися переважно країн, що звільнилися від колоніальної залежності, – так
званих молодих незалежних держав, або країн, що розвиваються. Еволюція
поглядів на процес розвитку цих країн систематизована нами у таблиці 1.
Певні недоліки неокласичного аналізу у поясненні причини довготермінового
економічного зростання призвели до розчарування у традиційних теоріях, що на
початку 1990-х рр. викликало появу п’ятого основного підходу у теоріях
розвитку – концепції ендогенного зростання (нової теорії зростання). Дана
модель передбачає залучення в господарський оборот внутрішніх ресурсів і
потенцій, що здатні створити необхідні стартові умови економічного зростання і
підтримання його оптимальних темпів у довгостроковому плані. Важлива роль
при цьому відводиться активній економічній політиці, яка покликана сприяти
максимальному залученню всіх наявних у країні ресурсів і механізмів задля
формування власної національної економічної системи та її кількісного та
якісного вдосконалення.
Першою науковою працею з ендогенних теорій економічного зростання була
модель Д. Ромера (1986). Слідом за моделлю Ромера були запропоновані інші
моделі ендогенного зростання, зокрема модель Р. Лукаса (1988), Р. Барро (1990).
У моделях ендогенних теорій економічного зростання виробнича функція
будується з трьома факторами виробництва, якими є праця, фізичний капітал і
людський капітал.
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Період

Еволюція теорій економічного зростання

Теорія економічного
зростання

50-60-ті Теорія лінійних стадій
роки
розвитку

70-ті
роки

Теорія
структурних
трансформацій
Теорія
зовнішньої
залежності

80-ті
роки

90-ті
роки
донині

Неокласична модель
вільного ринку

Модель
розвитку

сталого

Теорія
ендогенного
зростання

Таблиця 1

Характеристика етапу

Процес розвитку уявлявся як сукупність послідовних
стадій економічного зростання, що їх повинна пройти
будь-яка країна. Вважалося, що країнам, які
звільнилися, слід лише повторити шлях більш
розвинутих на той час капіталістичних чи
соціалістичних держав на основі оптимального
поєднання головних факторів виробництва і насамперед
ефективного використання інвестицій, заощаджень та
іноземної допомоги. Перевага надавалася кількісним
критеріям економічного розвитку, що асоціюються з
високими загальними темпами економічного зростання.
У західній економічній науці та й в окремих молодих
незалежних державах значну увагу почали приділяти
структурним трансформаціям, що мають передувати
самопідтримувальному зростанню.
Розвивався прихильниками марксизму й мав досить
чітке політичне забарвлення. Теоретики лівого напряму
феномен слаборозвинутості пояснювали асиметрією
внутрішніх і зовнішніх факторів економічного
зростання, наявністю структурних та інституціональних
диспропорцій в економіці, залежністю господарств
країн, що розвиваються, від колишніх метрополій та
міжнародних
фінансових
організацій.
Темпам
економічного зростання відводилося чільне місце, але
не самодостатнє, як у теоріях лінійних стадій розвитку.
Набула популярності неокласична концепція, в якій
головний акцент зроблено на конструктивній ролі
вільних ринків, на необхідності лібералізації економіки,
її зовнішній відкритості, приватизації власності,
інституціональній перебудові тощо.
Суть сталого розвитку полягає у забезпеченні такого
господарського зростання, яке дає змогу гармонізувати
відносини людина-природа та зберегти навколишнє
середовище як для нинішнього, так і для майбутніх
поколінь.
Головні постулати зводяться до визнання переважної
ролі внутрішніх факторів і джерел економічного
розвитку, що відтворюються у відносно відособлених
національних економічних системах. Саме вони мають
відігравати роль головних пружин, пускових механізмів
і моторів господарського зростання.

Систематизовано автором за джерелами [3, 5].
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Важливу роль у формуванні моделей ендогенного зростання відіграли три
важливих результати, що відображено схематично на рис. 1. Більшість моделей
ендогенного економічного зростання базується власне на даних передбаченнях, а
теоретичні висновки, що сформовані на їх основі, знаходять відображення в
багатьох тенденціях світового економічного розвитку, які нерозривно пов’язані з
поглибленням процесу глобалізації. Так, наприклад, у середині 90-х років 18%
витрат на науково-дослідницькі роботи в США і 14% у Великобританії
забезпечувалися за рахунок іноземного капіталу. Цьому сприяв інтенсивний
розвиток організаційних форм міжнародної технологічної кооперації на
корпоративному рівні, зокрема міжнародних стратегічних альянсів [4, с. 36].
Наслідки з моделей

Ефект масштабу від
збільшення ресурсів

Можливість
впливати на темпи
довгострокового
економічного
зростаннія

Розширення
розмірів
економічного
простору

Рис. 1. Формуючі наслідки з моделей ендогенного зростання
Джерело: [4]
На сучасному етапі ряд відомих вітчизняних економістів дотримуються
думки: саме теорії ендогенного зростання, що ґрунтуються як на кількісних, так і
якісних аспектах розвитку, здатні забезпечити науково-теоретичне обґрунтування
стабільного зростання економіки України. Адже дана модель орієнтована на
використання внутрішніх чинників і механізмів господарювання, що, своєю
чергою, спонукає суспільство до активного творчого пошуку для формування і
розвитку цілісної господарської системи, яка здатна повноцінно інтегруватись у
світові економічні структури та процеси. Проте в ранжуванні країн за рівнем
ендогенного економічного зростання та енергоефективності наша країна
знаходиться в групі країн із низьким рівнем ендогенно спрямованого
інноваційного зростання поряд із сусідньою Білоруссю. Це пов’язують із
невизначеністю в державній стратегії відмінностей між ендогенно спрямованим
економічним зростанням та економічним розвитком, відсутністю необхідних
механізмів реалізації позитивних технологічних змін, нестійкістю промисловості
до внутрішніх та зовнішніх загроз та ризиків та ін. Тому при чітко визначеному
ендогенному спрямуванні розвитку промислово-виробничої економічної системи
України нарощення та трансформація її можливостей дасть змогу не
розпорошувати наявний промисловий потенціал, а сприятиме подальшому
вдосконаленню його структури та ефективності.
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РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ ЯК
ЕФЕКТИВНИЙ НАПРЯМ РЕГІОНАЛЬНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО
ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
Горецький А. М., бакалавр,
спеціальність «Міжнародна економіка»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Перепьолкіна О. О.
Львівський торговельно-економічний університет
Стабільна і модернізована економіка України становить основу соціального і
політичного благополуччя країни. Економічний розвиток, що ґрунтується на
регіональному та міжнародному співробітництві, може забезпечити не лише
ширші можливості для бізнесу, але і створити передумови для покращення
якості життя українців, сприяти політичній та економічній стабілізації в Європі.
Більше того, реалізуючи свій гігантський сільськогосподарський потенціал і
поступально нарощуючи виробництво у цій сфері, Україна може зіграти значну
роль в забезпеченні європейської та глобальної продовольчої безпеки.
Порівнюючи розвиток агробізнесу України та Європи, слід насамперед
окреслити ефективні напрями та засоби покращення інвестиційної привабливості
української агросфери. А саме: виокремити ключові елементи реформи
української економіки з акцентом на сільськогосподарську галузь, такі як: сталий
розвиток економіки України та досягнення стабільного і тривалого миру в
регіонах. Цей шлях вбачається можливим лише в тому випадку, якщо буде
забезпечено вільне пересування товарів, послуг, капіталу і робочої сили.
Необхідно максимально сприяти можливостям взаємного доступу до ринків, які
історично взаємопов’язані і визначають долю мільйонів робочих місць;
формування Єдиного економічного простору з Європейським Союзом
уможливить створення спільного ринку. Такий ринок сприятиме реалізації
масштабних інвестиційних проектів у ключових секторах економіки в країнах,
які щойно увійшли у цей економічний союз, а саме: в Україні, що безперечно
посилить національні позиції на міжнародних ринках, що особливо важливо в
умовах, коли в усьому світі формуються наднаціональні економічні та політичні
альянси; важливим вектором виступає зняття торговельних обмежень у
відносинах між ЄС та Україною.
Сільськогосподарські підприємства України змушені працювати в нерівних
конкурентних умовах порівняно з іншими виробниками, які не відчувають
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відповідного негативного ефекту зовнішніх неринкових бар’єрів і 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.
Важливим фактором успіху є забезпечення розвитку відкритого та прозорого
ринку землі з диверсифікованою структурою власності, в тому числі за участю
іноземних інвестицій, впровадження відкритих аукціонів на продаж землі,
спрощення умов оренди землі для діючих і потенційних орендарів. У зв’язку з
обмеженістю можливостей доступу до джерел фінансування для придбання
землі необхідно створити особливі інструменти фінансування для малих і
середніх фермерських господарств під невисокі відсотки. 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.
Головною рушійною силою для досягнення підвищеної продуктивності та
ефективності сільськогосподарського виробництва є інновації, і саме їх
впровадження дозволить забезпечити доступ українських фермерів до сучасних
технологій. Підприємницьке середовище, що заохочує розвиток середнього
бізнесу, є найважливішим стимулятором інновацій та ефективності, а також
загального зростання життя на селі. Саме тому державна підтримка
сільгоспвиробників України повинна бути цільовою. В першу чергу важливо
підтримати ті сфери сільського господарства, які створюють найбільшу додану
вартість і формують критичну масу 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 і підприємств. Україні
необхідно забезпечити стабільність податкового законодавства в сфері АПК на
довгі роки вперед, враховуючи великі терміни окупності інвестицій у цій галузі
економіки, а також особливості сільгоспвиробництва (сезонність, підвищені
ризики у зв’язку із залежністю від погодних умов і від ринкової кон’юнктури).
Передбачені Податковим кодексом України до 2018 року податкові стимули
сільгоспвиробникам повинні бути збережені. В межах Договору про поглиблення
вільної торгівлі між ЄС та Україною (DCFTA) необхідно ідентифікувати
перспективні стратегічні проекти. Це насамперед проекти в галузі сільського
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господарства, які сприяють підвищенню світової продовольчої безпеки і
вдосконалюють транспортну та логістичну інфраструктуру і транснаціональні
коридори між Європою і Україною.
Для стимулювання розвитку сільських територій важливо розвивати
підприємництво на селі. Для цього 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,
витратність зберігання продукції, численні засоби й інструменти держконтролю
підривають зростання і, отже, рентабельність агробізнесу. Більше того,
дерегуляція сільськогосподарської діяльності є основою боротьби з корупцією.
Контролюючі органи не повинні дублювати функції один одного, кількість
планових і позапланових перевірок бізнесу має бути зведено до мінімуму.
Державі важливо заохочувати розвиток сільськогосподарської кооперації та
аграрних асоціацій для розвитку дрібнотоварного виробництва, особливо за
допомогою надання спеціалізованих послуг для малих і середніх фермерських
господарств, і стимулювання зайнятості на сільських територіях на основі
досвіду Німеччини, Польщі та інших європейських країн.
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 повинні виступити як план
по реформуванню освіти в аграрному секторі. Українські університети уже
активно залучають кваліфікованих вчених світового рівня, підтримуючи
міжнародне співробітництво в галузі наукових досліджень і створюючи спільні
магістратури з європейськими країнами. 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.
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MAIN ISSUES OF THE CZECHIA AND UKRAINE PENSION REFORM
Kovalyuk A. O., doc. PhD,
Department of banking and insurance business,
Ivan Franko National University of L'viv
The level of public confidence in current functioning pension system (PS) of
Ukraine, especially among its young people, is very low. And there are some objective
reasons for this: the minimum amount of pension in Ukraine as of January 1, 2017 was
about EUR 44 (UAH 1 247) and the average amount was only about EUR 64 (UAH 1
828); the process of periodic, legislative, raise of the retirement age, the constant
increase in the number of pensioners and hence the additional amount of expenses for
the Pension Fund of Ukraine; the wide differentiation between regular and special
pensions exists in Ukraine; the lack of real opportunities for the implementation of the
second level of pension system; unexplained operating conditions of the third level of
pension system, as well as non-obligatory taking part in the process, and so on.
In contrast to Ukraine, the first Czech pension reform was implemented in the
1990s together with awareness of the imperfection of the system that existed at that
time, and potential problems with the increasing number of pensioners and the constant
number of employed population. The Czech Pension System Reform has been carried
out in three main phases: in the first one a post-socialist reform of the pension system
took place in 1996, which envisaged the conversion of the first (solidary) level to the
so-called Defined contribution plan which include the participation of both workers and
employers; the reform also envisaged the availability of the third, voluntary level of
pension system (unlike most other countries, the Czech Republic did not implement a
second pillar of mandatory pension funds in 1996); in the second phase there took place
the implementation of the voluntary second level beginning from 2013; in the third
stage, due to inefficiency, there took place the abolition of the second level of pension
system beginning from 2016. Nevertheless, the reform of Czech Pension System
continues up to this day.
Pension systems that are based on only one (solidary) level of provision are doomed
to decline in modern world, which is characterized by population growth and, in
particular, the growth in the number of pensioners [1, p. 239-240].
Let us consider key issues of development of pension systems in the Czech
Republic and Ukraine over the past 20 years.
The main problems of the Czech Republic in 1990s were described by Schneider O.
[2]. During the period 1996-2016 some of the problems persist and some multiplies:
- Increase of the number of pensioners against the background of negative and
zero population growth;
- Availability of only the 1-st solidary level of PS - until 2013 and again from
2016, the third level of pension system has existed since 1996 (according to its
definition it is based on a voluntary participation of citizens);
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- Increase of funding of pension system in relation to GDP volume, according to
the OECD - in 1996 - 6.2%, 2006 - 6.9%, and according to Eurostat - even more - 7.7%
in 2006 and 9.0% in 2014;
- Increase of unemployment rate has stimulated early retirement in the Czech
Republic;
- Also, there are changes in the vision of reforming of pension system depending
on affiliation of leaders of the country to a political party (the result we can see on the
2011 and 2013 pension system reforms and changes implemented in 2016).
Issues of Ukraine in some way are similar but multiplied by low level of economic
responsibility and indecision of the officials and also higher number of population:
- Underdevelopment of financial sector of the economy;
- Frequent financial and economic crises;
- The next big thing is distrust of population to public authorities, financial and
banking sector. Reasons for this are mainly due to non-stability of the banks in Ukraine
– for example, in 2014-2017 – more than 80 banks were closed and withdrawn from the
market in Ukraine. Also, it is important to remember that approximately 12 millions of
people in Ukraine lost their money in State bank (Oshchadna kasa) – total amount of
loss is calculated as more than 130 billion UAH during the fall of the Soviet Union;
- Enormous deficit in the Ukrainian Pension Fund which has been present in
Ukraine since 2009 (in 2017 it amounts to more than UAH 150 billion);
- Availability of special pensions, various conditions of retirement for different
categories of workers and ability to retire prematurely;
Political populism of large part of government officials and parliamentarians, which
resulted on one hand to amplification of social and political crises in the economy of
Ukraine, and on the other hand, stimulated the adoption of unreasonable decisions or
populist statements.
The distinct key results of last year’s pension reforms in the Czech Republic that
could be used during current Pension system reform in Ukraine are [3, p. 555], [4, p. 8],
[5]:
- significant cuts in non-contributory periods counted in pension rights for higher
education;
- elimination of the possibility of early retirement with only a temporary benefit
reduction;
- increase in the contribution base for self-employed persons;
- introduction of the maximum retirement age limit - 67 years;
- a procedure is to be established for regular revision of the retirement age, in
relation to the development of life expectancy. The main target of this part of the
proposal is to link the determination of the retirement age to the expected development
of life expectancy and, in the long term, to enable citizens of the Czech Republic to
spend approximately one-quarter of their lives on retirement pension;
- according to 2016 amendment to the Act on Pension Insurance in the event of
very low nominal statutory indexation in future years, to consider arbitrary increase
within given limits;
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- changes to the third pension pillar aim to promote pension savings, include the
option of contracts for additional pension insurance even before 18 years of age. In
return, the participant is entitled to payment of benefits when they reach 60 years of age
already;
- after drawing the pension for at least 10 years, the revenue from the saved funds
will be exempt from income tax;
- the contribution rate was increased from 26% to 28% in 2004. Pensions are
financed by both employers (21.5% of payroll) and employees (6.5% of earnings);
- in 2011 the Czech Republic in the name of the Ministry of Labour and Social
Affairs realized project with auditor company Deloitte on the implementation of the
Dynamic Microsimulation Model of the Czech Republic that is a dynamic
microsimulation pension model (a type of a pension model) for simulation of the
pension system of the Czech republic. The Dynamic Microsimulation Model completed
the analytical toolkit of the Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech
Republic and added a tool which uses individual data and which – in addition to
aggregate results – makes it possible to explore the impact on distribution of pensions,
poverty of pensioners, impact of the changes of the pension formula on distributional
properties of the pension system etc.
Therefore, the Pension Reform in Ukraine has already been underway for more than
10 years. Despite the fact that, tried and tested in other countries, three-level PS has
been introduced at the legislative level, the first level of solidary PS is the only of the
three which operates effectively. Considering both the advantages and disadvantages of
the functioning of the third level PS of Ukraine, its financial services market at its early
stage of development. The continuation of the reform of PS of Ukraine, along with
overcoming the financial and economic crisis and active social and educational
activities can bring positive changes to the potential of social security of the population
of Ukraine.
Literature:
1. Vavrejnová M. Pension reform In the Czech Republic: present situation and future prospects (a
comparison with Austria) / M. Vavrejnová, E. Belabed, K. Wörister. // Prague Economic Papers,. – 2004. –
С. 239–240.
2. SCHNEIDER O. Pension Reform in the Czech Republic: Gradualist Czechs [Електронний ресурс]
/ Ondrej SCHNEIDER // Institute Of Economic Studies. – 1996. – Режим доступу до ресурсу:
ies.fsv.cuni.cz/default/file/download/id/791.
3. CHLON-DOMINCZAK A. The NDC Reform in the Czech Republic [Електронний ресурс] / A.
CHLON-DOMINCZAK, M. MORA // Pension reform. – 2006. – Режим доступу:
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjWqd_d1qzX
AhXiQZoKHWBbC3YQFggmMAA&url=httpFsiteresources.worldbank.org.
4. National Reform Programme of the Czech Republic 2016 [Електронний ресурс] // Office of the
Government of the Czech Republic. European Commison. – 2016. – Режим доступу:
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUK
EwjwrvHB16zXAhUjDMAKHV7XCOIQFggmMAA&url.
5. World Heritage Encyclopedia. Dynamic Microsimulation Model of the Czech Republic
[Електронний ресурс] / World Heritage Encyclopedia // World Heritage Encyclopedia. – 2011. – Режим
доступу:
http://gejl.info/article/WHEBN0036840829/Dynamic%20Microsimulation%20Model%20of%20the%20Czec
h%20Republic.
24

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ФАХІВЦЯЕКОНОМІСТА
Кондзера В. А., бакалавр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Миколайчук І. П.
Київський національний торговельно-економічний університет
Численні дослідження та моніторинг змін на ринку праці показують, що в наш
час значна частка молодих фахівців прагне досягнути максимальних вершин у
кар’єрі, використовуючи всі способи їх досягнення, здобуваючи всі необхідні
знання і навички. Ведучи мову про успішність професійної діяльності фахівцяекономіста, необхідно в першу чергу розкрити такі основоположні терміни як soft
skills (м’які навички) та hard skills (жорсткі навички), їх значення для розкриття
професійних здібностей та відмінні риси.
Дослідженням питання формування різних груп практичних навичок у різний
час займалися Абашкіна О., Гайдученко Е., Марушев А., Давидова В., Жадько Н.,
Чуркіна М., Іванов Д., Канардов І. та ін. Однак авторами наукових робіт
присвячено недостатньо уваги виокремленню і класифікації навичок, необхідних
сучасному фахівцю-економісту, поряд із навичками підприємця та менеджера.
Отже, варто з’ясувати сутність термінів soft skills та hard skills та з’ясувати, які
саме навички з названих двох груп необхідні першочергово сучасному фахівцюекономісту, що становить актуальність теми дослідження.
Розкриваючи сутність soft skills, доцільно наголосити на тому, що м'які
(гнучкі) навички (англ. soft skills) – це комплекс неспеціалізованих,
надпрофесійних навичок, які відповідають за успішну участь у робочому процесі,
високу продуктивність і, на відміну від спеціалізованих навичок, не пов’язані з
конкретною сферою; це скупчення продуктивних рис особистості, які
характеризують відносини в середовищі, що можуть містити соціальну
благодать, комунікативні здібності, мовні навички, особисті звички, когнітивне
або емоційне співпереживання, управління часом, колективну роботу та риси
лідерства [1].
Soft skills пов’язані не зі змістом професійної роботи, а з комунікаціями з
іншими людьми і навичками, необхідними для успішної роботи в своїй сфері,
команді, в колективі. Найширший їх блок – це необхідні всім комунікативні
навички – вміння вести бесіду, аргументувати свою позицію, вибудовувати
контраргументації, ставити правильні питання, давати зворотний зв’язок тощо.
Існує також великий блок інших soft skills різної спрямованості: навички
управління часом, управління особистими фінансами, робота з інформацією
тощо.
На відміну від м’яких навичок, hard skills (жорсткі навички) пов’язані
безпосередньо з тією сферою професійної діяльності, якою займається людина.
Загалом це технічні навички, пов’язані з виконуючою діяльністю у сфері
формалізованих технологій: діловодство, логістика, програмування тощо,
наприклад для програміста – це все, що пов’язано з програмуванням, для
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сценариста – це його навички написання сценаріїв, для робітника заводу – це
операційна і технічна діяльність.
Зміст професійної діяльності фахівця-економіста виявляється у таких
аспектах як: предмет професійної діяльності (людина, знакова система, техніка,
художні образи), цілі професійної діяльності (перетворююча, тобто організація і
проведення виховного процесу, гностична, винахідницька, власного розвитку
тощо), засоби професійної діяльності (функціональні, тобто мовлення, міміка,
зір, слух тощо, теоретичні, тобто знання, способи мислення, мобільні або
стаціонарні технічні засоби та ін.), умови професійної діяльності (підвищена
моральна відповідальність, екстремальні умови, робота на відкритому повітрі, в
умовах побутового мікроклімату тощо), особливості професійної діяльності
(поліфункціональний характер діяльності, вишукані відносини, зустрічі з
відомими людьми, відрядження, завершений результат професійної діяльності
тощо) [2].
Змістом діяльності економіста може бути здійснення економічного аналізу
господарської діяльності організації, розробка заходів щодо забезпечення режиму
економії, підвищення ефективності робіт, виявлення резервів, попередження
збитків і непродуктивних витрат, більш раціональне використання усіх видів
ресурсів. Фахівець-економіст виконує розрахунки матеріальних, трудових і
фінансових витрат, необхідних для здійснення робіт (послуг), здійснює
дослідження і розробки в освоєнні нової техніки й технології. Рівень спілкування
помірний за інтенсивністю.
Опираючись на наведену вище цитату, можна зазначити найголовніші
відмінності hard від soft skills (табл. 1).
Таблиця 1
Відмінності між Hard skills та Soft skills
Hard skills
Компетентність
Експертиза
Технічні знання / кваліфікація
Розвиток відбувається швидше
З меншими зусиллями і гарантованим
результатом
Практично не схильні до зворотного розвитку

Джерело: [3].

Soft Skills
Компетенції
Цінності
Відповідають діям поведінкових моделей
Розвиток відбувається повільніше
З великим зусиллям, досягнення необхідного
рівня не гарантоване
У специфічних умовах – схильні до зворотного
розвитку

Оволодіти жорсткими навичками можна в різних навчальних закладах (у т.ч.
на додаткових курсах). Зазвичай для них виділяються певні рівні складності, за
якими можна поступово підніматися. Для освоєння м’яких навичок не існує
легких покрокових інструкцій: людина або має певну якість від народження
(наприклад, дружелюбність, спокійний характер), або набуває її з досвідом,
шляхом проб і помилок (наприклад, вміння працювати в команді, лідерські
якості). Для hard skills повинні існувати підтверджуючі сертифікати та дипломи
про те, що працівник володіє необхідними професійними навичками, а довести
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наявність Soft skills набагато важче, оскільки вони не мають сертифікації.
Володіючи інформацією щодо відмінностей та сутності досліджуваних категорій,
можна зазначити сучасні навички фахівця-економіста, які йому необхідні, та
поділити їх на жорсткі навички та м’які навички.
Таблиця 2
Hard та Soft skills фахівця-економіста
Жорсткі навички
Вища економічна освіта
Професійні знання у сфері макро- і
мікроекономіки, статистики, фінансового
планування та бюджетування
Володіння
спеціалізованими
комп’ютерними
програмами
для
автоматизації діяльності організацій
Знання податкового та трудового
законодавства тощо

Джерело: [3].

М’які навички
Посидючий, акуратний і уважний, чого вимагає
професія
Емоційно стійкий, адже діяльність нерідко пов’язана зі
стресом, терміновою підготовкою звітів, аналізом
значних обсягів інформації в короткі терміни
Принциповий, чесний і відповідальний
Вміння вирішувати конфлікти, оскільки на роботі також
важлива гармонія у стосунках

Згідно з прогнозом World Economic Forum до 2020 року найбільш значимими
компетенціями фахівця-економіста буде вміння вирішувати складні завдання,
критичне мислення та креативність, без яких сучасний фахівець-економіст не
може професійно виконувати поставлені завдання.
Таким чином, ми можемо побачити, що робота та обов’язки фахівцяекономіста складаються суто з м’яких та жорстких навичок, доводячи думку про
те, що ці навички є не тільки важливими, але й без них неможливе ефективне
функціонування працівника як такого.
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ОСОБЛИВОСТІ ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
КАДРІВ У ПРОЦЕСАХ ОСВІТНЬО-ВИРОБНИЧОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Кушнірецька О. В., к.е.н., с.н.с.
Синюра-Ростун Н.Р., м.н.с.
ДУ «Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього НАН України»
Налагодження сучасної системи підготовки професійних кадрів, рівень яких
не потребуватиме додаткових видатків на перенавчання чи підвищення
кваліфікації, а також забезпечуватиме поточні очікування роботодавців та
забезпечуватиме належний баланс попиту та пропозиції робітничих кадрів та
галузевих фахівців на ринку праці, лежить у площині формування та розвитку
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системи освітньо-виробничої інтеграції. Участь бізнесу у співфінансуванні
системи професійно-технічної освіти має стати одним із оптимальних
організаційно-інституційних рішень для вирішення проблем її фінансування та
налагодження ділової активності в регіонах.
У сучасних швидкоплинних трансформаційних процесах технології
розвиваються так швидко, що не лише окремі господарюючі суб’єкти не
встигають вчасно налагоджувати ланцюги власної виробничої системи на новій
інноваційній основі, але й великим інтегрованим формам просторової організації
бізнесу коштує великих фінансових та організаційних зусиль, аби коригувати
власну конкурентну стратегію і тактику у відповідності до вимог часу.
Швидкоплинність виробничих інновацій зумовлює ситуації, коли ще
вчорашні абітурієнти після закінчення навчального закладу потрапляють на
роботу, де стикаються з технологічними процесами, матеріалами та обладнанням
(часто вузькоспеціалізованими), для праці з якими не мають відповідних
компетентностей, оскільки навчально-практичні бази освітніх закладів
об’єктивно не володіють ані навчальними зразками відповідних сучасних
технологій, ані не мають відповідного фахового кадрового потенціалу –
компетентних майстрів виробничого навчання.
Для більшості професійно-технічних навчальних закладів оновлення
матеріально-технічної бази на інноваційній основі за існуючого рівня і
механізмів фінансування є доволі сумнівним. Тому найбільш виграшним
варіантом як для професійно-технічних навчальних закладів, так і сфери бізнесу є
формування мобільних форм виробничо-освітньої інтеграції, за якої, з однієї
сторони, виробнича ланка отримує кваліфікованих робітників під конкретні
виробничі процеси, а, з іншої, – навчальний заклад професійно-технічної освіти
розвиває власну матеріально-технічну базу та щоразу підвищує якість підготовки
кадрів.
Оперативне реагування сфери професійно-технічної освіти на сучасні
глобальні виклики та плинні потреби регіональних ринків праці можливе лише за
умови спрощеного формату процедури ліцензування діяльності з підготовки
фахівців за окремими професіями, а також налагодження мобільної
інформаційної бази даних щодо змін та тенденцій галузевих ринків праці. Тому
першочерговим завданням для регіональних органів влади є формування такої
інформаційно-аналітичної бази даних на основі налагодження діалогу з
працюючими у відповідних локалітетах формами організації бізнесу. Адже
регіональне замовлення на підготовку робітничих кадрів має базуватися
першочергово не на переліку існуючих ліцензованих навчальними закладами
професій, а на реальних вимогах виробничого сектору в фахівцях відповідної
кількості, кваліфікаційного рівня та якості.
Важливим елементом налагодження виробничо-освітньої інтеграції є
формування нової цілісної національної культури виробничого навчання, за якої
місією навчального закладу професійно-технічної освіти є підготовка
висококваліфікованих фахівців у найкоротші можливі терміни, а сфера бізнесу, у
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свою чергу, створює нові робочі місця та забезпечує відповідні умови праці,
професійного зростання та належний соціальний пакет для молодих кадрів.
Ключовими показниками для аналізу та вироблення стратегічних пріоритетів
розвитку освітньо-виробничої інтеграції можуть стати показники служб
зайнятості щодо наявних вакансій у регіоні, актуальні пропозиції навчальних
закладів із підготовки робітничих кадрів, укладені договори на підготовку кадрів
між професійно-технічними навчальними закладами і роботодавцями, пропозиції
роботодавців щодо відкриття навчально-практичних центрів виробничого
вишколу, дані щодо працевлаштування випускників, прогнозована чисельність
випускників шкіл, фактичне виконання плану набору учнів тощо.
Слід наголосити, що перші кроки до освітньо-виробничої інтеграції буди
здійснені в межах просування підходу дуальної форми навчання, яка дозволяє
зблизити ланки навчального та виробничого процесу. Згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки України «Про впровадження елементів дуальної
форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників» № 916 від
23.06.2017 року [1] визначено перелік професійно-технічних навчальних закладів
для впровадження упродовж 2017-2020 років елементів дуальної форми навчання
з визначених робітничих професій та затверджено План (дорожню карту)
впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку
кваліфікованих робітничих кадрів.
Дуальна форма навчання є сучасною системою навчання, за якої навчальний
процес організовується паралельно на двох навчальних ланках: професійнотехнічний навчальний заклад у межах програм підготовки робітників надає
базові теоретичні знання та первинні професійні навички за відповідними
галузями підготовки, а практичне застосування отриманих теоретичних знань
відбувається на підприємствах шляхом виконання робіт за обраною професією в
межах виробничої практики та виробничого навчання.
Впровадження у професійну підготовку кваліфікованих робітничих кадрів
елементів дуальної форми навчання створить передумови для якісної підготовки
конкурентоспроможних робітничих кадрів, здатних задовольнити вимоги
загальнодержавного та регіональних ринків праці, а також забезпечить гнучкість
та мобільність організації навчально-виробничого процесу, оновлення змісту
освіти загалом. Наступним етапом впровадження нової моделі освітньовиробничої інтеграції має стати запровадження системи кваліфікаційної атестації
за участю фахових представників виробничого бізнесу, яка не лише дає додаткові
конкурентні переваги здобувачу професії, але є сертифікованою гарантією
здобутих професійних якостей робітників зі сторони роботодавця.
З метою диверсифікації джерел фінансування поточної діяльності
професійно-технічних навчальних закладів, а також залучення кадрового
потенціалу профтехосвіти до суспільної участі щодо подолання дисбалансів
структурних змін в економіці (пов’язані з безробіттям, зникненням окремих
професій, необхідністю перекваліфікації кадрів), на нашу думку, доцільним є
відкриття на основі навчальних закладів навчально-практичних центрів для
«зовнішніх» користувачів. Такі центри створюються для працівників, які вже
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мають завершену професійно-технічну (чи навіть вищу) освіту, однак бажають
здобути нову кваліфікацію чи професійні навички або з метою підвищення
власних конкурентних переваг на ринку праці, або для індивідуального розвитку
(хобі тощо). Насамперед такі навчально-виробничі центри є доцільними в межах
підготовки фахівців у найбільш динамічних у сучасних умовах господарювання
секторах: харчові технології, ресторанна та готельна діяльність, швейна та
текстильна справа, будівництво, побутове обслуговування населення тощо.
Розвиток освітньо-виробничої інтеграції як інструменту налагодження ділової
активності інноваційних форм просторової організації бізнесу та механізму
реформування національної системи професійно-технічної освіти
має
відбуватися поетапно з врахуванням інтересів усіх контрагентів даних
трансформаційних процесів та пошуку цілісної системи задоволення інтересів:
громадян (реалізація права та освіту, здобуття бажаного фаху та можливостей
професійної самореалізації), навчальних закладів (виконання функцій із
підготовки високоякісних робітничих кадрів та фахівців) та бізнесу
(працевлаштування робітників, що володіють найвищим рівнем кваліфікації на
відповідних виробничих процесах).
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У багатьох країнах світу туристична галузь є чинником економічного та
культурного розвитку, захисту довкілля та історико-культурної спадщини тощо.
Значна кількість проблем ринкової економіки може бути вирішена за допомогою
туризму як економічного джерела створення нових робочих місць, зростання
прибутковості, розвитку інфраструктури промисловості. Виходячи з аналізу
проблематики розвитку туризму, можна сказати, що це складна та багатоаспектна
галузь або вид діяльності, яка поєднує економічні, соціальні, культурні та
екологічні аспекти, має значний потенціал для постійного розвитку та прогресу,
тісно поєднується з багатьма галузями економіки. Крім того, останнім часом
набувають популярності нові туристичні напрямки, розвивається туризм у
країнах, що розвиваються, та в країнах з перехідною економікою, що
приваблюють туристів низькими цінами порівняно з вже відомими місцями
відпочинку.
Україна як незалежна держава зі значними рекреаційно-туристичними
ресурсами намагається зайняти певну нішу на туристичному ринку, але для
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цього необхідно довести туристичну інфраструктуру України до рівня
загальновизнаних туристичних центрів, що дасть можливість створювати
конкурентоспроможний туристичний продукт.
Основними з факторів, що стримують розвиток туристичної галузі в Україні,
є:
- недостатній рівень розвинутості безпосередньо мережі та об’єктів
туристичної інфраструктури, їх невідповідність світовим стандартам (виробнича
база галузі формувалася в основному за радянських часів, з орієнтацією
переважно на невибагливого радянського туриста; серед об’єктів інфраструктури
переважають великі комплекси порівняно з аналогічними закордонними в
адміністративних центрах, із значною концентрацією місць і низьким рівнем
комфортності; більшість з них збудовані кілька десятиліть тому і мають великий
ступінь як фізичного спрацювання, так і морального старіння);
- відсутність скоординованої системи дій з виведення туристичного продукту
України на світовий ринок (на цьому ринку туристичні організації та послуги
подано фрагментарно; як правило, офіційні туристичні видання лише
популяризують привабливі туристичні маршрути й об’єкти, не даючи
потенційним споживачам відповідей на запитання, що цікавлять їх найбільше:
про порядок отримання візи, ціни в готелях і в транспорті, відповідність цін
якості послуг, прикордонні та митні процедури, транспортні трансферти тощо);
- технологічна відсталість галузі (в Україні практично не застосовуються
туристичні технології, які в розвинутих країнах повсякденно використовуються:
електронні інформаційні довідники щодо готелів, транспортних маршрутів і
туристичних фірм з переліком і вартістю послуг, які ними надаються; у світі
практично всі довідники з туризму випускаються в електронному, а більшість - у
Internet-форматах, що дає їх користувачам можливість бронювати місця в готелях
і на транспорті у режимі реального часу - "оn-lіnе");
- низький рівень обслуговування, зумовлений загальною кваліфікацією
працівників галузі (на сьогодні в Україні лише формується система підготовки і
перепідготовки кадрів для туризму, а також чіткі та адекватні світовим
стандартам кваліфікаційні вимоги; тим часом у Росії, яка, за прогнозами ВТО, у
2020 р. увійде до десятки найбільш відвідуваних країн світу, вже сьогодні
функціонує близько 40 державних і приватних учбових закладів (і в тому числі 11 спеціалізованих) з підготовки кадрів для туризму;
- відставання масштабів (навіть порівняно з середніми показниками по СНД)
нормативно-правового та організаційного забезпечення туристичної діяльності,
яке значною мірою пояснюється перманентною адміністративною реформою в
Україні.
Головними зовнішніми факторами, що стримують розвиток туризму (і в тому
числі іноземного) в Україні, є: - млявість і непослідовність економічних реформ;
- несприятливість існуючих умов для підприємництва взагалі та туристичного
зокрема; - недосконалість і навіть певна агресивність нормативно-правового поля
(і в тому числі правил і умов перетинання кордонів іноземцями) і, як наслідок,
відсутність необхідних інвестицій для розвитку туризму, як внутрішніх (через
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тривалу економічну кризу), так і іноземних (через несприятливий інвестиційний
клімат).
Ситуація, що склалася в туристичній сфері останнім часом, вимагає активного
пошуку засобів подолання кризових явищ та інтенсифікації виробництва
туристичного продукту, із забезпеченням необхідної його якості.
Формування законодавчої та нормативної баз у сфері туризму з урахуванням
норм міжнародного права є необхідним фундаментом для становлення індустрії
туризму. Серед основних напрямів розвитку відповідної нормативно-правової
бази слід виділити:
- розробку проектів нормативно-правових актів з питань забезпечення державного регулювання міжнародної торгівлі туристичними послугами з
урахуванням членства України у ВТО;
- створення економічних і правових механізмів щодо пріоритетної підтримки
в’їзного та внутрішнього туризму (зокрема - підготовку законодавчих і
нормативних актів з питань ліцензування та стандартизації у сфері туризму;
вдосконалення відповідної системи оподаткування та бухгалтерського обліку, а
також правил і умов перетинання державного кордону України; розробку і
впровадження державних стандартів у сфері туризму й готельного господарства);
- законодавче оформлення і практичне дотримання державних гарантій та
системи безпеки для іноземних і вітчизняних туристів;
- правове врегулювання питань стимулювання інвестицій у туристичну сферу
(включаючи мережу міжнародних транспортних коридорів), і в тому числі - на
засадах спеціального режиму інвестування;
- підготовку проектів і укладання нових міжурядових угод, а також угод між
спеціалізованими національними та іноземними органами управління про співробітництво у сфері туризму (і в тому числі - розгляд питань щодо можливості
розширення застосування безвізового режиму обміну туристичними групами з
сусідніми державами).
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ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРНОЇ
ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ
Ткачук І.-М. О.,
аспірант кафедри фінансів, кредиту та страхування
Львівський торговельно-економічний університет
Потреба у структурних змінах в політиці розвитку внутрішнього ринку
України зумовлена вибором європейського вектора інтеграції, нагальною
потребою у побудові конкурентоспроможної економіки держави та її регіонів.
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Необхідність врахування інституційних чинників формування економічного
середовища пов’язана з тим, що вони визначають рівень і додаткові можливості
прискорення розвитку внутрішнього ринку, у тому числі проведення структурних
змін.
Функціонування внутрішнього ринку багато в чому визначається розвитком
інституційного середовища, що визначає господарську поведінку економічних
суб’єктів, загальну ефективність і результативність їх господарської діяльності. У
зв’язку з цим дослідження інституційного середовища регіональної структурної
політики розвитку внутрішнього ринку є важливим науковим і прикладним
завданням, від вирішення якого залежить ефективність розвитку внутрішнього
ринку.
Слід зазначити також і той факт, що реалізація структурної політики вимагає
ретельної оцінки наявності програм структурної перебудови, стратегії соціальноекономічного розвитку регіону та оцінки їх якості, сильних і слабких сторін,
бар’єрів реалізації та ризиків. Так, основною проблемою ефективної реалізації
регіональної структурної політики є відсутність стратегічного бачення розвитку
внутрішнього ринку, оскільки більшість їх програмних документів мають
декларативний характер. Слід вказати і на відсутність підпорядкованості та
узгодженості між Стратегією України, щорічними програмами соціальноекономічного розвитку, цільовими програмами, а також стратегіями розвитку
окремих регіонів України. Основною проблемою є те, що попри розробку значної
кількості стратегій, концепцій, загальних і цільових програм і стратегічних
планів розвитку внутрішнього ринку чіткого визначення програм і напрямів
структурної трансформації та реформування окремих сфер діяльності так і не
відбулося. Зазначені документи не вирішують і проблем збалансованості
структур внутрішнього ринку всередині регіонів, оскільки основні цілі, що
зазначені у стратегічних документах, практично не виконуються. Тому важливою
складовою регіональних стратегій розвитку внутрішнього ринку мав би бути
розділ «Структурна трансформація розвитку внутрішнього ринку», у якому би
чітко були виписані механізми її забезпечення. Регіональна структурна політика
розвитку внутрішнього ринку є невід’ємною складовою системи стратегічного
планування розвитку регіонів та держави загалом. Ця система на сучасному етапі
розвивається в напрямі запровадження європейських стандартів планування
регіонального розвитку внутрішнього ринку. Проте зараз спостерігається певний
розрив між системою стратегічного планування, що діє переважно в галузевому
розрізі, та системою розвитку регіональних інститутів.
Регіональні інститути розвитку (РІР) мають стати опорними ланками
реалізації пріоритетів регіональної структурної політики розвитку внутрішнього
ринку. Для цього вони мають бути прив’язані до специфічних умов розвитку
окремих регіонів, чого можна досягнути на основі поєднання фінансування
цільових комплексних програм розвитку, системи міжбюджетних відносин та
фондів регіонального розвитку. Інституційне середовище регіональної
структурної політики розвитку внутрішнього ринку формують регіональні
інститути, у складі яких можна виділити кілька типів, а саме: регуляторно33

посередницькі інститути, фінансові інститути сприяння інноваційній та
інвестиційній діяльності, інститути економічного зонування та районування.
Зокрема, необхідно впровадити ряд змін, які мають відбутися таким чином,
щоб було сформовано систему інститутів, що забезпечують сталий розвиток
внутрішнього ринку та його послідовну структурну модернізацію. Це
підтверджується тим, що у стратегіях регіонального розвитку складовим системи
РІР приділяється менша увага, ніж це належало б на сучасному етапі, крім того,
спостерігається дублювання функцій, виписаних у регіональних стратегіях
розвитку, та тих, що виконуються РІР. Для досягнення позитивних структурних
зрушень більшість регіональних стратегій розвитку внутрішнього ринку
потребують коригування відповідно до зміни соціально-економічної ситуації та
стратегічних цілей. Щорічні програми розвитку внутрішнього ринку в регіонах
спрямовані переважно на реалізацію поточних завдань на короткостроковий
період, недостатньо враховують їх синергетичний вплив на досягнення
довгострокових цілей регіонального розвитку.
Загальними недоліками стратегічних і програмних документів є відсутність
чітко сформованого і підкріпленого розрахунками бачення перспектив
трансформаційних перетворень внутрішнього ринку, описовість і неконкретність
їх структурних частин. Такі недоліки знижують значення та дієвість цих
документів, зменшують можливість досягнення визначених у них стратегічних
цілей. Тобто очевидними є проблеми: вибору пріоритетів, узгодженості цих
розділів з макроструктурними стратегічними планами України, створення
регіональних центрів відповідальності, можливості місцевих органів влади
реалізувати такі стратегії в межах чинного правового поля і наявних фінансових
ресурсів, впровадження механізмів проектного менеджменту.
Тобто лише постійний моніторинг виконання стратегічних і програмних
документів є єдиним дієвим каналом зворотного зв’язку, що здатний забезпечити
досконале управління регіональним розвитком внутрішнього ринку. Моніторинг
також дозволить здійснювати інформаційне забезпечення прийняття та
коригування управлінських рішень на регіональному рівні щодо нарощення й
ефективної реалізації ресурсного потенціалу регіону, подолання структурної
розбалансованості економіки, реалізації структурних зрушень. Інституційне
середовище регіональної структурної політики, система РІР як її ядро мають
працювати як цілісна інтегрована система, координуючи свою діяльність як по
вертикалі (держава – регіон), так і по горизонталі (регіон – регіон). Фактично слід
сформувати інституціолізовану, а саме законодавчо закріплену вертикаль
регіональних інститутів розвитку, що б забезпечувала проектне управління та
фінансування заходів регіональної структурної політики, мала спільні цілі,
мобільні ресурси для перерозподілу та дієву систему управління та контролю.
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ПЕРСПЕКТИВИ ПОГЛИБЛЕННЯ
ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА ЄС
Федак Н. Є., магістр,
спеціальність «Міжнародні економічні відносини»
Байдецький Ю. Ю., бакалавр,
спеціальність «Міжнародна економіка»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Брух О. О.
Львівський національний аграрний університет
Сьогодні в умовах глобалізації світової економіки Україна з великим
економічним потенціалом не залишається осторонь від світових процесів.
Головна мета розвитку України – це бути кращою у сфері зовнішньої торгівлі.
Проблема економічної співпраці з Європейським Союзом є більш актуальною в
контексті сприятливого виходу продукції українських виробників до ринків ЄС.
Очевидно, що сучасні слабкі євроінтеграційні позиції України та її невідповідність політичним і економічним критеріям для вступу до ЄС є закономірним результатом непослідовності і зволікання у здійсненні реформ. Період
перебування на одному місці залишив Україну позаду тих країн Центральної і
Східної Європи, які наполегливо здійснювали складні ринкові перетворення.
Домінування "декларативної" і брак "імплементаційної" культури в органах виконавчої влади, слабка інституційна і функціональна закріпленість пріоритетності
політики європейської інтеграції у повсякденній діяльності Уряду, неефективні
механізми міжвідомчої координації і моніторингу виконання ухвалених рішень,
низький рівень фахової підготовки і знань державних службовців навіть вищої
ланки відносно того, що стосується європейської інтеграції, негативно впливають
на реалізацію Угоди про партнерство і співробітництво та Стратегії інтеграції до
ЄС [2, c. 97].
Враховуючи особливості сучасного стану економіки України, можна навести
цілу низку аргументів на користь розвитку співпраці з ЄС.
Зокрема, те, що економічний потенціал ЄС та динаміка його розвитку дають
можливість дійти висновку про те, що Європейський Союз являє собою великий
ринок збуту виробів та джерело задоволення потреб України в
найрізноманітніших споживчих та інвестиційних товарах. До того ж, торгівля з
ЄС є важливим джерелом надходження вільно конвертованої валюти, дозволяє
обмежувати бартер, масштаби якого сьогодні загрожують економічній безпеці
країни.
Співробітництво України з Європейським Союзом необхідне для
технологічного оновлення українського виробництва. Виробничі технології
українських підприємств відстають від тих, що їх використовують передові
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європейські країни, Україна не має капіталу, необхідного для модернізації
наявних та створення нових сучасних підприємств. А без модернізації успадкованих від СРСР виробничих структур Україна навряд чи може сподіватися
вийти на траєкторію стійкого економічного розвитку та подолати зростаюче
відставання від економічно розвинутих країн, які визначають напрями та
масштаби динаміки світової економіки [1, c. 28].
Протягом десятиліть українські підприємства були фактично відрізані від
світового ринку. Тому їх вихід на європейський ринок має велике значення як
джерело досвіду та практичних вмінь конкурувати з виробниками інших країн,
розробляти та реалізовувати стратегію виробничо-комерційної діяльності,
зорієнтованої на світову кон’юнктуру відповідних ринків. При цьому слід окремо
зазначити, що вміння успішно діяти на міжнародних ринках призводить до
підвищення рівня та якості задоволення потреб національних споживачів[1, c.
23].
Розвиток співробітництва з ЄС сприятиме повнішому використанню
потенціалу України як транзитної держави, що означає збільшення надходжень
від експорту транспортних послуг та розвиток відповідних галузей
промисловості.
Однією з тенденцій сучасного промислового розвитку є формування
виробничо-комерційних ланцюгів, учасниками яких є фірми та підприємства
різних країн. Інтеграція українських виробників у такі ланцюги дасть змогу
виходити на нові перспективні ринки збуту, раціоналізувати власне виробництво,
гнучкіше реагувати на зміни міжнародної економічної кон’юнктури,
забезпечувати стабільний розвиток відповідних виробництв [3, c. 69].
Розвиток співробітництва з ЄС неминуче означає необхідність запроваджувати відповідні правила та стандарти вироблення та реалізації економічної
політики, поведінки первинних економічних агентів. А це, в свою чергу,
сприятиме формуванню прозорого середовища виробничо-комерційної
діяльності на національному ринку, що має надзвичайно велике значення для
України [3, c. 67].
Розвиток міжнародного співробітництва в цілому та економічних зв’язків з
ЄС зокрема безпосередньо впливає на більш раціональний розподіл ресурсів,
підвищення ефективності економічних процесів, тобто має позитивні наслідки в
довготерміновому плані.
Саме на європейському фінансовому ринку, який сьогодні є найбільшим у
світі, Україна може мобілізувати кошти, необхідні для забезпечення
макроекономічної стабільності, диверсифікуючи тим самим джерела зовнішніх
запозичень [4, c. 83].
І наостанок можна сказати те, що Європейський Союз – це невичерпне
джерело досвіду функціонування ринкової соціально зорієнтованої економіки та
державного регулювання економічних процесів. Очевидно, саме тут Україна
може отримати знання щодо розробки та реалізації антимонопольної політики та
здійснення контролю за концентрацією економічної діяльності, регулюванням
фондового ринку та політики в галузі зайнятості.
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МОЖЛИВОСТІ НАРОЩУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО
ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ: ПРОСТОРОВІ АСПЕКТИ
Щеглюк С. Д., к.е.н., с.н.с.,
докторант сектору просторового розвитку,
ДУ «Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього НАН України»
Актуальність дослідження підприємницького потенціалу регіону зумовлена
сучасними реформами, передусім децентралізацією. Адже на сьогодні в Україні
сформовано 665 об’єднаних територіальних громад (ОТГ), кожна з яких має
стати спроможною самостійно вирішувати всі питання місцевого рівня. З
переходом на прямі міжбюджетні відносини низка громад потребуватиме
підтримки у формуванні сприятливого інвестиційного клімату та формування
умов для розвитку малого і середнього бізнесу. Окрім запропонованих урядом
необхідних інструментів для розвитку територій об’єднаних громад, слід
розглядати й інші методи покращення підприємницької активності для реалізації
й нарощування підприємницького потенціалу як ОТГ, так і регіону, в межах
якого вони сформовані. Адже однією із загальних тенденцій розвитку бізнесу в
умовах глобалізації стає регіональна локалізація підприємницького потенціалу. У
таких регіонах створюється вагома частка валового регіонального продукту
(ВРП), що зумовлено високим рівнем концентрації підприємницького
потенціалу, ресурсів, товарів та доходів; мінімізацією витрат на виробництво і
збут товарів та послуг у локальних центрах економічної активності [1, c. 99].
Підприємницький потенціал є вагомим важелем, який дозволить регіону
нарощувати свої економічні потужності, забезпечувати зайнятість населення та
зменшувати соціальну напруженість. Підприємницький потенціал реалізовується
у організаційно-правових та просторових формах, які по-різному проявляються у
певних видах бізнесу, відрізняються особливості його нарощення з врахуванням
регіональних особливостей економіки.
Впровадження нових форм інноваційної діяльності слід розпочинати із
стимулювання сприятливого середовища, сприйнятливого до інновацій.
Розвиненість інституціонального середовища регіону сприятиме успішному
впровадженню та адаптації форм інноваційної діяльності. Одностайного рішення,
яка просторова форма є успішнішою та перспективною для впровадження в
практику інноваційної діяльності регіону, немає. Однак варто враховувати
чинники узгодженості дій між усіма учасниками інноваційного утворення чи
об’єднання. На нашу думку, поєднання різноманітних інноваційних структур
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формує особливу мережу з достатньо щільно розташованими комірками та
особливими зв’язками кооперації між ними, що створюють синергетичний ефект.
Зазначимо: просторові форми інноваційної діяльності – це організовані в
просторі й часі інноваційні інтегровані структури, які характеризуються
концентрацією необхідних інноваційних ресурсів, обмежені територіально й
задіяні або можуть бути залучені до інноваційної інфраструктури регіону. Крім
того, вони мають певні функційні зв’язки з іншими просторовими формами
інноваційної діяльності, які проявляються в обміні технологіями, знаннями та
людськими ресурсами. Територіально вони виражені: точково (одиничне
інноваційне підприємство), сконцентровані в агломераційних ареалах
(інноваційні кластери, стратегічні альянси, технологічні парки, інноваційні
інкубатори, технополіси), мають мережеву структуру (інноваційні мережі:
віртуальні та мережі інноваційного бізнесу, науково-технічні мережі тощо) та
інноваційні регіони (інноваційно активні регіони в масштабах країни). Такі
форми успішно діють на даний час у розвинених країнах світу, максимально
відтворюють їх національну специфіку та діють у визначеному нормативноправовому полі.
Важливим питанням залишається законодавче підґрунтя діяльності
інноваційних кластерів та надання державних гарантій інноваційному бізнесу на
довготривалу перспективу, враховуючи інноваційний лаг і тривалість
інноваційних проектів. Запорукою впровадження нових кластерів є формування
сприятливого ділового середовища в регіоні, налагоджений діалог між
учасниками кластеру, а також стабільне й прозоре нормативно-правове поле їх
функціонування. До перспективних форм удосконалення інноваційної сфери
регіонів слід віднести розвиток мереж спеціалізованих малих інноваційних
підприємств за напрямами: маркетинг, трансфер технологій, венчурне
фінансування, консалтинг тощо.
Зазвичай до традиційних умов нарощення підприємницького потенціалу в
регіоні відносять: матеріально-технічну, інформаційну та фінансову підтримку
сфери малого й середнього бізнесу; спрощення процедури оформлення
дозвільних документів; відпрацювання простої й доступної схеми вирішення
земельних питань; розвиток лізингу машин, обладнання та інших засобів
виробництва, складування, реалізації продукції; вдосконалення системи
оподаткування підприємницької діяльності;
підвищення рівня безпеки
підприємницької діяльності; надання інформаційної (навчання, консультування),
грошової допомоги безробітним (безпроцентної позики тощо), які бажають
зайнятися підприємницькою діяльністю; створення бази даних, яка б містила
інформацію про традиційні, специфічні для різних місцевостей ремесла з метою
надання кваліфікованої інформаційної допомоги підприємцям, які бажають
зайнятися таким видом діяльності [2, c. 50-51]. Для регіону додатковими
напрямами нарощення та ефективного використання підприємницького
потенціалу із сформуванням розумної спеціалізації є також надання пільг
місцевим підприємствам-інвесторам; надання вільних земельних ділянок,
об’єктів незавершеного будівництва і реконструкції підприємницьким
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структурам у довгострокову оренду на інвестиційних умовах; випуск спеціальних
облігацій ендогенного
розвитку;
запровадження
державно-приватного
партнерства тощо.
Складний та міжгалузевий характер проблем, пов’язаних із впровадженням
нових просторових форм інноваційної діяльності в регіоні, вимагає комплексного
та стратегічного підходу до їх вирішення, яким могла б стати розробка Стратегії
інноваційного розвитку регіонів, як поєднання принципів та завдань державної
регіональної та інноваційної політики в інтересах довгострокового соціальноекономічного розвитку країни.
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СУЧАСНИЙ СТАН ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ЙОГО
РОЗВИТКУ
Яремко С. А., магістр,
спеціальність «Міжнародні економічні відносини»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Шайда О. Є.
Львівський торговельно-економічний університет
Сільське господарство України є одним із найбільших секторів національної
економіки, який здійснює визначальний вплив на соціально-економічний
розвиток суспільства. Процес становлення галузі, як і економіки країни загалом,
тісно пов’язаний із включенням України у світові інтеграційні процеси.
Зовнішньоекономічна діяльність є важливою і невід’ємною частиною господарської діяльності підприємств, фірм, усіх учасників ринкових відносин.
Сільськогосподарська продукція тривалий час займає значну частку в
зовнішній торгівлі України, впевнено посідаючи високі місця серед інших
товарних груп (рис. 1).
В поточному році експорт сільськогосподарської продукції за січень-вересень
2017 року склав 13,07 млрд. доларів (на 24,3% більше порівняно з відповідним
періодом 2016 року). В загальній структурі українського експорту частка
продукції АПК та харчової промисловості складає понад 42 %.
Визначальними
позиціями
у
товарній
структурі
вітчизняного
агропродовольчого експорту залишаються зернові та олійні культури, а також
продукція харчової та переробної промисловості. Їх сукупна частка становить
близько 90% в аграрному експорті. В той же час імпорт сільськогосподарської
продукції за цей же період збільшився лише на 6,7% і склав 3,202 млрд. дол.
Галузь традиційно утримує позитивне сальдо зовнішньої торгівлі.
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Рис.1. Динаміка експорту з України в 2012-2016 рр.
Сьогодні варто констатувати, що структура українського експорту переживає
знакові зміни в географічній орієнтації. Основними ринками збуту є три регіони:
країни Азії - 42 % загального експорту (на суму 5,5 млрд. дол.), країни ЄС – 32,1
% (4,177 млрд. дол.) та Африки – 15,3% (1,997 млрд. дол.). Зростання вартісних
обсягів експорту української продукції сільського господарства спостерігається
по всіх напрямках. Серед країн - основних її імпортерів лідирують Індія
(1444 млн. дол. США),
Єгипет
(1041 млн. дол. США),
Нідерланди
(887 млн. дол. США), Іспанія (805 млн. дол. США), Китай (721 млн. дол. США)
та Туреччина (617 млн. дол. США).
Позитивно, що в умовах військових дій підприємствам галузі вдалося
компенсувати втрати ринків країн СНД і переорієнтувати та нарощувати обсяги
експорту товарів на ринки інших країн. Загалом за останні роки Україна суттєва
розширила географію експортно-імпортних операцій і почала активно
експортувати в такі країни, як Бельгія, Нідерланди, Австрія, Чехія. Натомість
освоєння ринку країн Азії виглядає достатньо перспективним як для підприємств
галузі, так і країни загалом.
Ще однією позитивною тенденцією є розширення товарної структури
українського експорту. Так, у поточному році стрімко зріс експорт фруктів,
овочів, продукції борошномельно-круп’яної промисловості, цукру та яловичини,
а обсяги експорту курятини сягнули рекордних показників [4]. Кількість
українських підприємств, які отримали право експорту харчових продуктів
тваринного походження, збільшилася до 728, а до країн-членів ЄС експорт
продукції може здійснювати 281 українське підприємство.
Водночас товарна й географічна структура українського експорту
залишається вразливою до цінової кон’юнктури на світових ринках. Натомість за
окремими групами товарів складається надмірна концентрація поставок на
обмеженій кількості країн, що ставить під загрозу стабільність збуту. Додатковим
ризиком для українського експорту сільськогосподарської продукції є традиційне
переважання в його структурі сировини та напівфабрикатів, ціни на які на
світовому ринку є нестабільними.
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Це зумовлено тим, що в аграрному секторі економіки України існує низка
загрозливих
явищ,
що
перешкоджають
розвитку
галузі
та
її
зовнішньоторговельних зв’язків. Це такі як невідповідність структури
українського експорту попиту країн ЄС (порівняльні переваги на ринках країн
ЄС Україна має лише у торгівлі жирами, маслами тваринного і рослинного
походження та зерновими культурами); невелика частка підприємств,
сертифікованих згідно з міжнародними стандартами; низька якість продукції
внаслідок того, що 60% сільськогосподарської продукції виготовляється
дрібними приватними господарствами населення, які обмежені фінансовими,
матеріальними, технологічними ресурсами; натомість у виробництві аграрної
продукції зайняті переважно особи без належної фахової підготовки, і їх
продукція втрачає конкурентні переваги не лише на зовнішніх, але й на
внутрішньому ринках [3].
Серед основних напрямків реформування аграрного сектору та нарощування
його експортного потенціалу слід відзначити наступні:
 гармонізація вітчизняних стандартів на сільськогосподарську продукцію
згідно зі стандартами ЄС;
 позиціонування України на міжнародному ринку продовольства як країнивиробника екологічно чистих і безпечних продуктів;
 збільшення обсягів фінансування наукових розробок у сфері
біотехнологій, генетики, селекції, племінної діяльності з метою покращення
конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції;
 налагодження сучасної інфраструктури аграрного ринку;
 диверсифікація товарної структури аграрного експорту за рахунок
збільшення частки продукції з доданою вартістю (тобто перероблених продуктів
харчування).
Як висновок слід зазначити: незважаючи на те, що продукція аграрного
сектору займає значну частку у структурі експорту України, низький рівень її
конкурентоспроможності не дозволяє вітчизняним сільськогосподарським
виробникам реалізувати свій експортний потенціал.
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СЕКЦІЯ 2
ГРОШОВО-КРЕДИТНА ТА ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ:
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ

ФІНАНСОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Бобик Л. С., молодший спеціаліст,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н. Ділай Н. Г.
Львівський кооперативний коледж економіки і права
Глобалізація є історичним аспектом зростання ступеня інтеграції країни,
зумовленим передусім торгівельними та фінансовими потоками, хоча йому
притаманні також і ширші параметри: культурні, політичні, технологічні та
екологічні. Глобалізація у поєднанні з науково-технічним прогресом визначає
більшість сучасних тенденцій у сфері фінансових послуг [1]:
1. Фінансова інтеграція. Зростання обсягів міжнародної торгівлі створило
можливості для фінансової експансії.
2. Консолідація фінансового бізнесу через злиття компаній.
3. Універсалізація фінансового бізнесу, подолання бар’єрів між учасниками
фінансового ринку.
4. Зміни у способах надання фінансових послуг, що спричинені розвитком
Інтернет та інших технологій.
5. Зміни у структурі ринків фінансових послуг.
6. Консолідація і глобалізація систем торгівлі.
Для країн з перехідними економіками, де рівень доступу до фінансових
послуг низький, якість таких послуг порівняно невисока, а отже, процеси
глобалізації відкривають широкі перспективи підвищення якості та розширення
асортименту фінансових послуг та можливості скорочення торгівельних ризиків.
Виділяють такі найбільш проблемні питання впливу глобальних фінансових
ринків на економіку країн, що розвиваються [2]:
 Завдання національної державної політики. Розроблення й реалізація
економічної політики визначається трилемою макроекономічної політики:
держава не може одночасно підтримувати прив’язку валютного курсу,
відкритість ринку капіталів і здійснювати самостійну грошово-кредитну
політику. Глобалізація також ставить питання про адекватність сучасних підходів
до регулювання фінансового сектору. Підвищення рівня горизонтальної та
вертикальної інтегрованості фінансового бізнесу в глобальному масштабі
призводить до необхідності об’єднання наглядових органів, оскільки
фрагментарний нагляд за окремими видами діяльності, як правило,
неефективний.
 Проблему впливу фінансової лібералізації на стабільність національної
економіки, зростання ступеня її уразливості перед світовими фінансовими
кризами можна розглядати в двох напрямках: 1) яким чином впливає
42

нестабільність на економічне зростання; 2) яка головна причина глобальних
фінансових криз, чи є вони невід’ємним атрибутом фінансової лібералізації.
 Ефективність глобального фінансового ринку для розвинених країн і країн,
що розвиваються. Спостерігається розрив між «багатшими» і «біднішими»
країнами. Банківські інвестиції, починаючи з 90-х років, характеризуються
нестабільністю. Сучасний процес переливання капіталу більшою мірою
підпорядковано завданню диверсифікації складу портфелів: валові потоки з
однієї розвиненої країни в іншу майже компенсують один одного.
Отже, ефективність глобальних фінансових ринків для ринків, що
розвиваються, на сьогодні є низькою.
Характерною рисою сучасних глобалізаційних процесів є становлення і
розвиток міжнародного фінансового ринку, який уже давно переріс рамки не
лише національних, а й регіональних ринків капіталу, оскільки міжнародні
транснаціональні корпорації, банки та фінансові холдинги обслуговують і
корпорації, й уряди окремих країн. Сучасні концепції руху капіталу базуються
переважно на неоліберальних монетаристських підходах і пов’язані з процесами
транснаціоналізації і глобалізації світової економіки.
Завдяки глобалізаційним процесам та значному зростанню обсягів і частки як
державних, так і корпоративних боргових зобов’язань міжнародний фінансовий
ринок стає глибшим, прозорішим та ліквіднішим. Про глобалізацію фінансового
ринку свідчить те, що іноземні інвестори володіють 12% американських акцій,
25% корпоративних облігацій і близько 44% казначейських цінних паперів [3].
Міжнародний фінансовий ринок є доволі масштабним і динамічним, оскільки
розвивається циклічно, а національні та регіональні фінансові ринки тісно
взаємопов’язані між собою, тому ефективність участі на ньому певної країни
залежить не лише від рівня розвитку національного ринку, а й від ступеня
інтеграції фінансового ринку країни до світового фінансового простору.
Ситуація із загостренням торгових воєн підсилює інтеграційні процеси
всередині основних регіональних угрупувань, таким чином, формуючи місткі
регіональні ринки, що прагнуть побудувати самодостатні замкнуті економічні
структури.
Нинішня ситуація в Україні переконує в неможливості швидкого проведення
необхідних макроекономічних перетворень та побудови конкурентноспроможної
економіки, здатної прийняти виклики глобалізації. Результати комплексної
оцінки відповідності національної системи України вимогам міжнародних
рекомендацій FATF показали, що загальний рівень відповідності складає 73% [4].
Проте сьогодні Україна продовжує активний рух у напрямі інтеграції до
міжнародного та європейського фінансового простору, взявши за основу
євроконтинентальну модель розвитку фінансового ринку.
Процес інтеграції ринку національних фінансових активів у світовий
фінансовий ринок визначається насамперед процесом формування фінансового
ринку України, його структурних складових, інститутів, правової бази тощо.
Оскільки фінансовий ринок України в більшій мірі підпорядкований дії
адміністративних чинників порівняно з ринковими механізмами функціонування,
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то першочерговим завданням є реалізація ринкових принципів розвитку
фінансового ринку, що дозволить пришвидшити процес інтеграції у міжнародний
фінансовий ринок.
Інтеграція фінансового ринку та фінансової системи України у міжнародну
фінансову систему визначається адекватністю національних фінансових
інститутів, механізмів їхньої взаємодії світовим стандартам і тенденціям
розвитку. Тому основним чинником інтеграції національного фінансового ринку,
на нашу думку, є політика щодо пріоритетності інтеграційного курсу України та
визначення її статусу у світовому співпросторі.
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ОЦІНЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Грипа Т. С., аспірант,
Ваніш Г. І., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Чуй І. Р.
Львівський торговельно-економічний університет
Державний борг виступає важливою складовою ринкової економіки. Сьогодні
важко знайти державу, яка була б спроможна обходитися без запозичень.
Використання державою позик зумовлено нестачею власних фінансових
ресурсів, необхідних для фінансування державного бюджету. За умови
ефективного використання залучені кошти можуть стати позитивним чинником
економічного зростання, але в іншому випадку збільшення заборгованості
призводить до порушення макроекономічної стабільності та до фінансової кризи.
Успішне досягнення цілей, що постають перед Україною в сфері економічної
та соціальної політики, значною мірою залежить від ефективності управління
державним боргом, що є одним із пріоритетних завдань боргової політики
держави, важливою умовою її фінансової стабільності. Ефективне управління
боргом на всіх його етапах дозволить уникнути кризових боргових ситуацій та
перевантаження видаткової частини державного бюджету в розрізі витрат на
обслуговування державного боргу, сприятиме забезпеченню стабілізації
соціально-економічної ситуації та розвитку економіки України.
Розглянемо динаміку державного прямого та гарантованого державою боргу
України за 2012-2016 роки за даними Міністерства фінансів України (рис. 1). На
рисунку зображена загальна сума державного боргу України за 5 років. Протягом
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досліджуваного періоду сума державного боргу збільшилася із 515,5 млрд грн до
1929,8 млрд грн або більше, ніж втричі. Основну суму державного боргу складає
прямий, тобто суму безумовних боргових зобов’язань країни за отримані та
непогашені на визначену дату кредити (позики), які з’являються в результаті
державних запозичень. Державні запозичення здійснюються з метою
фінансування дефіциту державного бюджету, через залучення коштів
(розміщення боргових інструментів) на внутрішньому або зовнішньому
фінансових ринках. Ці кошти залучаються для використання у державному
секторі економіки та їх ефективного трансформування у зростання дохідної
частини бюджету [1].
Гарантований державою борг – це загальна сума боргових зобов’язань
суб’єктів господарювання – резидентів України щодо повернення отриманих та
непогашених станом на звітну дату кредитів (позик), виконання яких
забезпечено державними гарантіями. Його частка незначна – всього 14,5% у
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Рис. 1. Державний борг України за 2012-2016 рр., млрд грн
Основними факторами, які зумовили зростання державного боргу, були:
політична криза в Україні та військовий конфлікт; наявність соціальних та інших
зобов’язань держави, обов’язкових для виконання, незважаючи на економічну
нестабільність; необхідність додаткових коштів для здійснення структурного
реформування й стабілізації економічної ситуації; необхідність подальшої
бюджетної підтримки державних підприємств і банків; глибока девальвація
національної грошової одиниці [1].
Структура державного боргу України свідчить, що державні позики
переважно спрямовуються на поточні потреби держави: забезпечення
стабільності функціонування грошово-кредитної системи, фінансування
дефіциту платіжного балансу та дефіциту державного бюджету і здійснення
''критичного імпорту'' (переважно енергоресурсів) і тільки незначна їх частина
спрямовується безпосередньо на розвиток економіки [2].
Для вдосконалення управління державним боргом України пріоритетним має
стати визначення концептуальних засад боргової політики та розроблення і
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законодавче закріплення обґрунтованої стратегії залучення позикових коштів та
їх використання.
Основними вихідними положеннями цієї стратегії мають бути:
1. Розробка законодавчого забезпечення формування державного та
гарантованого державою боргу.
2. Підвищення ролі внутрішніх державних запозичень.
3. Надання переваги довгостроковому залученню позик задля уникнення
пікових навантажень при погашенні державних запозичень.
4. Законодавче встановлення лімітів на обсяги позик терміном до одного року
та позик із плаваючою відсотковою ставкою.
5. Здійснення планування державної заборгованості на часовому інтервалі у
декілька років, що дозволило б приймати рішення стосовно державних
запозичень скоординовано і зважено.
6. Зменшення обсягів гарантованого зовнішнього боргу та здійснення
жорсткого контролю цільового використання коштів суб’єктів господарювання,
отриманих під державні гарантії.
7. Переорієнтація державної боргової політики на фінансування розвитку
експортних та високотехнологічних галузей національної економіки.
8. Вживання заходів для підвищення кредитного рейтингу боргових
зобов’язань України.
9. Пошук резервів скорочення дефіциту державного бюджету України та
шляхів зростання ефективності здійснення видатків, у першу чергу розробка
енергетичної стратегії, яка б дозволила зменшити залежність від імпортних
енергоносіїв, а також запровадження системи недержавного пенсійного та
медичного страхування, що дозволить скоротити бюджетні видатки.
Можна зробити висновки, що державний борг є не просто засобом залучення
коштів для фінансування державних потреб, а й важливим інструментом
фінансової політики держави, неефективне використання якого може призвести
до порушення стабільного функціонування економіки.
На нашу думку, з метою зменшення негативного впливу державного боргу на
економічну безпеку України необхідно вжити такі заходи:
1. Посилити взаємодію України з іншими міжнародними фінансовими
інститутами та урядами країн для формування потоку іноземних інвестицій,
перезапуску економіки та збільшення доходів.
2. Активізувати структурні реформи у секторі державного управління,
спрямовані на підвищення ефективності використання бюджетних коштів.
3. Посилити прозорість державних фінансів за рахунок введення паралельного
обліку операцій та боргових зобов’язань установ, дефіциту бюджету для сектора
загальнодержавного управління.
4. Вдосконалити механізм надання державних гарантій в Україні через
встановлення верхньої межі відповідальності Уряду в разі настання гарантійного
випадку та кількісних обмежень їх обсягу.

46

5. Підвищити рівень координації у сфері боргової безпеки між Урядом,
Національним банком України, Міністерством фінансів України, Державною
службою фінансового моніторингу України.
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ПРОГРАМИ КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ ДЕРЖАВНИМИ
БАНКАМИ
Дьокіна К. І., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Сич О. А.
Львівський національний університет ім. Івана Франка
На сьогодні стає зрозуміло, що саме малий бізнес найбільш своєчасно реагує
на зміни на фінансовому ринку, економічний ризик у сфері малого бізнесу
вищий, ніж у великих компаній, тому їхнє існування таке нетривале. Ця сфера є
найбільш вразливою і в економічно розвинених країнах, тому для малих
підприємств характерна низка труднощів. До основних проблем розвитку малого
бізнесу можна віднести [1]:
1. Загальний стан економіки України. На тенденції розвитку малого
підприємництва безпосередньо впливає негативна динаміка основних
макроекономічних показників. Підприємництво функціонує як один з елементів
реальної економічної системи, тому реагує на всі зміни (позитивні і негативні),
які відбуваються в економіці країни.
2. Відсутність достатнього стартового капіталу, власних фінансових ресурсів,
сировини, матеріалів, приміщень і обладнання. Визначальною метою
становлення малого бізнесу в Україні є вирішення проблеми фінансового
забезпечення його діяльності, тобто створення достатньої фінансової бази. До
цієї проблеми додаються: низька інвестиційна активність, відсутність стимулів
для інвестицій; проблеми з доступом до кредитів, недоліки заставного майна,
найвищі розміри процентних ставок комерційних банків; недоступність
кредитних ресурсів як для започаткування, так і для ведення бізнесу чи його
відновлення; недостатні зв’язки з міжнародними фінансовими організаціями по
залученню інвестицій і гарантій.
3. Недосконалість податкової системи. Сучасною податковою системою
держава створила сприятливі умови для переходу підприємств у тіньовий сектор
економіки. Так, через високі відрахування до фонду заробітної плати, єдиного
соціального внеску багато малих підприємств ведуть подвійну бухгалтерію.
Більшість підприємств в тій чи іншій мірі приховують свої доходи, щоб платити
менший податок. Неефективне оподаткування розглядається як основна
перешкода в розвитку сектора малого бізнесу.
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4. Проблеми з доступом до кредитів, недостача заставного майна, високі
процентні ставки банків. Як правило, суб’єкти малого бізнесу потребують
невеликі і довгострокові кредити з рівномірним погашенням заборгованості.
Однак не кожне з них може платити за високими процентними ставками. В свою
чергу, банки неохоче розвивають відносини з малими підприємствами через
високий ризик неповернення кредитів.
Сьогодні для забезпечення розвитку малого бізнесу в Україні підприємці
потребують:
- забезпечення стабільної податкової системи, встановлення прозорої, простої,
зрозумілої системи;
- вдосконалення чинних законів, що регулюють підприємницьку діяльність;
- забезпечення реалізації й захисту соціальних і економічних прав та інтересів
підприємців за рахунок вдосконалення правового механізму;
- формування фінансово-кредитної підтримки підприємства;
- зменшення високих процентних банківських ставок.
Як бачимо, ключовою проблемою розвитку малого підприємництва
залишається доступ до дешевих та гнучких кредитних ресурсів. Варто зазначити,
що останнім часом в Україні запроваджуються програми здешевлення банками
позик для кредитування МСБ. Це програми фінансових установ у співпраці з
різноманітними іноземними фондами та структурами (Німецько-український
фонд, Європейський інвестиційний банк, Фонд WesternNIS тощо) [2].
Так, Ощадбанк та Німецько-український фонд (НУФ) підписали Меморандум
про стратегічне співробітництво. Згідно з меморандумом банк отримає кредитну
лінію для подальшого кредитного фінансування підприємств мікро-, малого та
середнього бізнесу та техдопомогу на розвиток банківських продуктів та
модернізацію кредитних процесів для зазначеного сегмента клієнтів. Це ще один
важливий крок на шляху активної трансформації та співпраці Ощадбанку з
міжнародними фінансовими організаціями [3].
ПриватБанк продовжує активно розвивати національну програму підтримки
підприємництва "КУБ", яка зараз є одним з пріоритетних напрямків роботи
банку. Місія цієї програми – фінансуючи підприємців, створювати нові робочі
місця. І в тому числі завдяки доступності такого виду мікрокредитування
позичальники ПриватБанку з 2016 року вже створили 207021 нове робоче місце.
Програма «КУБ» дає можливість будь-якому підприємцю або юридичній особі
(крім державних і комунальних підприємств) отримати фінансування для
розвитку власної справи [5]. ПриватБанк у другому кварталі 2017 року видав
кредити за програмою "КУБ" понад 5000 клієнтів малого бізнесу [5].
Світовий банк підписав договір з державним Укрексімбанк про одержання під
суверенну гарантію кредитних ресурсів у сумі 100 млн. дол. США строком до 35
років для реалізації проекту доступу до довгострокового фінансування. Відомо
також, що відбір позичальників і банків-учасників проекту проводитиметься за
узгодженими зі Світовим банком критеріями та вимогами законодавства України
та Європейського Союзу з питань охорони довкілля, перевірятиметься наявність
у них всіх необхідних дозволів на реалізацію проектів [4].
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Щоб забезпечити ефективне функціонування малого бізнесу, потрібна
підтримка з боку держави. Необхідно покращити правові механізми
кредитування малого бізнесу. Для реалізації цього потрібно:
1. Внести відповідні зміни до Закону України «Про державну підтримку
малого підприємництва».
2. Вдосконалити технологію кредитування підприємців малого бізнесу
банківськими структурами.
3. Сформувати процес участі держави в розподілі ризиків при кредитуванні
підприємців малого бізнесу.
4. Вдосконалити норми кредитування малого бізнесу, з врахуванням
особливостей та вимог малого підприємництва.
5. Сформувати підходи до організаційно-економічного процесу фінансової
підтримки малого бізнесу в Україні.
Звісно, що держава мала б докласти більших зусиль для розвитку малого
бізнесу країни, адже саме діяльність малого бізнесу стає запорукою економічного
процвітання держави. Потрібно рухатися вперед і зважати на досвід закордонних
колег. Перші спроби кредитування, прокладені такими банками як Ощадбанк
(запровадив нову модель обслуговування), Укрексімбанк (за рахунок отриманих
коштів буде надавати середньо- і довгострокові кредити на розвиток експортного
потенціалу малого і середнього бізнесу) та ПриватБанк (продовжує активно
розвивати національну програму підтримки підприємництва "КУБ"), вартують
уваги і певного вдосконалення.
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БІРЖОВИЙ РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
Кащак Т. О., магістр,
спеціальність «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу»
Науковий керівник: д.е.н., проф. Черкасова С. В.
Львівський торговельно-економічний університет
Невід’ємним атрибутом ринкової економіки є біржовий ринок цінних паперів,
на якому здійснюється залучення, розподіл та перерозподіл фінансових ресурсів,
зустрічається попит і пропозиція на цінні папери, за рахунок чого
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задовольняються потреби емітентів та інвесторів. У розвинених країнах ключову
роль відіграє саме організований біржовий ринок цінних паперів, який забезпечує
високу надійність операцій та ліквідність інструментів, що обертаються на
ньому. Однак в Україні біржовий ринок цінних паперів перебуває на стадії
формування і ще не може належним чином виконувати свої функції.
Найважливішою тенденцією розвитку світової економіки наприкінці XX – на
початку XXI ст. стало зростання ролі та значення фондового ринку як
домінантного елемента інфраструктурної підсистеми ринкової економіки,
ефективного механізму, що забезпечує трансформацію заощаджень в інвестиції
та мобільне переміщення ресурсів між галузями економіки, регулює рух
грошових і капітальних ресурсів, стабілізує макроекономічну ситуацію і створює
умови для економічного зростання.
У розвинутих країнах ринок цінних паперів є найпотужнішим сегментом
фінансового ринку за обсягом здійснюваних операцій і різноманіттям фінансових
інструментів, що на ньому обертаються. Водночас у трансформаційних
економіках розвиток фондового ринку – важливий індикатор лібералізації
економіки та успішного проведення ринкових реформ [2].
Формування біржового ринку в Україні розпочалося з 29 жовтня 1991 року,
коли було зареєстровано Українську фондову біржу. Проте ринок залишався без
регулятора аж до 1995 року, поки не була створена Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку, зараз Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку. Нестабільність економіки та правова неврегульованість були
основними чинниками, що стояли на заваді розвитку фондових бірж, але
поступова стабілізація економіки та прийняття ряду законодавчих актів, які
врегульовували основні питання випуску та обігу цінних паперів, дали значний
поштовх до активізації біржової торгівлі [1].
Роль та значення фондового ринку в системі сучасних економічних відносин
можуть бути конкретизовані на основі висвітлення його основних функцій, які
умовно можна поділити на такі три групи:
1) загальноринкові функції (регулювання процесів інвестування капіталу
шляхом забезпечення безперебійних торгів цінними паперами; урівноваження
попиту та пропозиції цінних паперів; формування ринкової ціни відповідних
фінансових інструментів; стимулювання економічної активності юридичних і
фізичних осіб шляхом надання їм прав на участь в управлінні акціонерним
підприємством, отримання доходу, можливості накопичення капіталу або права
стати власником майна; інформування суб’єктів господарювання щодо стану
економіки країни в цілому, об’єктів фондової торгівлі, її учасників, руху цін
тощо);
2) специфічні функції (перерозподіл фінансових ресурсів між населенням,
підприємствами, державою, галузями, регіонами та країнами; обов’язковий облік
усіх видів цінних паперів, що обертаються на ринку, реєстрація учасників
фондового ринку; фіксація фондових операцій, оформлених договорами купівліпродажу, застави, трасту, конвертації та ін.; страхування цінових і фінансових
ризиків);
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3) допоміжні функції, пов’язані з реалізацією економічної політики держави
(фінансування бюджетних дефіцитів різних рівнів; стабілізації грошового обігу;
забезпечення приватизаційних процесів; реструктуризації економіки) [2].
На сьогоднішній день біржовий ринок цінних паперів в Україні ще не став
інструментом перерозподілу капіталу та не сприяє акумуляції коштів, таких
необхідних для інвестицій. Це пов’язано з тим, що немає великого прагнення
потенційних покупців до придбання вітчизняних цінних паперів через недовіру
до них, оскільки в нинішніх умовах зростання заборгованості підприємств,
банкрутств не можна виключити можливість зміни фінансового становища навіть
успішних підприємств [3].
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Рис. 1. Обсяг торгів на біржовому ринку та позабіржовому ринку цінних
паперів в Україні в 2012-2016 роках, млрд грн
Загальний обсяг торгів на вітчизняному організованому ринку протягом 2016
р. досяг шестирічного мінімуму (рис. 1). Обсяги торгів за всіма фінансовими
інструментами, крім опціонних сертифікатів, значно скоротились у порівнянні з
останніми роками. Обсяг торгів акціями зменшився більш ніж вдвічі,
деривативами — в 4 рази, інвестиційними сертифікатами — в 5 разів.
Разом з тим, структура торгів на біржовому ринку значно не змінилась, у
зв’язку з цим падіння обсягу торгів не можна пов’язувати зі зменшенням
активності учасників. Організований ринок за структурою обсягів торгів у розрізі
фінансових інструментів фактично є ринком державних облігацій (94%
загального обсягу). Характерним є те, що у 2016 р. зменшилися торги
державними цінними паперами, але у порівнянні з іншими інструментами
зменшення було несуттєвим.
Причинами цього, на нашу думку, є нестабільна економічна ситуація в країні,
брак інвестиційно привабливих цінних паперів, регуляторні дії Національного
регулятора ринку, що прибрали з вітчизняного організованого ринку неякісні та
сміттєві фондові інструменти.
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Фондовий ринок є невід’ємним і важливим елементом фінансової системи
ринкової економіки, за допомогою якого встановлюються економічні та правові
взаємовідносини і який зводить разом продавців і покупців цінних паперів –
емітентів та інвесторів між собою з метою акумулювання та перерозподілу
тимчасово вільних коштів для досягнення макроекономічних і мікроекономічних
цілей.
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СТРУКТУРА СУЧАСНОЇ ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВОЇ ГРУПИ
Куцик В. І.,к.е.н., доц. кафедри економіки
Жихарцева О. О., аспірант кафедри економіки
Львівський торговельно-економічний університет
Найбільш поширеним є механізм добровільного об’єднання
капіталів
окремих учасників, а механізм, при якому відбувається придбання одним із
учасників групи пакетів акцій інших підприємств, які в результаті стають
учасниками ФПГ, не завжди носить добровільний характер та пов’язаний із
процесами злиття або поглинання.
Структуру фінансово-промислової групи можна представити такими
інституційними блоками (рис. 1).
 кредитно-фінансовий;
 промисловий;
 сільськогосподарський (агропромисловий);
 торговельний;
 науково-дослідний.
До складу ФПГ можуть входити підприємства різних сфер діяльності, але
фінансово-кредитні установи, тобто банки, та промислові підприємства в будьякому випадку будуть головними. Інші члени групи виконують допоміжну, тобто
обслуговуючу та сервісну роль. На нашу думку, промисловий блок можна через
пріоритетність завдань вважати агрегатом, який включає науково-дослідний та
сільськогосподарський блоки [2].
Науково-дослідний, у свою чергу, є таким, що враховує роботу як науководослідних підрозділів підприємств, так і окремих суб’єктів господарювання,
метою яких є здійснення інноваційної діяльності у розрізі різних етапів
інноваційної діяльності.
Оскільки фінансово-кредитний блок вважаємо базовим при побудові ФПГ, то
варто детальніше розглянути його складові. Завдяки входженню до складу ФПГ
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фінансово-кредитних установ підприємства-учасники групи отримують необхідні
кошти. Банки зацікавлені в участі у ФПГ, оскільки при цьому створюються
реальні можливості розширення сфери діяльності, підвищення прибутковості й
фінансової стійкості.
Промисловий блок включає у себе групу промислових підприємств, які
виробляють проміжну та кінцеву продукцію ФПГ.

-генерування інноваційних ідей
- розробка науково-технічної
документації;
- впровадження інноваційних
технологій для виробництва
нових видів продукції

-врахування політики

посередницьких мереж
щодо збуту продукції;
-отримання інформації
про потреби споживачів;
-забезпечення зворотного
зв’язку між споживачами
та підприємствами
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-розробка інвестиційної
та страхової політики;
-здійснення капітальних
вкладень
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Рис. 1. Блоки структури фінансово-промислової групи та їх завдання
Джерело: авторська розробка
Торговельний блок – це мережа спільних торговельних домів,
посередницьких організацій або велика торговельна компанія, яка здійснює свою
діяльність в інтересах всієї групи. Головним завданням торговельного блоку ФПГ
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є забезпечення умов для безперебійного функціонування виробничого процесу з
урахуванням проведення грамотної цінової політики.
Торговельний блок – це мережа спільних торговельних домів, або велика
торговельна компанія, яка здійснює свою діяльність в інтересах всієї групи.
Головним завданням торговельного блоку ФПГ є забезпечення умов для
безперебійного функціонування виробничого процесу з урахуванням проведення
грамотної цінової політики.
Агропромисловий блок включає сільськогосподарських товаровиробників,
переробні підприємства, агросервісні підприємства та служби. Агропромисловий
блок є характерним для агропромислових фінансових груп (АПФГ) [2].
Науково-дослідний блок представлений науково-дослідними проектними
установами, конструкторськими бюро, що забезпечують розробку науковотехнічної документації, а також новітніх технологій, які дають змогу
організувати виробництво нових видів продукції [3].
Отже, зазначимо те, що структура фінансово-промислових груп є досить
складною, а в сучасних умовах, коли зовнішнє середовище має схильність до
змін, ФПГ повинні постійно трансформуватися, вдосконалювати свою структуру
та відповідати сучасним вимогам.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ
Левков А. П., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Андрейків Т. Я.
Львівський торговельно-економічний університет
Зростання значення глобалізаційних та інтеграційних тенденцій у світовій
економіці зумовлює необхідність підвищення рівня національної економіки
держави з метою покращання її конкурентної позиції у міжнародному
економічному середовищі. У процесі розвитку різних сфер національного
господарства важливу роль має проблема пошуку додаткових джерел
фінансових ресурсів для реалізації нових проектів, яка не завжди може бути
вирішена за рахунок власних коштів економічних суб’єктів, фінансової
підтримки держави чи ресурсів зовнішніх інвесторів, що, відповідно,
призводить до зростання значення фінансово-кредитних установ як
посередників на фінансовому ринку, здатних надавати акумульовані кошти
суб’єктам господарювання. Враховуючи домінантну роль банківського сектора
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в структурі фінансового ринку України, існує об’єктивна необхідність
дослідження напрямків укладання коштів банківських установ у контексті
їхнього цільового спрямування, серед яких особливе місце посідає саме
кредитно-інвестиційна діяльність.
Слід зазначити, що дослідженням кредитно-інвестиційної діяльності банків
присвячено досить значну кількість наукових праць, серед яких особливої уваги
заслуговують роботи таких вчених, як Б. Л. Луців, А. О. Єпіфанов, Н. Г. Маслак,
І. В. Сало, В. Ю. Подчесова, К. В. Карась, О. І. Воробйова та ін. Однак аналіз
наукової літератури свідчить про існування певних аспектів даної тематики, які
висвітлені недостатньо або характеризуються неоднозначністю існуючих підходів.
У процесі розгляду проблематики кредитно-інвестиційної діяльності банків
першочергове значення має з’ясування сутності означеного поняття. В існуючих
на сьогодні науково-літературних джерелах не сформувалося єдиного підходу
щодо змісту даного напрямку діяльності банків. Варто також зазначити про
існування двох позицій науковців, які передбачають розгляд кредитно-інвестиційної діяльності банків як цілісного поняття чи відокремлене трактування
кредитної та інвестиційної діяльності як її складників.
Варто зазначити, що під час розгляду кредитно-інвестиційної діяльності
банків як сукупності двох пов’язаних, але самостійних напрямків існує
дискусійний аспект щодо первинності та, відповідно, важливості понять. На
нашу думку, зв’язок між означеними складовими настільки тісний, що
неможливо визначити більш важливий компонент.
Подчесова В. та Карась К. кредитно-інвестиційну діяльність банків
визначають як «сукупність обґрунтованих стратегічних дій керівництва і
працівників банку з надання банківських ресурсів з метою підвищення
ефективності банківської діяльності, платоспроможності та зменшення рівня
ризику» [1, с. 52]. Однак це визначення не повною мірою розкриває сутність
даного поняття, оскільки відсутні акценти на напрямках вкладення банківських
ресурсів, що дозволило б відобразити не лише кредитний, а й інвестиційний
складник поняття, а також розкрито вплив лише на одного суб’єкта операцій –
банк.
Натомість Заславська О., характеризуючи кредитно-інвестиційну діяльність
банків, вважає, що даному поняттю притаманне «надання грошових коштів на
довгостроковій основі на умовах платності, повернення, строковості з метою
реалізації інвестиційних проектів» [1, с. 52]. Наведене визначення відображає
основні ознаки кредиту, а також інвестиційний складник напрямків його
використання.
Владимирська Н. кредитно-інвестиційну діяльність банків України визначає
як діяльність по інвестуванню коштів банків та клієнтів у цінні папери (у тому
числі в цінні папери фондів КУА) та надання довгострокових цільових кредитів
(у тому числі проектне фінансування) клієнтам у базові сфери економіки країни
[1, с. 54].
Власенко Н. вважає за доцільне визначати кредитно-інвестиційну діяльність
банків як платне, переважно довгострокове, надання фінансових ресурсів іншим
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суб’єктам економіки на забезпечення їхнього поточного функціонування та
розширення діяльності у напрямку реалізації інвестиційних проектів.
Запропоноване визначення дозволяє врахувати як кредитний, так і інвестиційний
аспекти досліджуваної категорії. До того ж, варто врахувати той факт, що кошти,
надані банком позичальникам у межах кредитно-інвестиційної діяльності, не
завжди спрямовуються на реалізацію інвестиційних проектів, та можуть мати і
споживчий характер, що також відображено у наданій дефініції [2].
Однак, аналізуючи сутність категорії кредитно-інвестиційної діяльності, слід
приділити увагу насамперед поняттю інвестиційної діяльності банків, оскільки зміст
кредиту досить чітко визначено в загальній теорії економіки та фінансів як суму
ресурсів, наданих у користування певному суб’єкту на умовах строковості,
поверненості, платності та цільового спрямування.
Так, А. О. Єпіфанов, Н. Г. Маслак та І. В. Сало дотримуються другого
підходу, визначаючи кредитну діяльність як «короткострокове та довгострокове
кредитування виробничої, соціальної, інвестиційної та наукової діяльності
підприємств та організацій; надання споживчих кредитів населенню;
міжбанківських кредитів у частині наданих іншим банкам; лізинг-, факторинг-,
дисконт- векселів», у той час як під інвестиційною діяльністю вчені розуміють
«формування портфеля цінних паперів та прямі інвестиції» [3, с. 146].
Незважаючи на досить чітке і зрозуміле розмежування напрямків діяльності
банку відповідно до кінцевого призначення фінансових ресурсів, які надаються у
користування іншим суб’єктам економіки банком, даний підхід не можна
вважати досконалим, оскільки вчені, визначаючи кредитну діяльність,
враховують також кредитування інвестиційної діяльності, що, відповідно,
вступає у протиріччя з метою означеної точки зору.
Під час розгляду інвестиційного складника діяльності банку слід звернути увагу
на позицію Луціва Б., який розглядає категорію «банківські інвестиції» як
«інвестиції, що опосередковують процес використання тимчасово вільних
грошових капіталів у вигляді фінансування (кредитування) капіталовкладень або
іншої форми вкладень у реальні активи інвестиційних товарів (натурально-речова
форма, майнові та інтелектуальні права) для обслуговування процесу відтворення»
[1, с. 58].
Наведена дефініція забезпечує врахування всіх активів, які можуть виступати
об’єктом банківського інвестування, однак, надаючи дане визначення, автор
враховує також поняття кредитування, що свідчить про неможливість
відокремленого розгляду інвестиційної діяльності банків. До того ж, вкладення в
активи суб’єктів господарювання досить складно розмежувати у розрізі
операційної та інвестиційної діяльності компаній, що підтверджує раніше
висунуту тезу про необхідність узагальнення кредитної та інвестиційної
діяльності у напрямку кредитно-інвестиційної діяльності банку.
Загалом кредитно-інвестиційна діяльність банків є важливим джерелом
розвитку реального сектора економіки, яка забезпечує тісний зв’язок між
секторами юридичних, фізичних осіб та банківських установ.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
УКРАЇНИ
Мицак У. Т., бакалавр,
Бега Д. О., бакалавр,
напрям підготовки «Фінанси та кредит»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Чуй І. Р.
Львівський торговельно-економічний університет
Основним індикатором розвиненості фінансової системи країни є обсяги
операцій з акумуляції та трансформації тимчасово вільного капіталу в фінансовоінвестиційний ресурс. У країнах із розвиненою економікою вони в повному
обсязі відбуваються на розвиненому, відповідним чином врегульованому та
прозорому фінансовому ринку. При цьому наявність розвиненої інституційної
інфраструктури є запорукою успішної реалізації функціонального призначення
як фінансової системи загалом, так і фінансового ринку зокрема, оскільки
система фінансового посередництва, будучи підсистемою фінансового ринку, не
тільки сприяє перетворенню заощаджень в інвестиції, але й бере участь в
організації системи нагромадження капіталу.
Фінансовий ринок – це система економічних відносин, яка забезпечує
розподіл та акумуляцію фінансових ресурсів шляхом купівлі-продажу
інструментів фінансового ринку через систему кредитно-фінансових установ. До
основних факторів становлення і розвитку фінансового ринку можна віднести
наступні: поява нових елементів фінансового ринку, транскордонний рух
фінансових ресурсів, технічний прогрес і розвиток інформаційних технологій.
Фінансовий ринок як складна відкрита економічна система є сукупністю
економічних відносин та інститутів, пов’язаних із перерозподілом капіталу.
Інституції фінансового ринку надають специфічні професійні послуги,
направляючи потоки фінансових ресурсів від кредиторів (інвесторів) до
позичальників, яким необхідні інвестиційні фінансові ресурси. Саме від рівня
розвитку посередницької діяльності на ринку фінансових послуг значною мірою
залежить ефективність його функціонування.
До складу фінансового ринку входять: ринки матеріальних активів, банківська
система, фондовий ринок тощо. Суб’єктами фінансового ринку виступають
держава, суб’єкти господарювання, населення, фінансові інститути, інститути
інфраструктури та інші.
Склад та структура фінансового ринку тісно пов’язані з домінуючою моделлю
фінансування. В наукових дослідженнях виділяють дві основні базові моделі:
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банкоцентрична (континентальна) та ринок капіталів (англосаксонська).
Банкоцентрична модель ґрунтується на пріоритетності банківського сектору в
системі розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів. За англосаксонської
моделі фінансування кредиторів здійснюється в результаті емісії боргових цінних
паперів та корпоративних прав. Вона є більш відкритою до фінансування
ризикових та інноваційних проектів.
В Україні домінуючою є банкоцентрична модель із достатньо низьким рівнем
розвитку з елементами експліцитної та імпліцитної державної підтримки.
Банкоцентричність вітчизняної фінансової системи обумовлена тим, що:
- основним джерелом фінансування корпоративного сектору економіки є
банківські кредити;
- у структурі емітованих цінних паперів, зокрема акцій та корпоративних
облігацій, значна частка належить саме банківським установам;
- в операціях купівлі-продажу цінних паперів на ринку капіталу провідна роль
відводиться саме банківським установам;
- все частіше банки проводять операції андерайтингу не тільки цінних паперів
самих банків, але і суб’єктів господарювання реального сектору економіки.
Недостатній рівень конкурентоспроможності фінансового сектору в Україні
значною мірою є наслідком недорозвиненості фондового ринку. Ключові
індикатори розвитку ринку, а саме: надійність банківської системи, стан
регулювання фондового ринку, доступність фінансових послуг та можливість
залучення ресурсів через локальний ринок капіталів, - є набагато нижчими, ніж у
інших країн із перехідною економікою.
Створену в Україні модель фінансування та функціонування фінансового
ринку необхідно удосконалити за рахунок раціонального поєднання двох
моделей, щоб досягти позитивного синергетичного ефекту. При цьому необхідно
пам’ятати, що обидві моделі час від часу дають збої та призводять до фінансової
кризи, тому конкурентоспроможність фінансового ринку країни визначається і
забезпечується як системою побудови, так і його обсягами та ліквідністю.
Останні залежать від якості регулювання ринків капіталів та кредитного ринку, їх
доступності, надійності та загальної інвестиційної привабливості.
Враховуючи низький рівень доходів, потребу в фінансуванні малого та
середнього бізнесу, традиційну схильність до використання непублічної
інформації для прийняття фінансових рішень, навіть у віддаленій перспективі в
Україні буде збережена модель банкоцентричного фінансового ринку. При цьому
необхідно створювати умови доповнення його інструментарієм ринку капіталів.
Основною проблемою даного сегмента фінансового ринку України є
деформована структура фондового ринку за рахунок критично високої частки
державних облігацій. Через дію ефекту витіснення значно зменшуються обсяги
інвестицій у корпоративні цінні папери. Для нейтралізації цього ефекту слід
суттєво зменшити доходність державних цінних паперів. У цьому разі інвестори
будуть мати стимули вкладати кошти у більш ризикові, однак і набагато
дохідніші корпоративні цінні папери.
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Таким чином, в Україні слід розвивати всі сегменти фінансового ринку,
оскільки, незважаючи на домінування банківських кредитів у структурі
фінансування, за якісними параметрами вони не забезпечують потреби економіки
в інвестиційному капіталі, а сама банківська система є неконкурентоспроможною
в глобальному вимірі.
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Науковий керівник: к.е.н., доц. Андрейків Т. Я.
Львівський торговельно-економічний університет
Роль банківських установ як основних суб’єктів на грошово-кредитному
ринку визначається їхніми можливостями залучати тимчасово вільні грошові
кошти та спроможністю ефективно використовувати акумульовані ресурси для
задоволення фінансових потреб реального сектора економіки з метою
забезпечення безперервності кругообігу капіталів підприємств. Саме від
здатності банківської системи забезпечувати потреби суб’єктів господарювання
необхідними грошовими ресурсами значною мірою залежать перспективи
подальшого зростання вітчизняної економіки.
У спеціальній економічній літературі також можна знайти різноманітні
визначення кредиту, зокрема:
- кредит – це економічні відносини між юридичними і фізичними особами та
державою з приводу перерозподілу вартості на засадах повернення і, як правило,
з виплатою процентів;
- кредит – це форма перерозподілу тимчасово вільних коштів з метою їх
ефективного використання;
- кредит – це форма прояву кредитних відносин, форма руху позичкового
капіталу [1, с. 48].
У сучасних умовах найрозповсюдженішим є банківський кредит, хоч у
країнах із розвинутою ринковою економікою останнім часом велику роль
відіграють кредити, які надають кредитні установи небанківського типу.
Термін "банківський кредит" у науці і практиці вживається досить часто,
водночас маючи різні визначення.
Закон України "Про банки і банківську діяльність" визначає банківський
кредит як будь-яке зобов’язання банку надати певну суму грошей, будь-яка
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гарантія, будь-яке зобов’язання придбати право вимоги боргу, будь-яке
продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов’язання
боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов’язання щодо
сплати процентів та інших зборів із такої суми [3].
Таким чином, під банківським кредитом розуміється сума тимчасово вільних
грошових коштів банку, яку він надає чи зобов’язується надати позичальнику у
користування на умовах належного забезпечення, повернення у визначений
строк, оплати та цільового характеру використання. Узагальнюючі підходи щодо
трактування сутності банківського кредиту наведено у табл. 1.
Таблиця 1
Трактування дефініції «банківський кредит» [2]
Автори

Маркс К.
Мезенцева Т.

Азриліян А.
Колесникова
В.,
Кролівецька Л.
Потійко Ю.

Боровик П.,
Бондаренко Н.,
Барабаш Л.
Круш П.,
Клименко О.
Енциклопедія
банківської
справи
(Вулфел Ч.
Дж.)
Закон України
"Про банки і
банківську
діяльність"

Трактування сутності

Кредит, що надається позичковими капіталістами (банками)
функціонуючим капіталістам та іншим позичальникам у вигляді
грошових позик
Кредит, який надається банками, спеціальними кредитно-фінансовими
установами функціонуючим підприємствам та іншим позичальникам у
виді грошових позик. У цьому тлумаченні банківський кредит може
надаватися не лише банківськими установами, а й іншими
спеціальними фінансово-кредитними інституціями.
Як основна форма кредиту, за якої грошові кошти надаються банками у
тимчасове користування
Кредит, який надається комерційними банками різних типів і видів
Економічна категорія, котра виражає відносини, пов’язані з
акумуляцією власних коштів банку, накопичень від пасивних
банківських операцій, тимчасово вільних коштів бюджету,
господарюючих суб’єктів і населення, які потім перерозподіляються і
надаються позичальникам для використання на принципах строковості,
платності, цільового використання та реального забезпечення
Економічні відносини, які виникають з приводу перерозподілу
кредитного потенціалу банку на умовах повернення, платності,
строковості та цільового використання позичкових ресурсів
Рух позичкового капіталу, що надається банками у позичку на умовах
забезпеченості, поворотності, терміновості, платності
Прибуткові активи комерційних банків, включаючи різні довго- і
короткострокові кредити фізичним особам, товариствам, корпораціям,
іншим фірмам, банкам, державним агенціям і відомствам, банківські
інвестиції
Будь-яке зобов’язання банку надати певну суму грошей, будь-яка
гарантія, будь-яке зобов’язання придбати право вимоги боргу, будь-яке
продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на
зобов’язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на
зобов’язання щодо сплати процентів та інших зборів із такої суми
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Отже, в економічній літературі банківський кредит трактується як капітал
банку в грошовій формі, який надається у тимчасове користування за умови
дотримання принципів кредитування. Банківський кредит відіграє важливу роль
в економіці країни, оскільки за допомогою акумулювання тимчасово вільних
грошових коштів юридичних осіб і населення банк здійснює їх перерозподіл у ті
галузі національної економіки, де виникає їх дефіцит, а це, в свою чергу, сприяє
розвитку як суб’єктів господарювання, так і економіки країни в цілому.
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ЛОМБАРДНИЙ БІЗНЕС УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ ТА НАПРЯМИ
РОЗВИТКУ
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спеціальність «Менеджмент»
Науковий керівник: д.е.н., проф. Реверчук С. К.
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Перший ломбард виник у Нюрнбергу в XVI ст. і впродовж наступних двох
століть ломбарди продовжували функціонувати як місце для отримання коштів за
товари, такою собі останньою можливістю отримати гроші, що залишалося
незмінним донедавна. В Україні на законодавчому рівні такої установи як
ломбард взагалі не було передбачено, але все змінилося у Законі України №
2664-III «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг», ломбарди набули статусу фінансової установи, яка повинна бути
внесена до реєстру Нацконфінпослуг України [3].
В останні роки ломбарди перестали бути поодинокими точками збуту
непотрібних речей, де можна було залишити річ, яка залежалась і доцільно
використати для отримання термінових коштів на власні потреби. Для ломбарду
характерним є надання необхідних громадянам коштів швидше порівняно з
банком, а також можливість прийняття під заставу такого майна, яке, як правило,
не беруть банківські установи. У ломбард можна здати велику кількість речей, які
не потрібні на даний момент, а потрібні гроші, на різні потреби «дожити до
зарплати», оплатити комунальні послуги, квартплату тощо.
Ломбарди не є спрощеними аналогами банків, які виконують деякі однакові
функції, зокрема видача грошей клієнту. Різниця між ними в тому, що в банку не
приймуть в заставу цінні прикраси, і також банк може відмовити у видачі
кредиту у випадку, якщо людина працює неофіційно. Ломбарду достатньо, щоб
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клієнт мав документи які підтверджують право власності, або що ця річ куплена,
а не отримана незаконним шляхом.
Останні роки почали створюватись установи, дещо подібні ломбарду, це
кредитні спілки, але велика кількість людей з недовірою ставиться до таких
установ, тому що у ломбарді фізична особа віддає власне майно і розуміє, що у
разі неповернення грошей, отриманих за заставою, втрачає своє власне майно. А
у кредитних спілках вона зобов’язана віддати гроші плюс проценти, які
передбачені в умовах договору, що укладається з установою. Ломбарди
займаються не тільки видачею коштів за заставою, але і продажем цих товарів,
якщо укладений договір чи клієнт одразу продав свій товар без укладання
договору про повернення коштів.
Важливим фактором інтересу населення щодо ломбардів є те, що товари, які
ломбард продає, оцінюють набагато дешевше, аніж особисто сам клієнт, якщо б
продавав його особисто. Завдяки цьому у ломбарді можна купити товари
дешевше, ніж деінде. Це стосується товарів, які вже були використані. А ті
товари, які ще не були у споживанні, продаються так само дешевше, ніж в
торгових точках. В Україні занесених до реєстру від часу затвердження на
законодавчому рівні терміна «ломбард» фінансовою установою було 619
ломбардів. На сьогоднішній день виключено з реєстру 203 ломбарди. [1] Але суть
у тому, що не обов’язково ті ломбарди, які були виключені з реєстру, закрилися
та перестали працювати, адже більша частина ломбардів були перекуплені
більшими організаціями, які мають свої мережі ломбардів в Україні. На
сьогоднішній день поодинокій точці збуту, а саме: ломбарду, який тільки що
відкрився, буде важко конкурувати з іншими мережами ломбардів, адже люди
звикли більше довіряти магазину чи будь-якій організації. Це вже відбувається на
рівні свідомості клієнта. Раніше клієнтами ломбарду були тільки особи, пов’язані
з незаконним отриманням товарів, які вони несуть у ломбарди. Зараз цей
стереотип відійшов у минуле. Якщо зайти в ломбард, для прикладу у центрі міста
чи на його окраїні, які вже мають свою мережу, можливо помітити, що його
відвідують переважно молоді особи, які шукають потрібні товари.
Альтернативою купівлі товарів, які були у використанні, є інтернет-торгівля.
Людина бачить зразу, що вона купує, товар тримає в руках, і це надійніше, ніж
коли пересилати гроші незнайомцю. У ломбарді є можливість як позбутися
товару, який не використовується, так і отримати потрібний товар для себе. У
ломбардах ціни відрізняються значно порівняно з товарами, які продаються в
інтернеті, та були у використанні. У ломбарді можливо знайти різного виду
товари, тому що у ньому по суті готові прийняти все, що не заборонене законом і
становить хоч якусь цінність. В якості застави раніше були: золото, діаманти,
побутова техніка. Однак тепер приймають столове срібло, старовинні монети,
офісну техніку, антикварні об’єкти тощо. Цим новації не обмежуються, тому що
громадяни несуть в ломбарди все, що мають: велосипеди, мопеди, музичні
інструменти, все те, чого хочуть пошвидше позбутися.
У теперішній час ломбарди, які хочуть розвиватися, намагаються
«відмитися» від стереотипу як місце збуту для краденого. Ломбарди стали
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ставитися відповідальніше до товарів, які їм здають чи під заставу, чи під
продаж; без документів чи яких інших ознак того, що товар отриманий чесним
шляхом, більшість ломбардів відмовляють. Але завжди залишатиметься такий
ломбард, який не буде дуже прискіпливим та візьме товар, навіть якщо це вже не
здогадка, коли один і той самий клієнт приходить та приносить у ломбард товари,
які неодноразово повторюються.
Ломбарди можуть стати навіть установами, які допомагатимуть лапати
злодіїв. І для цього достатньо, аби існувала єдина база клієнтів, у яку ломбарди
могли б вносити лише дані про кожного свого клієнта: що він приніс та що він
здав у ломбард. Ломбарди навіть не знатимуть, чи цей клієнт мав можливість
купувати товар, чи ні, для ломбарду він був би все одно клієнтом. А ось
переглядати, групувати та аналізувати ці дані мали б можливість лише
правоохоронні органи, які б могли робити висновки про клієнтів та притягувати
їх до відповідальності за товар, який швидше всього є вкраденим. Зараз є такі
ломбарди, які сумлінно виконують свої обов’язки та повідомляють про
підозрілих клієнтів. Ломбарду не доводилось би повідомляти про таке в органи, а
просто виконувати свою роботу, отримувати товар під заставу та видавати кошти
за це і просто вносити дані до єдиної бази.
Ломбарди є ключовою ланкою фінансової системи країни. Сьогоднішній
ломбардний ринок не може конкурувати нарівні з банками, але вони є
ефективним посередником на ринку кредитування фізичних осіб. Ломбарди
мають низку переваг, а саме: швидкість отримання кредиту порівняно з банками;
спроможність швидко реагувати на потреби клієнтів; простота та доступність
кредитів для фізичних осіб. Іншими словами, ломбард варто охарактеризувати як
місце, де можна залишити непотрібне і мати з цього вигоду.
По всій території України важко визначити динаміку змін у статистиці
ломбардів, тому що велика кількість з тих, які перестають існувати та
виключаються з реєстру, є просто перепродані, відбувається зміна власників, що
приводить до необхідності реєструвати нову юридичну особу. Також велику
кількість ломбардів поглинають великі мережі.
Аналіз показав, що більшість ломбардів належать до однієї мережі, яка має
декілька ломбардів по місту. Найбільша кількість ломбардів зосереджена у
центрі міста, але досить велика кількість розташована як у спальних районах, так
і в інших. Також варто відзначити, що ломбарди працюють не лише у межах
Львова, але й у прилеглих до міста селищах міського типу.
Ломбард варто назвати варіантом вирішення тимчасової фінансової проблеми,
адже ломбарди надають кредит під заставу переважно на місяць, але також дають
можливість продовжити цей термін, сплативши лише відсотки. Ломбарди
залишаються фактично ще єдиним додатковим джерелом грошей для людей
пенсійного віку, особливо тих, кому вже виповнилося 70 років. У банках вже не
видають кредити таким особам, і все, що їм залишається, - це віднести до
ломбарду річ, яку колись купували. Але для таких верств населення це не є
виходом із ситуації, а лише тимчасовим її вирішенням, тому що через місяць не
вистачатиме пенсії для задоволення насущних потреб людини.
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Отже, ломбарди - потрібна установа для вирішення фінансової проблеми.
Ломбардному бізнесу є куди розвиватись та удосконалюватись. Ломбарди
можуть розширювати надання своїх послуг, а саме: розширення асортименту для
застави; можливість обміну товару на інший товар.
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РЕЗУЛЬТАТИ МІЖНАРОДНОГО КРЕДИТУВАННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ
Ушакова О. А., к.е.н.,
Комар І. Ю., молодший спеціаліст,
спеціальність «Фінанси і кредит»
Технічний коледж НУВГП, м. Рівне
Зростання обсягів міжнародного кредитування призводить до підвищення
рівня розвитку економіки країни-реципієнта. Тому для пожвавлення інвестування
отриманих на міжнародній арені коштів в Україні актуальним є розгляд всіх
внутрішніх та зовнішніх чинників, які формують в сукупності інвестиційне
середовище країни та прямо чи опосередковано впливають на готовність
іноземних інвесторів вкладати свій капітал в неї.
До прикладу, економічна складова поточного співробітництва України з
Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) полягає в наданні
значного обсягу фінансування проектів державного та приватного сектору, що
сприяє розвитку економіки України в складних воєнно-політичних умовах.
Зокрема, в державному секторі ЄБРР ухвалив рішення про виділення другого
траншу у розмірі 200 млн євро за спільним проектом з державною компанією
«Укравтодор», наголосивши про плани запуску та продовження інших проектів в
державному секторі, насамперед в енергетиці. У приватному секторі ЄБРР
затвердив програму підтримки оборотного капіталу для своїх клієнтів в Україні
на 150 млн євро, яка спрямована на те, щоб мінімізувати негативні наслідки
девальвації гривні. Крім того, на завершальній стадії знаходиться програма для
фінансування торгових (експортних) операцій в обсязі 330 млн євро [2].
Важливим кроком у співробітництві України та ЄБРР є запровадження
гривневих облігацій. Така ініціатива важлива у першу чергу для українських
компаній, адже з її допомогою з’являється інструментарій фінансування
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українських підприємств у національній валюті, що дозволяє зменшити витрати
українських підприємств під час падіння валютного курсу. Окрім цього, надання
можливості ЄБРР фінансувати проекти в національній валюті дозволяє видавати
середньо- та довгострокові кредити (на 2-5 років), трансформуючи наявний на
ринку короткий ресурс у довгий.
Загальний обсяг діючих програм, що фінансує Світовий банк (СБ) через
державний бюджет, складає 2,4 млрд дол. США. Значна частина програм
фінансується через муніципальні та приватні структури без посередництва
державного бюджету. З урахуванням загальної маржі СБ ставка відсотків для
України становить близько 6,5% річних. Як відомо, починаючи з 1992 року, СБ
затвердив для України 39 позик загальним обсягом 6,6 млрд дол. США. На цей
час продовжується реалізація 12 інвестиційних проектів на загальну суму
1563,62 млн дол. США, з яких освоєно 411,2 млн дол. США (або 29,3%) [1].
Сума зовнішнього державного боргу України більше ніж в 2 рази перевищує
величину внутрішнього боргу. Проте в останні роки спостерігається скорочення
зовнішнього боргу в загальній сумі державної заборгованості.
До складу зовнішнього державного боргу України включаються такі основні
види заборгованості (за джерелами фінансування): зобов’язання за позиками, які
надані міжнародними організаціями та фінансово-кредитними інституціями
(МВФ, СБ, ЄС, ЄБРР); заборгованість перед зарубіжними державами (Росією,
Туркменістаном, Японією, ФРН, США); зобов’язання за позиками, наданими
закордонними банками; заборгованість фізичним та юридичним особамнерезидентам з обслуговування та погашення зовнішніх позик.
В Україні забезпечення керованістю зовнішньоборгових процесів потребує
накопичення міжнародних валютних резервів, зменшення обсягів залучення
зовнішніх позик державою; встановлення жорсткіших вимог до формування
резервів банків під кредитні ризики за операціями в іноземній валюті і
поширення нормативів обов’язкового резервування на кошти, залучені
українськими банками від іноземних.
Серед недоліків міжнародного кредитування для України можна виділити
появу диспропорцій відтворення суспільного продукту; посилення конкурентної
боротьби країн за ринки збуту, джерела сировини, сфери вкладання капіталів;
підтримку в країнах-позичальниках вигідних країнам-кредиторам політичних та
економічних режимів; мобілізацію для виплати боргу значних фінансових
ресурсів. Перевагами міжнародного кредитування для України є створення
валютних резервів для повернення міжнародних кредитів; підвищення рівня
конкурентоспроможності національної економіки; підвищення кредитного
рейтингу країни на світовому фінансовому ринку; сприяння удосконаленню
банківської та грошово-кредитної системи держави.
Таким чином, важливий вплив на інвестиційну привабливість країни
здійснюють її державна політика щодо залучення іноземних та національних
інвестицій, участь країни в системі міжнародних договорів та традиції їх
дотримання, ступінь та методи державного втручання в економіку, ефективність
роботи державного апарату тощо. Однак неабияке значення мають також
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геополітичне положення країни, її природно-ресурсний потенціал, чисельність
населення та інші фактори. Тому напрямками подальших досліджень є виявлення
ознак інвестиційного клімату, притаманного Україні, його основних проблем та
недоліків, а також можливих шляхів його покращення через дослідження
ефективності використання міжнародних кредитів у різних секторах національної
економіки.
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ФІНАНСОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН,
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Штельмах І. О., бакалавр,
спеціальність «Фінанси і кредит»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Колупаєв Ю. Б.
Національна академія статистики, обліку та аудиту, м. Київ
Особливе місце у розвитку економіки належить фінансовому ринку завдяки
специфіці його функціонального призначення. Адже фінансовий ринок сприяє
мобілізації тимчасово вільних коштів фізичних і юридичних осіб з метою
розподілу і перерозподілу на комерційних засадах між різними секторами
народного господарства.
Проблеми розвитку фінансового ринку розглядають такі вчені, як Бондарук Т.
Г., Колупаєв Ю. Б. та інші.
Фінансовий ринок – це система економічних і правових відносин, які
виникають між його учасниками з приводу купівлі-продажу фінансових активів.
Такий ринок формується на основі коштів підприємств, організацій і населення й
обслуговує обіг платіжних коштів, кредитів та цінних паперів. У розвинутому
конкурентному середовищі він створює гнучкий механізм мобілізації та
перерозподілу вільних коштів для забезпечення фінансування витрат
підприємств і організації, істотного розширення можливостей пошуку потрібних
фінансових ресурсів для виробничого та соціального розвитку [3; с. 324].
Сьогодні найактивнішими інституційними учасниками фінансового ринку
України виступають комерційні банки, страхові компанії тощо.
Так, кількість банків, які мали банківську ліцензію, станом на 2014 рік
становила 162 установи, на 2015 року – 119 установ, а станом на 2016 рік – 99
установ. З них кількість банківських установ зі 100%-ним іноземним капіталом
протягом періоду 2014-2016 рр. складала всього 55 установ. Це свідчить про
значну залежність вітчизняної банківської і фінансової системи від іноземних
джерел фінансових ресурсів [4].
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За даними порталу finance.ua 94 банки перебувають у стані ліквідації та
введенні у тимчасову адміністрацію [5].
Зменшення філіалів банківських установ впливає на чисельність клієнтів та
кількість наданих їм послуг. Тому в майбутньому можна очікувати погіршення
показників фінансового стану банківських установ України.
Тобто сьогодні практично відсутні реальні внутрішні джерела для
відновлення економіки. Як вважає експерт з питань фінансової політики
Інституту суспільних досліджень Дешко Антоніна, фінансовий ринок уже
переорієнтувався на легші шляхи отримання прибутку – спекулятивні [6].
Отже, на сьогодні фінансовий ринок України має не найбільш досконалий
стан, тому існує низка проблем, які заважають фінансовому ринку досягти
перспективного розвитку, зокрема: низький рівень капіталізації, невисокий
рівень інвестицій, недосконале державне регулювання та нестійке правове
середовище щодо фінансового ринку, відсутність доступу до інформації
громадян, мала кількість висококваліфікованого персоналу.
З огляду на перелічені проблеми потрібно здійснити заходи для досягнення
кращих результатів з метою перспективного розвитку фінансового ринку
України, такі як:
 посилення вимог до ліцензування кваліфікованих учасників фінансового
ринку;
 створення сприятливих умов для формування нових фінансових
інструментів, послуг тощо;
 формування нового сприятливого інвестиційного клімату;
 створення єдиної системи регулювання діяльності банківських та
небанківських установ на фінансовому ринку;
 формування єдиної бази даних для фінансових інститутів, яка буде
відкритою для доступу.
Отже, фінансовий ринок України має низку проблем, які пов’язані з
недосконалою законодавчою базою, низькою кваліфікацією учасників
фінансового ринку, недостатньою кількістю вкладених інвестицій і т.д.
Щоб усунути проблеми, фінансовому ринку необхідно здійснювати
збалансовану фінансову політику, яка ефективно впливатиме на ліквідацію
проблем і забезпечуватиме ефективний розвиток фінансового ринку України.
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СЕКЦІЯ 3
БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ТА РЕФОРМУВАННЯ
ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ

ВПЛИВ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВИХ НОВАЦІЙ НА СИСТЕМУ
МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ
Беркацький Б. Л., бакалавр,
Назар Н. В., бакалар,
спеціальність «Фінанси і кредит»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Західна О. Р.
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Впродовж 2014-2016 рр. в Україні відбулися суттєві зміни в міжбюджетних
відносинах, які дозволили розширити принципи самостійності місцевих
бюджетів, диверсифікувати напрями розміщення коштів місцевих бюджетів та
змінити взаємовідносини між державним бюджетом та бюджетами базового
рівня. Тому з метою формування спроможних територіальних громад та
забезпечення їх сталого розвитку були започатковані бюджетно-податкові
новації, які дали змогу врегулювати низку питань щодо нарощення власної
дохідної бази та оптимізувати структуру видатків бюджетів різних рівнів.
Реформа міжбюджетних відносин обумовила зміни в структурі трансфертів.
Наприклад, якщо до 2014 р. у структурі трансфертів, що передаються з
державного до місцевих бюджетів традиційно, найбільшу частку займали дотації
вирівнювання та субвенції з соціального захисту населення, то, починаючи з 2015
р., центр ваги було зміщено в бік субвенцій.
Існуючий впродовж останніх років порядок формування доходів місцевих
бюджетів недостатньо стимулював місцеву владу до нарощення власної
ресурсної бази, позаяк посилення залежності місцевих бюджетів від трансфертів
з державного бюджету в переважній більшості відбувалося вищими темпами, ніж
зростали доходи місцевих бюджетів.
Щоправда, в 2016 р. ця тенденція була порушена, а зменшення частки
міжбюджетних трансфертів у доходах місцевих бюджетів пояснюється
випереджаючим зростанням власних доходів місцевих бюджетів та відсутністю
субвенції на підготовку робітничих кадрів. Якщо в 2015 р. базова дотація була
перерахована в обсязі 5,3 млрд грн, то в 2016 р. – 4,8 млрд грн, яку отримували 18
обласних бюджетів, 53 міста обласного значення, 385 районних бюджетів, а із
159 об’єднаних територіальних громад (ОТГ) базову дотацію отримували 125
бюджетів. На 2017 р. ця дотація передбачена для 293 бюджетів ОТГ [1].
Зазначене свідчить про дещо декларативний характер бюджетної децентралізації
в Україні та низьку податкоспроможність більшості місцевих бюджетів.
У 2015 році запроваджено механізм горизонтального фінансового
вирівнювання дохідної спроможності адміністративно-територіальних одиниць з
метою їх стимулювання до нарощення обсягів власних фінансових ресурсів та
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вирішення проблем неефективної бюджетної політики. Такі зміни дали змогу
зміцнити ресурсну базу місцевих бюджетів і сформувати передумови для
активізації процесу добровільного об’єднання територіальних громад.
Нова система міжбюджетних відносин торкнулася процесів формування
місцевих бюджетів ОТГ. Вони отримали можливість самостійно вирішувати
питання розвитку своєї території, формувати власні повноваження, органи
управління громади, їх структуру, доходи-видатки, отримувати з державного
бюджету кошти на розвиток інфраструктури, виконувати делеговані
повноваження (управляти школами, дитсадочками; організовувати первинну
медичну допомогу мешканцям; утримувати будинки культури, клуби, бібліотеки,
стадіони; надавати соціальну та адміністративну допомогу мешканцям через
територіальні центри).
Станом на січень 2017 р. в Україні утворено 366 ОТГ (159 – в 2015 р. та 207 –
у 2016 р.), бюджети яких мають прямі взаємовідносини з державним бюджетом.
За інформацією Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України, в 2016 р. у результаті реалізації бюджетної
децентралізації надходження до загального фонду місцевих бюджетів ОТГ з
урахуванням трансфертів зросли в 7 разів, порівняно з доходами місцевих
бюджетів 2015 р., які увійшли до складу ОТГ (з 1,1 млрд грн до 7,1 млрд грн),
при цьому також спостерігалося збільшення власних надходжень ОТГ (з 1 млрд
грн до 3,3 млрд грн відповідно) [2].
Перші досягнення реформи місцевого самоврядування в Україні станом на
січень 2017 р. засвідчили, що об’єднані громади забезпечували себе власними
доходами в середньому на 62%. В регіональному вимірі: найменше себе
забезпечують ОТГ на Заході України – на 30%; на Півдні – на 56%; в Центрі та на
Півночі – 64% та 66% відповідно; лідером є Схід України із коефіцієнтом
покриття власними доходами – 0,99 (за рахунок Краснолиманської міської
об’єднаної громади).
У 2016 р. зі всіх 159 ОТГ тільки новостворені ОТГ шести областей
(Дніпропетровської, Донецької, Полтавської, Чернігівської, Миколаївської та
Сумської) характеризувалися високою здатністю акумулювати власні фінансові
ресурси, всі решта потребували значної фінансової допомоги від центральних
органів влади.
За таких умов ще рано говорити про самостійність органів місцевого
самоврядування у виконанні своїх повноважень та позитивний вплив
децентралізації на розвиток ОТГ. Це свідчить про низьку податкоспроможність
місцевих бюджетів, незадовільну якість суспільних послуг, а отже, і низьку
результативність усієї системи міжбюджетних відносин. З огляду на те, що
бюджети місцевого самоврядування є базовою ланкою бюджетної системи,
нарощення дохідної частини місцевих бюджетів ОТГ та підвищення
ефективності поточних видатків є важливим питанням у контексті
децентралізації бюджетної системи.
Сучасна система міжбюджетних відносин залишається розбалансованою,
незважаючи на реалізовані кроки у напрямку адміністративно-фінансової
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децентралізації та зростання ролі місцевого самоврядування. Вирішення проблем
оптимізації системи міжбюджетних відносин в умовах розширення фінансової
самостійності місцевого самоврядування може базуватися на впровадженні низки
заходів, які здатні пришвидшити позитивні зміни, тому з метою вдосконалення
трансфертного методу вирівнювання за доходами та покращення надання якісних
публічних послуг доцільно МОН та МОЗ (як і передбачалося на етапі
запровадження реформи міжбюджетних відносин) пропонуємо розробити
галузеві стандарти з надання цих послуг, що дасть змогу забезпечити перехід від
кошторисного фінансування бюджетних закладів до фінансування саме
публічних послуг відповідно до їх визначеного переліку.
Також доцільно переглянути склад доходів місцевих бюджетів, що дасть
змогу зменшити трансфертну залежність від Державного бюджету України.
Наприклад, є сенс збільшити норматив відрахування з ПДФО, що сплачується
зареєстрованими платниками на території області до обласного бюджету, до 2025%, натомість 10% ПНП – зараховувати до державного бюджету.
Таким чином, важливе значення для забезпечення соціально-економічного
розвитку нашої держави є створення ефективно діючої системи міжбюджетних
відносин, основне призначення якої полягає у визначенні повноважень органів
місцевого самоврядування та модернізації бюджетної децентралізації.
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ОЦІНЮВАННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
Будзановський І. В., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Чуй І. Р.
Львівський торговельно-економічний університет
Фіскальна політика характеризує дії держави щодо централізації частини
виробленого ВВП та її суспільного використання. Вона здійснюється шляхом
упровадження різноманітних методів мобілізації державних доходів та розподілу
цих коштів за окремими напрямами державних видатків. Фіскальну політику
умовно поділяють на податкову і бюджетну.
Податкова політика характеризує діяльність держави у сфері оподаткування –
встановлення видів та співвідношення податків, визначення платників та підходів
до них, установлення ставок оподаткування, надання податкових пільг тощо.
Вона відображає як потреби держави у коштах, так і вплив податків на діяльність
підприємств і громадян. Формуючи свою податкову політику, держава шляхом
збільшення або скорочення частки податкових надходжень, зміни форм
оподаткування та податкових ставок, тарифів, звільнення від оподаткування
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окремих галузей виробництва, територій, груп населення сприяє зростанню або
спаду господарської активності, створенню сприятливої кон’юнктури на ринку,
умов для розвитку пріоритетних галузей економіки, реалізації збалансованої
соціальної політики [1, с. 213].
Бюджетна політика – це сукупність юридичних, економічних, організаційних
заходів під час складання бюджетів, регулювання бюджетного процесу,
управління бюджетним дефіцитом, організації бюджетного контролю. Вона
виявляється у формах і методах мобілізації бюджетних коштів та їх витрачанні на
різні потреби держави [2, с. 96]. Залежно від структури бюджетних видатків ця
політика може мати соціальне, економічне чи військове спрямування. Крім того,
бюджетна політика визначає засади бюджетного устрою країни і побудови її
бюджетної системи, а також організацію міжбюджетних відносин. Розглянемо
показники Державного бюджету України за 2012-2016 рр. на рис. 1.
Надходження до Державного бюджету України у 2016 році склали 616,3 млрд
грн, що на 81,6 млрд грн, або на 15,3 % більше, ніж у 2015 році, та на 78 %
більше, ніж у 2012 році. Податкові надходження складають основу доходів
бюджету – більше 80% у 2016 році.
Найбільші надходження до бюджету у 2016 р. становили:
- з податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з
урахуванням бюджетного відшкодування – 54,1 млрд грн, що на 36,2 % більше,
ніж у 2015 р.;
- з податку на додану вартість з ввезених на територію України товарів – 181,5
млрд грн, що на 30,8 % більше, ніж у 2015 р., що пояснюється зростанням обсягів
імпорту товарів та середнього обмінного курсу гривні до долара США;
- з податку на прибуток підприємств – 54,3 млрд грн, що на 56,3 % більше,
ніж у 2015 р., що обумовлено суттєвим збільшенням прибутку підприємств і
зміни порядку декларування та сплати податку;
- з податку на доходи фізичних осіб (у т.ч. військового збору) – 59,8 млрд грн,
що на 32,7 % більше показника 2015 р. і пояснюється збільшенням ставки
податку з 15% до 18% та бази оподаткування в результаті відміни ЄСВ з
працівників;
- з акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів – 55,1 млрд
грн, що на 42,1 % більше показника 2015 р. та обумовлене як збільшенням
обсягів виробництва деяких підакцизних товарів, так і змінами законодавства
(збільшення специфічної ставки акцизного податку на тютюнові вироби,
нафтопродукти), а також зростанням курсу гривні до євро;
- з акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних
товарів – 35 млрд грн, що на 43,9 % більше, ніж у 2015 р.;
- з ввізного мита – 20 млрд грн, що на 49,8 % менше, ніж у 2015 р., що
обумовлено відміною додаткового імпортного збору, незважаючи на зростання
обсягів імпорту товарів та середнього обмінного курсу гривні до долара США;
- з рентної плати за користування надрами – 39,7 млрд грн, що на 7,3 %
більше, ніж у 2015 році.
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Доходи, видатки і дефіцит Державного бюджету України
за 2012-2016 рр., млрд грн
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Рис. 1. Показники Державного бюджету України за 2012-2016 рр.
Видатки державного бюджету у 2016 р. зросли на 108 млрд грн, або на 18,7 %
порівняно з 2015 р. і склали 684,9 млрд грн. Основними видатками за напрямами
фінансування у 2016 році були:
- на оборону і безпеку держави – 121,3 млрд грн, що на 30% більше показника
2015 р.;
- на обслуговування державного боргу – 95,8 млрд грн, що 13,4 % більше, ніж
у 2015 р.;
- на соціальне забезпечення – 153,3 млрд грн, що на 47,3 % більше, ніж у 2015
р.;
- на перерахування трансфертів до Пенсійного фонду – 142,6 млрд грн
(збільшення на 47,8 млрд грн порівняно із 2015 р.);
- на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги
по догляду за інвалідами І чи ІІ групи, які фінансуються за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам, спрямовано 47,2 млрд. грн;
- на надання передбачених законодавством пільг та житлових субсидій
населенню, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету
місцевим бюджетам, – 46,4 млрд грн.
Дефіцит Державного бюджету України у 2016 р. склав 70,3 млрд грн, що на
25,1 млрд грн або 55,5% більше показника 2015 р. Рівень бюджетного дефіциту
становив 2,9% ВВП порівняно з 2,3% у 2015 р. Для фінансування бюджетного
дефіциту фактичні зовнішні запозичення склали: 25,9 млрд грн – випуск ОЗДП
(ставка 1,71% річних); 8,8 млрд грн – запозичення у Японського агентства
міжнародного співробітництва (плаваюча ставка Libor на момент запозичення
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0,07% річних), 0,8 млрд грн – у Міжнародного банку реконструкції та розвитку
(плаваюча ставка Libor зі спредом на момент запозичення 1,75%).
Серед позитивних аспектів реалізації державою своєї фіскальної політики слід
назвати:
- утримання дефіциту бюджету у межах 3% ВВП;
- забезпечення фінансування Збройних сил України;
- підвищення мінімальних соціальних стандартів;
- фінансування дефіциту Пенсійного фонду України;
- підтримка населення через механізм житлових субсидій;
- підтримка банківської системи та Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб.
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ВИКОРИСТАННЯ ОФШОРНИХ ЮРИСДИКЦІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ
УНИКНЕННЯ ТА УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ: ЕКОНОМІКОПРАВОВИЙ АСПЕКТ
Василечко Н.В., аспірант,
спеціальність «Економіка»
Науковий керівник: д.е.н., проф. Васильців Т.Г.
Національний інститут стратегічних досліджень
Історія використання офшорних зон для оптимізації податкового
навантаження та перерозподілу капіталу, особливо починаючи з 70-х років ХХ
століття, пройшла етапи як широкої популяризації, так і їх застосування як
особливого засобу ведення бізнесу в вузьких сферах, з частковим регулюванням з
боку держав або ж повною відсутністю такого.
Впродовж останнього десятиліття поняття офшоризації вже розглядається
частіше як суспільно-негативне явище, яке перешкоджає справедливому
розподілу суспільних благ і усуває можливість контролю оподаткування
прибутків транснаціональних компаній та бізнесу загалом.
Уряди розвинених країн світу, як і міжнародні організації, декларують
політику боротьби з використанням офшорних зон, впроваджуючи національні
механізми та засоби міжнародної співпраці для мінімізації можливості
приховування прибутків у низькоподаткових юрисдикціях.
Однак, незважаючи на сформоване суспільством на даному етапі строго
негативне ставлення до використання офшорів, важливо визначити економікоправову природу цього явища, в тому числі з наукової точки зору.
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Економічна наука сформувала певні усталені підходи до класифікації
способів мінімізації податкового навантаження, зокрема за ознакою їх
легальності.
Так, уникненням оподаткування (tax avoidance) вважають застосування
передбачених законодавством положень (лазівок) для зменшення податкового
навантаження.
Під ухиленням від сплати податків (tax evasion) розуміють умисне порушення
законодавчих норм шляхом зменшення податкової бази, подання недостовірної
інформації чи приховування об’єкта оподаткування.
В економічній науці та практиці застосовуються також поняття податкового
планування чи оптимізації податкового навантаження, які також є засобами
мінімізації податків шляхом використання законних механізмів.
Незважаючи на легальність одних засобів та незаконність інших, як
уникнення сплати податків, так і ухилення від оподаткування є негативними
явищами в макроекономічному аспекті.
Якщо аналізувати віднесення використання офшорних зон резидентами
України до ухилення від оподаткування чи уникнення сплати податків згідно з
національним законодавством, чи до злочинів у фінансовій сфері, то можна
зазначити наступне.
Статтею 212 Кримінального кодексу України визначено, що злочином є
умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що входять
в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене
службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми
власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення
юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов’язана їх сплачувати,
якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи
державних цільових фондів коштів у значних розмірах [1].
Таким чином, за відсутності спеціального регулювання оподаткування
прибутків бенефіціарів-резидентів, отриманих від діяльності їх господарюючих
суб’єктів за кордоном, використання офшорних юрисдикцій резидентами
України в більшості випадків взагалі не може вважатися злочином, оскільки в
податковому законодавстві України відсутній обов’язок сплати податків, які вже
були сплачені за кордоном (йдеться про випадки наявності двосторонніх угод
про уникнення подвійного оподаткування), або якщо прибуток був
реінвестований в інший господарюючий суб’єкт згідно із законодавством. В
інших випадках неможливим є одержання будь-яких доказів про виведений
капітал через ненадання класичними офшорами (Британські Віргінські острови,
Беліз, Панама тощо) інформації про зареєстровані на їхніх територіях компанії.
Варто зауважити, що наявна в Україні офіційна статистика свідчить про
значне використання саме тих юрисдикцій, які не є класичними офшорами, але
мають нижчу ставку податку порівняно з українською і дозволяють
застосовувати положення угод про уникнення подвійного оподаткування.
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Так, станом на 1 жовтня 2016 р. в Україну надійшли прямі іноземні інвестиції
з 125 країн світу. Із них 24,4% – із Кіпру, і лише 4% з Британських Віргінських
островів [2].
Зрозуміло, що такі дані щодо Кіпру та офшорів показують обсяги
реінвестицій в Україну з виведеного раніше за кордон капіталу, а тому їх можна
використовувати для аналізу особливостей офшоризації української економіки.
Кіпр не належить до переліку країн та територій, що затверджується Кабінетом
Міністрів України для визначення так званих «ризикових» юрисдикцій [3].
Більше того, між Урядом України та Урядом Республіки Кіпр укладена
Конвенція про уникнення подвійного оподаткування [4]. Кіпр дотримується
правил міжнародного обміну податковою інформацією і впродовж останніх років
не вважається офшором і згідно з міжнародними класифікаціями. Разом з тим,
відтік капіталу у цю країну, навіть зважаючи на його фактичну легальність,
спричинює значні втрати національного бюджету і національної економіки
загалом.
З цього можна зробити висновок, що якщо говорити про офшоризацію в
широкому розумінні цього терміна, то розмиття податкової бази може взагалі не
супроводжуватися порушенням законодавчих норм, однак спричиняти значний
негативний вплив на національну економіку та фінансову безпеку держави.
Самі офшорні юрисдикції – це визнані світом у геополітичному аспекті
держави чи території, які мають право самостійно встановлювати умови ведення
бізнесу та оподаткування в зоні дії їхнього права. Тому заборона офшорних
юрисдикцій як таких неможлива взагалі, так само як неможлива повна заборона
ведення господарської діяльності на таких територіях, оскільки це прямо
суперечить міжнародному праву та принципам вільної ринкової економіки.
Це чітко прослідковується у діяльності міжнародних організацій та
міжнародно-правових угодах, які встановлюють засоби протидії використання
офшорів виключно засобами контролю, міжнародного обміну інформацією та
правилами оподаткування бізнесу, виходячи з резидентства кінцевих
бенефіціаріїв держав-членів.
Отже, можна зробити висновок, що використання офшорних юрисдикцій
резидентами України в цілях розмиття податкової бази та мінімізації податкового
навантаження не можна ототожнювати з ухиленням від сплати податків як одним
із злочинів у фінансово-господарській сфері, оскільки з правової точки зору
відсутня об’єктивна сторона складу злочину, а з погляду економічної складової
значна частина випадків застосування офшорів є уникненням оподаткування, а не
ухиленням від сплати податків.
Разом з тим, саме явище офшоризації капіталу і податків є однією з загроз
фінансової безпеки держави, а тому розробка ефективних засобів протидії
використанню офшорів, в тому числі засобами міжнародної співпраці, повинна
бути одним з основних завдань як економічної політики держави, так і
економічної науки.
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Сучасна українська податкова система не відповідає вимогам і викликам
сьогодення. Вона не дає можливості конкурувати українським виробникам і
розвиватися бізнесу. Однак, чи будуть внесені зміни в Податковий кодекс, нести
за собою позитивні результати, – головне питання.
Оподаткування фізичних осіб – підприємців на загальній системі
оподаткування регулюється інструкцією [3]. Загальна система оподаткування для
фізичних осіб – підприємців має найбільш складну систему ведення бізнесу з
точки зору обліку та звітності. Проте вона дозволяє займатися будь-яким видом
діяльності та немає інших обмежень, що притаманні спрощеній системі
оподаткування. Спрощена система оподаткування вважається в наші дні більш
перспективною, ніж загальна, хоча не всі мають право до неї вдаватися.
Розглядаючи ці системи, можна сказати, що необхідно знизити податковий тиск
на підприємців, щоб оздоровити економіку.
В Україні з існуючих податків планується залишити 9 податків: 5
загальнодержавних – ПДВ, ПДФО, податок на виведений капітал, акцизний
податок, мито та платежі за використання природних ресурсів і 4 місцевих податок на нерухомість, на землю, сільськогосподарський податок та податок з
фізичних осіб - підприємців з статусом мікробізнесу та малого бізнесу.
Проектом ліберального Податкового кодексу планується встановити
мораторій на внесення змін до Податкового кодексу протягом трьох років з дня
набрання ним чинності.
Згідно з законопроектом [2] є пропозиції звільнення від відповідальності за
порушення податкового законодавства тих осіб, які задекларують свої доходи,
майно та майнові права. На добровільне декларування статків планується
виділити 6 місяців. Відповідні задекларовані доходи вважаються такими, що
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отримані та оформлені без порушення норм законодавства. Такі особи не
зобов’язані повідомляти джерела своїх доходів.
Розробники ліберального Податкового кодексу пропонують розділити
Державну фіскальну службу на сервісну службу - ,,щоб бізнес і податківці забули
адреси одне одного,, - та службу фінансових розслідувань, яка буде моніторити
інформацію про платників податків і лише у 100%-ній впевненості у вчиненні
правопорушень здійснювати розслідування.
Лібералізація ставок, нове ставлення до мікробізнесу, податок на виведений
капітал, дерегуляція – все це сприяє лібералізації. Мікробізнес поділяється на дві
категорії: перша – бізнес, який має обсяг доходу на рік до 2 млн грн, друга – до 5
млн грн [1].
Перша категорія буде сплачувати фіксований податок у розмірі 500 грн на
місяць. Друга категорія – 2% від обороту [2]. Такі дві категорії три роки, за
пропозиціями, не повинні застосовувати розрахунковий апарат. Це буде
величезний крок з боку держави по відношенню до мікробізнесу, до
самозайнятих людей. Цим держава продемонструє бізнесу свою довіру. Бізнес, у
свою ж чергу, відновить до держави довіру, якої на сьогоднішній день просто не
існує. У ліберальному ПКУ чітко прописані умови існування мікробізнесу задля
уникнення зловживання, оскільки ми бачимо, що нею "користуються" великі
компанії, переймаючи всі її пільги.
У новому кодексі є розділ про податок на виведений капітал (ПВК). Суть
цього податку: бізнес, що реінвестуватиме прибуток у власне виробництво, буде
звільнятися від сплати податку на прибуток.
Стосовно ПДВ, то проектом пропонується запропонувати автоматизований
реєстр заяв про повернення сум бюджетного відшкодування, розпорядником
якого стане Мінфін. Заяви до реєстру будуть вноситися ДФС протягом
операційного дня їх отримання фіскалами в хронологічному порядку. Дані про
відшкодування суми до реєстру вноситиме казначейська служба.
Платник відповідно до проекту зможе звернутись із заявою про проведення
службового розслідування стосовно відповідних посадових осіб контролюючих
органів у разі, якщо в їх діях були факти зловживань чи перевищення
повноважень, що, в свою чергу, завдало матеріальної шкоди платнику податків
або перешкодило його господарській діяльності. Суми помилково та/або надміру
сплачених грошових зобов’язань, не повернуті платнику платників у строк,
вважаються заборгованістю бюджету. На суму такої заборгованості
нараховується пеня на рівні 120% облікової ставки НБУ, встановленої на момент
виникнення пені, протягом строку її дії [1].
Аналізувати, чи позитивними будуть такі зміни для економіки країни, досить
складно. Лише практика покаже, позитивні чи негативні зрушення. Дотримання
закону має бути головним для державних органів, платників податків та інших
суб’єктів податкових відносин.
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Концептуальні
підходи
до
бюджетного
забезпечення
місцевого
самоврядування є логічними. Але системний аналіз запропонованих змін дає
можливість виокремити низку значних ризиків реалізації децентралізаційної
реформи.
1. У Законі про Державний бюджет України на 2017 рік зі складу освітньої та
медичної субвенцій виключені видатки на комунальні послуги та енергоносії
(майже 20% від усіх видатків: 22% по освіті та 13% по охороні здоров’я) [1], вони
повністю передані на фінансування місцевим бюджетам за власний рахунок. Ідея
правильна, але механізм її реалізації може призвести до значного погіршення
якості послуг, що надаються громадянам. З огляду на це органи місцевого
самоврядування будуть змушені відволікати власні ресурси для забезпечення
належного фінансування делегованих повноважень у цих сферах.
2. В обсязі медичної субвенції заплановано врахувати видатки окремих
державних програм, що зменшить фінансування програм, спрямованих на
забезпечення нагальних потреб охорони здоров’я місцевого значення.
3. Законом про Державний бюджет України на 2017 рік передбачено передачу
на фінансування з міських бюджетів 30 закладів охорони здоров’я [1], що
перебувають у сфері управління МОЗ і належать до спеціалізованої медичної
допомоги, без жодного ресурсного збалансування. Усі ці видатки належать до
третинного рівня медичної допомоги, є відповідальністю держави і жодним
чином не можуть фінансуватися з міського рівня.
4. Мінфін пропонує за рахунок освітньої субвенції фінансувати не всю
зарплату, а тільки педагогічному персоналу [2]. А це лише 75% працівників
закладів освіти на місцевому рівні. Таким чином, з 2017 р. 25% працівників у
загальноосвітніх закладах, що забезпечують навчальний процес, органи
місцевого самоврядування повинні фінансувати за власний рахунок. І це
коштуватиме їм 9,2 млрд грн. На сьогодні всі видатки у галузі дошкільної та
позашкільної освіти повністю фінансуються за власні кошти місцевих бюджетів.
І додаткового навантаження по загальній середній освіті більшість місцевих
бюджетів не витримає.
5. У Законі про Державний бюджет України на 2017 рік не передбачено
субвенції на пільгове перевезення окремих категорій громадян [1], що фактично
позбавить пенсіонерів, дітей війни, учасників війни, ветеранів праці тощо
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державних гарантій на безплатний проїзд. Додаткове навантаження місцевих
бюджетів становитиме 2,2 млрд грн. Слід зазначити, що право на пільговий
проїзд закріплено державою, а не органами місцевого самоврядування.
6. Крім соціальних пільг, в органів місцевого самоврядування виникають
серйозні проблеми з необхідністю здійснення видатків у сфері ЖКГ.
6.1. У бюджеті не передбачено субвенцій на погашення заборгованості з
різниці в тарифах минулих років [1]. А це додаткове навантаження на місцеві
бюджети у вигляді 7,3 млрд грн. За даними Мінрегіонбуду, держава не
розрахувалася за борги, що виникли в 2013-2015 рр. через економічно
необґрунтовані тарифи, встановлені національним регулятором. У комунальних
підприємств відсутні ресурси для покриття таких витрат. Це призводить до того,
що вони змушені спрямовувати свої обігові кошти на погашення боргів, які
виникли не з їхньої вини.
6.2. У бюджеті відсутня компенсація на покриття пені та штрафів, накладених
НАК "Нафтогаз України" на комунальні підприємства, внаслідок чого
заблоковано рахунки 104 підприємств. Такі штрафні санкції виникли не з вини
органів місцевого самоврядування, а внаслідок того, що держава не передбачала
місцевим бюджетам вищенаведеної субвенції в 2013-2015 рр.
6.3. У бюджеті не передбачено механізм покриття втрат місцевих бюджетів
унаслідок прийняття рішення Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо підвищення у 2,5
рази тарифів на електроенергію для зовнішнього освітлення населених пунктів.
Це призведе до додаткових втрат органів місцевого самоврядування на суму
понад 1,2 млрд грн (коефіцієнт збільшено з 0,25 до 0,6 з 1 березня 2016-го) [3].
7. Окремої уваги заслуговують і компенсатори, які пропонує уряд для
місцевого самоврядування. А вони насправді є в обсязі 14,9 млрд грн. додаткової
дотації місцевим бюджетам. Але не всім, а лише обласним (5,9 млрд) і
районним (9,0 млрд) бюджетам. Видатки на оплату комунальних послуг та
енергоносіїв у галузі освіти та охорони здоров’я на місцевий рівень передано без
жодних компенсаторів і передачі стабільних джерел надходжень для міст
обласного значення та об’єднаних територіальних громад, тоді як для штучного
рівня органів місцевого самоврядування (районний, обласний) передбачено
значний ресурс, який не відповідає обсягу їх повноважень. Левова частка
публічних послуг надається саме в населених пунктах органами місцевого
самоврядування, а не районними та обласними радами, які отримують прямі
преференції з державного бюджету. Це призведе до невідповідності між
функціями і повноваженнями місцевого самоврядування та ресурсами,
необхідними для їх виконання. Така ситуація ставить керівників об’єднаних
територіальних громад і міст обласного значення у значну залежність від
обласної та районної влади. Фактично вони змушені будуть звертатися до
керівників МДА з проханням виділити додаткові ресурси на забезпечення потреб
бюджетних галузей. Таке рішення зовсім не відповідає принципам
децентралізації. Внаслідок цього буде пригальмовано процес об’єднання громад і
відбудеться відтік назад децентралізаційної реформи, що може спричинити
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негативні тенденції перенесення повноважень на вищий рівень, що зрештою
зведе нанівець усі докладені зусилля з децентралізації.
Залишається сподіватися, що компроміс буде знайдено у стінах парламенту і
всі вищезазначені ризики для місцевого самоврядування буде знято у
державному бюджеті на 2018 рік.
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РЕФОРМУВАННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В
УКРАЇНІ
Дяків І. І., бакалавр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Мединська Т. В.
Львівський торговельно-економічний університет
У процесі реформування спрощеної системи оподаткування науковці активно
обговорюють щоразу нові зміни у Податковому кодексі України та шукають різні
способи удосконалення цієї системи оподаткування. На даний момент
сформована податкова система України потребує подальшого реформування.
Особливу увагу варто приділити спрощеній системі оподаткування, адже вона є
стимулом і важелем впливу на всіх платників податку в країні. Досліджуючи
дане питання, можна зробити висновки, що у законодавстві є певна
некоректність, яка призводить до ототожнення відсоткової та фіксованої ставок
оподаткування та створює умови для термінологічної плутанини із
застосуванням різних за сутнісними ознаками та призначенням дефініцій. Усе це
переконливо доводить необхідність уточнення назви податкової ставки й
обґрунтування законодавчо затвердженої новації [1, с. 91].
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. До нього належить спрощена система оподаткування, обліку і звітності
[2, с. 5].
Юридична особа чи фізична особа-підприємець може самостійно обрати
спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає встановленим
вимогам та реєструється платником єдиного податку у порядку, визначеному
Податковим кодексом України [2, с. 6].
Спрощена система оподаткування дещо реформувалася. Зменшено кількість
груп платників єдиного податку з 6 до 4 гуп:
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1 група: підприємці, які здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з
торгівельних місць на ринках або здійснюють господарську діяльність по
наданню побутових послуг населенню.
Кількість найманих працівників – 0.
Обсяг доходу – до 300 тисяч гривень на рік (раніше – 150 тисяч гривень на
рік).
Ставка – до 10% мінімальної заробітної плати (з січня 2015 року мінімальна
ЗП складає 1 тисяча 218 гривень) [3].
2 група: підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання
послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку або населенню,
здійснюють виготовлення або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного
господарства.
Кількість найманих працівників – до 10 осіб.
Обсяг доходу – до 1,5 мільйона гривень (раніше – до 1 мільйона гривень).
Ставка – до 20% мінімальної заробітної плати (з січня 2015 року мінімальна
ЗП складає 1 тисяча 218 гривень) [3].
3 група: фізичні особи-підприємці та юридичні особи.
Кількість найманих працівників – не обмежена.
Обсяг доходу – до 20 мільйонів гривень.
Ставка – 2% доходу (раніше – 3 або 5%) – за умови окремої сплати ПДВ; 4%
доходу (раніше – 5 або 7%) – за умови включення ПДВ до складу єдиного
податку [3].
4 група: сільгоспвиробники, в яких частка сільськогосподарського
товаровиробництва за попередній рік дорівнює або перевищує 75%.
Кількість найманих працівників – не обмежена.
Обіг коштів – не обмежений.
Ставка:
- для ріллі, сінокосів або пасовищ (крім ріллі, сінокосів та пасовищ, які
розташовані в гірських зонах та поліських територіях, а також ріллі, сінокосів та
пасовищ, що знаходяться у власності сільськогосподарських товаровиробників,
які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) і переробці продукції
рослинництва на закритому ґрунті, або наданні їм у користування, в тому числі
на умовах оренди) – 0,45%;
- для ріллі, сінокосів або пасовищ, розташованих у гірських зонах та
поліських територіях – 0,27%;
- для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у
гірських зонах та поліських територіях) – 0,27%;
- для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та поліських
територіях, – 0,09%;
- для земель водного фонду – 1,35%;
- для ріллі, сінокосів або пасовищ, що знаходяться у власності
сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві
(вирощуванні), переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті або
наданні їм в користування, в тому числі на умовах оренди – 3% [3]
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Єдиному податку притаманні загальні юридичні ознаки, властиві будь-якому
податку, але деякі з ознак, такі як обов’язковість, адресність до бюджету,
національний характер, безвідплатність, мають особливий прояв при сплаті
єдиного податку. Це пов’язано з тим, що даний податок наділений специфічними
ознаками, даний податок належить до місцевих податків [4].
Застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності надає
суб’єкту малого підприємництва низку переваг:
– спрощення процедури і порядку реєстрації платника податку (суб’єкти
малого підприємництва можуть перейти на сплату єдиного податку як з початку
року, так і з початку будь-якого кварталу);
– значно спрощуються розрахунки, пов’язані з визначенням сум податків;
– надається право вибору сплати ПДВ, проте, поряд з перевагами спрощеної
системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва, існують і певні вади,
що стримують розвиток малого підприємництва в Україні, зокрема: – обмеження
обсягів виручки суб’єктів малого бізнесу, які дають право використовувати
спрощену систему оподаткування [4, с. 184].
Отже, розглянувши переваги спрощеної системи оподаткування, можна
зробити висновок, що платникам стало простіше і легше сплачувати податок, до
місцевих бюджетів збільшилися надходження коштів, знизилася дискримінація
дрібних підприємств. Проте ця система має і свої недоліки, а саме: багато
підприємців змушені були піти з офіційного ринку до «тіньового», спосіб
вимірювання податкового навантаження може стати надмірним для деяких
підприємців, що негативно впливає на ефективність спрощеної системи
оподаткування.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ
ОПОДАТКУВАННЯ
Зварич М. П., магістр,
спеціальність “Облік і оподаткування”
Науковий керівник: к.е.н., доц. Мельник Н. Б.
ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника”
Вибір системи оподаткування є початковим завданням при створенні кожного
суб’єкта підприємницької діяльності з метою ведення ефективної господарської
діяльності, оптимізації податкових платежів та отримання економічної вигоди.
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На даний момент в Україні чинним законодавством закріплені загальна
система оподаткування та спеціальні податкові режими (спрощена система
оподаткування), вибір яких доступний як юридичним, так і фізичним особампідприємцям.
Спеціальний податковий режим – це система заходів, що визначає особливий
порядок оподаткування окремих категорій господарюючих суб’єктів [1].
Законодавчою основою ведення малого бізнесу та застосування спрощеної
системи оподаткування, обліку і звітності в Україні є:
– Податковий кодекс України [1];
– Закон України “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього
підприємництва в Україні” [2];
– Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”
[3];
– Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт суб’єкта
малого підприємництва” [4].
Спеціальні податкові режими встановлюються та застосовуються у випадках і
порядку, визначених виключно Податковим кодексом. Крім того, він передбачає
особливий порядок визначення елементів податку та збору, звільнення від сплати
окремих податків та зборів.
Для суб’єктів підприємницької діяльності, які можуть застосовувати
спеціальний податковий режим, діють визначені розділом ХIV Податкового
кодексу обмеження та відповідні умови для його застосування, а саме: юридичні
особи та фізичні особи-підприємці на спрощеній системі оподаткування мають
деякі обмеження у видах діяльності (обмін валюти, реалізацію дорогоцінних
металів і каменів, діяльність у сфері фінансового посередництва тощо), кількості
працівників і доходу таких суб’єктів підприємницької діяльності [1].
Спрощена система оподаткування, обліку та звітності є інструментом надання
субсидій частині виробників товарів та послуг. В економічній теорії субсидія
означає будь-яку фінансову або іншу допомогу, яку держава надає суб’єктам
господарювання або їх групам на вибірковій основі. Спрощена система
оподаткування в Україні є способом надання такої допомоги. По-перше, одним із
компонентів системи є зменшення вимог до обліку та звітності, що зменшує
адміністративні витрати тих суб’єктів господарювання, які застосовують систему
спрощеного оподаткування. По-друге, система спрощеного оподаткування
дозволяє зменшувати обсяг податків, який сплачують суб’єкти господарювання
[5].
Перевагами спрощеної системи оподаткування для юридичних та фізичних
осіб-підприємців є:
1. Простота нарахування єдиного податку.
2. Спрощене ведення обліку і відносна простота заповнення звітності [4].
3. Звільнення від сплати платником єдиного податку низки податків і
обов’язкових платежів.
4. Можливість не використовувати реєстратори розрахункових операцій
(oкрім для 1-ї групи – реалізації технічно складних побутових товарів, які
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підлягають гарантійному ремонтові; для 2-ї та 3-ї – якщо обсяг доходу протягом
календарного року не перевищує 1 000 000 гривень).
5. Можливість бути платником ПДВ за власним бажанням (3-я група –
підприємці, які застосовують ставку єдиного податку 5%, можуть добровільно
зареєструватися платниками ПДВ і перейти на сплату єдиного податку за
ставкою 3%) [1].
Недоліками спрощеної системи оподаткування є:
1. Обмеження у видах діяльності, обсязі доходу і кількості працівників.
2. Відсутність можливості добровільної реєстрації платником ПДВ у фізичних
осіб-підприємців.
3. Негативні нюанси роботи фізичних осіб-підприємців з юридичними
особами на загальній системі (платники єдиного податку 2-ї групи мають право
продавати товари юридичним особам на загальній системі, але надавати послуги
тільки платникам єдиного податку та/або населенню, а також здійснювати
виробництво, продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства,
тому складність і трудомісткість відстеження не тільки системи оподаткування, а
й групи платника провокує підприємство шукати контрагентів із “загальним”
статусом).
4. Обов’язкова сплата ЄСВ у мінімальному розмірі для 1-ї (в межах до 10%
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня звітного
року з розрахунку на місяць) та 2-ї (в межах до 20% мінімальної заробітної плати
з розрахунку на місяць, установленої на 1 січня звітного року) груп платників
єдиного податку незалежно від результату діяльності. При цьому сплата
мінімального ЄСВ платниками 3-ї групи, як і сам податок, є для них перевагою
порівняно з системою оплати ЄСВ фізичних осіб-підприємців на загальній
системі оподаткування.
5. Платники єдиного податку 1-ї – 3-ї групи повинні здійснювати розрахунки
за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій
формі (готівковій та/або безготівковій) [1].
Сьогодні спрощена система оподаткування, обліку та звітності є основним
інструментом підтримки малого бізнесу в Україні. За роки існування в Україні
вона продемонструвала свою важливість не лише як фіскальний інструмент, а
також як засіб збереження соціальної стабільності і стимул розвитку
підприємництва. Переваги та недоліки системи є предметом активного
обговорення в контексті підготовки податкової реформи, що визначена як один із
пріоритетних напрямків економічного реформування в країні.
Оцінюючи недоліки та недосконалість чинної системи оподаткування
суб’єктів малого підприємництва, на наш погляд, представникам влади необхідно
доопрацювати положення Податкового кодексу України, в якому доцільно
усунути перепони на шляху розвитку та співпраці різних за розмірами
підприємств задля динамічності та розвитку не лише суб’єктів малого
підприємництва, але й економіки загалом. На сьогодні, незважаючи на певні
недоліки, спрощена система оподаткування не має в Україні ефективнішої
альтернативи, тому, на наш погляд, залишиться актуальною протягом
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найближчого десятиріччя.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ
В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Кравцова О. В., бакалавр,
Браточенко О. О., бакалавр,
напрям підготовки «Фінанси і кредит»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Західна О. Р.
Львівський національний університет ім. Івана Франка
У сучасних умовах найбільш ефективним інструментом управління
економікою в процесах децентралізації є питання використання місцевих
бюджетів як базового елементу фінансового забезпечення повноважень
державних та місцевих органів влади у процесі виконання конституційних
завдань. Оскільки у розпорядженні місцевого самоврядування перебувають усі
фінансові ресурси, які зосереджені у місцевих бюджетах, особливості їх
формування та використання є актуальними у сьогоденні.
Аналізу та дослідженню організації місцевих бюджетів до та в умовах
децентралізації присвячено багато наукових праць таких українських та
зарубіжних науковців як Н. Бикадорова, Г. Возняк, О. Кириленко, І. Луніна, М.
Мельник, А. Пелехатий, В. Федосов, В. Христинка та інші.
Варто згадати, що перший етап щодо реалізації бюджетної децентралізації
відбувся у 2015 році: були прийняті зміни до Бюджетного та Податкового
кодексів України, які стосувалися передачі органам місцевого самоврядування
додаткових бюджетних повноважень і закріплення стабільних джерел доходів
для їх реалізації.
Дані зміни стосувались, зокрема, збільшення прав органів місцевого
самоврядування, надання їм самостійності в питаннях, що стосуються
наповнення відповідних бюджетів, що належать до їх компетенції, і здійснення
видаткових повноважень.
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Також зміни у законодавстві мали закріплювати розширення джерел
формування доходів у місцевих бюджетах за допомогою передачі певних доходів
з державного бюджету до вищеназваних. Окрім цього, було запроваджено новий
податок – акцизний – з кінцевих продажів та збільшенням бази оподаткування на
нерухомість.
Варто відзначити, що відбулося впровадження системи горизонтального
вимірювання податкоспроможності регіонів у залежності від величини
надходжень на одного мешканця. Даний новий механізм бюджетного
регулювання вирівнює податкоспроможність за одним видом податку – податку
на доходи з фізичних осіб, а для здійснення видатків щодо делегованих
державою повноважень на рахунок галузей освіти та охорони здоров’я введено
нові субвенції з державного бюджету, відповідно, місцевим бюджетам – це
субвенції освіти та медицини.
Аналізуючи надходження до бюджетів, бачимо: доходи місцевих бюджетів
зросли в результаті здійснення першого етапу бюджетної децентралізації. За
перше півріччя 2017 року надходження власних доходів загального фонду
місцевих бюджетів України зросли на 22 млрд. гривень. Це + 34% в порівнянні з
аналогічним періодом минулого року і склало 87 млрд. гривень [1].
Доходи загального фонду 366 бюджетів об’єднаних територіальних громад у
січні-квітні 2017 р. в порівняльних умовах зросли на 0,8 млрд. грн., або 47,1 %.
При цьому по єдиному податку темп зростання складає 63,0 %, по податку на
доходи фізичних осіб – 52,8 %, акцизному податку з роздрібної торгівлі – 41,3 %.
Такий стан виконання місцевих бюджетів дає можливість місцевим органам
влади забезпечувати функціонування закладів бюджетної сфери та самостійно
вирішувати питання розвитку громад [2].
На виконання місцевих бюджетів вагомий вплив здійснюють міжбюджетні
трансферти. Тому важливим є вдосконалення механізму надання міжбюджетних
трансфертів, як з державного бюджету до місцевих, так і до місцевих з інших
місцевих бюджетів.
Характеризуючи стан надання міжбюджетних трансфертів, бачимо: урядом
забезпечується виконання всіх зобов’язань згідно з бюджетним законодавством,
зокрема в частині перерахування міжбюджетних трансфертів.
Загальний обсяг трансфертів із державного бюджету місцевим бюджетам на
2017 р. становить 224,4 млрд. грн., у тому числі загального фонду – 220,9 млрд.
грн., спеціального фонду – 3,6 млрд. грн.[3]
Із загального фонду державного бюджету передбачається надати місцевим
бюджетам дотації в сумі 22,9 млрд. грн., що у 3,3 рази більше, ніж визначено на
2016 р., з них: базову дотацію в обсязі 5,8 млрд. грн., що майже на 1 млрд. грн.
більше, ніж у 2016 р.; стабілізаційну дотацію в обсязі 2 млрд. грн.; додаткову
дотацію на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання
закладів освіти та охорони здоров’я в обсязі 14,9 млрд. грн. Також надано
субвенції в сумі 198 млрд. грн., або на 9,5 % більше показника на 2016 р.,
зокрема: освітню субвенцію в обсязі 41,9 млрд. грн., що майже на 3 млрд. грн.
або на 6,6 % менше показника 2016 р. та медичну субвенцію в обсязі 46,8 млрд.
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грн., що на 2,4 млрд. грн. або на 5,4 % більше, ніж було передбачено на 2016 р.
[3].
Отже, необхідно сприяти посиленню децентралізації, що збільшить
бюджетний потенціал місцевих бюджетів, забезпечить органи місцевого
самоврядування потрібною кількістю фінансових ресурсів.
Процес децентралізації дасть змогу надати фінансову самостійність органам
місцевої влади і, на противагу цьому, підвищить рівень контролю державними
органами напрямків та результативності використання коштів бюджетів.
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МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ
У КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Мельник С. В., молодший спеціаліст,
спеціальність “Фінанси, банківська справа та страхування”
Науковий керівник: к.е.н., доц. Боднарюк І. Л.
Технічний коледж НУВГП, м. Рівне
Україні властива централізована модель формування бюджетних доходів.
Місцеві органи більшість своїх податків перераховують до державного бюджету,
тому існує потреба проведення реформ. Актуальним завданням для України на
сьогодні є збільшення доходів місцевих бюджетів, зокрема внаслідок
децентралізації фінансових ресурсів держави.
Децентралізація – це система управління, за якої частина функцій центральної
влади переходить до місцевих органів самоуправління; скасування або
послаблення централізації [2, с. 209].
Децентралізацію умовно можна поділити на два етапи : добровільний та
системний. Перший етап включає ухвалення низки законів, зокрема Закону
України «Про співпрацю територіальних громад», Закону України «Про
об’єднання територіальних громад» та інші. Другий етап передбачає внесення
змін до Бюджетного, Податкового, Земельного та Водного Кодексів, до
Конституції України щодо місцевого самоврядування, місцевих органів
виконавчої влади та інше.
Оцінити рівень фінансової децентралізації в Україні можна за допомогою
коефіцієнта фінансової децентралізації за доходами Зведеного бюджету України:
Д
(1)
КФДдб = мб,
Дзб

де КФДдб – коефіцієнт фінансової децентралізації за доходами Зведеного
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бюджету України;
Дмб – доходи місцевих бюджетів;
Дзб – доходи зведеного бюджету [1, c. 126].
Так, у 2014 році коефіцієнт фінансової децентралізації складав 22,63%, що
характеризує частку доходів місцевих бюджетів у зведеному бюджеті. У 2015
році коефіцієнт фінансової децентралізації зріс на 1,12%, що є позитивним, проте
у 2016 році спостерігаємо зниження до 22,17%, що на 1,58% нижче значення
2012 року (рис. 1). Очевидно, що значення даного показника є низьким і свідчить
про недостатній рівень фінансової децентралізації, адже близько 80% коштів
розподіляється централізовано через державний бюджет.
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Рис. 1. Коефіцієнт фінансової децентралізації за 2014-2016 рр.
Зростання ролі місцевих органів влади в управлінні фінансовими ресурсами
держави сприяє вирішенню численних проблем у сфері місцевих бюджетів в
Україні, а підвищення значимості місцевих фінансів у реалізації соціального й
економічного реформування є визначальним чинником подальшого розвитку
країни. Забезпечення місцевого самоврядування стабільними та достатніми
фінансовими ресурсами – запорука становлення дієздатної та ефективної
місцевої влади.
Реформа визначає п’ять кроків щодо реалізації децентралізації влади,
зокрема:
- визначити територіальну основу органів місцевого самоврядування та
виконавчої влади (створити трьохрівневу систему адміністративнотериторіального устрою в Україні);
- розмежувати повноваження між органами місцевого самоврядування різних
рівнів (необхідно найбільш важливі для людей повноваження передати на
найближчий до людей рівень влади);
- розмежувати повноваження між органами місцевого самоврядування та
виконавчої влади (передати основні повноваження місцевих держадміністрацій
органам місцевого самоврядування. Виконавчій владі залишити тільки право
контролю);
- визначити, скільки ресурсів треба на кожному рівні (потрібно повністю
оновити бюджетну систему. Громади повинні мати власні бюджети, можливість
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об’єднувати зусилля і фінанси. Тоді у них з’являться ресурси для вирішення
нагальних питань і розвитку);
- зробити органи місцевого самоврядування підзвітними перед виборцями і
державою (люди почнуть розуміти, що від їхнього голосування залежить, чи
добре працюватиме для них місцева влада. А отже від самих мешканців залежить
якість життя).
Щодо визначення територіальної основи органів місцевого самоврядування та
виконавчої влади, відбулося об’єднання громад задля більш ефективного
формування та використання коштів місцевих бюджетів, окрім того, є і
перспективні плани щодо об’єднання громад на об’єктивну вимогу реформи
децентралізації (табл. 1). У даній таблиці нами визначено для дослідження
сегмент Західного регіону України.
Бачимо, що лідером у напрямі об’єднання громад є Тернопільська область, де
проведено 36 об’єднань громад, у Хмельницькій – 26 об’єднань, а 13 ще у
перспективі, у Львівській - реформовано 25 громад, а 75 – у планах. У
Рівненській області реформовано лише 19 громад, у перспективних планах
формування 6 ОТГ.
Об’єднання громад областей Західного регіону
у напрямі забезпечення реформи децентралізації [3]
Назва області

Загальна

в тому числі

Таблиця 1

міських

селищних

сільських

Об'єднані
громади

Перспективні
плани

ІваноФранківська

516

15

24

477

12

11

Волинська

412

11

22

379

20

20

Львівська

711

44

34

633

25

75

Рівненська

365

11

16

338

19

6

Тернопільська

615

18

17

580

36

4

Закарпатська

337

11

19

307

5

1

Хмельницька

605

13

24

568

26

13

Чернівецька

271

11

8

252

18

8

Разом

3832

134

164

3534

161

138

Таке територіальне реформування та об’єднання громад дасть можливість
оптимізувати формування доходів та видатків місцевих бюджетів, забезпечить
громадам вищий рівень конкурентоспроможності та перспективності розвитку.
Таким чином, територіальні громади зможуть самостійно формувати та
використовувати місцеві бюджети, це забезпечить бюджетну автономію та
фінансову незалежність місцевих бюджетів.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МЕДИЧНОЇ РЕФОРМИ
В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Мидлик Ю. І., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Західна О. Р.
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Реформа охорони здоров’я — це перша в переліку проблем, яка турбує
громадян України. В умовах децентралізації Міністерство охорони здоров’я має
на меті створення можливостей надання якісних і доступних медичних послуг,
не збільшуючи при цьому податкового навантаження на людей.
Реформування у сфері медицини в Україні проходить три основні етапи:
створення базового рівня на рівні об’єднаних територіальних громад; створення
мережі другого рівня, що полягає у формуванні госпітальних округів на рівні
майбутніх укрупнених районів; створення єдиного медичного простору на рівні
держави, де пацієнт може отримати послугу в будь-якому місті України. За
кожним рівнем буде закріплено певні повноваження та функції органу влади [4].
Першим кроком на шляху реалізації реформи було прийняття змін до
Бюджетного та Податкового кодексів України. Наслідком цих змін стали
позитивні результати фінансової децентралізації, а саме: щорічне зростання
обсягів власних ресурсів місцевих бюджетів, їх частки в структурі зведеного
бюджету України, можливість органів місцевого самоврядування спрямовувати
кошти на видатки розвитку та реалізація інфраструктурних проектів. Наприклад,
зростання власних ресурсів місцевих бюджетів у 2016 році - 146,6 млрд. грн., а у
2017 році - 170,7 млрд. грн., що на 16% більше у порівнянні з 2016 роком і на
65% - з 2015 роком [4].
Фінансові ресурси місцевих бюджетів дозволять громадам у сфері медичної
реформи організовувати надання первинної медичної допомоги мешканцям
громад та фінансувати послуги вторинної медицини. Для виконання цього
завдання необхідно створити госпітальні округи.
Госпітальний округ – це інструмент для співробітництва громад, де всі
рішення приймаються кожним учасником окремо. Остаточний перелік округів
затверджуватиме уряд. При цьому всі обласні державні адміністрації мають
виходити з критеріїв формування округу, встановлених Постановою Кабінету
Міністрів України «Порядок утворення госпітальних округів» [4]. Вони є суто
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технічними: округ повинен мати такі межі і такий набір закладів, щоб у
перспективі на його основі можна було створити ефективну і сучасну медичну
мережу.
Після формування меж округів розпочнеться поступова їх розбудова у
співпраці з місцевою владою. У 2017 році місцевим радам кожного округу, а
саме: районним, міським, міст обласного значення, ОТГ, запропонували створити
спільний майданчик для координації рішень та розробки спільної позиції щодо
майбутнього округу – Госпітальну раду [4].
Після створення на місцях Госпітальних рад розпочнеться процес
впорядкування стаціонарної мережі згідно з критеріями, розробленими
Міністерством охорони здоров’я [2].
Але попри усі ці позитивні зміни існують і певні проблемні питання, а саме:
проблема із забезпеченням охорони здоров’я. Зокрема, в окремих регіонах
громадам складно розподіляти ресурси на місцеву інфраструктуру медичної
допомоги, яку повинні фінансувати на місцях, і передавати кошти на вторинну
медичну допомогу. Адже на медичну субвенцію передбачено недостатньо
грошових надходжень. Якщо раніше із загальної суми, яка виділяється з
державного бюджету, була присутня частка первинної і частка вторинної
допомоги, то сьогодні ця межа стерта. Адже із загальної суми медичної субвенції,
що виділятиметься об’єднаним територіальним громадам, відбудеться розподіл.
У концепції реформи не було враховано всіх нюансів підпорядкування
медичних установ. Так, не визначено джерела фінансування відомчих лікарень, а
працівники відомства, котрому підпорядкована лікарня, втрачають можливість
користуватися її послугами [3].
Питання медичної реформи вимагає подальшого доопрацювання, достатнього
фінансового забезпечення та інформування членів громад про те, як зміниться
надання медичних послуг після децентралізації.
Основною метою цих змін є модернізація медичної інфраструктури, а також
перехід на оптимальну модель надання медичних послуг в державі, створення
єдиного медичного простору, де пацієнт може отримати якісну послугу в будьякому місці країни.
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ЧИННИКИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА СТАБІЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ
СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Наконечна Н. В. к.е.н.,
доцент кафедри фінансів та обліку
Львівський державний університет внутрішніх справ України
Належний рівень фінансової безпеки забезпечують здійснення моніторингу і
визначення основних загроз для своєчасної розробки та здійснення практичних
заходів зниження негативного впливу чи ліквідації загроз, які поділяють на внутрішні та зовнішні, існуючі та можливі. Критерієм поділу загроз на існуючі та
можливі є порогове значення індикатора, який характеризує загрозу. Із
перевищенням порогових значень загрози стають існуючими або наявними.
Найсуттєвіші загрози фінансовій безпеці країни знаходяться у сфері грошовокредитних відносин та банківської діяльності. Саме серйозні помилки у
фінансовій та грошово-кредитній політиці спричинили фінансову кризу 1998 р.
та 2008 р.
Стабільність фінансової системи визначається чинниками, серед яких
основними виокремимо: рівень інфляції, обсяги внутрішніх і зовнішніх боргів
держави, стан виконання державного бюджету, рівень монетизації економіки,
вартість банківських кредитів, достатній обсяг міжнародних резервів НБУ.
Порушення в динаміці цих показників спричиняють ризики, а іноді й загрози
фінансовій безпеці держави.
За даними НБУ, обсяг грошової бази в Україні за квітень 2017 року виріс на
3,2% – до 368,357 мільярда гривень. З початку року обсяг грошової бази знизився
на 3,5%. Обсяг готівки поза банками зріс на 3% у квітні і скоротився на 4,8% з
початку року - до 299,410 мільярда гривень, грошовий агрегат М3 (монетарна
маса) зріс на 1,3% в квітні, але при цьому знизився на 1,2% з початку року - до
1,088 трильйона гривень. Обсяг грошової бази в Україні станом на березень
становив 356,914 мільярда гривень.
Через те, що 21 грудня 2016 року Приватбанк офіційно перейшов у державну
власність, Міністерство фінансів та Національний банк оцінили потребу капіталу
Приватбанку в 148 млрд гривень. В межах оздоровлення ПАТ КБ "Приватбанк"
НБУ монетизував облігації внутрішньої державної позики, випущені Мінфіном
для капіталізації банку, на суму 25,8 млрд гривень. В січні 2017 року НБУ
додатково монетизував ОВДП для Приватбанку на 1,4 млрд гривень [1]. Після
зазначених дій відбулося значне зростання грошової бази в Україні (табл. 1).
Швидкість обігу готівки, що визначається як відношення грошового агрегату
М2 до річного обсягу ВВП, належить до індикаторів безпеки грошового ринку.
Згідно з методикою розрахунку рівня економічної безпеки критичним є
значення швидкості обігу готівки, що перевищує 2, тобто не більше 2-х обертів.
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Показники
Грошовий агрегат М3
Грошовий агрегат М0
Грошовий агрегат М1
Грошовий агрегат М2
Складено за: [2]

Таблиця 1
Обсяги грошових агрегатів у 2017 р.
Період
Дані
Період
Дані
Одиниця
Останні
останніх
попереднього
виміру
дані
розрахунків
періоду
млн. грн. вересень 2017 1 124 116.0 1 104 620.8
млн. грн. вересень 2017
306 435.4
308 840.4
млн. грн. вересень 2017
541 868.5
537 610.4
млн. грн. вересень 2017 1 123 798.8 1 104 321.4

Проаналізувавши дані за 2010-2014 рр., можна зробити висновок, що за цим
індикатором поки що не спостерігається загроза фінансовій безпеці держави
(табл. 2).
Таблиця 2
Показники швидкості обігу готівки, 2010-2014 рр.
ВВП,
Грошовий агрегат
Швидкість обігу
Роки
млн грн
М2,
готівки (М2/ВВП),
млн грн
к-сть обертів
2010
1095000
596 840,8
0,545
2011

1316600

681801

0,518

2012

1408889

762300

0,541

2013

1454931

906236

0,623

2014
1566728
Складено за: [3]

955349

0,619

Порівнюючи індикатори фінансової безпеки України за кілька останніх років
із пороговими значеннями, можна дійти висновку про деяке покращення ситуації,
хоча криза 2008 р. суттєво вплинула на основні макроекономічні показники.
Показники рівня інфляції, внутрішнього боргу, дефіциту бюджету, рівня
монетизації (згідно з офіційною статистикою) не перевищують порогових
значень. Занепокоєння викликають показники вартості кредитів, міжнародних
резервів, зовнішнього боргу, що знаходяться в зоні ризику. Для підвищення рівня
фінансової безпеки України потрібно розробити стратегію фінансової безпеки;
забезпечити прийняття та імплементацію законів України про державний борг,
фінансово-кредитну сферу, фінансові операції; створити надійну систему
фінансового контролю, запровадити чіткий порядок отримання і відшкодування
іноземних кредитів для господарських суб’єктів різних форм власності; створити
єдину державну інформаційну базу для усіх фінансово-кредитних установ [4].
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ОРГАНІВ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Никифорук Т. Б., магістр,
спеціальність «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Власюк Н. І.
Львівський торговельно-економічний університет
Фінансові ресурси кожного регіону є чи не найскладнішим об’єктом
управління з позиції як загальнодержавної, так і регіональної політики.
Специфіка їх формування та використання різними суб’єктами визначається
перш за все особливостями бюджетних відносин між даними користувачами на
певному етапі розвитку. Однак, перш ніж використовувати певний обсяг
фінансових ресурсів, органи місцевого самоврядування повинні забезпечити їх
надходження до місцевого бюджету шляхом застосування певного кола
повноважень, які надаються їм у законодавчому порядку. Протягом останніх
років близько 10% вартості валового внутрішнього продукту України
перерозподіляється через систему місцевих фінансів; слід зауважити, що значна
частина цих коштів акумулюється у місцевих бюджетах. Крім того, приблизно
третина бюджетних ресурсів країни зосереджена саме в місцевих бюджетах.
Різнобічні аспекти окресленої проблематики висвітлювалися в працях таких
вітчизняних вчених, як Т. Г. Бондарук, В. В. Зайчикова, О. П. Кириленко, В. І.
Кравченко, І. О. Луніна, Г. О. П’ятаченко, В. М. Федосова та ін. Проте ціла низка
проблемних питань щодо удосконалення формування фінансових ресурсів
органів місцевого самоврядування потребує додаткового вивчення.
Незважаючи на значну кількість публікацій з проблематики проведення
реформ у бюджетній сфері, багато питань функціонування бюджетної системи
залишаються невирішеними. Зокрема, зберігають свою актуальність питання
розподілу повноважень і відповідальності між центральною владою й органами
місцевого самоврядування з фінансування витрат та розподілу доходів між
видами бюджетів, незалежності органів місцевого самоврядування від
центральної влади в ухвалюванні рішень щодо використання ресурсів, наявності
чіткого визначення рівня децентралізації бюджетної системи, створення стимулів
для місцевих органів влади до збільшення доходів місцевих бюджетів для
забезпечення регіонального розвитку і вирішення соціальних проблем тощо.
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Сьогодні питання формування та використання місцевих бюджетів в умовах
демократизації суспільства зберігають свою актуальність.
Недостатність джерел формування фінансових ресурсів призводить до
недофінансування сфер фінансової системи.
Основною умовою досягнення фінансової самостійності органів місцевого
самоврядування є стабільне збереження достатнього рівня власних джерел
протягом тривалого періоду. Окрім цього, слід пам’ятати, що нечітке
розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування та
державними органами призводить до виникнення суперечностей стосовно
розподілу і використання фінансових ресурсів, які надходять до бюджетів різних
рівнів.
Для успішного функціонування адміністративно-територіального утворення
та ефективності бюджетної політики, що проводиться органами місцевого
самоврядування, будь-який регіон повинен мати економічну базу, яка включає
фінансові ресурси й майно, що перебуває у власності органів місцевого
самоврядування.
Розрізняють такі джерела формування фінансових ресурсів: стягнення
податків; відрахування частини прибутків від суб’єктів господарювання; інші
види відрахувань у централізовані фонди; продаж державою цінних паперів;
одержання кредитів; емісія грошей [2].
Нині органи місцевого самоврядування прагнуть досягти фінансової
незалежності у здійсненні своєї політики на рівні адміністративно-територіальної
одиниці. В такому випадку міжбюджетні трансферти не можна вважати
перспективним джерелом, за рахунок якого можливе формування основного
обсягу фінансових ресурсів на місцевому рівні. Варто шукати інші джерела.
Одним із таких джерел вважаємо інвестиційні ресурси, за рахунок яких можливо
збільшити обсяг надходжень власних фінансових ресурсів до місцевих бюджетів.
Вважаємо, що необхідно в даному напрямку розширити функції фінансового
управління шляхом включення обов’язків, направлених на підвищення
інвестиційної привабливості території. Такий напрям можливо здійснити за
рахунок запровадження інвестиційного моніторингу, під яким пропонуємо
трактувати нагромадження спостережень, що стосуються змін, спричинених
діяльністю суб’єктів господарювання, спрямованою на забезпечення, з одного
боку, інформування потенційних інвесторів про можливі об’єкти інвестування на
місцевому рівні, а з другого, – на збільшення можливостей надходжень власних
фінансових ресурсів до місцевого бюджету з урахуванням особливостей і
тенденцій змін у чинному законодавстві України.
Головною ідеєю розширення функцій фінансового управління є
виокремлення адміністративно-територіальної одиниці з сукупності інших
шляхом надання території специфічних рис, що забезпечить її привабливість для
інвесторів порівняно з іншими адміністративно-територіальними одиницями.
Окрім цього, даний напрям сприятиме не лише збільшенню частки власних
фінансових ресурсів у місцевих бюджетах, але й забезпечить зростання кількості
робочих місць на рівні адміністративно-територіальної одиниці.
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Формування фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування
відбувається за рахунок податкових і неподаткових надходжень, трансфертів та
доходів від операцій з капіталом, які є основними складовими дохідної частини
місцевого бюджету. Всі вони посідають вагоме місце в доходах місцевих
бюджетів. Їх розмір у першу чергу залежить від ступеня розвитку місцевого
самоврядування, в процесі якого виокремлюються головні принципи місцевого
самоврядування. Однак, як переконує вітчизняний досвід, дані принципи в нашій
державі не завжди виконуються, внаслідок чого виникають проблеми на
місцевому рівні.
Приведення ресурсного потенціалу адміністративно-територіальної одиниці у
відповідність до її потенційних можливостей є чи не найважливішою умовою
результативного формування фінансових ресурсів органів місцевого
самоврядування.
Дослідження проблем ефективного функціонування місцевих бюджетів дає
змогу зробити висновок щодо важливості здійснення заходів, спрямованих на
покращання умов формування місцевих бюджетів. Сьогодні і надалі існує
необхідність чіткого розподілу повноважень між центральними органами влади й
органами територіального та місцевого самоврядування, що і передбачає
здійснення переходу до децентралізації сектору державних фінансів. Незмінною
залишається
необхідність
у
подальшому
вдосконаленні
механізму
міжтериторіального фінансового вирівнювання, адже метод регулювання
місцевих бюджетів з вилученням надлишкових бюджетних коштів до бюджету
вищого рівня не лише негативно виливає на дохідну базу місцевих бюджетів, а й
позбавляє місцеві органи влади стимулів до збільшення своїх доходів. Таким
чином, вирішення цих та інших проблем стосовно формування і використання
місцевих бюджетів значною мірою сприяло б розширенню економічної
самостійності регіонів країни.
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РОЛЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ
РЕГІОНІВ
Паламарчук А. В., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н. Осадчук Ю. М.
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут
У сучасному демократичному суспільстві багаторівневі бюджетні системи є
результатом пошуку балансу між самостійністю регіонів і необхідністю
96

міжрегіонального фінансового вирівнювання, що відображено в розподілі
державних функцій між центральними та місцевими органами влади,
особливістю контролю надходження коштів до відповідних бюджетів.
Зважаючи на сучасні тенденції щодо децентралізації управління фінансовими
ресурсами держави, актуальності набуває цілісність визначення ролі та значення
місцевих бюджетів у структурі місцевих фінансів. Питання децентралізації
бюджетної системи України виходять на перший план, оскільки вона є однією з
фундаментальних умов незалежності та життєздатності органів місцевої влади:
децентралізація процесів ухвалення рішень збільшує можливості участі місцевої
влади у розвитку підконтрольної їй території; фіскальна децентралізація сприяє
ефективному забезпеченню суспільними послугами шляхом ретельнішого
узгодження видатків органів влади з місцевими потребами [2].
Бюджет розвитку є одним із показників для оцінки якості життя в
територіальних громадах і на законодавчому рівні є складовою частиною
спеціального фонду видатків бюджету, що являє собою основу фінансування
соціально-економічних програм територіальної громади з місцевого бюджету.
При цьому дохідна частина бюджетів розвитку на місцях, зважаючи на певні
позитивні зрушення, закріплені в новій редакції Бюджетного кодексу України,
сьогодні не спроможна забезпечити фінансові потреби територій у капітальному
фінансуванні.
Тому проблеми наповнення місцевого бюджету розвитку не втрачають своєї
актуальності й сьогодні.
Незважаючи на значний інтерес науковців та позитивні зміни бюджетного
законодавства України, бюджети розвитку продовжують відігравати незначну
роль у фінансовому забезпеченні соціально-економічного розвитку територій. Це
спонукає до подальшого вдосконалення науково-теоретичного підґрунтя їх
формування та використання. Вагоме значення для забезпечення фінансування
такого процесу на відповідній території має розробка бюджету розвитку в складі
місцевих бюджетів. Такі статті бюджету зазвичай невеликі за розміром, тому
фінансовий потенціал територіального розвитку також порівняно незначний. У
сучасних умовах місцеві органи влади повинні забезпечувати комплексний
розвиток території, пропорційний розвиток виробничої і невиробничої сфери на
підвідомчій території, що приведе до подальшого розширення і зміцнення
фінансової бази регіональних органів влади.
Особливу роль у соціально-економічному розвитку територій відіграють
капітальні видатки, які згідно з чинним законодавством мають зосереджуватися у
бюджеті розвитку. В багатьох країнах світу поширена практика поділу місцевих
бюджетів на дві частини (складові): поточний бюджет і бюджет розвитку. В його
основу закладений поділ видатків на поточні та капітальні. До бюджету розвитку
(або ж інвестиційного бюджету) належать доходи і видатки, які спрямовуються
на вдосконалення регіональної (місцевої) економіки (у тому числі видатки на
проведення будівельних робіт, виконання інвестиційних довготривалих проектів)
[2].
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Питання формування та використання бюджету розвитку конкретизовані у
Бюджетному кодексі України, де зазначено, що бюджет розвитку є складовою
частиною спеціального фонду місцевих бюджетів [1].
Зауважимо, що внаслідок посилення централізації бюджетного планування
минулих років був практично втрачений зв’язок між місцевими бюджетами та
програмами
соціально-економічного
розвитку
територій.
Насправді
спостерігалася ситуація, коли важливі макроекономічні параметри жодним
чином не впливали на визначення обсягів місцевих бюджетів, бюджети ж в силу
обмеженості наявних ресурсів не могли забезпечити соціально-економічне
зростання на місцевому рівні. За цих умов особливого значення набули
трансферти з державного бюджету, зокрема інвестиційні субвенції, які й сьогодні
не можна виключити з бюджетного розподілу, незважаючи на проведену
децентралізаційну реформу.
На наш погляд, для стимулювання розвитку регіонів варто визначати
проблемні території, до складу яких необхідно включати не лише критичні за
показниками, а й усі ті, в яких показники соціально-економічного розвитку
значно нижчі від середніх по країні, що оптимально допустимо в межах 25%
відхилення, з огляду на досвід розвинених країн. Статус проблемної території за
таких показників необхідно переглядати не щорічно, а з законодавчо
встановленою періодичністю у 7-10 років. Та варто зосередити увагу й на
державних програмах подолання депресивності окремих регіонів, фінансове
забезпечення виконання таких програм повинно плануватися за програмноцільовим методом у відповідних довгострокових бюджетах [3].
Бюджет розвитку є основною складовою частиною соціально-економічного
розвитку територіальних громад, що повинен забезпечувати їх поточні потреби
та визначати основні напрями розвитку території. Для забезпечення виконання
даних завдань необхідно як зміцнити дохідну частину бюджету розвитку, так і
зробити оптимальною видаткову структуру бюджету. Тому для забезпечення
виконання бюджетних завдань розвитку територіальних громад, на нашу думку,
необхідно виконати такі умови:
- створити нові джерела надходжень до бюджетів розвитку територій;
- забезпечити розвиток малого та середнього бізнесу як основи забезпечення
дохідної частини бюджету;
- забезпечити прозоре та відкрите використання бюджетних коштів,
спрямованих на розвиток територіальних громад.
Виконання зазначених вище заходів приведе до збалансованого бюджетного
фінансування соціально-економічних заходів територіальної громади в умовах
фінансової децентралізації.
Сьогодні першочерговим завданням, яке має передбачати економічна
політика України, є утримання стійкої динаміки та покращення якості
економічного зростання як невід’ємної умови підвищення соціальної
спрямованості розвитку держави.
Реалізація завдань соціально-економічного розвитку України насамперед
залежить від забезпечення стійкого зростання економіки, яке дасть змогу суттєво
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покращити добробут українського населення. Держава має виробити стратегічні
орієнтири, які б консолідували всі її регіони для подолання негативних тенденцій
макроекономічної динаміки, які зумовили суттєве сповільнення темпів
економічного розвитку та погіршення макроекономічних пропорцій. В умовах
ринкових трансформацій національної економіки ще більш актуальними стали
проблеми економічного розвитку регіонів, що залежать від їх бюджетного
потенціалу.
За допомогою місцевих бюджетів реалізуються загальнодержавні програми,
пов’язані з розвитком галузей національного господарства, здійснюється
підтримка вітчизняних виробників, фінансуються заходи з підвищення життєвого
рівня населення, створення нових робочих місць, з реабілітації та
працевлаштування інвалідів, виплачуються допомоги незаконно депортованим
особам, біженцям, реабілітованим. За кошти місцевих бюджетів проводяться
превентивні, оздоровчі, спортивні та культурні заходи. Бюджет розвитку
зазвичай невеликий за розміром, тому фінансовий потенціал територіального
розвитку також порівняно незначний.
У сучасних умовах місцеві органи влади повинні забезпечувати комплексний
розвиток території, пропорційність між реальним сектором економіки і сферою
послуг на підвідомчій території. Це створить умови для подальшого розширення
й зміцнення фінансової бази регіональних органів влади.
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ
«ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ»
Солдат О. А., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Банера Н. П.
Львівський інститут економіки і туризму
Для ефективного управління економікою та підприємством зокрема необхідно
дотримуватися достовірності, повноти, а також обґрунтованості інформації щодо
фінансово-господарської діяльності платників податків.
З набуттям чинності Податковим кодексом України (ПКУ) відбулися значні
зміни у законодавчій базі щодо змісту податкових розрахунків. Податковий
кодекс України (ст. 36) конкретизує положення щодо обов’язковості cплати
податків та зборів у порядку і розмірах, встановлених законодавством, а також
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закріплює обов’язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити
суму податку та збору в порядку і строки, визначені законодавством [1].
Нарахування і сплата будь-якого податку чи збору передбачає необхідність
здійснення належним чином обліку і розрахунку, результати яких
відображаються у відповідній формі податкової звітності. Крім цього, саме
податкова звітність є завершальною та досить важливою стадією при виконанні
податкового обов’язку.
Подання звітності до державних податкових органів є складовою
взаємовідносин держави зі суб’єктами підприємницької діяльності, що провадять
свою діяльність на території України відповідно до чинного законодавства та
визнані платниками відповідних податків.
Звітність за податками відображає інформацію користувачам про нараховані
податкові платежі, правильність використання бази обчислення податків, методів
їх нарахування, сплату чи регулювання заборгованості платника податків за
кожним податком.
Аналіз норм ПКУ засвідчив, що у цьому документі досить широко
використовується словосполучення «податкова звітність», хоча визначення
самого поняття «податкова звітність» відсутнє. Згідно з Податковим кодексом
України податкова декларація - це документ, що подається платником податків
контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого
здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов’язання, чи документ,
що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників
податків – фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку [1].
Поняття податкової звітності досліджували у своїх працях українські
науковці.
За визначенням Вериги Ю. А., податкова звітність – це «звітність, яку
складають суб’єкти господарювання, що є платниками податків та яка надає
інформацію органам державної податкової адміністрації і характеризує стан
розрахунків з державою за податками» [2].
На думку Купалової Г. І., «податкова звітність характеризує стан зобов'язань
підприємства, пов’язаних з нарахуванням і сплатою податків та інших
обов’язкових платежів. Вона подається до органів податкової служби і
позабюджетних фондів» [3].
О. В. Лега досліджує податкову звітність як «документ платника податків,
який включає розрахунки, податкові декларації по кожному виду податку та
іншого обов’язкового платежу, додатки до розрахунків і податкових декларацій,
які складаються за затвердженими відповідними формами» [4, с. 302].
Професор Кучерявенко М. П. у своїй праці досить широко охарактеризував
визначення категорії «податкова звітність» та пояснив її як «сукупність дій
платника податків (або особи, що його представляє) і податкового органу зі
складання, ведення і здачі документів установленої форми, що містять відомості
про результати діяльності платника податку, його майнове становище і фіксують
процес обчислення податку, а також суму, що підлягає сплаті до бюджету» [5].
На нашу думку, таке визначення є найбільш повним і змістовним.
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Таким чином, за результатами проведеного теоретичного дослідження
виявлено, що однозначного чіткого тлумачення поняття «податкова звітність» у
сучасній економічній літературі не сформовано. Крім того, аналіз трактування
терміна в податковому законодавстві показав, що у Податковому кодексі України
не визначено поняття «податкова звітність», але є поняття «податкова
декларація», тобто законодавчо ці поняття ототожнюються.
Узагальнивши проведене дослідження, можемо стверджувати, що податкова
звітність - це сукупність звітних документів, які подаються платниками податків
до державних фіскальних органів у терміни, встановлені законодавством.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА
ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Чумак О. С., бакалавр,
спеціальність «Фінанси і кредит»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Козьмук Н. І.
Львівський інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”
Розвиток фінансової системи України має органічно вписуватись у загальну
стратегію
реформування
національної
економіки,
забезпечення
її
конкурентоспроможності в довгостроковій перспективі, зменшення її відставання
від розвинутих країн. Ефективне функціонування фінансової системи сприяє
розбудові політики фінансової модернізації країни. Ролі і місцю фінансової
системи в економічному розвитку присвячені праці багатьох зарубіжних та
вітчизняних вчених. Суттєвий внесок зробили вітчизняні учені – В. Базилевич, В.
Бодров, В. Геєць, І. Лютий, М. Крупка, В. Опарін, П. Єщенко, І. Радіонова, А.
Чухно, Л. Шинкарук та інші, в працях яких розкрито важливі питання розвитку
національних фінансових систем, узагальнено вплив світової фінансовоекономічної кризи на стан фінансової системи України.
Ринкова економіка вимагає особливої уваги до налагодження в країні
ефективної та потужної фінансової системи та адекватного цій системі
законодавчого регулювання. У межах фінансової системи відбувається первісне
нагромадження капіталу, продукування національного доходу і всього сукупного
продукту, а за тим здійснюється розподіл та перерозподіл цих останніх заради
вирішення індивідуальних, приватних та суспільних проблем.
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Фінансова система являє собою сукупність відокремлених, але
взаємопов’язаних між собою сфер фінансових відносин, що мають особливості в
мобілізації та використанні фінансових ресурсів, відповідний апарат управління,
правове забезпечення щодо створення та використання грошових фондів, які
зосереджені в розпорядженні держави, нефінансового сектора економіки, певних
фінансових інститутів, домогосподарств для фінансового забезпечення
суспільно-економічного розвитку [1]. Основними принципами побудови сучасної
фінансової системи є: єднiсть, яка обумовлена єдиною економiчною i полiтичною
основою суспiльства, єдиною фiнансовою полiтикою, що реалiзується в життя
через фiнансову систему; чітке функцiональне призначення ланок фiнансової
системи, яке виражається в тому, що в кожнiй з них вирiшуються свої завдання
специфiчними методами, iснують вiдповiднi фонди грошових коштiв, апарат
управлiння; принципи демократичного централiзму i нацiональної полiтики, якi
яскраво проявляються в побудовi державних фiнансових органiв, а також
бюджетної системи [1].
Фінансова система як один із основних елементів держави є показником
розвитку, функціонування та ефективності державної політики. Для України
характерним є незавершений характер ринкових та інституціональних
перетворень, що обумовлює трансформацію ланок фінансової системи
(кредитного ринку, державних та місцевих бюджетів, державного кредиту та
інших) і вимагає чіткого законодавчого урегулювання їх взаємодії. Тому
важливою тенденцією розвитку фінансової системи повинно стати законодавче
та інституційне регулювання для досягнення зміни кількісних і якісних
показників в економіці через механізм формування грошових фондів, їх
розподілу і перерозподілу, використання з метою забезпечення стійкості
функціонування національної економіки.
Іншою важливою тенденцією розвитку фінансової системи повинна стати
зміна стратегії реформування, орієнтація переважно на власні ресурси та
інтелектуальний потенціал економічного зростання. Механізм організації
фінансової системи вимагає чіткість визначення стратегічних і поточних цілей,
форм та методів мобілізації переважно внутрішніх необхідних фінансових
ресурсів, важелів та інструментів впливу на різні напрямки економічного
розвитку [2].
Крім того, основним пріоритетним напрямом вирішення проблемних питань є
пошук шляхів збалансування фінансової системи. На загальнодержавному рівні
уже були певні спроби у частині затвердження та виконання бюджету, проте
вони призвели лише до формальної відповідності, а на практиці – дефіцит та
зростання державного боргу. На регіональному рівні ситуація також складається
не найкраще, оскільки в різних регіонах дохідна та видаткова частини не
співпадають [2].
Важливою проблемою розвитку фінансової системи є неефективне
функціонування бюджетної системи. Створення ефективної бюджетної системи є
мало не головною метою політики України. Вона повинна охопити проблеми
власне бюджетного процесу, структури надходжень і витрат, бюджетного
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дефіциту і способів його фінансування. Хоча за останні роки і мали місце певні
позитивні зрушення, бюджетний процес все ще характеризується непрозорістю,
значним паралелізмом і відсутністю чіткого розділення повноважень і обов’язків
між законодавчими і виконавчими органами. Зокрема, потребує удосконалення
дохідна частина бюджетів. Загальний рівень оподаткування, розміри ставок
податків, їхня кількість і база оподаткування повинні набути стабільності.
Дохідна частина бюджету повинна забезпечити обов’язковість і рівномірність у
сплаті податків усіма юридичними та фізичними особами. Удосконалення
системи мобілізації доходів до бюджетів потребує змін у підходах щодо надання
пільг деяким платникам.
Розвинена фінансова система є важливою умовою вирішення існуючих
економічних проблем суспільства. Найбільшої ефективності фінансова система
держави досягає тоді, коли відлагоджена та законодавчо закріплена діяльність
кожної її сфери та ланки фінансових відносин.
Важливим механізмом зміцнення фінансової системи є капіталізація активів.
Дослідження фінансової системи в цілому, окремих її аспектів, зокрема
здійснення інвестування є досить перспективним напрямом. Заслуговують на
увагу дослідження основних груп фінансових ресурсів, шляхи їх зростання та
ефективного використання [4].
Загалом на розвиток фінансової системи впливає чимало факторів, що
визначають сучасний стан фінансових відносин між окремими сферами і ланками
фінансової системи. Стратегія і тактика реформування відносин у фінансовій
системі повинні спрямовуватися на вирішення проблем економічного розвитку та
зростання, розробку та вдосконалення законодавчо-нормативної бази.
У сучасних ринкових умовах в Україні накопичилося багато проблем, а саме:
відсутність системного підходу до реструктуризації фінансової системи, надто
повільний темп реформ, нечітка визначеність з конкретним напрямом реформ,
відсутня стратегія і тактика, відсутність ефективності функціонування фінансової
системи.
На нашу думку, фінансова система повинна бути гнучкою, динамічною,
саморегульованою, при цьому буде зростати роль держави у забезпеченні
розвитку та забезпеченні стабільності всієї системи, а також пошуку
оптимальних підходів до її реструктуризації. Відповідно, першочерговим
завданням розвитку фінансової системи в Україні є структурно-інституційні
перетворення банківської системи, в тому числі через нарощування фінансового
потенціалу банківської системи, створення групи потужних банків,
вдосконалення міжбюджетних відносин, зменшення податкового тиску,
упорядкування фінансових потоків.
В умовах світових глобалізаційних процесів наша країна постійно співпрацює
та взаємодіє з іншими країнами та результативність залежить від того, наскільки
міцною є позиція нашої держави, наскільки стійкою є вона у фінансовому секторі
[3]. Саме тому її удосконалення забезпечить стійкість та надійність, а
впровадження чогось нового є дуже важливим для країни, адже від того,
наскільки чітко все організовано, залежатиме і кінцевий результат, який полягає
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у визнанні України як надійного партнера у співпраці та забезпечить належне
місце України на світовій арені.
Список використаних джерел
1. Вдовенко Л. О. Фінансова система / Л. О. Вдовенко, Н. Д. Фаюра, Н. М. Сушко // Фінанси. – К.
: Центр учбової літератури, 2014. - C. 16.
2. Гуменюк Д. О. Сучасні тенденції розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації /
Д. О. Гуменюк // Економічні науки. – 2012. – №9. – С. 3.
3. Кравчук П. Я. Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи України / П. Я. Кравчук,
Ю. С. Ткачук // Луцький національний технічний університет. – 2013. - №10. – С. 210.
4. Стукало Н. В. Глобалізація та розвиток фінансової системи України / Н. В. Стукало // Фінанси
України. – 2012. – №5. – С. 29-35.

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ МІЖБЮДЖЕТНИХ
ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
Ярова 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
У роботі було досліджено теоретичні засади механізму міжбюджетних
відносин України. Виявлено проблеми сучасної системи міжбюджетних відносин
та запропоновано шляхи її вдосконалення.
Невід’ємною частиною бюджетного процесу і важливим елементом
бюджетного механізму є міжбюджетні відносини. Вони відображають систему
зв’язків між органами влади різних рівнів, відносно організації та
функціонування внутрішніх потоків фінансових ресурсів. Отже, формування в
Україні стабільної бюджетної системи та ефективно діючих міжбюджетних
відносин є умовою забезпечення не тільки її сталого економічного розвитку, а й
фінансово-економічної та політичної безпеки. Це все зумовлює актуальність
дослідження процесів організації міжбюджетних взаємовідносин між органами
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Міжбюджетні відносини та їх функціонування в Україні досліджували такі
вчені, як: Т. Бондарук, О. Василик, О. Кириленко, І. Луніна, Т. Мединська та
інші.
Організація міжбюджетних відносин є важливим інструментом реалізації
фінансових відносин між центральними та місцевими органами влади, дієвою
складовою економічного та політичного розвитку України. Вона постійно
знаходиться у процесі удосконалення та реформування, який спрямовується на
вирішення завдань щодо забезпечення соціально-економічного зростання
окремих адміністративно-територіальних одиниць та держави в цілому, усунення
розбіжностей у рівнях розвитку всіх регіонів і посилення фінансового
забезпечення місцевого самоврядування. Однак і досі теоретична та законодавча
база міжбюджетних відносин залишається непрозорою та нестійкою.
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Для бюджетної системи України характерним є досить високий ступень
централізації бюджетних ресурсів, що свідчить про нерозвиненість місцевого
самоврядування і слабкість його фінансової бази 2.
Процес децентралізації державної влади має супроводжуватися передаванням
частини керівних повноважень по вертикалі управління, розширенням
самостійності у вирішенні проблем соціально-економічного розвитку територій
місцевими органами влади 2.
Механізм міжбюджетних відносин в Україні здійснюється так: державні
органи влади та органи місцевого самоврядування організовують та здійснюють
розподіл та використання грошових фондів. Місцеві бюджети відображають
сукупність розподільчих і перерозподільчих відносин щодо формування та
використання територіального централізованого фонду грошових коштів
відповідно до законодавства та реалізують соціальну функцію держави 4.
На макроекономічному рівні система міжбюджетних відносин впливає на
темпи економічного зростання та стабільність надходжень до бюджетів. На
мікроекономічному рівні міжбюджетні відносини визначають ефективність
використання місцевих ресурсів, якість та обсяг надання адміністративних та
соціальних послуг, ефективність інвестиційного клімату в регіонах, створюють
умови для розвитку підприємництва 4.
Статтею 96 Бюджетного кодексу України передбачено розподіл
міжбюджетних трансфертів на чотири види: дотації вирівнювання; субвенції;
кошти, що передаються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів з
інших місцевих бюджетів; інші дотації 1.
На даний час найгострішими проблемами міжбюджетних відносин є:
- невідповідність між зобов’язаннями за видатками місцевих бюджетів та
джерелами фінансування 5;
- посилення централізації бюджетних ресурсів [3];
- відсутність можливості реального середньострокового бюджетного
планування на всіх рівнях бюджетної системи через недосконалість
адміністративно-територіальної реформи [3];
- нерівномірне співвідношення «дотація - субвенція» у структурі трансфертів,
переважаюча частка дотацій та субвенцій на соціальний захист 5;
- дефіцит ресурсів (природних, трудових), які формують бюджет розвитку [3];
- відсутність ефективних механізмів стимулювання розвитку депресивних
територій та державної підтримки місцевого і регіонального розвитку в цілому
3;
неефективна децентралізація бюджетної системи 5.
Щоб вирішити ці проблеми, слід підвищити ефективність використання
бюджетних коштів; підвищити фінансову незалежність та видаткову
автономність місцевих бюджетів; забезпечити внутрішню і політичну
стабільність; збільшити інвестиційні ресурси місцевих бюджетів; запровадження
механізму стимулювання депресивних територій; удосконалення нормативноправової бази.
105

З практичної та теоретичної точки зору міжбюджетні відносини відіграють
важливу роль в утворенні фінансових взаємозв’язків, які забезпечують
функціонування бюджетної системи та мають на меті стимулювання соціальноекономічного розвитку регіонів.
Отже, удосконалення міжбюджетних відносин є актуальним на сьогодні,
вимагає добре досліджених та обміркованих заходів їхнього реформування та
цінних рекомендацій. Покращення ситуації у виконанні місцевих бюджетів у
повноцінному фінансовому забезпеченні власних і делегованих повноважень
місцевих органів влади дасть реформування міжбюджетних відносин.
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СЕКЦІЯ 4
НАПРЯМИ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

СЕКТОР ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
Васильців В. Г., аспірант,
спеціальність «Економічна безпека держави»
Науковий керівник: к.е.н., с.н.с. Волошин В. І.
Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ
Час трансформаційних змін з вектором на глобалізацію зумовлює постійне
зростання, застосування інформаційних технологій, як у державному апараті, так
і у суспільстві, створюючи передумови до становлення і розвитку потужного та
ефективного національного сектору інформаційних технологій. Це потребує
ефективної державної політики забезпечення економічної безпеки цього
важливого сектора національного господарства, у т. ч. в цілях скерування його на
засади довгострокового, сталого, планомірного й ефективного розвитку,
реалізації функцій і завдань у системі державної безпекової політики.
Передусім потребує узагальнення та обґрунтування сутнісна характеристика
поняття інформаційних технологій як сектора економіки. Так, А. Майстер,
розглядаючи поняття сектора економіки, до його головних аспектів відносить:
сукупність господарських суб’єктів, що діють на основі або за участю власності;
сферу діяльності, яка доповнює ринкове саморегулювання і зорієнтована на
ліквідацію “провалів ринку”; специфічний економічний механізм, який
використовується для виконання функцій суспільного сектора [1, c. 2]. Як
зазначає О. Дубас, інформаційні технології являють собою сукупність засобів і
методів збору, обробки і передачі даних (первинної інформації) для отримання
інформації нової якості про стан об’єкта, процесу чи явища (інформаційного
продукту) [2, c. 31-32]. Ми резюмуємо поняття сектора інформаційних
технологій як сукупність суб’єктів підприємницької діяльності (що створюють,
комерціалізують чи реалізовують результати інформаційно-технічної діяльності),
інших видів господарювання, у тому числі наукової діяльності, які спрямовують
свої зусилля на розробку або використання методів, виробничих процесів і
програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання,
зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її
користувачів.
Головні завдання сектора інформаційних технологій у забезпеченні
економічної безпеки держави ми вбачаємо в забезпеченні формування умов
прискореного інноваційного розвитку системи національного господарства,
залученні іноземних інвестицій у реальний сектор економіки та базові види
економічної діяльності, підвищення стійкості національної економіки до
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негативних зовнішніх впливів та несприятливих тенденцій глобального
характеру, забезпеченні демонополізації економіки та формуванні здорового й
економічно безпечного конкурентного середовища, оптимізації та автоматизації
систем регулювання економічних відносин на всіх рівнях управління. В свою
чергу, елементи ролі сектора інформаційних технологій в забезпеченні
економічної безпеки держави ми бачимо в першу чергу у створенні,
впровадженні і використанні нових та новітніх технологій, залученні іноземних
та акумулюванні внутрішніх інвестицій і скеруванні їх на розвиток місцевого
людського капіталу, розробці сучасних методів аналізу, виявленні та
недопущенні дестабілізуючих зовнішніх впливів в умовах гібридних та
інформаційних війн, нестандартних інформаційно-комунікаційних загроз,
нівелюванні преференцій, урівноваженні можливостей усіх суб’єктів
економічних відносин, сприянні посиленню глобальності та прозорості ведення
бізнесу, забезпеченні органів влади та суб’єктів бізнесу інформаційно-технічним
та технологічним забезпеченням для управлінських процесів.
В сьогоднішніх складних умовах, обумовлених глобалізацією та її
негативними наслідками, політичною та фінансово-економічною кризою все
більше актуалізується завдання і роль застосування сектора інформаційних
технологій у системі державної політики забезпечення економічної безпеки
національної економіки в Україні. О. Власюк у Науковій доповіді “Теорія і
практика економічної безпеки в системі науки про економіку” зазначає, що без
ідеології розвитку, без культивування промислового та науково-технічного
зростання неможливо вирішити такі завдання економічної безпеки, як
збільшення доходів бюджету, забезпечення прийнятного рівня зайнятості
населення, підвищення якості життя та соціальної захищеності громадян [3, с.
38]. Вважаємо, що серед них ключовою умовою нової якості економічного
зростання є забезпечення економічної безпеки шляхом: деолігархізації,
демонополізації і дерегуляції економіки, захисту економічної конкуренції,
спрощення й оптимізації системи оподаткування, формування сприятливого
бізнес-клімату та умов для прискореного інноваційного розвитку, адже лише в
таких умовах є можливим стрімкий вектор розвитку економіки держави.
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Гриник Г. І., магістр,
Зельман М. М., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Майор О. В.
Львівський інститут економіки і туризму
В сучасних умовах нестабільності зовнішнього середовища підприємств
готельної сфери необхідно адаптуватися, вдосконалювати та розробляти нові
засоби забезпечення економічної безпеки для досягнення цілей підприємства. В
зв’язку з цим актуальності набувають пошуки нестандартних стратегічних
напрямків засобів забезпечення високого рівня економічної безпеки підприємств
готельної сфери.
Вагомий внесок у дослідження питання економічної безпеки підприємства
здійснили провідні вітчизняні та зарубіжні науковці, серед яких З. Варналій, В.
Микитенко, С. Покропивний, А. Соснін, Н. Стельмащук, Н. Внукова, М.
Єрмошенко, Є. Картузов та інші.
Незважаючи на широкий спектр досліджень щодо проблем та заходів із
забезпечення економічної безпеки, вивчення її сутності та структури для
підприємств готельного бізнесу залишається поза увагою більшості наукових
робіт.
Забезпечення економічної безпеки підприємства готельної сфери - це
безупинний процес підтримання її функціональних складових частин на певному
рівні з метою досягнення максимального ефекту на даний час і в майбутньому.
Економічна безпека підприємства - це стан захищеності підприємства від
негативного впливу дестабілізуючих факторів, при якому забезпечується
стабільне його функціонування, реалізація основних комерційних інтересів у
даний час і в майбутньому.
Усю сукупність рішень, які приймаються щодо економічної безпеки на
підприємстві готельного бізнесу, можна поділити на два види: - тактичні
рішення, націлені на використання наявного економічного потенціалу в
теперішньому; - стратегічні, які стосуються процесів поповнення, створення
економічного потенціалу та відповідають вимогам безпеки системи і
покладаються в основу стратегії підприємства.
Така сукупність стратегічних рішень у розрізі характеру реагування на зміни
факторів внутрішнього та зовнішнього середовищ підприємства дістала назву
«стратегія економічної безпеки», яка складається з двох основних елементів: групи стратегій підтримки економічної безпеки (стратегії усунення існуючих
загроз, запобігання можливим загрозам, компенсації збитку); - групи стратегій
відновлення економічної безпеки (стратегії збільшення прибутків, зниження
витрат, продажу активів, комплексна стратегія відновлення).
Стратегія економічної безпеки підприємства - це економічна система
забезпечення економічної безпеки підприємства в довгостроковому періоді, що
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являє собою сукупність приватних взаємоузгоджених складових, які об’єднує
єдина глобальна мета - досягнення рівня економічного прибутку.
Розроблення стратегії економічної безпеки готельного підприємства слід
здійснювати кількома етапами: - визначення глобальної цілі підприємства;
- виявлення резервів підвищення ефективності його можливостей і усунення
небезпек зовнішнього середовища; - вибір елементів економічної стратегії;
- визначення локальних цілей; - тактичне планування і розроблення
альтернативних варіантів тактичних дій; - контроль результатів реалізації
стратегії.
Організаційними заходами, що забезпечують реалізацію стратегії економічної
безпеки для підприємства готельної сфери, є: - створення координаційного
центру на чолі з керівником організації, оперативним органом якого є служба
безпеки; - розроблення і затвердження наказом по підприємству нормативнометодичного забезпечення стратегії; - ресурсне забезпечення і цільове
використовування ресурсів.
Стратегія економічної безпеки - це визначення основних довгострокових
цілей і завдань, ухвалення курсу дій, розподілу ресурсів, необхідних для
виконання поставлених завдань щодо забезпечення економічної безпеки
підприємства. При розробці стратегії економічної безпеки готельного
підприємства необхідно враховувати наступні принципи: - орієнтація на
довгострокові глобальні цілі; - забезпечення взаємозв’язку сукупності елементів
економічної стратегії, за допомогою яких буде забезпечуватися досягнення
глобальної стратегічної цілі діяльності підприємства; - багатоваріантність
напрямів розвитку; - комплексність розроблення стратегії.
Алгоритм розробки стратегії економічної безпеки готелю включає наступні
елементи: - визначення внутрішніх і зовнішніх факторів загроз, які можуть
впливати на підприємство в даний час або у віддаленій перспективі;
- виділення найбільш небезпечних загроз, які можуть особливо вплинути на
економічну безпеку підприємства; - проаналізувати та спрогнозувати можливі
для підприємства наслідки зовнішніх та внутрішніх факторів впливу; проаналізувати можливість підприємства та його системи економічної безпеки
активно протидіяти внутрішнім та зовнішнім факторам небезпек; - визначити
технології, методи та методики протидії факторам небезпек та загроз; визначити
об’єми фінансування та матеріально-технічного забезпечення дій та протидії
внутрішнім та зовнішнім небезпекам та загрозам.
За результатами проведеного дослідження, на нашу думку, основними
стратегічними напрямками економічної безпеки готелю є:
- удосконалення матеріально-технічної бази системи економічної безпеки
готелю;
- підвищення професіоналізму кадрового складу штатного підрозділу
економічної безпеки;
- впровадження інноваційних технологій, інструментів і методик протидії,
попередження або суттєвого зниження негативного впливу факторів небезпек і
загроз зовнішнього і внутрішнього середовища готелю;
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- впровадження ефективних механізмів управління і взаємодії внутрішніх і
зовнішніх суб’єктів системи економічної безпеки;
- удосконалення правової бази організації та діяльності системи економічної
безпеки готелю.
Основним завданням реалізації стратегії економічної безпеки є проведення
правильної оцінки її місця у загальній стратегії готелю, а також професійне
виконання в намічені терміни всіх запланованих заходів і отримання необхідних
результатів. При цьому слід зазначити, що є запланована та реальна стратегії
економічної безпеки.
Робота з реалізації стратегії економічної безпеки готелю включає: - створення
ефективної структури служби економічної безпеки та підбір персоналу високої
кваліфікації; - виділення необхідних фінансових ресурсів; - забезпечення
сучасними технічними засобами отримання та захисту інформації, а також
охорони і захисту персоналу і матеріальних цінностей; - створення
організаційних можливостей для залучення провідних фахівців і всього
персоналу підприємства для виконання стратегії; - визначення внутрішньої і
зовнішньої політики готелю, що забезпечує реалізацію стратегії економічної
безпеки.
Для успішної реалізації стратегії економічної безпеки готелю необхідно:
- спрогнозувати можливий розвиток процесів, що відбуваються у вітчизняній
та світовій економіці та у туризмі і готелярстві зокрема;
- розробити модель перспективної системи економічної безпеки, спланувати і
здійснити поетапне її створення на підприємстві;
- здійснити поетапне оснащення системи економічної безпеки готелю
засобами сигналізації, відеоспостереження, захисту та іншими технічними
засобами;
- організувати безперервну освіту та професійне навчання співробітників
системи економічної безпеки готелю;
- налагодити, підтримувати і розвивати постійну взаємодію з органами
державної влади та правоохоронними органами;
- сприяти розробці законів та інших правових актів, які регламентують
діяльність недержавної системи безпеки та її суб’єктів.
Результатом забезпечення економічної безпеки готелю є стабільність
(надійність), його функціонування, ефективність фінансово-економічної
діяльності (прибутковість), особиста безпека персоналу готелю.
Отже, економічна безпека є досить важливою проблемою, дослідження якої
дозволить зробити значний крок щодо підвищення можливостей підприємства.
Розробка та реалізація стратегії забезпечення економічної безпеки підприємства
має велике практичне значення у забезпеченні стабільної діяльності підприємства
в поточному та стратегічному періодах.
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ПРІОРИТЕТИ ТА ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Куцун А. В., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: д.е.н., проф. Васильців Т. Г.
Львівський торговельно-економічний університет
Сектор малого підприємництва відіграє важливу економічну (створення ВВП,
забезпечення зайнятості, формування конкурентного середовища, посилення
маневреності економіки та розвиток її інноваційно-інвестиційного потенціалу,
вирівнювання диспропорцій економічного розвитку, забезпечення ефективного
використання господарських ресурсів та зростання спеціалізації виробництва,
насичення споживчого ринку товарами і послугами) та соціальну
(демократизація суспільства, зменшення безробіття, забезпечення соціальної
відповідальності, задоволення споживчого попиту та покращення якості життя,
виступ соціальною основою ринкової економіки, стимулювання мотивації влади
до виконання соціальних функцій) роль.
Особливо важливим є значення збалансованого розвитку підприємницького
сектору на етапі післякризового економічного відновлення. Позаяк процеси
ускладнення умов господарювання, зростання конкуренції, концентрації
господарських ресурсів, монополізації ринків, обмежені фінансові і ресурсні
можливості держави, успадкована централізована система управління,
недостатність дієвих елементів інституційного та бізнес-середовища,
нерозвиненість організаційної структури державного та системи недержавного
управління безпекою, характерні для посттрансформаційного етапу розвитку
національного господарства, призвели до значного зниження фінансовоекономічної безпеки підприємницької діяльності та розвитку сектору малого
підприємництва. Наслідки цього загрозливі й для безпеки національної
економіки, адже призводять до подальшого зменшення ділової активності,
обсягів та погіршення ефективності господарювання суб’єктів малого бізнесу,
зниження їх ролі в економіці, посилення процесів відтоку інтелектуальнокадрового потенціалу за кордон.
Фінансово-економічна безпека малого підприємництва є станом захищеності
економічних інтересів суб’єктів цього сектору під час процесів взаємодії з
державою, іншими суб’єктами господарської діяльності (у т. ч. неформального
сектору), елементами інституціонального середовища та при створенні
суспільних благ і послуг. Такими фінансово-економічними інтересами виступають
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права, активи, матеріальні та нематеріальні ресурси, що використовуються у різних
сферах господарювання та які суб’єкти малого підприємництва під час або внаслідок
взаємодії з державними структурами, суб’єктами зовнішнього середовища та іншими
економічними агентами можуть втратити або зазнати через це фінансових втрат,
істотного погіршення фінансово-економічного стану і результатів господарювання.
Метою державної політики забезпечення фінансово-економічної безпеки
малого підприємництва є розвиток його суб’єктів, покращення їх економічної
ефективності та фінансової стійкості і ліквідності, зростання ролі в економіці.
Систему фінансово-економічної безпеки малого підприємництва необхідно
розглядати як сукупність невід’ємних її складових елементів та їх властивостей,
взаємодія між якими забезпечує появу та існування нових інтегральних
властивостей цієї системи, що дозволяє ефективніше вирішувати завдання
гарантування безпеки. Елементами складу цієї системи є умови господарювання,
інституціональне середовище, захищеність права приватної власності, майна та
капіталу, доступність ресурсів та ринків, державна підтримка і сприяння,
сукупність фінансово-економічних показників, потенційних і реальних загроз,
локальних індикаторів безпеки та управлінських рішень з її забезпечення.
Погіршення важливих макроекономічних характеристик розвитку та безпеки
сектору малого підприємництва України (зменшення кількості малих
підприємств та фізичних осіб – підприємців, чисельності зайнятих на малих
підприємствах, частки малих підприємств в обсягах реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг), зниження фактичних показників більшості індикаторів
макроекономічної, фінансової, техніко-технологічної, інтелектуально-кадрової та
інших складових безпеки до значень, нижчих за критичні), що розпочалося у
кризовий період 2008-2009 рр. та триває досі, було настільки істотним, що разом
із недостатністю інституційного забезпечення та системними недоліками бізнессередовища дає об’єктивні підстави стверджувати про критичне погіршення
фінансово-економічної безпеки малого підприємництва в нашій державі.
З використанням експертного опитування визначено, що найбільшою мірою
на фінансово-економічні інтереси суб’єктів малого підприємництва впливають їх
відносини з представниками влади (33 %), а також діяльність злочинних структур
(22 %). Втім, економічні втрати малих підприємств здебільшого стосуються
отримання дозволів на будівництво, погоджень державних структур, участі в
державних тендерах та закупівлях, отримання дозволів на виробництво.
Суттєвими дестабілізуючими фінансово-економічну безпеку суб’єктів малого
підприємництва чинниками залишаються і відносини з найманим персоналом,
зміни законодавства та захист права приватної та інтелектуальної власності.
Для ефективного вирішення завдань формування і розвитку в Україні системи
фінансово-економічної безпеки малого підприємництва необхідно реалізувати
такі стратегічні пріоритети державної політики: 1) удосконалення планування і
програмування фінансово-економічної безпеки розвитку сектору малого
підприємництва; 2) реалізація комплексу заходів з покращення фінансовоекономічного стану та ефективності суб’єктів малого підприємництва; 3)
формування сприятливого бізнес-середовища для започаткування і здійснення
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підприємницької діяльності; 4) побудова організаційної структури забезпечення
фінансово-економічної безпеки сектору малого бізнесу; 5) розвиток ресурсного
забезпечення безпеки; 6) упровадження постійнодіючого моніторингу і контролю
фінансово-економічної безпеки сектору малого підприємництва.
Досягнення цих пріоритетів потребує створення необхідного інституційного
базису (елементами якого є норми, правила та об’єкти інфраструктури, а головне
призначення – забезпечення координації діяльності та функціонування суб’єктів
системи фінансово-економічної безпеки малого підприємництва і виконання
покладених на них функцій) та організаційно-економічного середовища
(організації системи управління в аналізованій сфері, утворення необхідного
порядку, забезпечення її організованості та впорядкування, а також застосування
економічних механізмів та важелів у макроекономічній, податковій, фінансовокредитній, інвестиційній, інноваційній, виробничій, зовнішньоекономічній та
інших сферах задля стимулювання розвитку економічних процесів і явищ у
наперед спланованому руслі).
Ефективне
управління
фінансово-економічною
безпекою
малого
підприємництва та коригування державної політики у цій сфері має базуватися на
результатах постійнодіючого її моніторингу (процес збору, формування та
узагальнення даних) та діагностики (встановлення діагнозу і визначення методів
та засобів покращення стану фінансово-економічної безпеки малого
підприємництва). При цьому інформаційне забезпечення моніторингу і
діагностики формується зі значень (фактичних та граничних і їх порівняння)
індикаторів безпеки, підібраних за такими групами параметрів, як: (1) економічна
незалежність суб’єктів малого бізнесу; (2) їх стабільність та стійкість,
ефективність функціонування; (3) захищеність фінансово-економічних інтересів;
(4) захищеність від зовнішніх та внутрішніх загроз; (5) здатність суб’єктів та
сектору малого підприємництва до розвитку.
АКТУАЛЬНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ
ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Максимюк С. О., аспірант,
спеціальність «Економіка»
Науковий керівник: д.е.н., проф. Васильців Т. Г.
Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ
Туризм сьогодні вважається одним із перспективних напрямків соціальноекономічного розвитку країни, регіонів, міст. Адже туристичне господарство
генерує 11 % валового продукту в світі, а туристична індустрія – 4,2 % [3].
Основа для туристичного комплексу - технологічна єдність підприємств і
установ, які обслуговують відпочиваючих, що мають повний виробничий цикл
(прийом, розміщення, транспортування, забезпечення всіма видами послуг і т.д.).
Комплекс являє собою систему виробничих, транспортних, торговельних,
сервісних підприємств і засобів розміщення, які призначені для задоволення
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попиту на туристичні товари і послуги, підготовку кадрів та процес виробництва,
реалізації і споживання туристичного продукту на основі використання
природних багатств, матеріальних і духовних цінностей суспільства.
Туристичний комплекс України характеризується високим потенціалом
розвитку, формування ВВП, активізацією економічної діяльності в суміжних
галузях економіки, забезпечення зайнятості населення та зміцнення, таким
чином, економічної безпеки держави. Підтвердженням цього є вигідне
геополітичне розташування, значний рекреаційний потенціал, сприятливі
природно-кліматичні умови та різноманітний рельєф, розвинена мережа
транспортних сполучень, культурна спадщина держави тощо. Крім того, в
Україні розвивається готельно-відпочинкова інфраструктура, підвищується
рівень якості обслуговування туристів і зростає відвідуваність туристичних
об’єктів. Попри те, потенціал розвитку вітчизняного туристичного комплексу не
реалізовано, а сучасні умови його функціонування генерують нові ризики і
загрози подальшого поступу цього галузевого комплексу.
Актуальність проблеми реалізації потенціалу розвитку туристичного
комплексу в системі економічної безпеки держави зумовлюється недостатньою
ефективністю його функціонування, а також слабкою інтеграцією та роллю у
зміцненні
конкурентоспроможності
національного
господарства.
Це
підтверджується:
1) малою часткою туризму у ВВП держави та наявністю тенденції до її
скорочення (у 2016 р. показник становив близько 27 млн грн та у відношенні до
2007 р. скоротився на 53 млн грн);
2) значним скороченням кількості санаторно-курортних та оздоровчих
об’єктів (у 2016 р. в Україні функціонувало 11391 об’єктів, що було на 10000
об’єктів менше порівняно з 2007 р.) та прогресуючим зменшенням колективних
засобів розміщення (2011 р. – 5882 об’єктів, 2016 р. – 4256 об’єктів) в умовах
зростання попиту та збільшення кількості розміщених туристів (за 2011-2016 рр.
– на 882,1 тис. ос.);
3) малою часткою поступлень від функціонування галузі до державного
бюджету та її подальшим скороченням (у 2015 р. показник становив лише 3,5 %
та до 2007 р. скоротився на 5,2 в.п.), в той час, як державне фінансування
підтримки галузі станом на 2016 р. зросло на 1,8 % порівняно з 2008 р.;
4) погіршенням капіталізації галузі та зменшенням обсягу активів
підприємств тимчасового розміщування й організації харчування, які у 2016 р. у
порівнянні з 2012 р. зменшилися на 2664,8 млн грн, за цей же період власний
капітал підприємств скоротився на 15511,8 млн грн, а довгострокові зобов’язання
і забезпечення зросли на 49647 млн грн; у зв’язку з цим підсумок балансу
підприємств туристичного комплексу України у 2016 р. зменшився на 4354,1 млн
грн;
5) низьким та неякісним рівнем харчування туристів. На сьогодні в Україні
виробляється продовольчих товарів всього на 1,5 грн на одного мешканця в день.
Не вистачає м’яса, молочних продуктів, фруктів, овочів, цитрусових, добротних
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промислових товарів тощо, а завозити туристів та імпортувати для них споживчі
товари нерентабельно [2];
6) недостатністю уваги, що приділяється, для визнання туризму як чинника
не тільки соціально-економічного розвитку, але в якості джерела „заробляння”
іноземної валюти, розвитку міжнародних культурних зв’язків тощо. Важливою
привабливістю для туристів є не тільки музеї, історичні пам’ятки, екзотичні
місця, але й унікальні товари, специфічні послуги, національні обряди,
високоякісне обслуговування, спеціалізовані центри, спортивні ігри, туристичні
маршрути, лікувально-оздоровчі процедури та багато інших послуг і видовищ,
включаючи організовані бізнес-тури. Такі види туризму мають майбутнє і для
України, це значні резерви розвитку туризму [4].
Крім того, проблема забезпечення реалізації потенціалу розвитку
туристичного комплексу в системі економічної безпеки України підсилюється й
низкою загроз якісного характеру, таких як:
- недавня анексія АР Крим та втрата значної частини туристичнорекреаційного потенціалу;
- неналежний догляд та посилення загроз відкликання відповідних прав на
об’єкти історичної спадщини ЮНЕСКО;
- відсутність розгалуженої системи інформаційно-рекламного забезпечення
діяльності комплексу та туристичних представництв за кордоном;
- тінізація туристично-рекреаційної сфери;
- зниження туристичної привабливості держави через нестабільність
ситуації на сході країни;
- податкове законодавство, що не сприяє вкладенню інвестицій в
інфраструктуру туристичного комплексу [5];
- погіршення
дорожньо-транспортної
та
соціально-побутової
інфраструктури;
- відсутність цивілізованих умов перетину кордону та несприятливий
візовий режим для іноземних туристів [1].
Значною мірою ці недоліки зумовлені несформованістю організаційноекономічного механізму реалізації потенціалу розвитку туристичного комплексу
в системі економічної безпеки, суб’єктно-об’єктні елементи якої вибудувані за
різними рівнями ієрархії управління, напрямами та функціональними складовими
економічної безпеки, забезпечують розвиток вертикально-горизонтальних
відносин та формування міцних інтеграційних зв’язків у межах системи,
орієнтовані як на формування ресурсного забезпечення і реалізацію наявного
потенціалу, так і посилення динамічної конкурентоспроможності і захищеності
галузевого комплексу від ризиків та загроз безпеки.
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ПОТОЧНИЙ СТАН СТІЙКОСТІ
РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК УКРАЇНИ ДО ЗОВНІШНІХ ЗАГРОЗ
ТА ПРІОРИТЕТИ ЙОГО ЗМІЦНЕННЯ
Олексієнко М. М., експерт-аналітик
ГО «Інститут міжнародних економічних досліджень», аспірант
Науковий керівник: д.е.н., проф. Васильців Т. Г.
Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ
Періоди фінансової нестабільності для національної економіки настають
достатньо часто (у поточному столітті вони становлять практично половину із 17річного періоду). Так, у нові століття і тисячоліття економіка увійшла на початку
2001 р., не встигнувши оговтатися від наслідків Східно-Азійської кризи, з часом,
у 2008-2009 рр. довелося ліквідовувати наслідки світової кризи, що виникла в
США, яка плавно переросла в Європейську кризу 2010-2012 рр. На поточний
момент національна економіка лише має початкові ознаки виходу з міждержавної
кризи з Росією, яка в 2014 році анексувала й окупувала значну частину наших
територій.
Слід визнати, що більшість криз підкреслюють низький стан стійкості
національної економіки, передусім - до зовнішніх загроз. Ведення
зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) є не самоціллю, а засобом забезпечення
пристосованості економічної системи до глобальних змін, які носять
перманентний характер. Саме тому віднайти адекватний баланс щодо рівня
залучення регіональних економік до глобалізаційних процесів та водночас
існуючої системи державного протекціонізму, який вкрай необхідний для
економіки, що розвивається, є справою, в якій зайва деталізація не буває зайвою.
У 1978 р. Ден Сяопін з приводу проголошення його обраним лідером Китаю
наголосив: «Головне, що ми маємо визнати, - ми відстаємо, значна частина
наших методів недоречна, нам необхідно змінитися» [5, с. 294]. Ця фраза тепер
набула своєї актуальності для сучасної України та її суспільства, яке стало
найбіднішим у Європі через неадекватне сприйняття реальності тими, хто керує
національною економікою, або повчає тих, хто керує.
Державне регулювання полягає в реалістичному оцінюванні підприємців.
Замість того, щоб радити їм прагнути вищого морального рівня, краще впоратися
з «тваринним духом» підприємця та використати прагнення заробляти стільки,
скільки можливо, щоб контролювати його. Підприємець прагне отримати «все й
одразу». Держава повинна змусити його водночас вирішувати завдання,
необхідні для розвитку [5, с. 158]. Кожен регіон має «власний діагноз»,
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виробництва (обсяги випуску
товарів і послуг),
млн дол. США на 1 особу

капіталоутворення (обсягів
створеної ВДВ),
млн дол. США на 1 особу

оплати праці (фонд оплати
праці),
млн дол. США на 1 особу

капітального інвестування
(обсяги капітальних інвестицій),
млн дол. США на 1 особу

іноземного інвестування (обсяги
прямих іноземних інвестицій),
млн дол. США на 1 особу

споживання (витрат на
придбання товарів і послуг), млн
дол. США на 1 особу

високоорганізованої зайнятості
(штатних працівників), осіб

2009/2008

0,7463

0,5580

0,6143

0,6387

0,4739

1,0835

0,7084

0,9299

0,6963

2015/2014

0,6709

0,7443

0,7115

0,6309

0,6060

0,9002

0,6641

0,9471

0,7257
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Інтегральний індекс стійкості
(серед. геометричне)

капіталоозброєності (агрегованих
активів балансу)
млн дол. США на 1 особу

Співвідношення за роками криз
індикаторів соціальноекономічного потенціалу

Інтегральний індекс стійкості
(серед. геометричне)

високоорганізованої зайнятості
(штатних працівників), осіб

споживання (витрат на
придбання товарів і послуг),
млн дол. США на 1 особу

капітального інвестування
(обсяги капітальних
інвестицій), млн дол. США на 1
особу
іноземного інвестування
(обсяги прямих іноземних
інвестицій), млн дол. США на 1
особу

оплати праці
(фонд оплати праці),
млн дол. США на 1 особу

капіталоутворення (обсягів
створеної ВДВ),
млн дол. США на 1 особу

виробництва (обсяги випуску
товарів і послуг),
млн дол. США на 1 особу

капіталоозброєності
(агрегованих активів балансу)
млн дол. США на 1 особу

Роки

відповідно, лікування має бути суто індивідуальним. При цьому не слід
акцентувати увагу на визначенні відхилень від умовних порогів, а доцільно
вивчати сутність проблем у цілому без надмірної їх фрагментації (коли
температура тіла становить 40 град за Цельсієм, ви не вивчаєте рівень її
відхилення від 36,6 град, а вживаєте відповідних заходів згідно зі стандартними
оперативними процедурами).
Розглянемо індикатори економічної безпеки регіону, що продемонстрував
найменшу стійкість як під час кризи 2008-2009 рр., так і під час кризи 2014-2015
рр. – Запорізької області (таблиці 1, 2).
Таблиця 1
Індикатори соціально-економічного потенціалу Запорізької області

2008 0,010497 0,011410 0,003827 0,001146 0,000880 0,000491 0,002788 0,277496 0,004525

2009 0,007834 0,006368 0,002351 0,000732 0,000417 0,000532 0,001975 0,258050 0,003151

2014 0,008276 0,007428 0,002586 0,000802 0,000335 0,000832 0,002757 0,231434 0,003503
2015 0,005552 0,005484 0,001840 0,000506 0,000203 0,000749 0,001831 0,219182 0,002540

Розрахунок інтегрального індексу стійкості за зміною індикаторів
соціально-економічного потенціалу Запорізької області

Таблиця 2

Таким чином, ми бачимо, що під час кризи 2008-2009 рр. інтегральний індекс
стійкості означає середнє геометричне падіння індикаторів соціальноекономічного потенціалу Запорізької області на 30,37 % від показника
попереднього року (прийнятого за одиницю). До кризи 2014-2015 рр. область
виявилася більш підготовленою (середньо геометрична величина стійкості склала
0,7257), що означає падіння індикаторів потенціалу на 27,43 %. В обох випадках
найбільше падіння відмічено для індикатора «рівень капітального інвестування»,
що означає ігнорування регуляторами інтересів забезпечення підґрунтя для
подальшого розвитку.
Пріоритетами зміцнення стану стійкості регіональних економік України до
зовнішніх загроз є моніторинг, аналіз динаміки та визначення відповідних
тенденцій їх зміни та рівня загроз (без розрахунку відхилення від умовних
порогів), розроблення системи різнорівневого реагування на найбільші загрози
«невідкладної допомоги», «терапевтичного тривалого лікування», «хірургічного
втручання». До основних груп індикаторів стійкості від зовнішніх загроз слід
включити:
1) індикатори збалансування залежності від зовнішніх факторів (коефіцієнт
місткості прямих інвестицій нерезидентів в агрегованому капіталі підприємств
регіону (має бути в межах 0,2500-0,4999), коефіцієнт місткості боргових
інструментів прямих інвесторів у прямих інвестиціях нерезидентів, коефіцієнт
місткості імпорту (товарів і послуг, за виключенням обсягів імпорту давальницької
сировини) в кінцевому внутрішньому використанні (КВВ, що являє собою: ВРПімпорт+експорт, має бути в межах 0,2000-0,2499), коефіцієнт місткості імпортного
продовольства в KВВ (має бути в межах 0,0450-0,0500), коефіцієнт місткості
імпортних палив мінеральних у КВВ (має бути в межах 0,0750-0,0800);
2) індикатори міжтериторіальної деконцентрації категорій ЗЕД (акціонерного
капіталу нерезидентів, боргових інструментів прямих інвесторів, експорту товарів,
імпорту товарів, експорту послуг, імпорту послуг, реалізації за межі України
інноваційної продукції, імпорту давальницької сировини, експорту готової
продукції, виготовленої з давальницької сировини);
3) індикатори міжгалузевої деконцентрації категорій ЗЕД (експорту товарів,
імпорту товарів, експорту послуг, імпорту послуг, акціонерного капіталу
нерезидентів, боргових інструментів прямих інвесторів) за основними секціями
економічної діяльності, а також аналогічні індикатори за основними розділами
KBEД-2010;
4) індикатори товарної диверсифікації (експорту товарів, імпорту товарів,
імпорту давальницької сировини, експорту готової продукції, виготовленої з
давальницької сировини) за основними секціями, а також аналогічні індикатори за
основними групами УКТЗЕД;
5) індикатори географічної диверсифікації категорій ЗЕД (акціонерного
капіталу нерезидентів, боргових інструментів прямих інвесторів, експорту товарів,
імпорту товарів, імпорту давальницької сировини, експорту готової продукції,
виготовленої з давальницької сировини, експорту послуг, імпорту послуг) за
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основними мегарегіонами-партнерами, а також аналогічні індикатори за
основними країнами-партнерами.
Коефіцієнт місткості прямих інвестицій нерезидентів в агрегованому капіталі
підприємств України станом на 31.12.2016 р. мав значення 0,1157 (11,57 %), що
підкреслює великий потенціал для залучення до національної економіки
іноземних інвесторів, частку яких доцільно збільшити в 4,0-4,3 рази (щоб довести
індикатор до рівня 0,4999). На тлі достатньо привабливих для іноземних
інвесторів регіонів: Закарпатської (0,2591), Одеської (0,2185), Дніпропетровської
(0,2030), Херсонської (0,1573) областей, спостерігаються малопривабливі для
іноземного капіталу регіони: Кіровоградська (0,0238), Тернопільська (0,0285),
Чернігівська (0,0310), Миколаївська (0498) області.
Станом на кінець 2016 р. економіка України у своєму кінцевому
внутрішньому використанні залежала від імпорту товарів і послуг (без
урахування обсягів давальницької сировини) на 45,80 % (0,4580), що є значно
гірше за показник 2013 року 41,09 % (0,4109), що означає зменшення рівня її
самодостатності. Незважаючи на четвертий рік гібридної війни з Росією, ця
країна залишається й надалі провідною країною-партнером для України в
експорті товарів, в імпорті товарів, в експорті послуг (лише в імпорті послуг
США є лідером серед країн-партнерів). У регіональному вимірі узалежнюють
національну економіку від імпорту в першу чергу такі регіони: м. Київ (0,6373),
Миколаївська (0,5679), Донецька (0,5389), Дніпропетровська (0,5319), Запорізька
(0,5276) області. Водночас є регіони, які демонструють низьку інтегрованість до
зовнішніх ринків: Автономна Республіка Крим (0,0252, через торговельну
блокаду анексованої Росією території), Чернівецька (0,0842), Кіровоградська
(0,0853), Херсонська (0,1038), Черкаська (0,1120) області. Підприємства, міста,
райони, регіони, які поглинають такі незначні частки імпорту, залишаються
технологічно відсталими і неспроможними до інноваційних структурних змін.
Чинні
індикатори економічної безпеки,
визначені Методичними
рекомендаціями щодо розрахунку рівня економічної безпеки, затверджені у 2013
р., потребують негайного і докорінного перегляду. Наявна система економічної
безпеки держави має бути переглянута з пріоритетом чітких вимірів: 1)
зовнішнього, 2) внутрішнього - на противагу наявному розподілу, коли категорія
«зовнішньоекономічна безпека» «загубилася» серед дев’яти інших складових (з
конкретно визначеним значенням вагового коефіцієнта (0,1095, а має бути,
щонайменше, 0,5000), що є кардинальним спотворенням реального стану речей.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ
Яремко С. А., магістр,
спеціальність «Управління фінансово-економічною безпекою»
Науковий керівник: д.е.н, проф. Копилюк О. І.
Львівський торговельно-економічний університет
Однією з сучасних світових тенденцій стало підвищення ролі регіонів у
суспільно-економічному розвитку країн. Вона обумовлена зростанням рівня
розвитку продуктивних сил та формуванням відповідної їм системи
організаційно-економічних і політичних відносин, складником якої виступає
регіоналізація господарських і соціальних процесів.
Формування регіональних економік відбувається за активного впливу
господарської глобалізації, яка відповідно до
«парадоксу Нейсбіта»
супроводжується фрагментацією економіки, що сприяє підвищенню ролі
регіонів. Відбувається глобалізація регіональних економік, яка створює нові
можливості залучення глобальних ресурсів розвитку, зростання добробуту
територіальної громади.
Становлення регіону висуває на порядок денний проблему регіональної
економічної безпеки. Економічна безпека регіону прямо залежить від стану
економіки, важливими параметрами якого виступають здатність забезпечити
економічну самостійність, самоуправління, самоокупність і самофінансування
регіону.
Економічна самостійність означає, що всі господарські об’єкти, які
знаходяться на території, повинні забезпечити ефективне використання
господарських об’єктів. Самоуправління передбачає самостійність регіону в
прийнятті рішень щодо управління територіально-господарським комплексом.
Регіональна самоокупність визначає такий характер функціонування
господарського комплексу, який забезпечує самовідтворення, підтримання на
існуючому рівні виробничих та виробничо-інфраструктурних підприємств,
утримання і відтворення соціальної сфери. А самофінансування гарантує
фінансове забезпечення життєдіяльності господарської структури власними
коштами.
Серед ряду загроз для регіонального розвитку можна виділити три групи
таких впливів. Перша група може виходити від урядових макроекономічних
рішень (діяльності чи бездіяльності), наприклад надмірна відкритість
національної економіки, породження інфляційних процесів та інші. Друга група –
впливи, що здійснюють інші регіони (як приклад, внутрішня міграція –
міжрегіональні переміщення трудових та фінансових ресурсів). Третя група
негативних імпульсів індукується глобальним економічним середовищем.
Сьогодні саме ці впливи набирають сили. Це обумовлено значною відкритістю
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економіки, широким спектром практикованих видів зовнішньоекономічної
діяльності. Ситуація вимагає проведення спеціальної політики забезпечення
зовнішньоекономічної безпеки регіону.
Рівень зовнішньоекономічних загроз залежить від значної кількості чинників,
основним серед яких є інтенсивність зовнішньоекономічних зв’язків. Тому для
реалізації заходів щодо економічної безпеки регіону важливим є з’ясування
загроз, що виходять від зовнішнього господарського простору. Одним з основних
є скорочення експорту товарів і послуг. Експорт є елементом регіонального
попиту і впливає на поточні обсяги виробництва, а також впливає на узгодження
взаємозв’язків між ринками: товарів і послуг, фінансовим, робочої сили,
соціальних послуг. Імпорт несе загрозу втрати внутрішнього ринку. Зовнішня
товарна експансія при недостатньому захисті власного товаровиробника здатна
призвести до часткової чи повної втрати окремих товарних ринків. Також
іноземні компанії можуть застосовувати продаж товарів за демпінговими цінами,
субсидіювання експорту тощо.
Ще одна загроза пов’язана з критичним імпортом: це надмірна залежність від
постачальників, ціновий монополізм останніх, можливий шантаж, спрямований
на отримання економічних або і політичних поступок. Протидіяти цьому можна
лише розвитком власного виробництва та диверсифікацією імпорту.
Небезпечною для регіональної економіки є нестабільність фінансових контактів
із зарубіжжям. Це поняття охоплює такі негативні ефекти, як надмірна
залежність від надходжень іноземних коштів, значна частка в структурі
зарубіжного капіталу портфельних, короткострокових інвестицій, фінансові
кризи, відплив капіталів та їх офшоризація тощо.
Значною загрозою для регіональної громади є екологічна експлуатація
території з боку іноземців. Це розміщення “брудних” виробництв на території
регіону. Сюди ж долучається складування відходів, нерідко токсичних, яких
позбавляються за відповідну плату розвинені країни. Також може бути
концентрація в регіоні екологічно шкідливих експортних виробництв, що теж
узгоджується з політикою розвинених країн. Закуповуючи сировину,
металургійну продукцію, хімічні товари, розвинені країни фактично
перекладають “екологічний тягар” на інших. По суті, відбувається просторово
нерівний розподіл економічних благ і проблем. Зберігаючи для своїх громадян у
буквальному розумінні чисте повітря і воду, здорові природні ареали, вони
позбавляють їх інші країни та регіони.
Нерівноправність науково-технічних обмінів становить ще одну загрозу для
самостійності регіону. Демографічна ситуація в українських регіонах не залишає
іншого шляху соціально-економічного розвитку, крім інтенсивного. Він
передбачає застосування нових технологій та прогресивної техніки. Проте
іноземні партнери зазвичай прагнуть не допустити технологічного прориву
інших країн та регіонів, тому пропонують технології вчорашнього дня, морально
застарілу техніку.
Безпосередньо з попередньою пов’язана і наступна загроза – відплив за
кордон кваліфікованих кадрів. Потреба в кваліфікованих кадрах у західних
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країнах зростає. Її не можуть задовольнити власні коледжі та університети. До
того ж, підготовка кадрів вимагає значних фінансових затрат. Тому в цих країнах
розпочався активний процес залучення іноземної кваліфікованої робочої сили,
переважно з слаборозвинених країн та їх регіонів. Міграційні служби фактично
включили для неї “зелене світло”. Фахівці з комп’ютерної справи, програмісти,
конструктори, лікарі і навіть медичні сестри – це лише невелика частина
затребуваних на Заході спеціалістів. Переманюють їх вищими зарплатами,
кращими умовами праці, посвідкою на проживання тощо. Проблема набула
особливої гостроти в умовах набуття чинності безвізового режиму між Україною
та ЄС.
Теорія і світова практика регіонального розвитку є актуальною для України,
що розбудовує ринкову економіку, органічним складником якої є регіональні
економіки. Успішне їх функціонування разом із здатністю протидіяти
внутрішньо- та зовнішньоекономічним загрозам є умовою ринкової
трансформації країни загалом та сприятиме рівноправному входженню у світове
співтовариство.
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СЕКЦІЯ 5
МЕХАНІЗМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БЕЗГОТІВКОВИХ ОПЕРАЦІЙ
БАНКІВ В УКРАЇНІ
Вретік М. В., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Артем’єва І. О.
Національна академія статистики, обліку та аудиту, м. Київ
Грошові перекази та платежі між державними закладами, підприємствами та
громадянами відбуваються незалежно від рівня економічного розвитку та
економічного стану в країні. Актуальність теми полягає в тому, що споживачі
банків все більше надають перевагу отримуванню банківських послуг швидко та
у будь-якому місці, використовуючи різноманітні технічні можливості. Саме
тому кредитні організації, які хочуть залишатися конкурентоспроможними,
приділяють значну увагу розробці та впровадженню різноманітних серверів, які
дозволяють банку бути ближче до свого клієнта, ефективно та швидко
вирішувати його питання, тобто все більше банків роблять акцент на
безготівкових операціях.
Вивченню проблем здійснення та розвитку безготівкових розрахунків,
перспективам їх організації присвячено багато праць вітчизняних та зарубіжних
науковців, таких як: М. М. Агаркової, Л. А. Бехтер, Л. К. Воронової, А. Г.
Загороднього, А. А. Козубенко, Н. А. Куфакової, О. В. Костюніка і В. В.
Побережної, М. П. Кучерявенко, О. І. Мельничук, А. М. Мороза, О. П. Орлюка,
А. І. Савлука, І. О. Чкан та ін.
Метою дослідження є визначення перспектив розвитку безготівкових
операцій банків в Україні.
Детальне поняття безготівкових розрахунків наведене в Інструкції про
безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, відповідно до якої
«безготівкові розрахунки – це перерахування певної суми коштів з рахунків
платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за
дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, внесених ними готівкою в касу
банку, на рахунки отримувачів коштів». Розрахунки проводяться банком на
підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному
вигляді. Видами розрахункових документів при здійсненні безготівкових
операцій є: меморіальний ордер; платіжне доручення; платіжна вимогадоручення; платіжна вимога; розрахунковий чек; акредитив; інкасове доручення
[1].
За результатами першого півріччя 2017 року частка безготівкових розрахунків
у загальному обсязі операцій з використанням платіжних карток в Україні
становила 38,1%, збільшилася з початку року майже на 3% (як за кількістю, так і
за обсягом). Загальна кількість операцій із використанням платіжних карток,
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емітованих українськими банками, за перше півріччя 2017 року становила 1,43
млрд шт., а їх обсяг – понад 908 млрд грн., і у порівнянні з першим півріччям
2016 року зросли відповідно на 23% та 28% [2].
При цьому спостерігається стійке зростання саме безготівкових розрахунків –
за кількістю операцій на 30% і за обсягами на 40% у порівнянні з аналогічним
періодом 2016 року.
За результатами першого півріччя 2017 року порівняно з початком року
збільшилася загальна кількість:
-активних платіжних карток – на 0,8% і становила 32,6 млн шт.;
-платіжних карток з магнітною смугою та чипом – більше ніж удвічі та
становила 8,1 млн шт.;
-безконтактних платіжних карток – на 14% та становила майже 2,3 млн шт.
[2].
У розвитку сфери безготівкових операцій в усьому світі відбуваються зміни
не лише у методах споживчої оплати, але і у використанні платіжних каналів.
З’являються все більш нові й удосконалені інструменти здійснення безготівкових
розрахунків, серед яких:
- платежі з використанням телекомунікаційних каналів зв’язку, таких як
Інтернет та мобільний зв’язок;
- надання до оплати електронних розрахунків в операціях з попереднім
схваленням при здійсненні розрахунків між населенням і великими
підприємствами;
- нові інформаційні технології;
- використання банківських рахунків для віддалених платежів з постійним
доступом до операцій по рахунку.
Отже, для сучасної системи платіжних операцій характерна тенденція до
зменшення використання готівки та збільшення частки використання платіжних
інструментів для здійснення безготівкових операцій. Відбувається постійне
збільшення частки безготівкових операцій у структурі операцій, здійснюваних
підприємством та приватною особою. Саме тому перспективним напрямом у
банківській справі є удосконалення та розширення можливостей надання
безготівкових операцій своїм клієнтам, у зручному для них місці та у зручний
час; одним з провідних напрямків цього розвитку є мобільний банкінг, який на
сьогодні знаходиться в стані активного розвитку.
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РОЛЬ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
Демчук П. А., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Андрейків Т. Я.
Львівський торговельно-економічний університет
У сучасних реаліях особливої актуальності набувають питання активізації
банківської діяльності в контексті її вагомого значення у стабілізації
економічного розвитку в Україні у період глобальних економічних потрясінь,
появи нових ризиків і загроз. Подолання кризових явищ у банківській системі
залежить як від функціонування банків із національним капіталом і зміцнення їх
фінансової стійкості, так і від позицій іноземних банків на національному
фінансовому ринку, які сьогодні складають гідну конкуренцію вітчизняним
банкам та суттєво впливають на задоволення потреб населення і суб’єктів
національної економіки в банківському обслуговуванні.
У забезпеченні фінансової стабільності держави та підвищенні рівня розвитку
економіки країни провідну роль відіграє банківська система. В Україні саме в
умовах європейської інтеграції, коли існує необхідність досягнення рівня
розвитку економіки розвинених країн світу, постає питання зміцнення
банківської системи. Одним із важливих джерел підвищення капіталізації банків і
фінансування економіки є іноземний капітал. На сучасному етапі банківська
система й економіка України потребують притоку іноземних інвестицій і тому
існує необхідність визначення форм та умов залучення іноземного капіталу в
банківську систему.
Зазвичай критерієм участі іноземного капіталу в банківській системі країни є
присутність у статутних капіталах банків часток, які належать нерезидентам. В
економічній енциклопедичній літературі поняття іноземного капіталу тлумачать
як різноманітні форми капіталу (приватний, акціонерний, державний,
банківський, промисловий, фінансовий і капітал міжнародних фінансовокредитних організацій), який належить закордонним власникам. Тобто залежно
від напрямків входження і суб’єктів, яким належить капітал, можна визначити
головне його призначення [1].
Наявність в економіці будь-якої держави значних обсягів іноземного капіталу
є ознакою макроекономічної стабільності, високого рівня довіри інвесторів до її
законодавчої, виконавчої, судової гілок влади. При цьому важливе значення має
не так рівень розвитку демократії в країні, як її політична стабільність. Не
допускати іноземні банки у вітчизняну банківську систему невигідно ані з
економічних, ані з політичних міркувань, проте на такий крок треба йти,
передбачаючи збереження можливості для реальної конкуренції вітчизняних
банків із іноземними фінансовими установами. Разом з тим, очевидно, що
перспективи та наслідки функціонування іноземного капіталу у вітчизняному
банківському секторі неоднозначні. Адже мета іноземних інвесторів – не
підвищувати добробут населення країни об’єкта інвестицій, а максимізувати
прибуток для своїх власників та акціонерів [3, с. 26].
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Водночас головною загрозою надмірного обсягу іноземного банківського
капіталу в Україні є ризик захоплення стратегічно важливих позицій на ринку та
отримання «монопольної влади» на здійснення банківської діяльності. Це несе
негатив для розвитку вітчизняного банківництва та можливе витіснення
українських банківських структур із сегментів ринку або ж вихід останніх
взагалі.
До того ж, зростання присутності іноземного капіталу в банківській системі
України довгий час супроводжувалося посиленням ризиків і структурних
дисбалансів, серед яких: зниження процентних ставок, здешевлення банківських
послуг, посилення доларизації вітчизняної економіки, погіршення стану рахунку
поточних операцій платіжного балансу. Нарощування капіталізації банків
України за рахунок зовнішніх джерел призвело до значного профіциту
фінансового рахунку платіжного балансу країни. Це значною мірою збільшило
залежність економіки країни від волатильності потоків капіталу та
девальваційного тиску на курс гривні [3, с. 78].
На сьогоднішній день відсутня одностайна точка зору щодо питання
присутності іноземного капіталу в банківській системі України. Присутність
банків із іноземним капіталом у банківській системі будь-якої країни, як правило,
відповідає інтересам розвитку національної фінансової системи в частині
збільшення загальної суми фінансових ресурсів та рівня капіталізації банківської
системи, сприяє залученню іноземних інвестицій та розширенню ресурсної бази
для подальшого соціально-економічного розвитку. Сьогодні банківська система
України відкрита для входження іноземного капіталу, а всі банки незалежно від
походження їх капіталу підлягають нагляду і контролю на загальних умовах,
тобто діють в одному правовому полі.
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СУЧАСНІ УМОВИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ОБОРОТНИХ
КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА
Дзюба Н. П., магістр,
Волос І. І., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Сич О. А.
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Успiх будь-якої пiдприємницької дiяльностi безпосередньо залежить вiд того,
наскiльки якiсно та ефективно здiйснюється управлiння, зокрема в частинi
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оборотних активiв пiдприємства. Оборотнi активи беруть участь як у процесi
виробництва, так i в процесi реалiзацiї продукцiї. Недостатня забезпеченiсть
пiдприємства оборотними активами паралiзує його дiяльнiсть i приводить до
погiршення фiнансового стану. Безперервне виробництво в умовах iнфляцiйних
процесiв, кризи, збiльшення конкурентностi потребує пошуку i застосовування
найефективнiших джерел фiнансування оборотних активiв пiдприємства.
Формувати оборотнi кошти лише за рахунок власних джерел нинi економiчно
недоцiльно, оскiльки це знижує можливостi пiдприємства щодо фiнансування
власних витрат i збiльшує ризик виникнення фiнансової нестабiльностi
пiдприємства. У такому разi пiдприємство вимушене звертатися до позичання i
залучення фiнансових ресурсiв у виглядi банкiвського кредиту [1].
В Українi малий та середнiй бiзнес (МСБ) стикається з серйозною проблемою
доступу до фiнансово-кредитних ресурсiв. Частка кредитiв у капiталi МСБ
становить лише до 20% порівняно з 60% у розвинених країнах. Переважно
пiдприємства реiнвестують у розвиток бiзнесу власнi прибутки та iнвестицiї
засновникiв пiдприємств. Така ситуацiя зумовлена високою вартiстю кредиту.
Мiнiмальний «пiльговий» вiдсоток становить майже 14% i пропонується лише
одним банком, а середня вартiсть кредиту складає 20% [2].
З метою надання коштiв для фiнансування (кредитування) підприємств
України iснують програми, що допомагають здешевити надання банками позик,
це програми фiнансових установ у межах спiвпрацi з рiзними iноземними
фондами та структурами (Нiмецько-український Фонд, Фонд Western NIS,
Європейський iнвестицiйний Фонд тощо). Вони дозволяють поетапно
впровадити в Українi новi види фiнансової пiдтримки, а саме: часткову
компенсацiю процентних ставок за кредитами, якi надаються пiд бiзнес-проекти,
компенсацiю лiзингових платежiв; передбачається розширення програми
мiкрокредитування, а також для розвитку вiдповiдної iнфраструктурної
пiдтримки. Саме тому за допомогою кредиту створюється найбiльш гнучка
форма задоволення тимчасових потреб пiдприємства в додаткових грошових
коштах.
Однією з найпопулярніших форм коpоткостpокового кpедитування є кpедитна
лінія. Її сутність полягає в укладанні фоpмальної угоди між банком і
позичальником, що визначає максимальну величину кpедиту, яку банк може
надати одному клієнту з заздалегідь обумовленою (зазвичай фіксованою)
ставкою відсотка, часто на відновлюваній основі.
Пеpевагою кpедитної лінії є її гнучкість, оскільки гpошові кошти можуть бути
потpібні не на весь пеpіод, а тільки в певні моменти. Компанія може отpимати
фінансування, тільки коли вона цього гостpо потpебує, але не викоpистовувати
кpедит у пеpіоди, коли додаткові pесуpси їй не потpібні і, відповідно, не платити
відсотки в цей час. Даний вид фінансування особливо вигідний компанії, якщо
вона може досить чітко пpогнозувати потpебу в додаткових фінансових pесуpсах.
Викоpистання кpедитної лінії дозволяє економити накладні витpати і час,
пов’язані з веденням пеpеговоpів і укладанням кожної окpемої кpедитної угоди.
Схожі вигоди отpимує і банк, оскільки пpоводить оцінку кpедитоспpоможності
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компанії один pаз, і в подальшому пpи кожному фактичному наданні кpедиту
пpоведення такої пеpевіpки не потpібно.
Фактоpинг також є досить пошиpеним джеpелом коpоткостpокового
фінансування, що дозволяє поповнити обоpотний капітал компанії. Фактоpинг
дає можливість компанії надавати відстpочку платежу своїм споживачам і пpи
цьому не відчувати потpебу в додатковому фінансуванні. Фактоpинг може
пеpедбачати як pазове (одноpазове), так і систематичне пpоведення опеpацій,
пов’язаних із фінансуванням компанії за договоpом фактоpингу.
У номiнацiї «Опора МСБ» рейтингу «Фiнансовий оскар - 2017» за версiєю
журналу «Бiзнес» до ТОП-10 кращих банкiв з кредитування малого i середнього
бiзнесу входять: УКРСИББАНК; KredoBank; ProCredit Bank; ПУМБ; ПРАВЕКСБАНК; Укргазбанк; Укрсоцбанк; Ощадбанк; ПриватБанк; otpbank [3]. У рейтингу
найкращих умов кредитування пiдприємств малого та середнього бiзнесу на
першому мiсцi – УкрСиббанк. УкрСиббанк BNP Paribas Groupe є одним із
найбiльших iноземних банкiв України, який бере участь у програмi Нiмецькоукраїнського Фонду по пiдтримцi малого i середнього бiзнесу та реалiзовує її,
надаючи кредити пiд 13,9% рiчних термiном до 10 рокiв. На другому мiсцi KredoBank 16,9%, термiном до 7 рокiв та Укргазбанк – 17-18,4%, до 5 рокiв (табл.
1) [4].
Таблиця 1
Рейтинг найкращих умов кредитування пiдприємств
малого та середнього бiзнесу банками в Українi
Банки
УкрСиббанк
KredoBank
Укргазбанк
Укрексiмбанк
Ощадбанк
ПУМБ
Пiвденний
ТАСкомбiнат
БТА Банк

Ставка, %
13,9
16,9
17,0-18,4
20
20,15
21
22
24
26

Разова комiсiя за видачу
вiд суми кредиту, %
1
0,5
1
0,2
0,1
0,5
1
1

Термiн
До 10 рокiв
До 7 рокiв
До 5 рокiв
До 5 рокiв
До 5 рокiв
До 7 рокiв
До 5 рокiв
До 5 рокiв
До 5 рокiв

Аналiзуючи кредитну пропозицiю рiзних банкiв України, можна побачити
значну варiацiю процентних ставок на кредити: вiд 13,9% до 26%. Приймаючи
рiшення щодо залучення банкiвського кредиту, необхiдно проаналiзувати
спiввiдношення процентних ставок на дивiденди. Якщо процентнi ставки за
кредит нижчi вiд ставок на дивiденди, то рацiональнiше для пiдприємства
збiльшувати залученi кошти, в тому числi i в кредиторську заборгованiсть. Якщо
на ринку грошових коштiв склалась обернена ситуацiя, тодi, вiдповiдно,
рацiональнiше використовувати власний капiтал. При цьому слiд мати на увазi,
що при перевищеннi процентiв по банкiвському кредиту над показником
середнього прибутку на 1 грн. поточних активiв пiдприємству стає вигiднiше
збiльшувати власний капiтал у джерелах формування оборотних коштiв. На
практицi спiввiдношення мiж власним i залученим капiталом називають
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коефiцiєнтом фiнансування. Чим вище цей показник, тим для банкiрiв i
кредиторiв надiйнiше фiнансування.
Для вирішення проблеми у сфері фінансування МСБ в Україні потрібно
розробити та реалізувати комплекс заходів, які включають: здешевлення
банківських кредитів, які можливі при проведенні грамотного регулювання
ставок рефінансування і мінімізації вартості кредитів з боку центрального банку;
розроблення шляхів забезпечення кредиту: розвиток страхування фінансових
ризиків, створення гарантійних фондів за кредитами малих підприємств; надання
можливості позичальнику на відтермінування платежу в зв’язку з підтвердженою
причиною; створення для підприємств кредитних канікул, тобто коли
підприємство виплачує кредит із випередженням графіку платежу і створює собі
якийсь запас, воно може тимчасово не платити тіло кредиту, а виплачувати
тільки відсотки, розроблення нових банківських продуктів для малих
підприємств.
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БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА
НАПРЯМКИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Король С. В., бакалавр,
спеціальність «Фінанси і кредит»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Козьмук Н. І.
Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
Стабільна банківська система, що динамічно розвивається, – неодмінна
передумова стійкого економічного зростання країни. У сучасній економіці
банківська система має величезне значення завдяки зв’язкам цієї системи з усіма
секторами економіки. Крім того, банківська система є одним з найважливіших та
невід’ємних структурних елементів ринкової економіки.
Банківський сектор України знаходиться в стані глибокої кризи, але вже зараз
намічаються позитивні сигнали – приплив депозитів у банки, докапіталізація
державних банків і банків з іноземним капіталом, зважена кредитна політика.
Один із факторів ризику, які ще існують для банків, –погіршення якості їх
кредитних портфелів і, як наслідок, високі збитки в результаті формування
резервів. Вихід економіки України зі стану стагнації, запуск кредитування і
ефективний ризик-менеджмент можуть вивести банківський сектор з кризи.
Потужна банківська система є необхідною умовою забезпечення сталого
економічного зростання в Україні. Вітчизняні банки проходять серйозну
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перевірку часом в умовах постійних економічних трансформацій. Рівень
розвитку економіки значною мірою залежить від стану банківської системи.
Нині в Україні функціонує значна кількість банків. Разом із тим, більшість із
них належить до середніх і малих. Виходячи зі статистичних даних, можна
зробити висновок, що практично всі банки направляються на ліквідацію.
Аналізуючи дані за останні п’ять років, видно: спостерігається тенденція, яка
прямує до зниження кількості діючих банків в Україні. Так, станом на 01.01.2012
р. кількість діючих банків становила 176, а вже станом на 01.07.2017 р. в Україні
функціонувало 88 платоспроможних банків [4].
До особливостей розвитку банківської системи України на сучасному етапі,
що негативно впливають на її діяльність, можна також віднести високу вартість
фінансового посередництва, недостатній для країн із ринковою економікою
розвиток фінансової інфраструктури, відсутність стимулів для заощадження
коштів і розміщення кредитів, невирішеність питань діяльності небанківських
фінансових посередників і об’єднань, інституційного розвитку банківської
системи.
Отже, функціонування банківського сектору в економіці висуває нові вимоги
щодо оцінки банківської діяльності з позицій урахування її впливу на
економічний розвиток, виявлення позитивних та негативних тенденцій у
розвитку банківської системи та окреслення невідкладних заходів щодо
вдосконалення вихідних умов її функціонування. Це зумовлює необхідність
постійного моніторингу діяльності банків з урахуванням реальної соціальноекономічної ситуації в Україні [5].
Банківський сектор України в процесі реформування 2014-2017 рр. зіткнувся з
низкою проблем, як загальноекономічного характеру, так і проблем породжених
неправильною політикою регулятора – Національного банку України. Серед
найбільш відчутних наслідків реформ і проблем можна виділити [2, c. 110]:
- різке скорочення кількості банків в Україні за 2014-2017 рр.;
- зростання недовіри до банків. Ця проблема спровокована як важкою
економічною ситуацією в Україні, так і необдуманими діями Національного
банку, коли фактично банківський нагляд не виконував свої функції. Банківський
сектор України в 2014 р. стикнувся з серйозною проблемою – масовим відтоком
депозитів. Протягом 2014-2017 рр. банки України втратили 15,6 млрд. грн. (3,9%)
депозитів у національній валюті;
- девальвація національної грошової одиниці. За 2014-2017 рр. гривня
девальвувала по відношенню до долара США більше ніж в 3 рази. Така різка
девальвація привела до зростання проблемної заборгованості клієнтів перед
банками (обслуговування валютних іпотечних кредитів стало неможливим для
більшості позичальників);
- подорожчання кредитних ресурсів в Україні. У 2015 р. Національний банк
підвищив облікову ставку до 30% для стримування інфляції в країні, проте
станом на 18.02.2015 р. облікова ставка становила 22%. Такі дії не дають банкам
виконувати одну з основних своїх функцій – кредитування економіки, що ще
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більше посилює економічну кризу в Україні. Станом на 2017 рік НБУ знизив
облікову ставку до 13,5%;
- кадрова проблема – недостатній рівень кваліфікації менеджерів і
спеціалістів та брак досвіду кадрового персоналу.
До проблем, притаманних самій банківській системі, також можна віднести:
недостатній рівень капіталізації та концентрації банківського капіталу, низький
рівень корпоративного управління в банках, недостатній рівень управління
банківськими ризиками, вузький спектр банківських послуг і продуктів,
недостатній рівень прозорості діяльності та комунікацій з інвесторами і
населенням тощо.
На сьогодні можна виділити кілька основних напрямків подальшого розвитку
банківської системи України, що враховуватимуть як потребу у забезпеченні її
сталого розвитку, так і інтереси населення України:
1. Припинення масового закриття банківських установ та перехід до політики
їх об’єднання та поглинання шляхом застосування економічних важелів та
стимулів.
2. Сприяння залученню іноземного капіталу в банківську систему України
шляхом надання гарантій та створення сприятливого макросередовища.
3. Стимулювання повернення довіри населення до банківської системи
України шляхом підвищення суми гарантування вкладів для нього.
4. Створення програми працевлаштування для працівників банків, що
залишилися безробітними внаслідок масових банкрутств банків 2014-2015 років.
У довгостроковій перспективі реформування банківського сектору має бути
направлено на зниження вартості капіталу для вітчизняних суб’єктів,
забезпечення стійкого економічного розвитку. Україна має винести уроки з
банківської кризи: перестати ліпити образ колективного ворога з професії банкіра
та НБУ; виправити, де ще не пізно, підходи до докапіталізації, виведення
проблемних банків із ринку, розчищення непрацюючих активів; підвищити
ефективність системи банківського нагляду, забезпечити його неупереджене,
прозоре та деполітизоване застосування. Тільки так можна повернути довіру до
банківської системи [3].
Досягнення поставленої мети передбачає виконання наступних стратегічних
цілей: підвищення якості політики Національного банку України, підвищення
довіри суспільства до Національного банку України, банківської системи і
національної валюти, 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 [5].
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕПОЗИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ
Мацюк І. І., бакалавр,
Мельницька Я. А., бакалавр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Рущишин Н. М.
Львівський торговельно-економічний університет
Специфіка функціонування банків характеризується тим, що у структурі
банківських ресурсів основну частку займають залучені та позичені кошти.
Основу залучених ресурсів банку складають кошти юридичних і фізичних осіб,
вкладені на строкові депозити та депозити до запитання. Важливим завданням
депозитної діяльності банків на сучасному етапі є активізація зусиль щодо
залучення коштів на строкові депозити як найбільш стійку частину
акумульованих банками ресурсів, що дозволяє підтримувати належний рівень
фінансової стійкості та провадити активну кредитно-інвестиційну діяльність.
Ефективно організована депозитна діяльність банків може стати визначним
фактором їх надійності, фінансової стабільності, передумовою досягнення
показників платоспроможності та ліквідності. Депозитна діяльність банків
формується на основі депозитної політики.
Депозитна політика – це банківська політика щодо залучення грошових
коштів вкладників у депозити (вклади) та ефективного управління процесом
залучення цих коштів [1]. В основу формування депозитної політики покладено
як загальні, так і специфічні принципи. До загальних принципів належать:
- Принцип наукової обґрунтованості, який базується на новітніх досягненнях
науки та передового досвіду з урахуванням дії економічних законів у межах
конкретного банку з використанням науково обґрунтованих методик.
- Принцип цілісності системи, в якому депозитна політика виступає як
підсистема політики банку загалом.
- Принцип комплексного підходу – це розробка теоретичних основ,
пріоритетних напрямів депозитної політики та оцінка підсумку дохідності від
розміщення депозитів з точки зору стратегії розвитку банку.
- Принцип оптимальності та ефективності - полягає у розробці ефективних і
оптимальних для цього етапу розвитку банку тактичних напрямів і методів.
- Принцип єдності елементів – коли всі елементи депозитної політики
розглядаються не ізольовано, а у взаємозв’язку і взаємозалежності.
До специфічних принципів належать:
- Принцип забезпечення оптимального рівня витрат – характеризує цінову
політику банку, вміння керівництва банку адекватно реагувати на зміни ринкових
цін на депозити для регулювання прибутковості та зниження очікуваних витрат.
- Принцип безпеки операцій банку – характеризує систему захисту
економічних інтересів клієнтів щодо забезпечення банківської таємниці за їх
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рахунками, а також підтримання оперативної ліквідності банку.
- Принцип забезпечення надійності – від надійності банку залежить рівень
ризику клієнта щодо повернення депозиту і сплати відсотків [2].
З позицій банку депозит – це грошові кошти в готівковій або безготівковій
формі у валюті України або в іноземній валюті або банківські метали, які банк
прийняв від вкладника або які надійшли для вкладника на договірних засадах на
визначений строк зберігання чи без зазначення такого строку (під процент або
дохід в іншій формі) і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства
України та умов договору [3].
Розглядаючи депозитну діяльність детальніше, різні науковці по-різному
трактують визначення депозиту. Так, О. Васюренко під депозитом розуміє гроші,
передані в банк їхнім власником для зберігання, та які залежно від умов
зберігання числяться на тому чи іншому банківському рахунку [4]. Р. Коцовська
зазначала, що депозит – це грошові кошти або банківські метали, розміщені
вкладниками в банку на визначений договором строк [5]. За визначенням А.
Бабицького, депозит – це система заходів щодо залучення вкладів і управління
ними, формування резерву, використання певної частини депозитів для видачі
кредитів і позик, інші операції з банківськими вкладами [1].
У банківській практиці депозити класифікують: за категоріями депонентів
(депозити суб’єктів господарської діяльності, депозити фізичних осіб, депозити
банків), за способом оформлення (іменні депозити, депозити на пред’явника), за
строками використання (депозити до запитання, строкові депозити, ощадні
вклади) та ін. [3].
Банк, працюючи на ринку банківських продуктів і послуг, рекламуючи свою
діяльність, відсоткові ставки, види депозитів, депозитні пластикові картки,
якнайбільше залучає нових клієнтів.
З метою підтримки власної конкурентоспроможності банки змушені
пропонувати своїм клієнтам нові депозитні продукти, вдосконалювати депозитну
політику та розширювати свою депозитну діяльність. Важливим аспектом
удосконалення депозитної діяльності можна вважати розширення спектра
банківських послуг, які б надавалися в комплексі з депозитним обслуговуванням.
Ефективна депозитна діяльність банків може стати визначальним фактором їх
надійності, фінансової стабільності, передумовою досягнення показників
платоспроможності та ліквідності.
Отже, депозитна діяльність кожного банку формується під впливом як
зовнішніх, так і внутрішніх факторів, які дозволяють сформувати ресурсний
потенціал банків. Якісно організована депозитна діяльність дає змогу залучати
більшу кількість клієнтів, завойовувати нові сегменти ринку й проводити
успішну конкурентну боротьбу.
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ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ ЯК ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ
Петращук М. Ю., магістр,
спеціальність „Фінанси, банківська справа та страхування”
Науковий керівник: д.е.н., проф. Черкасова С. В.
Львівський торговельно-економічний університет
Діяльність фінансових посередників є обов’язковим атрибутом сучасної
економіки. В умовах розвинутої ринкової економіки свою діяльність здійснює
величезна кількість фінансових посередників, які за винагороду надають різні
види фінансових послуг, забезпечуючи реалізацію фінансового посередництва.
Банківські установи є професійними учасниками фінансового ринку, для яких
здійснення фінансових операцій та надання фінансових послуг є виключним
видом діяльності. Забезпечуючи непряме (опосередковане) фінансування
економічної діяльності, ці фінансові установи реалізують діяльність з
фінансового посередництва.
За своєю природою банки пов’язані з грошовими та кредитними відносинами.
Саме на основі цих відносин і зародилося таке специфічне утворення як банк. Ці
відносини – головна сфера діяльності банків, які призначені забезпечувати їх
належну організацію. Роль банків в організації грошових та кредитних відносин є
пріоритетною порівняно з іншими фінансовими інститутами. Банки,
перебуваючи у центрі економічних відносин, що набувають грошово-кредитного
характеру, не лише на мікроекономічному рівні перерозподіляють вартість між
господарюючими суб’єктами, а й забезпечують належні умови регулювання
грошових і кредитних відносин в економіці країни загалом.
Діяльність банків в Україні регламентується Законом України «Про банки і
банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року зі змінами і доповненнями,
нормативно-правовими актами Національного банку України, іншими
законодавчими та нормативними документами [1].
Згідно з вітчизняним законодавством банком є юридична особа, яка має
виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати у
сукупності такі операції: залучення у вклади грошових коштів фізичних і
юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних
умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних
та юридичних осіб. Науковцями здійснені ґрунтовні теоретичні й практичні
дослідження сутності, економічної ролі та діяльності комерційних банків в
системі фінансового посередництва. Вагомий внесок у дослідження даних питань
зробили відомі вітчизняні вчені, серед яких А. С. Гальчинський, А. М. Мороз, М.
І. Савлук, О. М. Петрук, а також зарубіжні дослідники Дж. Х. Хемпел, Д. Дж.
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Сімонсон, П. С. Роуз, Т. М. Хаврілескі, Е. Дж. Долан, К. Д. Кемпбелл, Р. Дж.
Кемпбелл, Р. Л. Міллер.
Особливостями діяльності банківських установ є наступні: 1) на відміну від
інших фінансових інституцій, банк – це та юридична особа, яка виконує
депозитні, кредитні та розрахункові операції сукупно, одночасно, вони – для
нього визначальні; 2) пріоритетність кредитних операцій зумовлює значні
кредитні ризики для банків; 3) зважаючи на вагу депозитних операцій,
переважною більшістю коштів банку є залучені та запозичені, що, з одного боку,
свідчить про незначну частку власних коштів у пасивах, а з іншого, – зумовлює
суспільну відповідальність останнього за ефективне управління акумульованими
грошовими ресурсами; 4) реалізація банками функції грошово-кредитного
посередництва передбачає наявність тісного зв’язку зі широким колом суб’єктів
господарювання, інвестування коштів у різні сектори економіки й
трансформацію значних ризиків; 5) функція емісії платіжних засобів –
специфічна, притаманна лише банкам.
Фінансове посередництво здійснюється банками у формі банківських
операцій. Переважна більшість банківських операцій реалізується в інтересах
клієнтів і тому є фінансовими (банківськими) послугами. Фінансові послуги є в
складі активних і пасивних операцій банків. Споживачами банківських послуг
поряд з фізичними та юридичними особами, органами державної виконавчої
влади можуть виступати інші банківські установи – резиденти та нерезиденти
України. Основними видами банківських операцій в сучасних умовах є
депозитні, розрахункові, кредитні та гарантійні.
Законодавчими актами України та нормативно-правовими актами
Національного банку України визначаються обов’язкові умови для здійснення
відповідних банківських операцій. Банки мають право здійснювати банківську
діяльність лише після отримання банківської ліцензії, яка видається НБУ на
підставі клопотання банку та передбачених законодавством документів. Після
отримання банківської ліцензії банківські установи повинні протягом усього
терміну її дії дотримуватися ліцензійних умов банківської діяльності, зокрема
розміру регулятивного капіталу.
Для одержання банківської ліцензії банк повинен мати сплачений статутний
капітал у розмірі, не нижчому ніж визначений мінімальний, бути забезпечений
приміщенням, належним банківським обладнанням, комп’ютерною технікою,
програмним забезпеченням та комунікаційними засобами, потрібними для
здійснення банківських операцій, ведення обліку та складання звітності тощо.
Письмовий дозвіл НБУ на здійснення окремих операцій видається банку за
умови наявності у нього банківської ліцензії, дотримання ним вимог щодо
рівня регулятивного капіталу, відсутності фактів порушень банком вимог
законодавства протягом обумовленого періоду, наявності
бізнес-плану,
достатніх фінансових можливостей та кваліфікованих кадрів для виконання
таких операцій тощо.
Провадження банками діяльності з торгівлі цінними паперами на фондовому
ринку, андерайтингу, депозитарної діяльності та діяльності з ведення реєстру
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власників іменних цінних паперів вимагає обов’язкового одержання ліцензій
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення
зазначених видів діяльності.
За надання фінансових послуг банківські установи одержують дохід у формі
процентних ставок, комісійних винагород, маржі між цінами продажу і купівлі
фінансових активів, рівень яких не може бути меншим від собівартості
банківських послуг. Надання банками фінансових послуг сприяє підвищенню
капіталізації банківських установ, одержанню процентних, комісійних та
торговельних доходів, задоволенню потреб клієнтів банків у фінансових
послугах за їх обсягом, структурою та якістю.
Головне завдання діяльності банків як фінансових посередників полягає в
забезпеченні руху фінансових ресурсів від кредиторів до позичальників та їх
трансформації в часі в інші види з метою ефективного перерозподілу та
спрямування на розвиток економіки. Банки в процесі діяльності на фінансовому
ринку забезпечують й інші завдання, серед яких поглинання надлишкової
грошової маси, перерозподіл ризиків, підвищення рівня ліквідності, досягнення
фінансової й економічної стабільності [2, с. 54].
Ключова роль банківських установ у фінансовому посередництві обумовлена
історично пріоритетною роллю банків у здійсненні фінансових операцій,
значними обсягами нагромаджених банківською системою активів, здатністю
цих установ впливати на пропозицію грошового ринку, діяльністю банків
практично у всіх сегментах фінансового ринку. Посилення конкуренції між
банківськими установами всередині системи, поширення новітніх інформаційних
та комп’ютерних технологій сприяють постійному вдосконаленню банківської
справи, розширенню кола операцій, що може виконувати сучасний банк. Поряд з
вдосконаленням традиційних банківських операцій банки все більше уваги
починають приділяти розвитку нетрадиційних видів діяльності.
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ДЕПОЗИТНА ПОЛІТИКА БАНКІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
Рущишин М. О., бакалавр,
напрям підготовки «Фінанси і кредит»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Андрущак Є. М.
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Залучення грошових ресурсів та їх подальше розміщення є основними
формами діяльності комерційного банку. На основі депозитних операцій
формується основна частина банківських ресурсів, які виступають джерелом для
проведення активних операцій. У сучасних умовах, коли існує конкуренція між
банками за вкладника, кожен банк повинен розробляти і проводити ефективну
депозитну політику. Це дає можливість не тільки залучати додаткові фінансові
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ресурси, а й стимулювати збільшення інвестиційних ресурсів у всі сектори
економіки.
Депозитна політика банківської установи – це чітко продумана стратегія та
тактика банку щодо визначених дій із залучення грошових ресурсів фізичних осіб
та інших суб’єктів господарювання і пошуку найефективніших джерел їх
акумуляції [4, с. 276]. Основна мета депозитної політики банківської установи
полягає у впровадженні нових депозитних послуг та підвищенні їх ефективності,
а також у забезпеченні розвитку та вдосконаленні банківської діяльності в
процесі залучення грошових коштів.
Зважаючи на те, що депозитна політика зазвичай знаходиться на стадії
формування та підвищення своєї ефективності, на неї впливає безліч факторів
(рис. 1), які поділяються на зовнішні та внутрішні.
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ДЕПОЗИТНУ ПОЛІТИКУ БАНКУ

облікова ставка НБУ
З
О
В
Н
І
Ш
Н
І

рентабельність

норматив обов’язкового
резервування
інфляційні очікування

В

універсальність банківських
депозитних продуктів

Н

ліквідність і надійність банку

Т

У
Р

динаміка доходів
громадян

маркетингова політика банку
розвиток банківських
технологій

стан і тенденції розвитку
грошово-кредитного ринку

І
Ш
Н
І

рівень відсоткових ставок:
коротко- та
довгострокових депозитів

обсяг спекулятивних операцій

Рис. 1. Фактори впливу на депозитну політику банку
Джерело: складено на основі [3, с. 263]

Зазначена систематизація факторів дає підстави стверджувати, що термін
«депозитна політика» потрібно розглядати на двох рівнях: на рівні держави та на
рівні банку. Депозитна політика на рівні держави – це сукупність заходів, які
здійснюються центральним банком і спрямовані на регламентування правил
формування депозитних вкладів у комерційних та ощадних банках, а також у
небанківських грошово-кредитних установах [1].
В основу депозитної політики покладено як загальні, так і специфічні
принципи. Загальні принципи депозитної політики єдині як для державної
грошово-кредитної політики НБУ, що проводиться на макроекономічному рівні,
так і для політики кожного конкретного банку. До специфічних принципів
належать внутрішньобанківські принципи, пов’язані з витратами, безпекою,
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надійністю, оскільки банк, здійснюючи залучення коштів, намагається їх
розмістити й отримати дохід не будь-якою ціною, а з урахуванням ринку, на
якому він здійснює свою діяльність. Також важливим є поділ депозитної
політики на два типи. Перший тип представляє консервативна політика або
політика сильного державного регулювання депозитної діяльності банку. Вона
здійснюється за сильної інфляції, або стагфляції, коли зростання рівня сукупних
цін супроводжується значним спадом обсягів сукупного виробництва. Основна її
мета – посилення депозитної дисципліни та обмеження для кредитно-фінансових
установ, які мають право відкривати поточні безстрокові рахунки.
Другий тип депозитної політики – ліберальна депозитна політика, що
передбачає послаблення депозитної дисципліни та значне збільшення
банківських установ, які мають право відкривати поточні безстрокові рахунки.
Така політика здійснюється, щоб збільшити кількість депозитних кредитних
грошей у національній економічній системі, таким чином стимулюючи
підвищення економічної активності. Ліберальна політика особливо ефективна за
незначного рівня інфляції, за високого рівня інфляції вона недоцільна [3, с. 262263].
Банківська система України перебуває на етапі якісного зростання, що
визначається загостренням конкуренції й посиленням вимог до діяльності банків,
що визначає необхідність розробки ефективної депозитної політики з метою
залучення потенційних клієнтів. Відкриття депозитних вкладів на сьогодні є
першим етапом співпраці банку і клієнта; встановлення взаємовідносин через
відкриття депозитного рахунку дозволяє зацікавити клієнта в отриманні
подальших послуг комерційного банку і сформувати механізм різнопланової
співпраці «клієнт-банк», який характеризується високим ступенем довіри,
мінімізацією ризику та зацікавленістю сторін в ефективній діяльності кожного з
суб’єктів.
Низький рівень власного капіталу українських банків посилює значення
залучених через депозитні рахунки коштів при формуванні ресурсної бази банків
та визначає необхідність реалізації ефективної депозитної політики в системі
банківського менеджменту. Депозитна політика повинна бути взаємопов’язаною
з кредитною політикою і забезпечувати реалізацію останньої. Саме такий підхід
на сьогодні може забезпечувати ліквідність, фінансову стійкість і одночасно
прибутковість комерційного банку [2].
Зростання конкуренції на депозитному ринку за умови одночасного зниження
відсоткової ставки визначає необхідність для банків запровадження якісно нових
депозитних інструментів, використання яких забезпечує клієнтам банку
можливість їх реалізації як фінансових активів при здійсненні кредитних
операцій. У подальшому це стане передумовою для використання депозитних
інструментів на фондовому ринку.
Отже, ефективна діяльність банків та масштаби їх операцій залежать від
обсягу ресурсів, якими вони володіють. Характеристика депозитної політики
дозволила зробити висновок, що вона є однією зі складових управління
діяльністю банку. Її можна трактувати за такими напрямами: за суттю – це
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стратегія і тактика банку в частині організації депозитного процесу; за діяльністю
– це комплекс заходів, що має на меті забезпечення ліквідності банку; за
оформленням – це документ, детальний план, керівництво до дій щодо залучення
ресурсів [5, с. 175]. Зміст депозитної політики проявляється в забезпеченні
стабільності й стійкості банківської установи, її рентабельності, ліквідності та
надійності, а також її адекватності діяльності потребам клієнтів.
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВ В УКРАЇНІ
Терех О. В., бакалавр,
спеціальність «Фінанси і кредит»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Козьмук Н. І.
Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
Інвестиційна діяльність банків має непересічне значення для фінансування
структурних зрушень в економіці, упровадження сучасних досягнень технічного
прогресу, розвитку малого та середнього бізнесу тощо.
Характеризуючи сучасний стан інвестиційної діяльності банків України,
можна відзначити, що основною формою їхніх інвестицій є фінансові інвестиції
та вкладення капіталу в придбання нематеріальних активів. Аналіз практики
показав, що участь банків у фінансуванні і кредитуванні інвестиційних проектів
(тобто реальних інвестиціях) є ще недостатньою. Економіка України сьогодні
потребує значних довгострокових інвестицій з метою розширеного відтворення
всіх сфер виробництва на принципово новій, інноваційній основі.
Для реалізації довгострокового кредитування банк повинен мати
інвестиційний потенціал. Під інвестиційним потенціалом розглядають
максимально можливу сукупність всіх власних ресурсів (фінансових,
матеріальних, науково-технічних, кадрових), що накопичені в результаті
попередньої господарської діяльності даного суб’єкта, які можна
використовувати для забезпечення інвестиційної діяльності [2].
До основних джерел формування інвестиційного потенціалу комерційних
банків належать: прибуток, статутний капітал, фонди спеціального призначення,
резервний фонд, стабільна частина депозитів фізичних та юридичних осіб,
залишки на рахунках юридичних осіб, кошти від випуску власних цінних
паперів, міжбанківські позички тощо. Слід зауважити, що питання формування
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ресурсів інвестиційного потенціалу є найбільш актуальними в роботі банків,
адже від їх обсягу та джерел залежить фінансова стійкість банківських установ та
надійність банківської системи в цілому.
У сучасних умовах розвитку економіки можливості банків щодо формування
їх інвестиційного потенціалу обмежені дефіцитом довгострокових та недорогих
фінансових ресурсів. Намагання банків компенсувати нестачу таких коштів за
рахунок зовнішніх запозичень призвели до різкого виведення іноземних капіталів
з країни під час світової фінансової кризи, що зумовило спад у кредитуванні,
споживанні, інвестиціях та виробництві.
За результатами аналізу тенденцій інвестиційного кредитування виокремлено
комплекс проблем, які стримують розвиток інвестиційного кредитування в
Україні [3]: недостатня капіталізація банківських установ; незначні обсяги
довготермінових ресурсів інвестиційного характеру та їх висока вартість;
відсутність стимулюючих заходів щодо залучення банківських ресурсів в
інвестиційну сферу.
Для розширення можливостей кредитування економіки, сприяння
диверсифікації ризиків та підвищення прибутковості банківського бізнесу,
зростання довіри до банків вагомого значення набуває пошук шляхів розвитку
економіки, зокрема через ефективне використання всіх наявних ресурсів, одним з
яких є інвестиційний потенціал банків.
Враховуючи ризикованість інвестиційної діяльності комерційних банків,
доцільним є запровадження органами державного регулювання обмежень на
розміщення інвестиційних ресурсів у ризикові фінансові інструменти, що
пов’язано з необхідністю забезпечення фінансової стійкості банківських установ.
Водночас слід особливу увагу приділяти питанням внутрішнього регулювання,
тобто органам управління самих банків, що сприяє нарощуванню інвестиційних
можливостей окремого банку та нівелює негативний вплив екзогенних факторів.
При цьому не слід забувати, що для повноцінного виконання інвестиційної
функції банк повинен задовольняти як мінімум дві умови: володіти необхідними
ресурсами (як за строками, так і за обсягом) та бути фінансово стійким.
Головним критерієм, на який варто звернути увагу, є наявність
співробітництва між державою, банками і безпосередньо суб’єктами, яким
потрібні інвестиційні ресурси [4]. Весь комплекс заходів повинен бути
направлений на формування і використання інвестиційного потенціалу банків як
однієї з передумов розвитку економіки. Загалом використання банківського
інвестиційного потенціалу слід розглядати в комплексі як на рівні банку та
банківської системи, так і на рівні держави загалом.
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СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКУ ТА ЙОГО
КЛАСИФІКАЦІЯ
Щерба А. Р., бакалавр,
Цикаляк Р. М., бакалавр,
напрям підготовки „Фінанси і кредит”
Науковий керівник: к.е.н., доц. Костак З. Р.
Львівський торговельно-економічний університет
Необхідною умовою фінансової надійності банків, основними напрямами
подальшого забезпечення їх стабільної прибуткової діяльності є збільшення і
поліпшення якості та структури активів за рахунок збільшення частки доходних
активів, серед яких важливе місце посідають інвестиційні вкладення, в тому
числі вкладення в цінні папери 2, с. 16.
Операції з цінними паперами належать до традиційних видів банківської
діяльності, а в результаті їх проведення формується інвестиційний портфель
комерційного банку.
Інвестиційний портфель банку  це сукупність здійснених банком інвестицій
з метою одержання прибутку та диверсифікації ризиків. Залежно від поведінки
інвесторів інвестиційний портфель може бути таких типів:
 агресивний (ризиковий)  націлений переважно на отримання доходу від
приросту курсової вартості цінних паперів (в основному акцій), які входять до
портфеля цінних паперів. Власник такого портфеля схильний до високого
ступеня ризику. Такий інвестор прагне якнайбільшої дохідності і вкладає капітал
у ризикові папери;
 поміркований (ринковий)  дохід буде складатися за рахунок приросту
курсової вартості, процентів за дохідними державними цінними облігаціями, а
також із дивідендних виплат. Інвестори з поміркованою стратегією як основний
пріоритет вибирають величину доходу, не обмежуючись жорсткими рамками
періоду інвестування;
 консервативний - формується з державних облігацій. Інвестор, який
дотримується консервативної стратегії управління портфелем, зацікавлений в
отриманні стабільного доходу протягом тривалого періоду часу. Тому для нього
кращим є безперервний потік платежів у вигляді процентних виплат на цінні
папери. Його задовольняє менша дохідність, яка компенсується високою
надійністю одержання доходів 2, с. 16.
Основними функціями портфеля цінних паперів є: генерування доходів;
диверсифікація портфеля активів, що має на меті зниження ризиків; підвищення
ліквідації банку; зниження податкових виплат; можливість використання як
застави; поліпшення фінансових показників діяльності банку, оскільки цінні
папери в цілому мають вищу якість порівняно з іншими активами; забезпечення
гнучкості портфеля активів, адже за рахунок цінних паперів можлива швидка
реструктуризація балансу банку; стабілізація доходів банку незалежно від фаз
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ділового циклу: коли відсоткові ставки на ринку знижуються, дохідність цінних
паперів зростає, і навпаки [3, с. 195].
Отже, портфель цінних паперів допомагає менеджменту банку досягти певних
цілей і результатів, які неможливо здобути в інший спосіб.
Інвестиційні портфелі банку класифікують за різними ознаками на такі види:
1. За метою інвестування розрізняють портфелі: одержання прибутку;
збереження капіталу; забезпечення резервів; забезпечення ліквідності;
розширення сфери впливу; спекулятивні.
2. За ступенем досягнення інвестиційних цілей розрізняють: інвестиційний
портфель прибутковості; інвестиційний портфель зростання; венчурний
інвестиційний портфель; збалансований інвестиційний портфель; гарантійний
інвестиційний
портфель;
незбалансований
інвестиційний
портфель;
інвестиційний портфель, що вимагає диверсифікації.
3. За видом інструментів інвестування розрізняють: портфель цінних паперів;
портфель реальних інвестицій; депозитарний портфель; іпотечний портфель;
позичковий портфель; валютний портфель; комбінований портфель.
4. За рівнем ризику фінансових інструментів інвестиційні портфелі поділяють
на: неризиковий; з мінімальним ризиком; з середнім ризиком; високоризиковий;
спекулятивний.
5. За стратегією формування інвестиційний портфель може бути:
короткостроковий; середньостроковий; довгостроковий.
6. За рівнем управління розрізняють портфель: фіксований; з пасивним
управлінням; середній за рівнем контролю; що вимагає щоденного контролю 3,
с. 195.
Для складання інвестиційного портфеля необхідні: - формулювання основної
мети, визначення пріоритетів (максимізація дохідності, мінімізація ризику,
зростання капіталу, збереження капіталу тощо); - відбір інвестиційно
привабливих цінних паперів, який би відображав необхідний рівень дохідності; пошук адекватного співвідношення видів і типів цінних паперів портфелів задля
досягнення поставленої мети; - моніторинг інвестиційного портфеля, принаймні
зміни основних параметрів інвестиційного портфеля 2, с. 17.
Отже, під інвестиційним портфелем банку будемо розуміти сукупність
придбаних (отриманих) банком цінних паперів, право на володіння,
користування та розпорядження якими належить банку та які згруповані за їх
типами і призначенням. У портфель можуть входити як папери одного типу, так і
різні інвестиційні цінності, наприклад акції, облігації, депозитні та ощадні
сертифікати тощо.
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СЕКЦІЯ 6
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ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
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Протягом останніх років в Україні спостерігається поглиблення фінансовоекономічної кризи, у зв’язку з цим особливої актуальності набуває проблема
покращення інвестиційної привабливості держави.
Інвестиційна привабливість являє собою набір фінансово-економічних
показників, які визначають оцінку зовнішнього середовища, рівень
позиціонування на ринку та потенціал отриманого в кінці результату [1].
З огляду на це розробка державою стратегічної політики у даній сфері та
визначення оптимальних способів залучення іноземних інвестицій є
першочерговим завданням уряду. Незважаючи на декларування кардинального
реформування вітчизняної економіки, інвестиційний клімат у країні залишається
несприятливим, що негативно впливає на економічне зростання та прибутковість
діяльності економічних суб’єктів України.
У рейтингу країн за інвестиційною привабливістю BDO International Business
Compass (IBC) 2016, складеного Гамбурзьким інститутом світової економіки
(HWWI) спільно з німецькою аудиторською компанією BDO AG, Україна
опустилася на 41 сходинку в порівнянні з минулим роком і посіла 130 місце
серед 174 країн. Сусідами України по даному рейтингу є Алжир (129) та Ірак
(131). BDO International Business Compass оцінює привабливість країни за трьома
вимірами: економічними, політико-правовими та соціально-культурними
умовами [2,3].
Факторами, що перешкоджають здійсненню інвестицій в економіку України,
є:
1. Недостатнє інституційне забезпечення інвестиційної політики в регіонах та
на місцях. Розробка інвестиційної політики традиційно залишається
прерогативою органів влади центрального рівня. Інвестиційна політика
регіонального рівня не стала конструктивним елементом системи регулювання
інвестиційної діяльності, місцеві ради здійснюють/впливають на інвестиційну
діяльність на власний розсуд у межах чинного законодавства.
2. Недосконалість інструментів підвищення внутрішнього потенціалу
регіонів. У чинних стратегіях регіонального розвитку відсутні системний і
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всебічний аналіз внутрішнього потенціалу регіону та визначення способів його
використання.
3. Зниження обсягів залучення інвестицій внаслідок погіршення соціальноекономічної ситуації в країні і падіння інвестиційної привабливості регіонів
Сходу України через проведення антитерористичної операції на їх території.
4. Неефективність окремих інструментів фінансування капітальних проектів.
5. Низька ефективність та віддача від інвестицій. [4].
З метою підвищення інвестиційної привабливості, покращення інвестиційного
клімату в Україні та активізації іноземного інвестування доцільне
запровадження таких заходів:
− посилення захисту прав власності шляхом реформування законодавства і
правоохоронних органів;
− забезпечення виконання законів щодо боротьби з корупцією та зменшення
адміністративного тиску на бізнес;
− забезпечення стабільності законодавства у сфері інвестування й
оподаткування, вдосконалення Податкового та Кримінально-процесуального
кодексів;
− стабілізація банківської системи, запобігання подальшим банкрутствам
фінансових установ;
− забезпечення пільгового податкового режиму під час здійснення великих
капіталовкладень в економіку України;
− усунення технічних бар’єрів у процесі відшкодування ПДВ та митного
оформлення товарів;
− активізація боротьби з інфляцією не тільки монетарними методами;
− відміна мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення,
проведення земельної реформи;
− забезпечення рівномірного розподілу обсягів іноземних інвестицій по всій
Україні шляхом підвищення інвестиційного потенціалу регіонів, не привабливих
для іноземних інвесторів;
− здійснення антимонопольних заходів та забезпечення внутрішнього
конкурентного середовища для розвитку інвестиційної діяльності;
− розвиток системи державних гарантій, що надаються інвестору в
пріоритетних для України напрямках інвестування;
− активізація заходів щодо формування позитивного іміджу України.
Запровадження запропонованих шляхів підвищення рівня інвестиційної
привабливості України призведе до надходження інвестицій, особливо
іноземних, та забезпечить створення умов для переходу до інвестиційноінноваційної моделі розвитку економіки країни.
Список використаних джерел
1. http://xn----dtbjmwegiok9b3mho.укр/привабливість-підприємства/.
2. https://www.bdo-ibc.com/index/global-comparison/overall-index/.
3. https://www.bdo-ibc.com/index/country-analysis/einzelansicht/.
4. Економіка регіонів у 2015 році: нові реалії і можливості в умовах започаткованих реформ. –
К. : НІСД, 2015. – 92 с.
145

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ:
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Левичкіна О. В., викладач
Волинський коледж НУХТ
Інвестиційна діяльність є важливим детермінантом економічного зростання,
який відіграє важливу роль у процесі господарювання. Ефективне здійснення
інвестиційної діяльності на сучасному етапі є основою для розвитку економіки
України, забезпечення можливості її інтеграції в європейський соціальноекономічний простір, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних
суб’єктів господарювання, а для підвищення їх інвестиційної активності на
державному рівні мають виконуватися важливі умови: формування та реалізація
виваженої інвестиційної політики, забезпечення сприятливого ділового клімату в
країні, розвиток інвестиційного та інфраструктурного забезпечення
інвестиційних процесів тощо [1, с. 20].
У Господарському кодексі України серед напрямів економічної політики
держави (ст. 10 ГК) відзначена й інвестиційна політика, що спрямована на
створення суб’єктам господарювання необхідних умов для залучення і
концентрації коштів на потреби розширеного відтворення основних засобів
виробництва, переважно в галузях, розвиток яких визначено як пріоритети
структурно-галузевої політики, а також забезпечення ефективного і
відповідального використання цих коштів та здійснення контролю за ним.
Однак, на жаль, стан законодавчого забезпечення інвестиційної політики
залишається доволі недосконалим, громіздким та нестабільним. Сьогодні
законодавча база щодо регулювання інвестицій нараховує більше як 100 різних
нормативно-правових актів, окремі положення яких є неоднозначними і
суперечливими, а зміни і доповнення до цієї бази нерідко погіршують умови
діяльності іноземних інвесторів. Незважаючи на значну кількість нормативних
актів, недосконалість законодавства сьогодні є однією з основних причин, які
гальмують розвиток інвестиційної діяльності [5].
В умовах загострення ринкової конкуренції між підприємствами за нові ринки
збуту готової продукції оцінювання інвестиційної привабливості окремого
суб’єкта, що господарює, є важливим питанням при прийнятті інвестиційного
рішення потенційним інвестором. Основу ресурсного забезпечення інвестицій
складає капітал підприємства. Він служить відображенням фактично
проінвестованих коштів у майно підприємства. Здатність капіталу приносити
доходи створює необхідні умови для розширення, приросту внутрішніх
інвестиційних ресурсів. Дослідження сутності і природи власного капіталу
підприємств дозволяють зробити висновки, що для нього характерні усі
необхідні ознаки, які є властивими для інвестування, зокрема обов’язкова
наявність внесків, добровільність внесення, претендування на дохід чи інші
вигоди (участь у прибутках), участь в управлінні об’єктом інвестування [4, с. 710].
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Нестабільність та непередбачуваність економічної політики держави на
попередньому етапі її розвитку, зокрема непослідовна інноваційно-інвестиційна
політика, а також відсутність детального правового забезпечення відносин
комерційної концесії стримують процес активного розвитку названих відносин.
Безумовно, причинами погіршення інвестиційного клімату в Україні є: по-перше,
заполітизованість економіки; по-друге, негативні наслідки приватизації, до яких
призвели викривлення та заміна такої основної мети приватизації, як сприяння
розвитку виробництва. Зокрема, основними напрямами інвестиційної політики в
Україні є зниження соціальної напруги та досягнення остаточного підходу у
виділенні коштів на потреби соціальної сфери; створення ринку підрядних робіт;
прискорення у кілька разів темпів вибуття застарілого обладнання; перегляд
надання державних кредитів на вигідних умовах з дефіцитними ставками на
конкурсній основі, включаючи державне замовлення; залучення іноземних
інвестицій, отримання іноземних кредитів, створення спільних підприємств з
іноземним капіталом за такими напрямами, як розвиток переробної
промисловості АПК, активізація приватизації, конверсії, а також галузей, які
визначають науково-технічний прогрес та створення ефективних форм і
механізмів управління інвестиційною діяльністю.
Усі ці напрями інвестиційної діяльності в Україні вже зараз починають
розвиватися в умовах ринкового механізму. Разом з тим, рівень інвестиційної
активності перебуває у безпосередній залежності від стану економіки в державі,
функціонування фінансово-кредитної системи, прибуткової діяльності
підприємств, дохідної політики бюджетів усіх рівнів та доходів населення. Крім
того, позитивний вплив на інвестиційну активність може справити подолання
інфляції, що робить можливим забезпечення функціонування довгострокових
інвестиційних кредитів як основи капітального будівництва за ринкових умов,
сприяє нормалізації фінансового стану підприємств, активізації виробництва [2,
с. 9-10]. Основним же недоліком аналізу інвестиційної діяльності в Україні є
відсутність взаємозв’язку економічних розрахунків фінансових досліджень на
етапі розроблення інвестиційного проекту і в процесі його реалізації з
фактичними фінансовими показниками.
В економічній літературі існує багато різних підходів і методик аналізу та
оцінювання ефективності інвестиційної діяльності підприємств, основними з
яких є: визначення ефективності інвестицій на основі дисконтування потоку
надходжень; оцінювання загальної вартості інвестицій; оцінювання доцільності
капітальних вкладень; аналіз інвестиційної привабливості; аналіз беззбитковості
інвестиційних проектів; економічний аналіз ефективності запланованих
капітальних вкладень; визначення структури капітальних вкладень та
ефективності їх використання; розроблення капітального бюджету; оцінювання
ефективності інвестиційних проектів; оцінювання інвестиційних проектів, до
реалізації яких залучаються іноземні інвестори; планування капітальних витрат
та ін. Проаналізувавши положення, методики, можна зробити висновок, що вони
не повною мірою враховують особливості економіки України і потребують
подальшого вдосконалення [1, с. 12-15].
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Інвестиції – це запорука зростання економічного розвитку будь-якої країни.
Тому заходи щодо активізації інвестиційних процесів на підприємствах, які є
найголовнішою складовою національної економіки, повинні проводитися на всіх
рівнях господарювання. Тільки узгоджені та взаємодоповнюючі дії керівництва
різної ієрархії зможуть привести до підвищення рівня активності інвестиційної
діяльності підприємств та всіх суб’єктів господарювання.
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УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ
ПРОЦЕСОМ В УКРАЇНІ
Макогін О. П., Тишенко Ю. Ю., студенти,
спеціальність «Облік та оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н. Кліпкова О. І.
Львівський техніко-економічний коледж НУ «Львівська політехніка»
Інвестиційна діяльність підприємств, установ та організацій виступає базисом
для розвитку національних економік. Макроекономічні показники діяльності
держави, що виступають індикаторами її розвитку, враховують інвестиційні
потоки як критерії ефективності діяльності суб’єктів господарювання.
На жаль, інвестиційний клімат в Україні не може бути охарактеризований як
сприятливий через низку проблем, які заважають його розвитку. Це зокрема:
нестабільність нормативно-правової бази; постійні коливання курсу національної
грошової одиниці; політична нестабільність; недостатній рівень розвитку
валютного регулювання; низький рівень забезпечення привабливості об’єктів
інвестування, інвестиційної діяльності банків, розвитку та функціонування
парабанківської системи.
Економічна криза в нашій країні супроводжується скороченням інвестиційної
активності. При цьому зменшення капіталовкладень відбувається вищими
темпами, ніж спад виробництва. Більшу частину інвестиційних ресурсів нашої
країни становлять власні кошти підприємств – 75,2% їх загального обсягу, 24,8%
здійснюється за рахунок централізованих капіталовкладень.
В Україні чинники, які впливають на процес інвестування, перебувають у
такому стані, що не можуть сприяти розвиткові цього процесу. Однак світовий
досвід свідчить, що вихід із кризи неможливий без збільшення обсягу інвестицій.
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Отже, активізацію інвестиційної діяльності гальмує економічна криза, а вихід з
кризи без істотного збільшення капіталовкладень неможливий.
Зокрема, тимчасові дисбаланси на валютному ринку посилили девальваційні
та інфляційні процеси в аспекті зростання цін на ресурси (рис. 1).
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Рис. 1. Значення рівня інфляції та індексу фактичного обсягу
ВВП у 2008-2016 рр., у %
Як відомо, високі темпи інфляції роблять абсолютно неефективним
нагромадження фінансових ресурсів, спрямованих на здійснення довгострокових
проектів.
На загальний стан економіки значно впливає податкове законодавство, яке в
Україні має низку недоліків. У світлі того, що частка податкових надходжень у
бюджеті щороку зростає і становить 77,85 % у 2015 та 83,14 % у 2016 році,
можемо зробити висновок про зростання навантаження на підприємницькі
структури, що, безумовно, знижує мотивацію до здійснення інвестиційної
діяльності [1]. Тому було б доцільно в майбутньому передбачити зниження
податкового тиску на виробництво, здійснити диференціювання податкових
ставок залежно від пріоритетності сфер виробництва, застосувати податкові
пільги (канікули) при оподаткуванні прибутку [2].
У більшості країн світового економічного простору фінансування
інноваційного процесу значною мірою здійснюється у вигляді кредитних
ресурсів. В цьому аспекті варто зазначити, що рецесивні настрої національної
економіки у галузі банківських послуг відображаються у зростанні кредитних
ставок як засобу убезпечення від форс-мажорних обставин у національній
економіці, зменшенні кредитних портфелів комерційних банків та зниженні
депозитних вкладів як основного ресурсу банківської системи [3].
Особливе значення в умовах скорочення внутрішнього інвестування має
міжнародна допомога нашій країні. Вона надається у формі кредитів та
капіталовкладень. Іноземні кредити для нашої економіки досягли значного
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розміру, однак використовуються переважно на поточне споживання. Часто
Україна одержує «зв’язані» кредити, надання яких передбачає використання цих
коштів на купівлю товарів у країни-кредитора. Україна залишається інвестиційно
привабливою для іноземних інвесторів, проте з потенційною можливістю
невиконання боргових зобов’язань [4].
Отже, задля покращення інвестиційного клімату треба забезпечити необхідні
умови функціонування бізнесу та розробити систему гарантій і пільг іноземним
інвесторам та гарантувати власним виробникам можливості розширення та
зростання.
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Важливу роль у розвитку національної економіки відіграють іноземні
інвестиції. Залучення коштів іноземних інвесторів сприяє активізації
інвестиційного процесу, впровадженню нових технологій, використанню
передового зарубіжного досвіду, розвитку малого і середнього бізнесу,
зростанню інвестиційного потенціалу територій та ін. В сучасних умовах
розвитку національної економіки іноземні інвестиції використовують для
розвитку
базових
(ракетно-космічної,
літакобудівної,
суднобудівної,
інформаційної, біотехнологічної) та інших галузей (харчової, переробної,
торгівлі, легкої промисловості та ін.) [1].
Найважливіше те, що прямі іноземні інвестиції можуть бути джерелом не
лише капіталу, але також нових технологій, навиків менеджменту і системи
маркетингу. Ці ресурси, в свою чергу, стимулюють конкуренцію, новації,
акумуляцію капіталу і завдяки цьому створюють робочі місця та забезпечують
економічне зростання [2].
Динаміка обсягу залучених прямих іноземних інвестицій (акціонерного
капіталу) в економіку України за 2010-2016 рр. і за півріччя 2017 р. відображена
на рис. 1.
З рис. 1 видно, що обсяг залучених прямих іноземних інвестицій
(акціонерного капіталу) в економіку України поступово збільшувався з початку
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2011 року (45,4 млрд. дол. США) до початку 2014 року (53,7 млрд. дол. США).
Далі спостерігається тенденція до зниження з 2015 року (40,7 млрд. дол. США на
01.01.2015 р.) до початку 2016 р. (36,2 млрд. дол. США). Впродовж 2016 року та
першого півріччя 2017 року відбулося збільшення обсягу інвестицій до 39,0
млрд. дол. США на 01.07.2017 р., що є позитивним для економіки України.
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Рис. 1. Динаміка обсягу залучених прямих іноземних інвестицій в
економіку України за 2010-2016 рр. і за півріччя 2017 р., млрд. дол. США
Джерело: складено на основі [4]

Згідно з даними Держстату в 2016 році інвестиції надходили з 77 країн світу,
при цьому основними інвесторами, на яких припало майже 70% загального
обсягу інвестицій, стали Кіпр – 427,7 млн. дол., Великобританія – 403,9 млн.
дол., Нідерланди – 255 млн. дол. і Австрія – 249,9 млн. дол., Італія – 209,9 млн.
дол. Також значно інвестували свої кошти в Україну такі країни як Угорщина –
187,6 млн. дол., Вiрґiнськi Острови (Брит.) – 140,2 млн. дол., Швейцарія – 108,6
млн. дол., Туреччина – 103,2 млн. дол., США – 85,2 млн. дол. [2].
Динаміку прямих іноземних інвестицій в економіку України за 2015-2016 рр.
та 1 півріччя 2017 р. в розрізі країн-інвесторів наведено в табл. 1.
З даних табл. 1 видно, що у 2016 році в економіку України іноземними
інвесторами було вкладено 37325 млн. дол. прямих інвестицій (акціонерного
капіталу) порівняно з 43371,00 млн. дол. у 2015 році. А отже можна зробити
висновок, що іноземні інвестиції в 2016 році порівняно з 2015 роком знизилися
на 6046,4 млн. дол. Значно зменшились інвестиції з боку Німеччини – на 3806,9
(8,18 %), Кіпру – 2175 (1,44 %), Австрії – 1131,1 (2,13 %), Італії – 652,8 (1,38 %),
Вiрґiнських Островів (Брит.) – 116,4 (в динаміці спостерігається збільшення на
0,36 %), Франції – 233,5 (0,05 %), США – 124,3 (0,07 %).
Іноземні інвестиції спрямовуються в уже розвинені сфери економічної
діяльності. Станом на 01.07.2017 р. найвагоміші обсяги надходжень прямих
іноземних інвестицій були спрямовані до установ та організацій, що здійснюють
фінансову та страхову діяльність – 26,4% та підприємств промисловості – 26,7
%. До основних країн-інвесторів належать Кіпр – 25,5 %, Нідерланди – 16,2%,
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Російська Федерація – 11,38%, Велика Британія – 5,5%, Німеччина – 4,5%,
Віргінські Острови (Брит.) – 4,3%, і Швейцарія – 3,9% [4].
Таблиця 1
Динаміка прямих іноземних інвестицій в економіку України
за 2015-2016 рр. та 1 півріччя 2017 р.
Країниінвестори
УСЬОГО
Російська
Федерація
Кіпр
Велика
Британія
Нідерланди
Австрія
Італія
Угорщина
Вiрґiнськi
Острови
(Британія)
Франція
США
Німеччина
Інші країни

31.12.2015 р.

Обсяги прямих іноземних інвестицій
31.12.2016 р.

01.07.2017 р.

сума, млн.
дол. США

питома
вага, %

сума, млн.
дол. США

питома
вага, %

сума, млн.
дол. США

питома
вага, %

43371,00

100,00

37325

100,00

38981,50

100,00

3392,10

7,82

4317,50

11,57

4436,70

11,38

11744,90

27,08

9569,90

25,64

9925,40

25,46

1852,50

4,27

2008,50

5,38

2155,80

5,53

5610,70
2402,40
972,40
625,40

12,94
5,54
2,24
1,44

5844,60
1271,30
319,60
770,10

15,66
3,41
0,86
2,06

6326,10
1307,30
333,70
791,60

16,23
3,35
0,86
2,03

1798,90

4,15

1682,50

4,51

1684,20

4,32

1528,10
698,90
5414,30
7330,80

3,52
1,61
12,48
16,90

1294,60
574,60
1607,40
8064,40

3,47
1,54
4,31
21,61

1334,10
537,10
1741,00
8408,50

3,42
1,38
4,47
21,57

Джерело: складено на основі [3]

Досвід зарубіжних країн дає змогу виділити позитивні й негативні сторони
залучення та використання іноземних інвестицій. Серед позитивних сторін такі:
збільшення обсягів капітальних вкладень та зменшення строків їх накопичення,
поліпшення платіжного балансу, впровадження сучасних технологій, ноу-хау, в
тому числі у сфері менеджменту, маркетингу, на підприємствах фінансового
сектора, прискорення темпів розвитку економіки, стимулювання розвитку
експорту та зниження рівня імпортозалежності, підвищення рівня зайнятості.
Негативні сторони: трансферт за кордон частини прибутку, витіснення з ринку
внутрішніх товаровиробників та постачальників, жорстка експлуатація місцевих
сировинних ресурсів, збільшення залежності економіки країни від негативних
світогосподарських тенденцій
[5]. Більшість дослідників вважають:
найголовнішими чинниками, що зумовлюють іноземне інвестування, мають бути
привабливий інвестиційний клімат приймаючої країни та наявність у цій країні
економічного зростання.
Таким чином, залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України
забезпечує значні переваги, що підтверджує досвід багатьох зарубіжних країн.
Для запобігання негативних моментів даний процес потребує відпрацювання
регулюючого механізму, завдяки якому іноземне інвестування стане
взаємовигідним.
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Слобода Т. М., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Андрейків Т. Я.
Львівський торговельно-економічний університет
Сучасний стан світової економіки вимагає від країн швидкого та динамічного
розвитку інноваційної діяльності в усіх сферах. Не виключенням є і банківський
бізнес, який забезпечує безперервність руху грошових коштів між усіма
учасниками економічних відносин (як резидентів, так і нерезидентів).
Загострення конкуренції в банківському бізнесі є тригером процесу
імплементації різних інноваційних розробок. Як правило, це забезпечує не лише
отримання позитивного фінансового ефекту, а й приносить вигоди банку у
напрямку підвищення лояльності клієнтів, впізнаваності бренду банку, зростання
ефективності бізнес-процесів, зниження вартості банківських операцій тощо [2].
Виникнення банківських інновацій обумовлене безперервним рухом
підприємницької думки, прагненням обійти конкурентів, інформацією, що
поступає, про банківські нововведення зарубіжних країн, а також періодично
виникаючими кризами в банківській сфері (загальними або приватними), що є
стимул-реакцією до посилення активності в галузі інновацій, направленої на
підвищення фінансової стійкості банку [3].
Інновації у банківському бізнесі – це кінцевий результат інноваційної
діяльності банку, який отримав реалізацію у вигляді нового або вдосконаленого
банківського продукту чи послуги, які впроваджено в практичну діяльність [2].
Таким чином, за сучасних умов запровадження інновацій є одним із найдієвіших
інструментів у конкурентній боротьбі.
Поняття «інновації» можна застосовувати до всіх нововведень у всіх сферах
функціонування банку, яким притаманний певний позитивний економічний або
стратегічний ефект, прикладом якого можна вважати приріст клієнтської бази
банку, збільшення частки ринку, скорочення витрат на проведення будь-якого
виду операцій тощо, або створюють умови для вищезазначеного [3].
Інноваційний процес, тобто процес, пов’язаний зі створенням, освоєнням і
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поширенням інновацій, охоплює всі сторони діяльності банку: від розробки
концепції або ідеї до її практичної реалізації.
Варто зазначити, що у процесі функціонування банківських установ виявлено
такі інноваційні зміни:
− «багатоканальна діяльність» при поєднанні нових і традиційних технологій і
інструментів: самообслуговування, дистанційне обслуговування, використання
Інтернету, індивідуальні консультації, телефонні центри;
− віртуальні банківські й фінансові технології: управління банківським
рахунком, готівкові розрахунки, електронний підпис, укладення договорів,
фінансові організації (біржі, банки);
− розгалуження й організаційне розділення банку на три елементи: поширення
послуг, виробнича частина і портфельний банк, оптимізація банківської мережі:
сегментація, зміни у філіях і філіальній мережі;
− комплексне використання нових інформаційних і комунікаційних
технологій для електронного і змішаного (традиційного і нового) маркетингу
(клієнт сам вибирає форму обслуговування);
− нові банківські продукти (послуги) на базі нових технологій, нові автомати
самообслуговування (моно- і багатофункціональні, інформаційні) [2; 3].
Як і на підприємствах виробничої сфери, інновації в банківському бізнесі
поділяються на декілька видів. Зокрема, це інновації суто фінансового характеру
(наприклад, створення нових банківських продуктів), технологічні інновації
(наприклад, впровадження нових технологій у процес обслуговування клієнтів)
та організаційно-структурні інновації (наприклад, інновації, які спрямовані на
покращення якості обслуговування клієнтів через оптимізацію взаємодії різних
структурних підрозділів банку) [1, с. 23].
Особливо активно банками сьогодні впроваджується другий тип інновацій,
оскільки це напряму пов’язано з динамічним розвитком IT-індустрії. Також
банки почали активізувати свою присутність в Інтернет-просторі не лише за
рахунок провадження Інтернет-банкінгу для клієнтів, а й за рахунок, наприклад,
роботи у соціальних мережах.
Особливо активно банки розробляють внутрішнє програмне забезпечення, що
є відображенням конкуренції за інноваційні продукти та високу якість
обслуговування клієнтів, раціоналізацію підготовки звітності та роботи бекофісу.
Характерною особливістю інноваційної діяльності комерційних банків є
взаємообумовленість інновацій. Вона проявляється, зокрема, у тому, що
впровадження сучасних інформаційних технологій відкриває шлях до створення
нових банківських продуктів та технологій обслуговування клієнтів. Прикладами
останніх є смарткартки як новий інструмент ідентифікації та здійснення
платежів, cash-менеджмент як метод управління коштами клієнта, call-центри як
форма обслуговування клієнтів, система управління взаємовідносинами з
клієнтами – CMR тощо.
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Основною причиною виникнення інновацій у банківській сфері, до речі, як і в
інших галузях економіки, є перспектива отримання прибутку і ефективно
диференціювати себе на ринку.
Отже, банківська система України зараз знаходиться на етапі розвитку та
впровадження в свою діяльність інноваційних продуктів. За умови дотримання
напряму інноваційного розвитку українські банківські установи отримують
можливість стати конкурентоспроможними на міжнародному ринку банківських
послуг, значно покращити якість та швидкість їх надання та диференціювати
відповідно до потреб клієнта, що матиме тільки позитивний вплив для
банківської системи [3].
Поряд із зазначеним, банківська система України вже тривалий час перебуває
у стані перманентної латентної кризи, яка суттєво гальмує інноваційний розвиток
банківського бізнесу. Також на сьогодні у вітчизняних банків наявні проблеми з
реальним оцінюванням свого інноваційного потенціалу, мобілізацією ресурсів
для фінансування інноваційних розробок та їх впровадження, забезпеченням
безпеки та надійності ведення банківського бізнесу в Інтернеті тощо. Тому
вирішення наявних проблем суттєво прискорить інноваційний розвиток
банківського бізнесу України та забезпечить його ефективне функціонування.
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СУЧАСНИЙ СТАН КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ
Цибульський А. І., бакалавр,
Фотан К. Ю., бакалавр,
напрям підготовки «Фінанси і кредит»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Рущишин Н. М.
Львівський торговельно-економічний університет
Визначальною домінантою економічної політики будь-якої країни є реальні
інвестиції. Вони складають економічну основу суспільства та впливають на
досягнення макроекономічної стабілізації країни. Такий аспект дослідження
свідчить про дуже важливе значення реальних інвестицій в економічному
розвитку країни та функціонуванні ринкової економіки.
Реальні інвестиції – це вкладення капіталу у відтворення основних фондів, в
інноваційні нематеріальні активи, у приріст запасів товарно-матеріальних
цінностей та інші об’єкти інвестування, пов’язані зі здійсненням операційної
діяльності підприємства [1].
Реальне інвестування є головною формою реалізації загальної економічної
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стратегії розвитку підприємств. Саме ця форма інвестування дає можливість
підприємствам успішно проникати на нові товарні й регіональні ринки,
забезпечувати постійне зростання ринкової вартості самих підприємств. За
допомогою реальних інвестицій вирішуються завдання збільшення обсягу
виробництва й реалізації продукції, розширення асортиментів вироблених
виробів і підвищення їхньої якості [1].
Найпоширенішою формою реальних інвестицій є капітальні інвестиції.
Капітальні інвестиції або капітальні вкладення – це вкладення капіталу у
відтворення основних фондів підприємства. Капітальні інвестиції містять у собі:
інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення), у тому числі витрати на
капітальне будівництво, витрати на придбання машин та устаткування; витрати з
удосконалення об’єкта; інвестиції в нематеріальні активи; витрати на
формування основної череди; витрати на інші необоротні матеріальні активи [1].
За даними Державної служби статистики України, у 2016 р. в економіку
України було здійснено капітальних інвестицій на суму 359216 млн. грн.
порівняно з 273116 млн. грн. у 2015 р. (табл. 1).
Таблиця 1
Динаміка обсягу освоєння капітальних інвестицій в Україні
за 2012-2016 рр.
Роки
2012
2013
2014
2015
2016

Освоєння капітальних інвестицій
у тому числі за рахунок коштів
За рахунок усіх джерел
державного бюджету
фінансування, у фактичних
цінах,
у фактичних цінах,
у відсотках до
млн. грн.
млн. грн.
загального обсягу
293692
17141
5,8
267728
6498
2,4
219420
2739
1,2
273116
6920
2,5
359216
9264
2,6

Джерело: складено на основі [2]

Згідно з даними табл. 1 капітальні інвестиції в Україні за 2012-2016 рр.
збільшилися на 65524 млн. грн. Проте було спадання капітальних інвестицій у
2014 р. порівняно з 2013 р. на 48308 млн. грн., що пов’язано з нестабільною
ситуацією в країні у той час. Істотно зменшилися реальні інвестиції за рахунок
фінансування з державного бюджету. Якщо у 2012 р. сума складала 17141 млн.
грн. або 5,8 % від загального обсягу, то у 2016 р. ця сума була меншою і
становила 9264 млн. грн. або 2,6 % від загальної сукупності інвестицій. З одного
боку, це є негативним фактом, але з іншого, - це свідчить про збільшення їх за
рахунок інших джерел фінансування.
Динаміка прийнятих в експлуатацію виробничих потужностей в Україні за
2012-2016 рр. наведена в табл. 2.
З даних табл. 2 видно, що за останні п’ять років в Україні відбулося
зменшення виробничих потужностей майже у всіх галузях національної
економіки. Введення виробничих потужностей електростанцій зменшилось у
2016 р. порівняно з 2012 р. на 81,3 тис. Кв. або у 0,86 разів, проте це набагато
більше, ніж у порівнянні з 2015 р. (33,4 тис. Кв). Зменшилися виробничі
156

потужності магістральних газопроводів із 149 км у 2012 р. до 27 км у 2016 р. та
потужності з виробництва будівельної цегли на 12 млн. шт. впродовж даного
періоду. З цього можна зробити висновок, що виробничі потужності в Україні
зменшилися, що негативно впливає на економічний потенціал країни.
Таблиця 2
Динаміка прийнятих в експлуатацію виробничих потужностей
в Україні за 2012-2016 рр.
Виробничі
потужності

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

Електростанції, тис.
кВт
Трансформаторні
понижуючі підстанції
напругою 35 кВт і
вище, тис. кВт

Темп змін
2016/
2012 рр.,
рази

601,3

623,4

1012,3

33,4

520

0,86

206,6

1376,6

185,2

95,2

271,7

1,3

149

74

34

22

27

0,18

5

11

4

13

1

0,20

31

36

5

1

2

0,06

102

7

0

0,5

1,6

0,02

12

33

30

0

0

-

Магістральні
газопроводи і відводи
від них, км
Свердловини
нафтові, шт.
Свердловини газові,
шт.
Автомобільні дороги
загального
користування з
твердим покриттям,
км
Потужності з
виробництва цегли
будівельної, млн. шт.
умов. цегл

Джерело: складено на основі [2]

Динаміка прийнятих в експлуатацію об’єктів сільськогосподарського
призначення та потужностей харчової промисловості впродовж 2012-2016 рр.
наведена в табл. 3.
Що ж стосується тваринницьких приміщень, прийнятих в експлуатацію за
досліджуваний період, то спостерігається зменшення: кількості приміщень для
великої рогатої худоби у 0,19 рази, або на 11,7 тис. скотомісць, приміщень для
свиней - на 2,8 тис. скотомісць або у 0,82 рази та збільшення приміщень для
овець - у 2 рази.
Збільшилась і кількість зрошувальних земель з 0,3 тис. га у 2012 р. до 2,7 тис.
га у 2016 р.
За останні 5 років потужності з виробництва м’яса збільшилися на 56,6 тис. т.
або в 1,6 рази, виробничі потужності з виробництва хлібобулочних виробів та
олії зменшилися на 47,6 тис. т. і на 382,4 тис. т. відповідно. У 2013 р. та 20152016 рр. не вводилися в експлуатацію потужності з виробництва продукції з
незбираного молока.
З
наведених
даних
можна
зробити
висновок,
що
об’єкти
сільськогосподарського призначення значно зменшилися, що негативно
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вплинуло на розвиток національної економіки.

Таблиця 3
Динаміка прийнятих в експлуатацію об’єктів сільськогосподарського
призначення та потужності харчової промисловості в Україні
за 2012-2016 рр.

Об’єкти
сільськогосподарського призначення
1.Тваринницькі
приміщення, тис.
скотомісць
а) для великої рогатої
худоби
б) для свиней
в) для овець
2. Зрошувані землі,
тис. га
3. Потужності з
виробництва:
а) хлібобулочних
виробів, тис. т
б) м’яса, тис. т
в) продукції з
незбираного молока,
тис. т
г) сиру, тис. т
д) олії, тис. т
е) плодоовочевих
консервів, млн.
умовних банок

2012

2013

2014

2015

2016

Темп змін
2016/2012 рр.,
рази

14,4

7,6

10,5

7,4

2,7

0,19

2,8
0,1
0,3

0,8
0
2

15,4
0,1
3,7

18,5
0,1
3,5

2,3
0,2
2,7

0,82
2,0
9,0

57,1

6,8

11,3

7,6

9,5

0,16

92,5

84,6

10

2,1

149,1

1,6

122,1

0

0,3

0

0

-

8,3
626,6

0,7
1296,1

2
1422,2

0,4
763,4

0,1
244,2

0,01
0,39

0,5

0,1

0

0

0

-

Джерело: складено на основі [2]

Отже, капітальні вкладення як одна з форм реальних інвестицій є
визначальним фактором розвитку економічної системи України, основою
розширеного виробництва на підприємствах, структурної перебудови
суспільного виробництва і збалансованого розвитку галузей народного
господарства. Збільшення капітальних вкладень є необхідною умовою зростання
виробничих потужностей на новій технологічній основі і, відповідно –
підвищення продуктивності праці. Недостатній обсяг таких вкладень зумовлює
неможливість процесів відтворення та оновлення основних фондів підприємств,
спад продуктивності праці, а також відсутність можливості реалізації
досконаліших форм суспільної організації виробництва.
Реальні інвестиції визначають розвиток матеріально-технічної бази
національної економіки. Вони необхідні для збільшення виробничих
потужностей промисловості, сільського господарства й інших галузей та
прискорення темпів науково-технічного прогресу.
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СЕКЦІЯ 7
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

ДОЦІЛЬНІСТЬ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ
Вольська Н. Р., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Сич О. А.
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Нині в Україні функціонує понад 300 страхових компаній, низка
посередницьких та інших організацій, причетних до страхової справи.
Міністерство фінансів України – це орган, який здійснює нагляд за страховою
діяльністю, який здійснює державний контроль за дотриманням чинного
законодавства на страховому ринку.
Страхування життя є універсальним інструментом для вирішення багатьох
соціальних завдань. Насамперед це матеріальне забезпечення особи після
досягнення пенсійного віку чи у випадку втрати дієздатності через нещасний
випадок. На Заході виплати за довгостроковими договорами страхування
складають основу доходу громадян пенсійного віку [1]. Існують такі види
страхування життя: страхування на дожиття застрахованої особи до зазначеного в
договорі віку з одноразовою виплатою капіталу; страхування життя на випадок
смерті; змішане страхування життя; страхування дітей до вступу до шлюбу;
страхування життя з виплатою ануїтету; довгострокове страхування життя
працівників підприємств установ за рахунок коштів роботодавців; страхування
життя позичальника кредиту та ін.
Страхування життя передбачає відповідальність страхової компанії в разі
смерті страхувальника (застрахованого) під час дії договору страхування або
дожиття до певного обумовленого в договорі строку. Крім того, в договорі
страхування додатково може бути обумовлена й відповідальність страховика і
при дожитті застрахованої особи до певної події, наприклад одруження,
народження дитини, а також у разі втрати нею здоров’я від нещасного випадку.
Базовим видом страхування життя є змішане страхування життя [3]. Змішане
страхування життя - це страхування життя, за якого в одному договорі
об’єднується страхування від декількох ризиків: смерті, дожиття, нещасного
випадку, хвороби, втрати працездатності тощо. Якщо договір про страховий
захист покриває два і більше ризиків, страхування вважається змішаним.
Основна мета страхування життя – накопичити кошти для фінансової
впевненості, тому таке страхування називається ще накопичувальним. Цей вид
страхування принципово відрізняється від інших ризикових видів страхування
тим, що кошти людині повертаються – як у випадку смерті Застрахованої особи,
так і у випадку дожиття особи до дати, визначеної договором.
Відповідно до показників діяльності за видами договорів страхування життя
страхових компаній (табл. 1) станом на вересень 2017 року ми можемо зазначити,
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що в Україні існує 1 494 250 людей, які вже застрахували своє життя. Серед них
тільки останні 537 818 людей зробили це за останні 9 місяців. Тенденція
страхування життя значно росте. Станом на 30.09.2017 страховими компаніями
було залучено премій на суму 370 109 600 гривень. Сума страхових виплат
становила 8 582 тисяч гривень.
Таблиця 1
Показники діяльності за пакетними видами договорів страхування
життя 5 лідируючих страхових компаній
№
з/п
1
2
3
4
5

Назва компанії

"АСКА-ЖИТТЯ"
ПрАТ УАСК
"ТАС" (приватне)
АТ СК
"МетЛайф" ПрАТ
"ПЗУ Україна
страхування життя"
ПрАТ СК
"КД Життя"
ПрАТ СК
Разом

Страхові премії станом
на 30.09.2017, тис. грн

Страхові
виплати,
тис. грн.

Кількість фізичних осіб,
застрахованих на
кінець звітного періоду

171 827,00

1 232,00

352 153

114 217,40

2 733,00

157 797

48 337,00

208,00

408 648

35 492,20

4 404,90

36 650

236,00

4,10

1 184

370 109,60

8 582,00

956 432

На нашу думку, страхування життя завжди розглядалося як вигідне вкладення
грошей. Страхувальник (застрахований) за договором страхування життя може
розраховувати на страхову суму або пенсію у разі дожиття до закінчення
договору, що є засобом накопичення коштів. Страхування життя може бути й
захистом спадщини страхувальника, оскільки дає йому змогу передбачити
наслідки своєї смерті для близьких і визначити частку спадщини, що
призначається кожному з них. Отже, страхування життя сприяє полегшенню
передачі майна, створенню грошових фондів для різних цілей (наприклад, витрат
на успадкування або поховання).
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ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ НА
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ –ПЕРШІЙ
ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ: ТЕОРЕТИКО-ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
Голубка М. М., Голубка М. М., Мельник О. А.
Львівський кооперативний коледж економіки і права
Страховий ринок на західноукраїнських землях в другій половині ХІХ –
першій половині ХХ століття розпочав функціонувати із становлення таких
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товариств страхового сектору як: «Дністер» і «Карпатія». Кооперативне
товариство взаємного страхування «Дністер» створено 09.12.1981 р. Перші
відносини зі страхування в установі «Дністер» припадають на 15.09.1892 р.
Зацікавленими у створенні «Дністра» виявилися галицька інтелігенція,
духовенство греко-католиків, міщанство та українські селяни. В. Нагорний став
найважливішим із організаторів товариства «Дністер». Засновниками товариства
були К. Левицький, С. Федак та Д. Савчак.
Статутні документи товариства «Дністер» визначали його як господарське
об’єднання взаємного типу, що сприяло розвитку солідарного принципу та
забезпечення рівності інтересів зацікавлених осіб.
В основі функціонування Греко-Католицької Церкви, Католицької Церкви
візантійської обрядової традиції була догматика Вселенської Церкви, яка
виступала головною рушійною силою християнства та порушеного східною
схизмою. У 1774 р. Українська Католицька Церква, яка містила в собі
візантійські обрядові традиції, отримала назву Греко-Католицька Церква.
Важливу роль у ті часи відіграв К. Левицький (1859-1941 рр.), який був
українським політиком, адвокатом, співзасновником Національно-демократичної
партії та першим головою Державного Секретаріату ЗУНР.
«Дністер» мав статутний фонд розміром 50000 злотих австрійських римських,
які були сформовані за рахунок купівлі акціонерного капіталу. Також доцільно
відзначити, що засновники щороку отримували грошову винагороду, яка не
перевищувала 6% від обсягу особистого паю.
Грошові винагороди формувалися завдяки прибуткам товариства та належали
його засновникам та були інвестовані до статутного фонду товариства.
Найбільшу частку у фінансових ресурсах товариства «Дністер» мало
представництво греко-католицького духовенства та інтелігенції. Їх частка
складала більше 42% у загальній структурі учасників товариства.
20.06.1892 р. відбулися збори товариства, де було обрано представників
керівних органів товариства, наглядової ради, ревізійної комісії та виконавчої
дирекції. Т. Бережницький став першим директором товариства, а Сильвестру
Сембратовичу дісталася роль почесного президента. Сембратович С. (1836-1898
рр.) був відомим митрополитом Галицьким, архієпископом Львівським,
кардиналом; професором, деканом університету у Львові. З 1879 р. С.
Сембратович розпочав видавництво першого молитовника на українській
народній мові.
У 1901 р. почесним президентом став митрополит Андрій Шептицький. Варто
також зазначити, що Шептицький А. (1865-1944 рр.) був графом, митрополитом
Греко-Католицької Церкви, українським громадським і політичним діячем; з
1900 р. займав посаду архієпископа Львівського і митрополита Галицького; став
засновником Народної лічниці (1903 р.) та українського національного музею у
Львові (1905 р.), Богословського наукового товариства (1923) та Богословської
греко-католицької академії (1928 р.). Упродовж 1914-1917 рр. А. Шептицький
був інтернований російською адміністрацією, а в 1918 р. стимулював підтримку
формування ЗУНР, у зв’язку із чим був інтернований поляками аж до грудня
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1919 р. Протягом окупації українських земель німцями А. Шептицький став
почесним головою Української національної ради та активно протестував проти
масового знищення євреїв і допомагав їм із притулком у митрополичих палатах.
При товаристві взаємного страхування у 1895 р. було створено Товариство
взаємного кредиту з обмеженою відповідальністю, а в 1929 р. його було
переформовано у самостійну банківську установу «Дністер». Функціонування
товариства «Дністер» супроводжувалося розвитком гуртків. Так, у 1897 р. при
даному товаристві розпочав функціонувати гурток взаємодопомоги, за
допомогою якого членам товариства була надана можливість отримання
споживчих кредитів на пільгових умовах та за рахунок їх використання для
власних потреб.
Значну частину коштів дане товариство перераховувало на доброчинність та
підтримку українського патріотичного настрою. Також у товаристві було
проведено просвітницькі роботи, які мали значний вплив на піднесення
національної свідомості у громадян.
У 1903 р. загальні фонди товариства «Дністер» були більше 1 млн. крон.
Також «Дністер» активно проводив свою роботу на території Галичини (у 1907 р.
вже займав 57 повітів) та у Буковині (1907 р. – 8 повітів). «Дністер» у той період
вже застрахував такі страхові об’єкти як: житлові будинки, господарські будівлі,
церкви та парафіяльні будинки. Починаючи з 1909 р., керівником «Дністра» став
С. Федак, який був громадським діячем, юристом та підприємцем.
01.07.1911 р. було проведено загальні збори засновників «Карпатія» – це
товариство взаємного страхування життя і пенсій. На даних зборах було обрано
керівників. До складу керівників було рекомендовано осіб з високим авторитетом
та фахівців із великим рівнем професіоналізму у своїй справі. Стефан СмальСтоцький був обраний президентом, заступником товариства став Теофіль
Дембіцький, а полковим лікарем і куратором буковинського крайового банку
став К. Клим. Товариство «Карпатія» було створено 27.08.1911 р. у м. Чернівці.
Але згодом (у 1913 р.) було перенесено до м. Львів.
Початок Першої світової війни характеризувався припиненням існування всіх
приватних та кооперативних українських організацій та установ. Тому «Дністер»
припинив свою діяльність у кредитно-страховій сфері. В кінці Першої світової
війни на території України розпочалося активне реформування кооперативного
страхування. Виявлено, що більшість страхових організацій працювали
несумлінно та зловживали довірою своїх потенційних страхувальників. Система
довоєнного страхування була в занепаді та виявилася досить обмеженою у
можливостях надання страхових виплат.
Тому було створено Українську кооперативну страхову спілку, статутні
документи якої було сформовано у 1918 р. (восени). Статут Української
кооперативної страхової спілки передбачав розвиток різноманітних галузей
страхування. Різноманітні кооперативні формування та їх об’єднання були
членами даної спілки. Страхова відповідальність кожного члена спілки склала
менше половини суми страхової премії за рік. Отже, згідно зі своїм статутом дана
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організація повинна була стати не асоціацією організацій страхового сектору, а
сформуватися як самостійно діюча страхова компанія.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО БІЗНЕСУ
В УКРАЇНІ
Гончарук Н. В., магістр,
спеціальність «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу»
Науковий керівник: д.е.н., проф. Черкасова С. В.
Львівський торговельно-економічний університет
Сучасні процеси в економіці країни потребують економічних реформ, що, в
свою чергу, обумовлює необхідність розвитку страхового ринку. В умовах
сьогодення важливим є формування ефективної системи інструментарію,
спрямованого на збільшення рівня конкурентоспроможності страхових компаній
та надання конкурентних послуг не лише на внутрішньому, а й зовнішньому
ринках.
Дослідженням проблем та тенденцій розвитку страхового ринку присвячені
праці багатьох вітчизняних та зарубіжних авторів. Значний внесок у висвітлення
особливостей функціонування страхового ринку зробили вчені: В. Д. Базилевич,
Н. М. Внукова, О. О. Терещенко, Л. М. Горбач, О. Д. Заруба, С. С. Осадець, В. В.
Ковальова, О.А. Клепікова, Д. Д. Хемптон, Є. Ф. Брігхем, А. І. Гінзбург, М. А.
Зайцева, Л. Рейтман, Т. А. Федорова, А. К. Шахова та ін.
Страховий ринок – це особлива сфера грошових відносин, де об’єктом
купівлі-продажу виступає специфічна послуга – страховий захист, на яку
формується попит та пропозиція. Без функціонування потужного ринку
страхових послуг неможливе створення ефективної системи захисту майнових
прав та інтересів у окремих груп громадян, збереження соціальної стабільності у
суспільстві й економічної безпеки держави. Більше того, страхування є важливим
джерелом акумулювання коштів для подальшого їх інвестування в економіку
держави, адже воно значною мірою зменшує витрати бюджету на відшкодування
збитків, спричинених внаслідок надзвичайних ситуацій, катастроф, катаклізмів,
різноманітних природних лих, а також захищає бізнес від непередбачуваних
ризиків та забезпечує соціальну підтримку громадян [1]. Страхові компанії
бувають двох типів: «life» – страхові компанії, що здійснюють страхування
життя, та «non-life» – страхові компанії, що здійснюють страхування видів
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відмінних від страхування життя. Ринок страхових послуг є другим за рівнем
капіталізації серед інших небанківських фінансових ринків. Загальна кількість
страхових компаній станом на кінець першого півріччя 2016 року становила 343,
у тому числі СК «life» – 45 компаній, СК «non-life» – 298 компаній, (станом на
кінець першого півріччя 2015 року – 374 компанії, у тому числі СК «life» – 52
компанії, СК «non-life» – 322 компанії). Кількість страхових компаній має
тенденцію до зменшення.
Незважаючи на зменшення кількості страхових компаній, зафіксоване
зростання обсягу валових та чистих страхових премій. Обсяг надходжень
валових страхових премій у 2016 році збільшився на 2 861,5 млн. грн. (21,3%) у
порівнянні з аналогічним періодом 2015 року. Валові страхові премії, отримані
страховиками при страхуванні та перестрахуванні ризиків від страхувальників та
перестрахувальників на кінець першого півріччя 2016 року, становили 16 327,0
млн. грн., з них:
‒ 6 060,9 млн. грн. (37,1%) – що надійшли від фізичних осіб;
‒ 10 266,1 млн. грн. (62,9%) – що надійшли від юридичних осіб. На кінець
першого півріччя 2015 року загальна (валова) сума страхових премій, отриманих
страховиками, становила 13 465,5 млн. грн., з них:
‒ 4 593,0 млн. грн. (34,1%) – що надійшли від фізичних осіб;
‒ 8 872,5 млн. грн. (65,9%) – що надійшли від юридичних осіб.
Обсяг чистих страхових премій збільшився на 2 150,8 млн. грн. (19,9%). Чисті
страхові премії на кінець першого півріччя 2016 року становили 12 982,0 млн.
грн., що складає 79,5% від валових страхових премій, а за цей же період 2015
року становили 10 831,2 млн. грн., або 80,4% від валових страхових премій.
Зростання суми чистих страхових премій відбувся за рахунок збільшення
надходжень платежів з автострахування (+19,8%), страхування життя (+39,7%),
страхування кредитів (+134,0%), страхування відповідальності перед третіми
особами (+39,6%), страхування від нещасних випадків (+84,9%), медичного
страхування (+16,4%), страхування майна (+11,7%), страхування від вогневих
ризиків та ризиків стихійних явищ (+17,8%). Водночас спад чистих страхових
премій спостерігався зі страхування вантажів та багажу (-13,3%) та страхування
фінансових ризиків (-10,1%). В ТОП-5 страхових компаній України по валових
страхових преміях на кінець першого півріччя 2016 року входять «Кремень»
(темп зростання - 178,23% у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року),
«ІНГОССТРАХ» (темп зростання - 172,22%), «АХА страхування» (темп
зростання - 24,32%), «Арсенал страхування» (темп зростання - 67,69%) та «PZU
Україна» (темп зростання - 68,57%).[2]
В зв’язку з нестабільною політичною та економічною ситуацією в державі
погіршилося становище страхового ринку. Основними проблемами, що
стримують розвиток страхового ринку, є [4]: недосконала нормативно-правова
база, низький попит фізичних і юридичних осіб на страхові послуги, відсутність
надійних інвестиційних програм, а також реальних фінансових механізмів для
довгострокового розміщення страхових резервів; низький рівень страхових
виплат; низький рівень дохідності окремих видів страхування; недостатня
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ефективність стратегічного менеджменту страхових компаній; значна
інформаційна
закритість
діяльності
страхових
компаній;
політична
нестабільність у країні; нерозвиненість національної страхової інфраструктури;
низькі показники конкурентоспроможності українських страхових компаній.
Частина з цих проблем є притаманними і для інших секторів фінансового ринку
(наприклад, проблеми економічного характеру й організаційно-правові
проблеми), інша частина характерна лише для страхового ринку. Значна кількість
цих проблем пояснюються передусім прагненням страхових компаній
максимізувати прибуток, незважаючи ні на довгострокові інтереси галузі, ні на
професійну етику.
Для того, щоб на українському страховому ринку покращилася ситуація,
необхідно застосувати такі заходи: відновлення довіри населення до страховиків,
що вимагає серйозних, зрозумілих для потенційних клієнтів гарантій страхового
захисту; посилення контролю за діяльністю страховиків з боку органів
страхового нагляду, застосування ними своєчасних заходів, які попереджують
неплатоспроможність страховиків; створення нормативної бази, яка регулює
права, обов’язки та відповідальність сторін за договорами перестрахування;
удосконалення організаційної структури та створення інфраструктури страхового
ринку на рівні світових вимог; розвиток системи перестрахування та ін. [3].
Перспективи розвитку ринку страхування в Україні залежатимуть від
подальшого удосконалення законодавчої бази, що регулює не тільки сферу
страхування, а і загалом інші види фінансової діяльності, зокрема розвитку
недержавного пенсійного забезпечення, іпотечного кредитування, діяльності
банків та їх впливу на страхування, а також від створення сприятливої системи
функціонування інституту страхових посередників, покращення страхової
культури в суспільстві.
Провівши аналіз розвитку страхового ринку України за останні роки, можна
зробити висновок, що економічна криза 2014-2015 років негативно вплинула і на
ринок страхування. Має місце скорочення кількості як страхових компаній, що
здійснюють страхування життя, так і страхових компаній, що здійснюють
страхування видів відмінних від страхування життя. Відсутність єдиної
державної стратегії щодо розвитку ринку страхових послуг, нестабільність
економічної ситуації в державі та низький рівень довіри до страховиків серед
населення негативно впливають на розвиток страхування в Україні. Вирішити ці
проблеми можна було б за рахунок:
– формування єдиної ціленаправленої державної стратегії розвитку
страхового ринку в Україні;
– приведення вітчизняного страхового законодавства відповідно до норм,
правил та вимог країн Європейського Союзу;
– здійснення ефективного контролю за діяльністю страховиків з боку
держави;
– проведення роз’яснювальної роботи серед громадян щодо переваг
страхування.
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Вирішивши ці завдання, можна забезпечити щорічний стабільне зростання
ринку страхових послуг в Україні, що дасть змогу зробити його потужним
інструментом соціального захисту населення.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ
Гуменюк Л. М., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Костак З. Р.
Львівський торговельно-економічний університет
Державне регулювання страхової діяльності є визначальним і необхідним
чинником розвитку страхового ринку України. Від системної, чіткої та
послідовної державної політики в сфері страхування залежить якісний захист
інтересів і прав споживачів страхових послуг та конкурентоспроможна діяльність
страхових компаній. З огляду на процеси глобалізації світового страхового
простору проблема державного регулювання страхової індустрії набуває нових
форм і змісту, особливо щодо впровадження міжнародного досвіду та
використання в Україні найефективніших моделей державного регулювання
страхового ринку 1.
Науковцями зазначено, що державне регулювання страхового ринку –
сукупність
економічних,
адміністративно-правових
та
організаційнотехнологічних відносин між суб’єктами страхового ринку і державою під час
цілеспрямованого комплексного впливу останньої на страховий ринок як єдину
систему [2, с. 4]. Вплив держави на страховий ринок здійснюється переважно
через формування законодавчої і нормативної бази діяльності учасників
страхового ринку та передбачає вибір моделі державного регулювання.
Вітчизняні та зарубіжні дослідники виділяють три моделі державного
регулювання страхової діяльності (табл. 1). Кожна країна розвиває свою
унікальну систему, яка може поєднувати риси «чистих» моделей та власні
особливості. Ступінь жорстокості або ліберальності визначається не ступенем
втручання держави у функціонування страхового ринку та діяльність страхових
компаній, а ступенем контролю держави за дотриманням єдиних правил і норм
усіма суб’єктами страхової діяльності. Найбільш доцільною та виправданою
вважається «жорстока» модель державного регулювання [1].
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Модель державного регулювання страхового ринку України можна
розмістити між континентальною та змішаною, про що свідчать неодноразова
зміна центрального органу у справах нагляду за страховою діяльністю,
отримання ліцензії на кожний вид страхування, чіткі вимоги до
платоспроможності страховиків, захист інтересів страхових компаній державою,
умови вільної конкуренції під час страхової діяльності.
Моделі саморегулювання страхового ринку спостерігаються в Німеччині,
Польщі, Японії, Канаді та інших країн, де наявність саморегулюючих організацій
є домінуючим чинником у формуванні громадянського суспільства і розвиненого
бізнесу, де держава делегує частину своїх повноважень професійним
громадським об’єднанням, залучаючи їх тим самим до системи управління.
Таблиця 1
Особливості моделей державного регулювання страхового ринку в
зарубіжних країнах
Континентальна
Німеччина, Швеція,
Японія
Базована на жорстокій
законодавчій
регламентації
і
деталізації
діяльності
суб’єктів
страхового
ринку. Основні джерела
права – закони та
кодекси

Моделі державного регулювання страхового ринку
Ліберальна
Централізована
Велика Британія
Єдина
система
регулювання,
страхові
компанії
дотримуються
загальних правил і
нормативів

Джерело: 1.

Децентралізована
США
Створює різні умови,
в яких працюють
страховики

Змішана
Франція
Нормативна
регламентація
діяльності
страховиків
поєднана
з
гнучкими
підходами,
які
дають можливість
забезпечити
достатній
рівень
конкуренції

Процеси саморегулювання не перешкоджають процесам державного
регулювання – вони їх доповнюють. Саморегулюючі організації (СРО) можуть
бути посередниками у вирішенні багатьох проблемних питань між страховиками
та страхувальниками. Саморегулюючі організації – це специфічні інститути, що
стимулюють ринкове регулювання страхових відносин. Мета функціонування
СРО на страховому ринку – це захист інтересів його учасників та розвиток
національної системи страхування. На страховому ринку України на статус
саморегулюючої організації претендує Ліга страхових організацій України
(ЛСОУ) 1.
Функції саморегулюючої організації:
• прямий захист інтересів учасників СРО у відносинах з державою
(удосконалення нормативно-правової бази);
• взаємодія СРО та інститутів державного регулювання, зокрема з Державною
комісією з регулювання ринків фінансових послуг;
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• саморегулювання розвитку інтеграції національного страхового ринку в
систему міжнародних ринків страхування. Отже, в умовах трансформаційної
економіки необхідне введення механізмів у галузі страхування; діяльність СРО
дасть змогу стимулювати розвиток страхових відносин з боку держави [1].
Характерною рисою сучасного етапу розвитку фінансового сектора провідних
країн світу є консолідація систем нагляду за його діяльністю на основі
концентрації наглядових функцій.
Ґрунтуючись на світових тенденціях, вітчизняні фахівці обговорюють
об’єднання таких наглядових органів, як Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг та Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Деякі пропонують створення державного «мегарегулятора», тобто органу, який
буде здійснювати ефективне регулювання всієї фінансової галузі (банки, ринок
фінансових послуг та фондовий ринок). Враховуючи позитивні та негативні
аспекти створення об’єднаного органу регулювання і нагляду за діяльністю
установ фінансового сектора, можна стверджувати, що в перспективі Україна
також змушена буде піти шляхом консолідації наглядових органів. Однак такий
процес потребує достатньо багато часу і можливий лише в довгостроковій
перспективі, а його ефективність визначатиметься рівнем розвитку фінансового
сектора, наявністю чіткої стратегії його функціонування, рівнем фінансового і
кадрового забезпечення, а також якістю менеджменту [3].
Світова фінансова глобалізація призводить до активізації дії регуляторів щодо
подальшого розвитку страхового ринку України. Вивчення досвіду розвинених
країн щодо регулювання та нагляду за страховою діяльністю дає змогу зробити
висновки, що практика діяльності органів регулювання страхового ринку довела
необхідність постійно вдосконалювати методи державного регулювання.
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ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ
Кураш О. В., магістр,
спеціальність «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу»
Науковий керівник: д.е.н., проф. Черкасова С. В.
Львівський торговельно-економічний університет
Становлення України як незалежної, демократичної країни з ринковою
економікою створило передумови для розвитку ринку страхових послуг.
Формування нової системи господарювання в Україні внесло принципові зміни і
в організацію страхової справи. На сьогодні ринок страхових послуг є важливим
атрибутом вітчизняної економіки і частиною фінансової системи країни.
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Світовим досвідом не вироблений більш ефективний, раціональний і доступний
механізм захисту інтересів суспільства та громадян, ніж страхування.
Страхові послуги є фінансовими операціями страхових організацій, що
здійснюються ними для забезпечення страхового захисту страхувальників або
застрахованих осіб, надаються на платній основі та мають відмінні риси свого
функціонування. Надання страхових послуг має на меті забезпечення страхового
захисту споживачів таких послуг та здійснення перерозподілу ризиків серед
учасників процесу страхування: страхувальників і страхових організацій.
Посилення стабілізаційних процесів та здійснення вагомих структурних
перетворень в економіці потребують удосконалення страхування, пошуку дієвих
механізмів для забезпечення ефективного функціонування ринку страхових
послуг з урахуванням міжнародного досвіду, застосування дієвих фінансових
інструментів управління економічними процесами.
Страхову діяльність в Україні здійснюють страховики, що забезпечують
страхування життя та інші (ризикові) види страхування. Розвиток ринку
страхових операцій в Україні характеризується динамічним зростанням кількості
його головних учасників – оферентів страхових послуг.
На вітчизняному ринку страхових послуг у цілому створене конкурентне
середовище і функціонують основні елементи організаційної структури, тобто є
страховики зі своїми організаційними структурами на територіях окремих
регіонів та страхувальники, представлені юридичними та фізичними особами
різних сфер діяльності.
В широкому розумінні ринок страхових послуг являє всю сукупність
економічних відносин з приводу купівлі-продажу страхових послуг. Цей ринок
забезпечує органічний зв’язок між страховиками і страхувальниками з приводу
реалізації страхових операцій. При цьому 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 ринки
небанківських фінансових послуг. Попри це ринок страхових послуг в Україні
все ще поступається банківському сектору.
Необхідність проведення економічних реформ і структурної перебудови
економіки визначають завдання подальшого розвитку вітчизняного ринку
страхових послуг, як системи, що забезпечує відшкодування збитків та створює
підґрунтя для стійкого економічного зростання.
Серед основних чинників, що забезпечують прискорення розвитку
вітчизняного ринку страхових послуг, слід відзначити: поступове зростання
доходів працездатного населення; розширення складу ризиків, що
супроводжують господарську діяльність; підвищення зацікавленості юридичних
та фізичних осіб у захисті своїх майнових інтересів; законодавче запровадження
обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів; розвиток пенсійної системи країни за рахунок
удосконалення недержавного пенсійного страхування та впровадження
обов’язкової накопичувальної системи.
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Негативними чинниками, що стримують розвиток вітчизняного ринку
страхових послуг, є:
недосконалість захисту прав споживачів страхових послуг;
незначна клієнтська база страховиків, а також зосередження страхової
діяльності переважно на майновому страхуванні юридичних осіб;
нерозвиненість довгострокового убезпечення життя, недержавного
пенсійного забезпечення та відсутність правового регулювання діяльності
страховиків у сфері обов’язкового медичного страхування;
велика кількість страхових компаній з низьким рівнем капіталізації, а
також слабкий розвиток перестрахового ринку;
практика використання страхового ринку суб’єктами господарювання
для оптимізації оподаткування та витоку коштів за кордон;
недостатній рівень кадрового та наукового забезпечення цього ринку;
низький рівень страхової культури населення і суспільства в цілому.
Динаміка основних параметрів за останні роки свідчить про зміцнення
тенденції до зростання обсягів вітчизняного ринку страхових послуг. Серед
позитивних досягнень – зростання обсягів залучених валових і чистих страхових
премій, стійке зростання капіталу, активів та страхових резервів, що є
необхідною умовою для стабільного функціонування і розвитку цього ринку.
Поліпшується структура та якість активів страховиків, зменшується кредиторська
заборгованість та підвищується фінансова надійність вітчизняних страхових
компаній. Законодавче встановлення вимог до мінімальних розмірів статутних
капіталів страхових компаній сприяло концентрації страхового ринку та
зростанню загального розміру статутних капіталів страховиків. Проте проблеми
підвищення рівня капіталізації страховиків, ліквідності їх активів та концентрації
страхового ринку залишаються актуальними.
До позитивних результатів розвитку вітчизняного ринку страхових послуг
також можна віднести реальне зростання обсягів страхових операцій з усіх видів
страхування, структурні зміни на користь добровільного страхування і його
довгострокових видів, підвищення показників фінансового стану страхових
компаній.
Вітчизняний ринок страхових послуг у період ринкових перетворень набув
певного рівня розвитку, проте за своїми інституційними і функціональними
характеристиками ще не відповідає завданням розвитку національної економіки і
тенденціям світових страхових ринків, що зумовлює його істотне відставання у
глобальному процесі формування світової фінансової системи.
Пріоритетними напрямами державної політики розвитку вітчизняного ринку
страхових послуг повинні стати розвиток особистого страхування,
довгострокового накопичувального убезпечення життя й пенсій, посилення
участі страхових організацій у функціонуванні системи недержавного пенсійного
забезпечення та медичному страхуванні, що забезпечить підвищення ролі
приватного підприємницького сектора у виконанні соціальних завдань держави
та зменшення видатків Державного бюджету на ці цілі. Державні органи повинні
здійснювати стимулювання розвитку соціально важливих видів страхування
170

шляхом впровадження стимулюючої податкової політики, скорочення переліку
обов’язкових видів страхування, удосконалення нормативно-правової бази
страхування.
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ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
Мазій В. Я., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Чуй І. Р.
Львівський торговельно-економічний університет
Пенсійне страхування в Україні є основним складником системи соціального
захисту населення і охоплює непрацездатних громадян похилого віку, інвалідів,
осіб, які втратили годувальника, виплати яким здійснюють у формі пенсій,
надбавок та підвищень до пенсій, компенсаційних виплат, додаткових пенсій та
державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та
інвалідам. З метою забезпечення пенсійного страхування в Україні створено
самостійну державну установу, яка має статус державного цільового
позабюджетного фонду – Пенсійний фонд України (ПФУ). Джерелами
наповнення Пенсійного фонду України є власні надходження, ресурси
Державного бюджету України та кошти, які надходять з інших фондів
обов’язкового страхування.
Протягом 2016 року загальні доходи бюджету Пенсійного фонду становили
255,8 млрд. грн., що на 9 млрд. грн. (3,4%) менше порівняно з 2015 роком (рис.
1). Власні надходження Пенсійного фонду складали 111,7 млрд. грн. і порівняно з
2015 роком зменшилися на 58,2 млрд. гривень (на 34,3%), що пов’язано із
зменшенням розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування. Фактичні власні надходження на 1,7 млрд. грн. перевищили
запланований показник. Щодо структури доходів Пенсійного фонду України, то
основну їх частку становили власні надходження. У 2016 році спостерігаємо
зменшення як сукупних надходжень, так і власних доходів до бюджету
Пенсійного фонду, зокрема вони зменшилися на 111,7 млрд. грн., або на 34,2 %,
що, у свою чергу, призвело до падіння їх частки у загальній структурі доходів
Пенсійного фонду до 43,5 %. За досліджуваний період частка коштів Державного
бюджету у структурі доходів Пенсійного фонду України протягом 2012-2016 рр.
зростала із 28,8 % до 55,6 %. Проблема катастрофічного дефіциту бюджету
Пенсійного фонду вилилася у необхідність термінового реагування та підготовки
пенсійної реформи 2017 року.
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За січень – грудень 2016 р. до Пенсійного фонду надійшло 107,1 млрд. грн.
ЄСВ, що становить 101,7% від плану надходжень. Якщо порівнювати з
аналогічним періодом минулого року, то надходження різко зменшилися на 58
млрд. грн., або на 6,3%. Якщо аналізувати надходження ЄСВ з 2012 р. по 2016 р.,
бачимо різке його зменшення у 2016 році. Саме цього року було відмінено ЄСВ
із найманих працівників із нарахованої заробітної плати та зменшено ставку ЄСВ
із роботодавців до 22%. Крім ЄСВ, до власних доходів Фонду зараховуються
кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами
Пенсійного фонду України. Вони за досліджуваний період не складають значної
суми: у 2016 р. всього 55,9 млн. грн.
Крім єдиного страхового внеску, до обов’язкових зборів до Пенсійного фонду
відносяться збори з окремих видів господарських операцій. За 2016 рік сума
надходжень від таких операцій склала 5,3 млрд. грн., що на 1,5 млрд. грн. або на
40% більше від показника 2012 року. Розподіл надходжень за видами операцій
наступний: найбільша частка надходжень 39,3% - від відчуження легкового
автомобіля, 31,3 % - від надання послуг стільникового зв’язку; 18,2 % - від
купівлі-продажу нерухомості, 6,1% - від реалізації ювелірних виробів із золота,
платини, дорогоцінного каміння, 5,1 % - з операцій купівлі іноземної валюти в
готівковій формі.
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Рис. 1. Доходи ПФУ за 2012-2016 рр., млрд. грн.
У 2016 році видатки Пенсійного фонду України становили 253,4 млрд. грн.,
що є менше попереднього року на 4,6 % (12 млрд. грн.). За оперативними даними
Пенсійного фонду, видатки на пенсійні виплати та інші витрати в 2016 році
склали меншу суму, ніж у 2015 році через скорочення числа отримувачів пенсій
із тимчасово окупованих територій, які не верифікували свої пенсії для
отримання на території, підконтрольній Україні.
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Частка видатків ПФУ за рахунок власних надходжень зменшилася: із майже
82% у 2012 році до 79,8% у 2016 р. Значна залежність виплат пенсій від
дофінансування з інших джерел зумовила необхідність підготовки проекту
пенсійної реформи, необхідність якої підтверджується проблемами виконання
бюджету ПФУ.
Видатки розподілилися наступним чином: 111,7 млрд. грн., або 43,8% – за
рахунок власних коштів; 142,6 млрд. грн., або 56,2 % за рахунок коштів
Державного бюджету України, з яких 57,8 млрд. грн. – планові трансферти з
Державного бюджету; 84,8 млрд. грн. – кошти на покриття дефіциту бюджету
Пенсійного фонду.
За період 2010-2017 рр. середній розмір пенсійної виплати зріс із 1032,63 грн.
до 1828,33 грн. При цьому розмір мінімальної пенсії по віку зріс на 83,2,6%.
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мінімальної пенсії за 2010-2017 рр., грн. (станом на початок року)
З 1 січня 2017 року розмір мінімальної пенсії в Україні становив 1274 грн.
Разом з тим, із 1 грудня 2016 р. мінімальна зарплата зросла – до 3200 грн, а
прожитковий мінімум склав 1544 грн.
За результатами діяльності Пенсійного фонду України за 2012-2016 рр.
бюджет Фонду був дефіцитним (тільки за 2016 рік 141,7 млрд. грн.).
Пояснити проблеми наповнення Пенсійного фонду в Україні можна
демографічною ситуацією, а також нелегальною зайнятістю населення: за
результатами 2016 року більше 4 млн. осіб (або кожен 4 працівник) працюють без
оформлення трудових відносин. Показник неформальної зайнятості населення
становить 24,6%. Внаслідок неформальної зайнятості втрати Пенсійного фонду
України розрахунково складають понад 30 млрд. грн. [2]. Проблемою пенсійної
системи України є те, що на даний час в повній мірі функціонує її перший рівень,
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тобто солідарна система пенсійного забезпечення, для здійснення пенсійних
виплат з якої Пенсійний фонд України акумулює грошові кошти.
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МІЖНАРОДНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ
СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ
Мельник А. Ю., молодший спеціаліст,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Боднарюк І. Л.
Технічний коледж НУВГП, м. Рівне
Загальнообов’язкове державне соціальне страхування - це система прав,
обов’язків, яка передбачає надання соціального захисту, що включає в себе
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.
Допомога по вагітності та пологах, допомога при народженні дитини та
допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку формують
систему соціальних виплат в Україні [1].
Законом України „Про запобігання фінансовій катастрофі та створення
передумов для економічного зростання в Україні” з 1 липня 2014 року змінено
механізм у призначенні допомоги при народженні дитини та з догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку. Зокрема, ці два види допомоги було
об’єднано в один – допомогу при народженні дитини.
Для точної оцінки рівня соціальних виплат в Україні необхідно порівняти
його з іншими країнами. За старінням нації та показниками народжуваності наша
країна подібна до Європи, але соціальні виплати там значно вищі, у середньому
витрати на підтримку сім’ї в ЄВ становлять 2,5% ВВП. Рівень системи виплат
різний для кожної країни. В багатьох країнах існують виплати по догляду за
дитиною, які здійснюють у випадку відриву батьків від трудової діяльності у
зв’язку з доглядом за дитиною. Розмір цих виплат залежить від попереднього
доходу і фіксованих соціальних норм [2, с. 42].
Зокрема, молоді сім’ї, матері-одиначки, багатодітні батьки в Словенії можуть
отримати субсидію для придбання житла, одноразову та багаторазову фінансову
допомогу (750 євро), безкоштовну медичну страховку.
У Німеччині допомога на дитину видається до 18 років (184-215 євро/місяць).
Також батьки, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, можуть
отримувати додаткову допомогу в розмірі 1800 євро на місяць.
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У Франції існує близько двох десятків видів виплат, в тій чи іншій мірі
пов’язаних із народженням та вихованням дитини. Проте попри щедрі та
розгалужені виплати, що стимулюють народження та підтримують багатодітні
сім’ї, рівень народжуваності у Франції все ще недостатній, щоб зупинити
тенденцію старіння.
Таблиця 1
Соціальні виплати при народженні дитини в окремих країнах світу
Країна
Нідерланди
Норвегія
Іспанія
Чехія
Японія
Естонія
Польща
Іспанія
Німеччина
Естонія
Фінляндія
США
Китай

Виплати та допомога при народженні дитини
Допомога відсутня
Одноразова виплата допомоги при народженні дитини становить 4092 євро
Одноразова виплата допомоги при народженні дитини становить $ 1682 (1500 євро)
Одноразова виплата допомоги при народженні дитини становить $ 594 (13 000 крон)
Одноразова виплата допомоги при народженні дитини становить $ 400 (на перших
двох дітей). При народженні третьої і всіх наступних виплачують по $ 700.
$ 347 (5000 крон) від держави. Крім того, є ще доплати від місцевих органів влади. У
столиці, наприклад, рівень виплат подвоюється.
Одноразова виплата допомоги при народженні дитини становить $ 135 (500 злотих).
І потім аж до триріччя малюка виплачують 52 злотих на місяць.
При народженні дитини батьки отримували одноразово 2500 євро, але в 2011 році у
зв’язку з кризою ця виплата була скасована
Весь перший рік після пологів мати отримує 67% від своєї останньої заробітної
плати. Якщо жінка безробітна, допомога складає 300 євро на місяць.
Одноразова виплата допомоги при народженні дитини становить 310 євро
10 місяців (3 декретна, 7 – батьківська відпустка) виплачується 70% від заробітної
плати матері. До 3 років також можна брати відпустку з виплатою 500 євро на
місяць. При виписці з пологового будинку сім’я отримує все необхідне для першого
місяця життя малюка (памперси, медикаменти, одяг) безкоштовно.
Немає одноразової допомоги при народженні
Мають штрафи при народженні другої дитини (3200 $)

У Данії розмір такої допомоги становить 60% допомоги по безробіттю. У
Бельгії, якщо мати перебуває у відпустці без будь-якої роботи, виплати
становлять 685 євро. У Чехії допомога по догляду за дитиною надається в розмірі
40% від середньої заробітної плати, в Угорщині – 70% попереднього доходу,
якщо один з батьків перебуває у відпустці по догляду за дитиною. У Румунії,
незважаючи на низькі зарплати, при відпустці по догляду за дитиною (тривалістю
2 роки) виплачується велика для цієї країни сума – 263 євро на місяць.
В Норвегії покривається 80 або 100% доходу, залежно від тривалості
відпустки, а також до досягнення дитиною 3 років виплачується 107 євро на
місяць, які може отримувати й дідусь або бабуся, якщо вони доглядають за
дитиною. У Люксембурзі батьки отримують 485 євро на місяць у випадку, якщо
дохід сім’ї менший за встановлену суму. І сума у 1778 євро кожного місяця
виплачується, якщо батьки знаходяться у відпустці по догляду і вихованню (до 6
місяців). У Швейцарії, оскільки держава не сплачує ніяких соціальних виплат,
місцеві адміністрації можуть надавати одноразову допомогу при народженні
дитини у розмірі від 373 до 931 євро.
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У таких країнах як Греція, Італія, Португалія, Іспанія, та Ірландія подібні
виплати відсутні.
При народженні дитини в США не платять, соціальні виплати також не
передбачені законом. Виняток – малозабезпечені, але тут все в індивідуальному
порядку і на місцевому рівні. Єдине послаблення – податкові пільги ($ 100 в рік
на кожну дитину). Крім того, розмір декретної відпустки встановлюється не
законом, а контрактом з роботодавцем [3].
Інша ситуація у Китаї, де немає потреби у стимулюванні народжуваності і
проблеми старіння населення. Там діє державна програма “Одна сім’я – одна
дитина”, що пов’язано з перенаселенням країни. За народження другої дитини
урядом цієї країни навіть передбачено штрафи.
Отже, для сучасної сімейної політики розвинутих країн характерною є
орієнтація на забезпечення благополуччя і достойного майбутнього уже
народжених дітей, а не тільки на стимулювання зростання кількості народжень.
Подібний підхід також був би корисним при формуванні подальшої сімейної
політики України.
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РОЗВИТОК СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЙОГО
ІНТЕГРАЦІЇ У СВІТОВИЙ СТРАХОВИЙ ПРОСТІР
Миронова Н. В., магістр,
спеціальність «Облік та оподаткування»
Науковий керівник: д.е.н., проф. Лісовий А. В.
Університет ДФС України, м. Ірпінь
Вирішення проблем і недоліків вітчизняного страхового ринку України
сприятиме стимулюванню та розвитку страхових послуг, а також надасть повну
інформацію про стан ринку страхування на сьогоднішній день та окреслить
перспективу майбутньої інтеграції у світовий страховий простір.
Український ринок страхових послуг має значні можливості, проте потреби
національної економіки та населення в якісних страхових послугах не
задоволено. На страховому ринку існують серйозні проблеми, які
перешкоджають подальшому його розвиткові, серед них: недосконала
законодавча та нормативна база; низький рівень ефективності державного
регулювання страхової діяльності; недосконала система державного контролю за
фінансовою надійністю страховиків; недостатнє використання інвестиційних
можливостей страховиків; неправомірні відмови від виплати та порушення
страхового законодавства. Також проблемою, яка істотно відчувається, є
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відсутність історичних коренів та відірваність української страхової системи
радянського періоду від світових страхових ринків.
До факторів, що уповільнюють розвиток страхового ринку, відносяться:
- відсутність чіткої ціленаправленої державної політики у сфері розвитку
страхування;
- фінансово-економічна нестабільність у країні;
- недосконалість страхового законодавства;
- низька страхова культура населення;
- слабкість податкових стимулів.
Проаналізувавши проблеми страхового ринку в Україні, можна дійти
висновку, що подальший успішний його розвиток залежатиме від: розширення
переліку страхових послуг; підвищення їхньої конкурентоспроможності;
вдосконалення порядку оподаткування страхової діяльності;
розвитку
законодавчої та вдосконалення нормативної бази; створення об’єднань
страховиків з найважливіших проблем страхування; залучення страхового ринку
до вирішення найважливіших питань соціального страхування; створення
комплексної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
кадрів; посилення впливу держави на проведення інвестиційної політики з боку
страховиків; посилення вимог до порядку створення та діяльності страхових
організацій; подальшої інтеграції України до міжнародних структур; підвищення
платоспроможності страховиків.
Страховий ринок в Україні все ще перебуває на початковому етапі розвитку,
окремі його сегменти стрімко розвиваються, проте рівень страхового покриття
залишається на низькому рівні (він складає лише 3-5 %, тоді як у країнах Західної
Європи – понад 95 %). У нашій країні розвиваються лише класичні види
страхування – КАСКО, майнове страхування, тоді як, наприклад, медичне
страхування знаходиться на етапі зародження. Це обумовлено в першу чергу
рівнем доходів населення – розвиток страхування в країнах Східної Європи
показує, що рівень розвиненості страхового ринку має пряму залежність від рівня
доходів населення.
Така ситуація пояснює значний інтерес іноземних страхових компаній до
страхового ринку України за останні роки. Так, кількість компаній з іноземним
капіталом за три останні роки збільшилася більш як на третину, а частка
іноземного капіталу в статутному капіталі страховиків - з 13,5 % до майже 20 %.
Такий інтерес іноземних страховиків і фінансових груп до страхового ринку
України обумовлений рівнем рентабельності страхової справи в нашій країні,
який набагато перевищує показники іноземних.
Прихід іноземних страхових компаній створює більш високий рівень
конкуренції у державі, що повинно сприяти нашому страховому ринку, тому що
завдяки їх участі він буде змушений зорієнтуватися в бік цивілізованого,
реального страхування. Крім того, іноземний страховий капітал в основному
концентрується у такому малоосвоєному виді страхування, як страхування життя.
Широкомасштабне й активне введення страхового ринку України у процес
глобалізації страхових відносин відбуватиметься поступово й вибірково.
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Успішний розвиток інтеграційних процесів на національному страховому
ринку буде залежати від:
- сталості фінансового середовища господарюючих суб’єктів та населення –
потенційних страхувальників;
- формування фінансово стійких страхових організацій;
- активізації ролі держави та її органів у зміцненні та розвитку страхового
ринку;
- формування державних пріоритетів у розвитку національного страхового
ринку;
- розвитку законодавчої бази страхування;
- використання сучасних методів в управлінні страховими організаціями.
Отже, основні напрями розвитку і функціонування страхового ринку
нерозривно пов’язані зі створенням конкурентного середовища і вдосконаленням
організаційної структури ринку.
Важливим напрямом страхової діяльності залишається впровадження
зарубіжного досвіду організації страхування й ефективного функціонування
страхового ринку, оскільки страхові компанії в розвинутих країнах мають
значний досвід ринкових перетворень, постійно оцінюють ризик і прогнозують
страхові події, розробляють рекомендації з підвищення ефективності роботи
страховиків і страхувальників.
Основними вимогами до страхової діяльності залишається інформаційне
забезпечення страхового ринку, удосконалення методології страхування та його
економіки й організації, а також підготовка і перепідготовка кадрів.
У більш широкому плані в Україні по суті постає питання розвитку
страхового захисту як окремого напряму державного регулювання розвитку
народного господарства, для чого необхідний подальший розвиток нормативноправового забезпечення страхової справи.
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СЕКЦІЯ 8
МІКРОРІВНЕВІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФІНАНСОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ НА ПІДКОНТРОЛЬНИХ ТЕРИТОРІЯХ ДОНЕЦЬКОЇ
ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ
Антонюк Т. Я., аспірант,
спеціальність «Економіка та управління національним господарством»
Науковий керівник: д.е.н., проф. Васильців Т. Г.
Львівський торговельно-економічний університет
Доступ до фінансів для підприємств сегмента МСБ Донецької й Луганської
областей востаннє був об’єктом глибоких досліджень у 2013 році. Зокрема,
відповідно до аналітичних звітів проекту USAID Агроінвест та Європейського
інвестиційного
банку
загальний
обсяг
наданих
кредитів
для
сільськогосподарських підприємств сегмента МСБ у Донецькій і Луганській
областях у 2011 році складав 37,8 млн. дол. США і 6,6 млн. дол. США
відповідно. Потреби підприємств у фінансах розподілялися у пропорції: 80% інвестиційні потреби, 20% - потреба в обігових коштах. Основними гравцями на
ринку банківського кредитування виступали: Приватбанк, Альфа банк, ПУМБ,
Мегабанк, Райфайзенбанк Аваль та Креді Агріколь банк.
Проте важливо зазначити, що ці кошти змогли забезпечити лише 23,9%
потреби Донецької та 5,5% потреби Луганської області відповідно. Розрахований
незабезпечений попит на кредитні кошти банків у сегменті агро МСБ склав 120,5
млн. дол. США для Донецької області та 114,1 млн. дол. США для Луганської
області відповідно. Враховуючи думку експертів, які стверджують, що банківські
кредити становили 99% усіх доступних ресурсів, неважко зробити висновок, що
значний брак джерел фінансового забезпечення сільськогосподарського
виробництва існував ще у довоєнний час.
Ситуація значно погіршилася після початку військового конфлікту на Донбасі
у 2014 році. Люди були змушені покидати домівки, руйнувалися бізнеси,
інфраструктура та логістика зазнали значних ушкоджень, звичні послуги стали
недоступними. За таких обставин усі без виключення банки припинили свою
кредитну діяльність, а їхня робота у регіоні зводилася лише до виконання дуже
вузького переліку послуг розрахунково-касового обслуговування. Таким чином
сільське господарство, зрештою, як і інші види бізнесу, залишилося без засобів
для нормальної діяльності, а у зонах, наближених до бойових дій, воно повністю
зупинилося (Навіть зараз деякі сільгоспугіддя залишаються замінованими).
Станом на 2017 рік, хоча конфлікт і далі перебуває в активній фазі, зона
підконтрольних територій Донбасу починає потроху оговтуватися. За таких
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обставин роль доступу до фінансів для бізнесу і агробізнесу зокрема є
вирішальною.
На жаль, необхідно відзначити той факт, що саме наявність фінансових
ресурсів залишається слабким місцем. Банківські кредити, традиційно основне
джерело фінансування, все ще недоступні. Лише кілька банків відновлюють
кредитні операції, але їхні обсяги наразі залишаються нікчемними (менше 5% від
обсягів 2011 року). Кредитні спілки показують позитивну, хоча й дуже скромну
динаміку кредитування особистих селянських та дрібних фермерських
господарств. Альтернативні джерела фінансування на зразок лізингу,
комерційних кредитів є малопоширеними.
Основними ризиками та перешкодами у фінансуванні сільського господарства
є:
 Брак довгострокових ресурсів у національній валюті як основного джерела
для кредитування, яке могло б замінити короткострокові депозити.
 Діяльність кредитних спілок обмежується роботою виключно з фізичними
особами, тому вони не можуть забезпечити повний спектр послуг для
мікробізнесу.
 Обмежені об’єми та непрозорі процедури державної підтримки.
 Неспроможність бізнесу надати відповідне забезпечення кредитів.
 Неможливість фінансових інституцій забезпечити ефективні процедури
оцінки ризиків.
 Політичні ризики.
 Висока ймовірність «форс-мажорів».
Для подолання всіх цих труднощів, на нашу думку, слід звернутися до
міжнародного досвіду подолання криз, спричинених військовими конфліктами,
зокрема на Балканах, у Африці й Азії, який пропонує цілий спектр інструментів
зниження ризиків.
Міжнародні фінансові інституції, міжнародні організації та донори мають
можливість вплинути на стан фінансування сільськогосподарських підприємств
шляхом впровадження наступних інструментів:
 Гарантійне забезпечення позик (Loan Guarantee Fund). Фонди часткового
гарантування є інструментом зниження ризиків, завдяки якому організація, що
його створює, знижує ризики банків чи інших фінансових установ шляхом взяття
на себе частини ризику неповернення шляхом надання гарантії.
 Рефінансування (Direct Loan Fund). Інструмент, що пропонує пряме
фінансування у вигляді довготермінових позик фінансовим установам, що
фінансують підприємства МСБ.
 Приватні інвестиційні фонди (Private Equity Funds). У випадках, коли деякі
перспективні бізнеси потребують певних позичкових коштів, проте не мають
можливості надати необхідного забезпечення, а банки не володіють технологіями
та процедурами прийняття рішень без певного рівня забезпечення, саме приватні
інвестиції можуть стати частковим рішенням проблеми.
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 Грантові фонди (Matching Grant Funds). Інструмент, що передбачає
надання безповоротної фінансової допомоги з конкретно визначеним цільовим
призначенням. Найменш стійкий в умовах військових конфліктів через низьку
відстежуваність у форс-мажорних умовах. Проте за умов, коли можливості
залучення традиційних джерел ресурсів є значно обмеженими, гранти стають
«рятівною паличкою». На додачу участь у грантових конкурсах має
опосередкований позитивний вплив на грантоотримувачів, оскільки підвищує
рівень менеджменту та планування на підприємстві. Більше того, гранти зазвичай
покривають лише частину потреби у фінансах, що, в свою чергу, сприяє
мобілізації інших ресурсів. В таких умовах факт отримання гранту може
виступати додатковим підтвердженням надійності позичальника, при зверненні у
банк, скажімо.
 Технічна допомога (Technical assistance). Зазвичай є супровідною для
інших, вищенаведених інструментів. У випадку з доступом до фінансів для
сільськогосподарських підприємств вона може полягати у забезпеченні
консультаційної, методологічної та навчальної підтримки для реципієнтів.
Список використаних джерел
1. Ukraine. Private sector financing and the role of risk bearing instruments. European Investment
Bank
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.eib.org/attachments/efs/econ_report_psf_and_the_role_of_rbi_ukraine_en.pdf.
2. Аналітичний
огляд
поточного
стану
агрокредитування
малих
і
середніх
сільськогосподарських виробників [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zet.in.ua/news/.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ У СИСТЕМІ
ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА
Бардин В. З., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Мицак О. В.
Львівський торговельно-економічний університет
Національне багатство є одним з найважливіших показників економічної
могутності країни, джерелом соціально-економічного прогресу. Воно складається
з двох частин: матеріальної та нематеріальної. До першої належать: створені
людиною матеріальні засоби, що поділяються на основні (засоби праці) та
оборотні (предмети праці), основні засоби, що функціонують у соціальній сфері,
та природні ресурси; до другої - духовні цінності, що знаходяться у
розпорядженні суспільства. Стан національної економіки та її багатства значною
мірою залежить від стану майна підприємств, організацій, установ різних галузей
та видів економічної діяльності, яке складається з різноманітних видів і форм.
Будь-яке підприємство, яке займається виробничою або іншою фінансовогосподарською діяльністю, має володіти певним реальним, тобто діючим,
функціонуючим майном. Все майно підприємства, яке має вартісне визначення,
виробляється чи використовується при здійсненні господарської діяльності,
відображається в його фінансовому обліку і звітності як активи.
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Функціонування суб’єктів господарювання в умовах трансформаційних
процесів в економіці та жорсткої конкуренції на ринку вимагає належної
високоефективної і налагодженої системи фінансового управління за основними
напрямами та аспектами діяльності підприємства. Діяльність підприємств
охоплює широкий спектр питань організаційного, економічного і фінансового
характеру, якість вирішення яких багато в чому визначається станом їх майна.
Його наявність, достатність, ступінь завантаження в обороті, забезпеченість
джерелами фінансування обумовлюють як рівень ліквідності, платоспроможності
та фінансової стійкості, так і можливість підприємств у досягненні стратегічних
цілей діяльності, зосереджених на максимізації прибутку за допустимих ризиків
та їх ринкової вартості як найважливіших індикаторах ефективності
функціонування.
Активи – це економічні ресурси підприємства в формі сукупних майнових
цінностей та грошових інструментів, що використовуються в фінансовогосподарській діяльності з метою отримання прибутку. Вони представлені
цілісним майновим комплексом, що сформований за рахунок інвестованого в
нього капіталу, і характеризуються детермінованою вартістю, продуктивністю і
здатністю генерувати дохід, постійний оборот якого в процесі використання
пов’язаний з факторами часу, ризику та ліквідності.
Всі види майна підприємства, що належать йому на праві власності й
використовуються для здійснення господарської діяльності, мають свої переваги
й недоліки. Тому при управлінні цілісним майновим комплексом потрібно їх
враховувати та зважено приймати управлінські рішення про джерела формування
майна та напрями вкладення в ті чи інші його види, оскільки від складу,
структури та ефективності використання активів залежить ефективність та
рентабельність фінансово-господарської діяльності підприємства в цілому.
Ефективне використання активів підприємства має велике значення як для
підприємства, так і для економіки країни в цілому. Повніше використання
основних та оборотних засобів на підприємстві призводить до зменшення
потреби у введенні в експлуатацію нових виробничих потужностей та залученні
додаткових фінансових ресурсів, до збільшення кількісних та якісних показників
оцінювання їх використання, прибутковості, прискорення оборотності, що
значною мірою впливає і визначає ринкову вартість бізнесу.
Фінансовий менеджмент на підприємстві передбачає управління активами
шляхом систематизації процесу здійснення аналізу, планування та контролю за
формуванням і використанням активів. Процес формування політики управління
різними видами майна пов’язаний з проведенням попереднього ґрунтовного
аналізу характеру їх використання їх на підприємстві. Політика управління
активами підприємства розробляється за такими основними напрямами як: аналіз
основних видів активів підприємства та цілісного майнового комплексу у
попередніх періодах, вибір політики формування активів підприємства,
оптимізація обсягу, складу і структури активів відповідно до завдань тактичного і
стратегічного розвитку, оптимізація співвідношення між різними видами активів,
забезпечення необхідного рівня ліквідності активів, забезпечення зростання
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рентабельності використання активів та вибір найбільш оптимальних форм та
джерел фінансування цілісного майнового комплексу.
Рівень ефективності господарської діяльності підприємства в значній мірі
визначається характером фінансування його активів. Політика фінансування
активів є частиною загальної фінансової політики підприємства і передбачає
визначення напрямів оптимізації обсягу і складу фінансових джерел їх
формування з позицій забезпечення ефективного використання власного та
залученого капіталу, достатньої фінансової стійкості та платоспроможності
підприємства. Процес вибору джерел фінансування елементів активів
підприємства пов’язаний з оптимізацією структури капіталу за критерієм
мінімізації фінансових ризиків. В теорії фінансового менеджменту виділяють три
основні підходи до фінансування різних видів майна підприємства:
консервативний, помірний та агресивний.
Сучасна господарська практика потребує прийняття зважених і нетрадиційних
рішень, які базуються на глибокому синтезі досягнень сучасної фінансової теорії
та досвіді фінансового управління. Управління активами в першу чергу має
передбачати визначення оптимального обсягу і складу, розробку варіантів
фінансування та забезпечення ефективності їх використання. Стратегія і тактика
управління майном підприємства полягає в пошуку компромісу між ризиком
втрати ліквідності та ефективністю фінансово-господарської діяльності.
Подальший розвиток систем і механізмів управління активами постійно вимагає
поглиблення теоретичних досліджень цієї найважливішої для фінансового
менеджменту категорії.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Бора С. А., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Канак Й. В.
Львівський торговельно-економічний університет
Підвищення ефективності діяльності підприємств неможливе без
удосконалення системи управління підприємством і, зокрема, управління
фінансовими результатами. Удосконалення системи управління підприємством
базується на використанні сучасних форм, методів і принципів, що ставлять нові
вимоги до формування неупередженої, повної, своєчасної, зрозумілої та корисної
обліково-аналітичної інформації про діяльність підприємства та його фінансові
результати.
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Визначення фінансового результату як підсумок діяльності господарюючого
суб’єкта історично привело до співіснування різних трактувань. Економічний
зміст даного поняття залежить від цілей, досліджуваних у процесі господарської
діяльності, від категорії користувача облікових даних, для якого проводилося
виявлення фінансового результату, та від набору облікових прийомів, якими
володіє та чи інша облікова система [1].
В економічній літературі немає єдиного підходу до визначення кінцевого
фінансового результату діяльності підприємств. У зв’язку з цим визначення
сутності фінансового результату є предметом дослідження багатьох авторів.
Ефективність господарської діяльності будь-якого підприємства виражається
в досягнутих фінансових результатах. Для визначення фінансового результату
діяльності підприємства за звітний період необхідно порівняти доходи звітного
періоду і витрати, понесені для одержання цих доходів. У торгівлі фінансовий
результат визначається як різниця між доходом підприємства і його поточними
витратами, а саме: собівартістю реалізованих товарів та витратами на управління
і збут.
Відповідно до НП(С)БО 1 [3] чистий фінансовий результат – прибуток чи
збиток – визначається шляхом сумування всіх доходів, отриманих за звітний
період, за мінусом витрат, здійснених для отримання цих доходів, та витрат
періоду.
Кінцевим показником, який характеризує діяльність підприємства, є прибуток
(збиток).
Бухгалтерський прибуток – це та частина виручки, що залишається після
відшкодування всіх витрат на господарську діяльність підприємства. Він є
основним фінансовим джерелом розвитку підприємства, науково-технічного
удосконалення його матеріальної бази і продукції, служить джерелом сплати
податків. Вся діяльність підприємства спрямована на те, щоб забезпечити
зростання його величини або принаймні стабілізувати її на певному рівні.
Незалежно від існування різних точок зору прибуток є тою частиною доходу,
яка залишається у розпорядженні підприємства після вирахування всіх витрат [2].
Д. А. Янок визначив фінансовий результат як прибуток або збиток у
закінчених операціях.
О. В. Петраковською доведено, що фінансовий результат діяльності – це
прибуток чи збиток, що утворюється як різниця між доходами і витратами і
призводить до збільшення чи зменшення капіталу в результаті господарськофінансової діяльності підприємства.
Більш правильним, на думку Т. О. Білик, є трактування винагороди
підприємців як «фінансового результату» (прибутку чи збитку) суб’єкта
господарювання, що визначається як різниця між його сукупними доходами і
витратами, що за позитивного результату представляє додаткову вартість,
виступає одним із джерел фінансування подальшого розвитку і поточної
діяльності підприємства, основним критерієм оцінки його ефективності.
Отже, фінансовий результат на сьогоднішній день розглядають з декількох
точок зору – як:
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- зміна величини (приросту чи зменшення) власного капіталу,
- результат зіставлення доходів і витрат,
- прибуток або збиток, тобто форма вираження фінансового результату,
- результат статутної діяльності підприємства (виручка мінус витрати на
виробництво і реалізацію продукції),
- зміна величини чистих активів підприємства,
- додаткова вартість, створена у процесі виробництва та здійснення операцій
фінансово-кредитного характеру,
- ціна капіталу та інших виробничих факторів.
Основними нормативними документами, які регламентують облік витрат,
доходи та результати діяльності, є Національне положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [3], Положення
(стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» [4] та Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 15 «Доходи» [5].
Огляд нормативно-правової бази також показав, що в законодавстві України
термін «фінансові результати» детально не розглядається, в окремих нормативноправових актах з бухгалтерського обліку наведено сутність понять «прибуток» та
«збиток».
Узагальнюючи надбання вчених-економістів з питань визначення даного
поняття, пропонуємо використовувати наступне визначення: фінансові
результати – це виражений у грошовій формі якісний та кількісний показник
результативності господарської діяльності організації шляхом зіставлення
доходів та витрат, що виступає у формі прибутку чи збитку.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА
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спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Власюк Н. І.
Львівський торговельно-економічний університет
Фінансово-господарська діяльність підприємств нерозривно пов’язана з рухом
грошових коштів, в результаті якого формуються вхідні і вихідні грошові потоки.
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У зв’язку з цим особливого значення набуває поняття «грошовий потік», яке
привертає увагу багатьох практиків і науковців. Питання стосовно класифікації
грошових потоків на сьогодні недостатньо досліджено у вітчизняній літературі,
незважаючи на те, що багато вчених розглядають його та виділяють доволі багато
класифікаційних ознак, які досить часто повторюються. Важливість дослідження
проблеми формування класифікації грошових потоків обумовлюється тим, що
вони обслуговують господарську діяльність в усіх її напрямках, відповідно, без
правильної класифікації неможлива ефективна робота.
Класифікація грошових потоків достатньо широко розглядається у наукових
дослідженнях таких вчених, як Бочарова В. В., Бланк І. О., Голова С. Ф.,
Ковальова В. В., Салій З. П., Сорокіна Є. М., Стоянова Є. С., Федотова М. А.,
Сайфуліна Р. С. та інших авторів, присвячених рішенням питань, пов’язаних з
оптимальним управлінням грошовими потоками.
Необхідно відзначити, що вчені по-різному оцінюють необхідність і
значимість систематизації грошових потоків за якоюсь класифікаційною
ознакою. Так, наприклад, Бланк І. О. у своїх публікаціях виділяє найбільшу
кількість подібних ознак (дев’ятнадцять), включаючи деякі нестандартні критерії,
які не спостерігаються в роботах інших авторів. Однак, на наш погляд, питання
класифікації грошових потоків у вітчизняній літературі представлені
недостатньо.
У процесі класифікації грошових потоків необхідно враховувати їх загальну
мету, під якою розуміють забезпечення необхідною інформацією про стан руху
грошових коштів в економіці, інакше кажучи, користувачів. Користувачами такої
інформації є юридичні, фізичні особи та органи державної влади, які потребують
інформації для прийняття рішень стосовно управління грошовими потоками.
Таким чином, для того, щоб визначитися з класифікацією грошових потоків,
необхідно визначитися з метою, заради якої будемо класифікувати грошові
потоки за об’єктами.
У цілому результати проведеного дослідження міжнародних і вітчизняних
джерел [1-4], що розглядають питання класифікації грошових потоків,
дозволяють констатувати 3 факти: 1) відсутність єдиного комплексного підходу
при розробці різних типів класифікації грошових потоків; 2) дублюються
класифікаційні ознаки у різних вчених; 3) повторюються дуже багато
класифікаційних ознак, які дублюють вже існуючі.
Вивчаючи проблему класифікації грошових потоків, незважаючи на
відсутність загальноприйнятої єдиної класифікації, все ж можна виділити основні
класифікаційні ознаки. За власними переконаннями після ознайомлення з
великою кількістю класифікацій вартою уваги вважаємо класифікацію, яку
висвітлив у своїй праці В. М. Вареник [2]. У роботі вченого обґрунтовано
необхідність структурування грошових потоків. Розглянуто існуючі
класифікаційні ознаки грошових потоків та доповнено 6 новими. Розглянуто
зміст кожної класифікаційної ознаки. Дана праця привернула нашу увагу та була
покладена в основу даного розділу. Пропонуємо до перегляду класифікацію
грошових потоків у національній економіці (табл. 1).
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У нищеподаній таблиці видно також ряд авторських класифікаційних ознак,
за якими можна групувати грошові потоки в економіці (позначені *). Розглянемо
запропоновану характеристику авторських класифікаційних ознак визначених
видів грошових потоків в економіці. Використання класифікаційної ознаки «за
суб’єктами» передбачає групування грошових потоків залежно від суб’єкта
управління грошовими потоками. Грошові потоки можуть формуватися у різних
суб’єктів господарювання [2].
Таблиця 1
Класифікація грошових потоків у національній економіці
Класифікаційна ознака

1) За напрямами руху
2) За видом валюти
3) За характером
4) За розподілом у часі
5) За формами використаних готівкових
коштів
6) За видом діяльності
7) За суб’єктами *

8) За видами економічної діяльності *
9) За масштабами *
10) За сегментами *
11) За рівнями управління *
12) За каналами руху *

Види грошових потоків

– Вхідні;
– Вихідні
– У національній валюті;
– В іноземній валюті;
– В колективній валюті*
– Внутрішній;
– Зовнішній
– Поточні (теперішні);
– Очікувані (майбутні);
– Минулі*
– Готівковий;
– Безготівковий
– Від операційної діяльності;
– Від фінансової діяльності;
– Від інвестиційної діяльності
– Юридичних осіб;
– Фізичних осіб;
– Держави;
– Міждержавні;
– Міжінституційні
– За класифікацією квед
– Держави;
– Областей;
– Регіонів
– Сегмент державних фінансів;
– Сегмент приватних фінансів;
– Сегмент міжнародних фінансів
– Макрорівень;
– Мезорівень;
– Мікрорівень
– Кредитний;
– Валютний;
– Фінансування;
– Розрахунковий;
– Інвестиційний;
– Цінних паперів та дорогоцінних металів

Джерело [4]
За видами економічної діяльності доцільно виокремлювати такі види
грошових потоків за класифікацією КВЕД: сільське господарство, лісове
господарство та рибне господарство; переробна промисловість, добувна
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промисловість, розробка кар’єрів та інша промисловість; постачання
електроенергії, газу; професійна, наукова та технічна діяльність; діяльність у
сфері адміністративного та допоміжного обслуговування; освіта; охорона
здоров’я та надання соціальної допомоги; мистецтво, спорт, розваги й
відпочинок, тобто усі можливі сфери.
Перш ніж класифікувати грошові потоки за класифікаційною ознакою «за
сегментами» необхідно уточнити поняття «сегмент у національній економіці». З
точки зору використання поняття «сегмент» в управлінні грошовими потоками у
національній економіці розуміємо поле, в якому рухаються грошові кошти. Тобто
це частина, сукупність грошових потоків, які рухаються за відповідними
напрямами в цих сегментах. За сегментами доцільно виокремити грошові потоки:
сегмента державних фінансів – сукупність грошових потоків, які формуються на
державному рівні; сегмента приватних фінансів – сукупність грошових потоків,
які формуються на приватному рівні, тобто рівні юридичних та фізичних осіб;
сегмента міжнародних фінансів – сукупність грошових потоків, які формуються
на міжнародному рівні.
За рівнями управління доцільно виокремлювати такі види грошових потоків:
макрорівень – сукупність грошових потоків, які формуються на рівні держави;
мезорівень – сукупність грошових потоків, які формуються на рівні регіонів;
мікрорівень – сукупність грошових потоків, які формуються на рівні
підприємства.
За масштабами діяльності слід виокремити грошові потоки: держави –
сукупність грошових потоків, які відображають рух грошових коштів по країні в
цілому; областей – сукупність грошових потоків, які відображають рух грошових
коштів за окремими областями; регіонів – сукупність грошових потоків, які
відображають рух грошових коштів за окремими регіонами [3].
За каналами руху грошових потоків ключовим поняттям формування типу є
«шлях», яким буде рухатися грошовий потік. Відповідно назва даного каналу
залежить від сфери та суб’єктів, які фігурують там.
Між місцевими бюджетами цей грошовий канал є пересуванням коштів з
місцевих бюджетів місцевим бюджетам, наприклад фінансування спільної
території [4].
На основі аналізу спеціальної літератури встановлено неоднозначність
поняття класифікації грошових потоків. Уточнення даного поняття та
розширення класифікації грошових потоків надасть можливість розширити
аналітику руху грошових коштів, підвищити рівень управління грошовими
потоками підприємства, що, в свою чергу, забезпечить його фінансову
стабілізацію та високі темпи розвитку. В даній статті, окрім найбільш поширених
видів класифікації, поданий ряд нових більш специфічних ознак. Спираючись на
обгрунтування та роз’яснення за кожним із них, ми погоджуємося з думкою В.
М. Вареника та вважаємо: вони є досить раціональними [2]. Тому для
комплексного вирішення питань класифікації грошових потоків за результатами
проведеного попереднього дослідження виокремлено та систематизовано
грошові потоки за відповідними групами, доповнено 6 новими класифікаційними
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ознаками, за якими необхідно групувати грошові потоки. Отже, використання
визначених теоретичних засад класифікації грошових потоків в економіці сприяє
формуванню загального уявлення про сутність грошових потоків та забезпечує
запровадження комплексного підходу до управління грошовими потоками у
національній економіці.
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Пріоритетним завданням фінансово-господарської діяльності суб’єктів
бізнесу в умовах турбулентності економічної і фінансової ситуації в країні є
забезпечення їх стабільності та рівноваги. Базовою умовою вирішення цих
завдань є ефективна система управління формуванням і використанням капіталу
підприємства як основи системи фінансового управління підприємств.
Обсяг, склад і структура капіталу визначає умови і масштаби діяльності
підприємства, є джерелом забезпечення отримання доходів власниками,
фінансовим ресурсом, що обумовлює формування різних видів доходу та
забезпечення виконання зобов’язань з оплати праці працівників, податкових та
інших обов’язкових платежів для наповнення бюджетів різних рівнів і соціально
важливих фондів. Він є визначальним інструментом впливу на умови
функціонування і на оцінку ефективності фінансово-господарської діяльності
підприємства в умовах конкурентного середовища. Високоефективний кругообіг
капіталу в економічній системі сприяє створенню умов для забезпечення
інтересів держави, місцевих громад, власників бізнесу і громадян та визначає
рівень фінансової стабільності як національної економіки в цілому (макрорівень),
так і окремих підприємств (мікрорівень).
Проблематика місця і значення капіталу є невід’ємною складовою системи
управління кожного суб’єкта підприємництва, адже характеризує рівень
стабільності грошових надходжень і прибутковості, формування економічних
ресурсів,
умов ведення різних видів діяльності тощо. Сучасний період
формування і використання капіталу відображає комплекс проблем у діяльності
підприємств. Це висуває певний перелік пріоритетних завдань перед системою
фінансового управління, що вимагає своєчасного і ефективного вирішення. Так,
підвищення ефективності
фінансово-господарської
діяльності вимагає
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застосування нових підходів щодо формування та вдосконалення фінансового
забезпечення, стан якого гарантував би поступальний стратегічний розвиток. У
сучасних умовах значення фінансового управління капіталом якісно змінюється.
Воно перетворюється з пасивного розподільного механізму в активний
інструмент впливу на ефективність фінансово-господарської діяльності сучасних
підприємств.
Наукові дослідження проблематики місця та значення капіталу в системі
фінансового управління підприємств здійснюють вітчизняні вчені, а саме: Г. М.
Азаренкова, В. І. Аранчій, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк, Т. Г. Васильців, Т. М.
Журавель, А. Г. Загородній, І. В. Зятковський, О. М. Кравчук, Н. М. Любенко, Р.
М. Михайленко, Г. О. Партин, А. М. Поддєрьогін, О. Ю. Смолянська, О. О.
Терещенко, В. Д. Чумак та інші. Однак більшість публікацій висвітлюють лише
окремі, хоча й фундаментальні аспекти здійснення фінансових операцій суб’єктів
підприємницької діяльності, організації та проведення окремих напрямів
формування капіталу, фінансових ресурсів, реалізації дивідендної політики,
забезпечення необхідного рівня самофінансування, прикладні аспекти чинного
національного фінансового законодавства, деякі проблеми правового
забезпечення фінансової діяльності на міждержавному та внутрішньодержавному
рівнях. Що ж стосується питання застосування сучасних інструментів управління
капіталом в діяльності суб’єктів господарювання, то воно залишається на
сьогодні остаточно не вирішеним, а тому потребує подальшого дослідження.
Капітал (фінансові ресурси) суб’єктів господарювання як економічна
категорія має об’єктивний характер, природа якого обумовлюється не типом
економічних відносин та державно-економічного устрою, а фактичними умовами
створення та функціонування суб’єктів бізнесу і механізмом забезпечення
фінансування їхньої діяльності. Капітал як обов’язкова умова існування
підприємств формується і використовується ними в економічних системах різних
видів і типів. Наукові економічні дослідження і досі не сформували єдиного
підходу щодо визначення суті капіталу, його складових, інструментів та важелів,
що забезпечують його високоефективне використання. В різні часові періоди
представники наукових шкіл сформували ряд теорій капіталу, до основних з яких
вважаємо за необхідне віднести:
- грошова теорія меркантилістів, прихильники якої вбачали і ототожнювали
категорію «капітал» з такими категоріями як «гроші», «багатство», «аванси»;
- натуралістична теорія класичної школи політекономії, що тлумачить капітал
як інвестування у процес виробництва, частину матеріальних запасів або частину
багатства країни, тобто трактує капітал як матеріально-речову субстанцію;
- теорія капіталу І. Фішера, прихильники якої вважають, що капіталом є все
те, що може в певні часові періоди приносити дохід, тобто будь-яке благо, що
приносить дохід власнику, незалежно від сфери його застосування;
- теорія К. Маркса, згідно з якою категорію є вартість, що приносить нову
додану вартість;
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- теорія монетаристів – фінансового капіталу, яка абсолютизує місце і
значення фінансового сектору в економічній системі і пріоритетну роль надає
фінансовому капіталу;
- теорія людського капіталу - її прихильники визначають людину, її уміння,
знання, навики, талант, здібності та інші характеристики найважливішим
чинником економічного поступу підприємства чи економічної системи країни в
цілому;
- теорія інтелектуального капіталу, за дослідженнями якої капітал - це права
на використання природних, інтелектуальних чи інших ресурсів, торгові марки,
патенти, ліцензії, ноу-хау, програмне забезпечення інформаційних систем,
інструктивний та нормативний матеріали, знання, вміння, навички людей,
комунікації з покупцями, постачальниками та іншими контрагентами,
представниками державних і місцевих органів влади, корпоративна культура
тощо.
Сучасні дослідження, що представлені в фінансово-економічній літературі,
представляють різноманітні підходи до трактування сутності капіталу. В працях
вчених капітал характеризується багатьма термінами: як «економічне благо»,
«економічна цінність», «економічний ресурс», «багатство» та іншими. При
цьому багато вчених ототожнюють поняття «капітал» з категорією «фінансові
ресурси». Це притаманно як для науковців в Україні, так і для інших з країн
пострадянського простору. Більшість науковців трактують капітал як сукупність
ресурсів в грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, інвестовані в активи
підприємства з метою забезпечення поступального розвитку підприємств.
Найповніше сутність категорії капіталу розкривають її основні ознаки, які
визначають суть капіталу як об’єкта фінансового управління. До основних ознак
капіталу як економічної категорії в системі фінансового менеджменту відносять
такі як: об’єкт управління; накопичена вартість; фактор виробництва;
інвестиційний ресурс; джерело доходу; об’єкт купівлі-продажу; носій ризику.
Із врахуванням змісту й основних характеристик фінансової категорії капіталу
його суть можна сформулювати як накопичені фінансові ресурси, які
залучаються в фінансово-господарський процес як інвестиційний ресурс і фактор
господарювання з метою отримання доходу, функціонування яких в економічній
системі ґрунтується на ринкових принципах і пов’язано з факторами власності,
вартості і ризику.
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МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ В СИСТЕМІ
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Галюк Н. М., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Мицак О. В.
Львівський торговельно-економічний університет
В сучасних умовах господарювання підприємств усіх форм власності істотно
підвищилися показники ризикованості діяльності та, як наслідок, стандарти
відповідальності за результати роботи, які багато в чому залежать від
об’єктивності, своєчасності та всебічності оцінювання існуючого й очікуваного
фінансового становища підприємств. У зв’язку з цим зростає роль і значення
такого важливого напряму управління як фінансовий аналіз. З огляду на те, що
підприємство саме по собі є складною соціально-економічною системою, яке
функціонує в умовах невизначеності, отримання таких оцінок є складним
завданням не лише з економічної, але і з управлінської точки зору. Як наслідок,
зростає актуальність розробки й удосконалення методичних підходів і
інструментів фінансового аналізу, які можуть дозволити здійснювати комплексну
оцінку стану фінансово-господарської діяльності підприємства з достатньою
точністю та надійністю. Комплексний підхід до використання фінансового
аналізу в системі управління підприємством ґрунтується на побудові системи
показників, якi характеризують усі важливі (істотні) сторони його діяльності, що
знаходяться в певному взаємозв’язку і надають необхідну й достатню
інформацію для ухвалення управлінського рішення.
З точки зору ухвалення управлінських рішень фінансовий аналіз виконує
допоміжну функцію, яка проявляється в двох аспектах. По-перше, аналіз є лише
проміжним етапом у процесі ухвалення рішень. По-друге, результати
проведеного аналізу є лише одним з аргументів, що враховуються під час
ухвалення рішення. Прийняте рішення може бути абсолютно іншим – не таким,
як припускають і рекомендують результати проведеного аналізу. Тому
фінансовий аналіз слід трактувати як важливий елемент системи забезпечення
фінансового управління і є необхідною, але недостатньою умовою, що визначає і
забезпечує її ефективність.
В процесі управління фінансово-господарською діяльністю підприємства
менеджери різних рівнів управління використовують методи фінансового аналізу
для прийняття управлінських рішень, оскільки методика фінансового аналізу
дозволяє:
- оцінити тенденції розвитку фінансових відносин, рентабельність
підприємства, ефективність використання капіталу, фінансову гнучкість і
стабільність;
- здійснити аналітичну діагностику щодо можливої появи негативних явищ у
фінансово-господарській діяльності, які можуть призвести до ускладнення
функціонування підприємства;
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- розробити заходи, спрямовані на підвищення ефективності фінансовогосподарської діяльності, оздоровлення фінансового стану підприємства з метою
створення умов для розвитку бізнесу.
Фінансовий аналіз - це система спеціальних знань, спрямованих на пізнання
фінансового механізму підприємства, процесів формування і використання
фінансових ресурсів з метою оцінки фінансового стану підприємства та
виявлення резервів підвищення його ринкової вартості й забезпечення
ефективного розвитку.
Визначаючи місце і значення фінансового аналізу в системі фінансового
управління на підприємстві, вважаємо за необхідне зазначити про фінансовий
аналіз як підсистему аналітичної функції управління, що базується на
інформаційній системі підприємства, реалізується за допомогою сукупності
аналітичних прийомів і способів, які дозволяють виявляти і вимірювати вплив
факторів на фінансове становище суб’єкта бізнесу й обґрунтовувати управлінські
рішення, спрямовані на його оптимізацію. Отже, фінансовий аналіз — це
складова аналітичного фінансового дослідження щодо вивчення рівня, змін і
динаміки фінансових показників у їх взаємозв’язку і взаємозумовленості, з метою
прийняття ефективних управлінських рішень, їх забезпечення внутрішньої і
зовнішньої діяльності господарюючих систем, сталого економічного розвитку і
стійкого фінансового стану.
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ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПІВ ТЕОРІЇ ОБМЕЖЕНЬ ДЛЯ
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
ВИРОБНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ
Гой О. Я., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Мельник Т. М.
Львівський торговельно-економічний університет
До переліку важливих завдань аналізу господарської діяльності промислових
підприємств належить завдання з пошуку "вузьких місць" виробництва та
розробки шляхів підвищення ефективності використання виробничих
потужностей.
Починаючи з початку ХХ століття, питання аналізу обмежуючих факторів
виробництва неодноразово досліджувалися в наукових працях вітчизняних та
зарубіжних вчених. Найбільш системними дослідженнями в даному напрямку
були напрацювання ізраїльського вченого Еліяху Голдратта. Опублікувавши в
1984 році книгу «Ціль», Е. Голдратт фактично започаткував Теорію обмежень.
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Теорія обмежень будується на моделі управління складними системами, яка
дозволяє підвищити ефективність роботи компанії майже без додаткових
інвестицій та розширення штату. Головна думка – розгляд організації як цілісної
системи, в якій є елементи, що визначають її кінцеві можливості. Ці елементи
називаються обмеженнями. Системний підхід Теорії обмежень дозволяє їх
виявити і через управління ними досягнути швидких і стійких результатів.
Теоретично обмеження можуть знаходитися в будь-якій функціональній зоні
компанії, але найчастіше починати доцільно з виробництва – і обмеження краще
видно, і ефект від їх усунення можна відчути.
З метою усунення обмежень Е. Голдратт пропонує п’ять етапів [1]:
Етап 1 – ідентифікація обмежень. На даному етапі виявляють "вузькі місця"
виробництва. Після цього формують карту операційного процесу, де вказують
послідовність виробничих операцій та виявляється місце з найнижчою
пропускною спроможністю, яка гальмує увесь виробничий процес.
Етап 2 – пошук шляхів максимального використання "вузьких місць". Цей
етап передбачає пошук шляхів збільшення пропускної спроможності тих ділянок
виробничого процесу, на яких виникають обмеження.
Етап 3 – внесення зміни в увесь ланцюг виробничого процесу. В даному
випадку, виробивши оптимальну модель виробничого процесу, підпорядковують
їй роботу усіх елементів. Наприклад, черговість запуску партій деталей у роботу,
розміри цих партій, а також темп їх подачі визначаються саме потребами
обмеження – ця ділянка повинна виконувати лише ту роботу, яка необхідна зараз
для виконання замовлень клієнтів. Також для обмеження доцільно створити
страховий запас, забезпечивши йому резерв роботи і застрахувавши від
можливих проблем на попередніх стадіях виробництва.
Етап 4 – розвинути (розширити) "вузькі місця" системи. В даному випадку
можна застосувати екстенсивне нарощування виробничих потужностей –
поставити поряд з наявним устаткуванням таке ж. І зайнятися систематичним
підвищенням ефективності проблемних операцій, застосовуючи концепції
Кайдзен і Бережливого виробництва, планомірно позбавляючись від втрат. А
також продовжувати оптимізувати технологію і систему планування
виробництва, перерозподіляючи роботи в системі таким чином, щоб знизити
навантаження на «вузьке місце».
Етап 5 – якщо в результаті попереднього кроку обмеження усунене "х", то
слід повернутися до кроку 1.
Дотримуючись такої логіки аналізу та оптимізації процесів, значною мірою
можна досягти підвищення ефективності використання устаткування, обладнання
та інших засобів на виробничих підприємствах.
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МЕТОДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Денисенко Л. П., бакалавр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Магас Н. В.
ПрАТ «ВНЗ МАУП Львівський інститут»
Сучасний стан вітчизняних підприємств характеризується зниженням рівня
платоспроможності, а відтак і кредитоспроможності. Більшість підприємств є
залежними від зовнішніх джерел фінансування, підприємства стикаються з
постійними проблемами ліквідності та платоспроможності, а показники
прибутковості та рентабельності є неефективними. Саме тому перед
вітчизняними підприємствами постає необхідність вирішення проблеми,
пов’язаної з використанням сучасних методів аналізу фінансового стану
підприємства, для виходу та подолання фінансових криз, які виникли на
підприємстві.
Метод фінансового аналізу – це системне, комплексне дослідження,
взаємопов’язане визначення інформації фінансового характеру з метою її
об’єктивної оцінки, виявлення резервів підвищення ефективності використання
фінансових ресурсів та забезпечення необхідною інформацією для прийняття
оптимальних рішень з управління ними [1, с. 12].
Застосування різних методів аналізу фінансового стану підприємства
проводиться з метою антикризового управління, яке забезпечить виявлення та
нейтралізацію проблемних ситуацій. Основними формами аналізу фінансового
стану підприємства є: внутрішній фінансовий аналіз; зовнішній фінансовий
аналіз; експрес-аналіз; фундаментальний аналіз; аналіз фінансової діяльності
підприємства в цілому; аналіз окремих фінансових операцій на підприємстві;
повний фінансовий аналіз; тематичний фінансовий аналіз; попередній
фінансовий аналіз; оперативний фінансовий аналіз; ретроспективний фінансовий
аналіз.
Будь-яка з перелічених форм аналізу здійснюється за такими етапами:
1. Відбір необхідності інформації для проведення аналізу.
2. Проведення аналітичних розрахунків.
3. Підготовка висновків та рекомендацій за результатами проведеного
аналізу.
Для аналізу фінансової звітності аналітики використовують інструменти та
методи аналізу даних фінансових документів з метою встановлення зв’язків між
показниками, потрібними для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.
Найбільш поширеними є методи аналізу фінансової звітності, які дозволяють
оцінити тенденції зміни статей звітності в абсолютному і відносному значенні.
1. Вертикальний аналіз – це визначення у відсотках структури об’єкта, що
досліджується.
2. Горизонтальний аналіз – це дослідження зміни показників у часі з
розрахунками абсолютних та відносних відхилень.
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3. Аналіз відносних показників – це розрахунок співвідношень між окремими
показниками.
4. Трендовий аналіз – це порівняння кожної позиції звітності з рядом
попередніх періодів та визначення основної тенденції динаміки показників.
5. Порівняльний аналіз – це порівняння значень окремих показників
підприємства з показниками конкурентів, середніми показниками галузі,
нормативними, оптимальними розмірами.
6. Факторний аналіз – це визначення впливу окремих факторів на зміну
результативного показника [2, c. 16].
Науковці виділяють застосування кількісних показників, які в основному
базуються на використанні фінансової звітності, яка може бути викривлена
суб’єктами господарювання, тобто нести загрози достовірності даних. В багатьох
наукових дослідженнях пропонується використання коефіцієнтного методу
оцінки фінансового стану підприємства. Аналіз здійснюється на основі таких
показників: коефіцієнт покриття, коефіцієнт автономії, рівень фінансового
левериджа, коефіцієнт забезпеченості відсотків до сплати податків,
рентабельність активів, рентабельність власного капіталу, середньозважена
вартість капіталу, показник розвитку компанії, тимчасова структура кредитів,
показники диверсифікації, співвідношення обіговості дебіторської та
кредиторської заборгованості, коефіцієнти оборотності, фінансової стійкості та
платоспроможності, рентабельності, імовірності банкрутства.
Окрім перерахованих методів аналізу фінансового стану підприємства, для
комплексної оцінки необхідним є застосування додаткових методів аналізу (табл.
1).
Таблиця 1
Методи аналізу фінансового стану підприємства
Метод сценаріїв

Метод стратегічних груп
Swot-аналіз
Експертної оцінки
Бенчмаркінг
Метод доцільності витрат
Метод аналізу ризику за
допомогою дерева рішень
Агрегатний метод

Джерело:[3]

Дає можливість скласти наперед план дій суб’єктів
господарювання при виникненні тієї чи іншої ризикової ситуації
Є відносно простим та універсальним, дозволяє ефективно
оцінювати конкурентів і приймати адекватні рішення
Можливість оцінити сильні і слабкі сторони суб’єктів
господарювання, їх можливості та загрози
Системність і комплексність прогнозування, зниження рівня
фінансової безпеки суб’єктів господарювання
Використовує найкращі та найефективніші методи конкурентів
та адаптує їх до своєї діяльності
Забезпечує покриття витрат та плановий рівень рентабельності
Дає можливість розбити велику, складну проблему на безліч
дрібних проблем
Розраховується на основі фінансової звітності. Побудова
балансових моделей відповідно до величини запасів джерелам
суб’єктів господарювання.

В кожному з досліджень пропонують свою коефіцієнтну методику
оцінювання, розрахунку показників та нормативних значень. Основна проблема
коефіцієнтного методу в тому, що немає єдиних підходів систематизації
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фінансових показників, єдиних правил розрахунку фінансових коефіцієнтів та
визначення порогових значень. В умовах нестабільності фінансового середовища
нормативні значення можуть коливатися і показники змінюватися. Перед
підприємствами постає проблема вибору коефіцієнтів для оцінки фінансового
стану та визначення порогових (критичних) значень, межі яких покажуть, чи
знаходиться суб’єкт господарювання в стані безпеки чи небезпеки [3].
В умовах зростання циклічності фінансових криз необхідним є застосування
комплексних методів аналізу фінансового стану підприємства. Якісні та кількісні
методи доповнюють один одного, дають більші можливості нейтралізації та
завчасного попередження ризиків і загроз, які виникають у фінансовій діяльності
суб’єктів господарювання, і тим самим дозволяють забезпечити більший рівень
фінансової стійкості.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАЛОЦІННИХ ТА
ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ
Дмитришин У. М., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Воронко О. С.
Львівський торговельно-економічний університет
Основою стабільної роботи підприємства є висока продуктивність праці,
зниження матеріаломісткості продукції, а на їх основі – отримання
максимального прибутку. Оскільки основа будь-якого матеріального
виробництва – запаси товарно-матеріальних цінностей, то важливу роль у
підвищенні ефективності їх використання на підприємстві має відіграти
насамперед правильна організація їх бухгалтерського обліку та аналізу.
Запаси товарно-матеріальних цінностей, як правило, є найбільш важливою і
значною частиною активів підприємства, вони займають особливе місце у складі
майна та домінуючі позиції у структурі витрат підприємств різних сфер
діяльності; при визначенні результатів господарської діяльності підприємства та
при висвітленні інформації про його фінансовий стан.
Поняття малоцінних та швидкозношувальних предметів (далі МШП) в
бухгалтерській практиці використовується відносно не тривалий час, що
пояснюється наявністю інших видів активів, до яких можна було зарахувати
МШП.
Ми вважаємо, що успішне функціонування народногосподарського комплексу
залежить від рівня його забезпеченості елементами виробництва: засобами та
робочою силою. Засоби виробництва - це знаряддя та предмети праці, які
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забезпечують безперервний процес створення матеріальних цінностей та
функціонують як в натуральній, так і в грошовій формі [1]. Знаряддя праці обладнання, транспортні засоби, приміщення, які функціонують протягом
багатьох циклів та зберігають свою натуральну форму, а вартість на створений
продукт переносять по частинах. За економічним змістом вони є основними
виробничими фондами [2]. Предмети праці - сировина та матеріали, які повністю
споживаються в кожному циклі кругообігу, а їх вартість переноситься на готовий
продукт відразу і повертається підприємству після кожного кругообігу.
Для раціонального використання МШП підприємству варто визначити період
часу, протягом якого використовуватиметься актив. Встановлюючи строк
корисного використання (експлуатації), потрібно враховувати:
- спосіб використання предметів на підприємстві з урахуванням їх потужності
або продуктивності;
- очікуваний фізичний знос;
- правові або інші обмеження щодо строків використання предметів та інші
суттєві чинники.
Як бачимо, питання є дійсно актуальним, тому чимало науковців
переймаються даною проблемою, зокрема: Заруба І., Михайлова М., Гопцій Р.,
Солошенко Л., Голов С. Ф., Нашкерська Г. В., Коблянська О. І. та інші.
Малоцінними активами користується кожне підприємство, відповідно
правилами їх обліку цікавляться усі бухгалтери. Але якщо малоцінним
необоротним матеріальним активам приділяється багато уваги (адже на них
нараховується амортизація), то малоцінним та швидкозношуваним предметам
(МШП), на жаль, менше.
Загалом до складу МШП відносять предмети (інструменти, спецодяг,
знаряддя лову, тара), термін використання яких не перевищує один рік або один
операційний цикл, якщо він триває більше одного року.
Незважаючи на невелику вартість, на практиці бухгалтери стикаються з
низкою проблем при обліку МШП. До них відносяться: визначення очікуваного
строку корисного використання, втрати та неповернення МШП робітником та
наслідки таких дій у податковому обліку.
Досить часто роботодавець стикається з ситуаціями, коли наданий працівнику
МШП у користування псується з вини цього ж працівника. Зрозуміло, що
працівник має відшкодувати завданий збиток підприємству, особливістю є лише
те, що розмір фактичної шкоди обмежуватиметься середньомісячним заробітком
винної особи. Але кожного роботодавця більше цікавлять податкові наслідки
подібної ситуації, а саме: чи коригувати валові витрати за фактом псування.
На нашу думку, в разі псування МШП з вини працівника доцільним було б
залишити все, як є, фіксуючи лише факт втрати запасу. Адже актив купувався
задля використання у господарській діяльності і передача у виробництво
здійснювалася за усіма правилами, крім того, знос на МШП не нараховують.
І нарешті, яка ж доля суми отриманої компенсації від винної особи? Її варто
включати до валових доходів, однак подібну операцію варто здійснювати, якщо
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за фактом втрати МШП не коригували валових витрат, в іншому випадку валових
доходів не визнають.
Тому це особиста справа роботодавця, чи зменшувати валові витрати по
факту втрати МШП, чи ні, однак, аби уникнути непорозумінь, при обліку МШП
варто пам’ятати правила їх обліку на підприємстві:
- МШП передаються працівникам лише в користування і за правом власності
належать роботодавцю.
- Після завершення строку їх використання працівник має повернути надані
йому цінності. Їх також обов’язково повертають при зміні виду робіт чи
звільненні.
- Повернені МШП списує комісія, якщо вони більше не придатні для
використання. Або ж їх знову передають у виробництво до сплину строку
корисного використання.
- За фактом передачі МШП у виробництво їх вартість одразу відносять на
відповідну статтю витрат і надалі ведуть лише аналітичний облік.
- Збиток, завданий роботодавцю втратою чи псуванням матеріальних
цінностей (в т. ч. МШП) з вини працівника, останній має відшкодувати за
нормами трудового законодавства. Ініціатором такого відшкодування є
роботодавець [3].
Отже, хотілося б зазначити, що власникам підприємств варто приділяти
більше уваги обліку МШП, адже вони беруть безпосередню участь у
господарській діяльності. Правильне їх обліковування та раціональне
використання дозволить не лише зменшити витрати, а й примножити прибутки.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ
ПІДПРИЄМСТВА
Ільків М. Р., бакалавр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц., Магас Н. В.
ПрАТ «ВНЗ МАУП Львівський інститут
Розвиток підприємства в період кризи пов’язаний з станом невизначеності,
який, у свою чергу, пов’язаний з недостатніми знаннями і недосконалим
баченням майбутнього розвитку підприємства. В сучасних кризових умовах стан
будь-якого підприємства визначається його здатністю перш за все
пристосовуватися до нових умов конкурентної боротьби, можливістю якісного
управління підприємством. Для цього підприємству необхідно постійно
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здійснювати діагностику фінансової безпеки, визначати ризики і загрози, які
виникають із зовнішнього та внутрішнього середовища.
В сучасних наукових дослідженнях багато уваги приділяється питанням
фінансової безпеки підприємства. Національна економіка перебуває в стані
системної фінансової кризи, постійно виникають нові ризики і загрози фінансової
безпеки підприємства.
Дослідженнями проблем фінансової безпеки підприємства займалися такі
вчені як О. В. Ареф’єва, О. І. Барановський, Г.В. Веретенникова, Ю. В. Лаврова,
М. М. Єрмошенко, В. В. Шелест та ін.
Фінансова безпека є однією з найважливіших умов нормального
функціонування та розвитку підприємства, яка в умовах циклічності фінансових
криз набуває особливих рис впливу на економічні процеси.
М. М. Єрмошенко під фінансовою безпекою підприємства розглядає такий
фінансовий стан, який характеризується: по-перше, збалансованістю та якістю
сукупності
фінансових
інструментів;
технологій
і
послуг,
котрі
використовуються підприємством. По-друге, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх
загроз; по-третє, здатністю фінансової системи підприємства забезпечувати
реалізацію його фінансових інтересів, місії і завдань достатніми обсягами
фінансових ресурсів. По-четверте, забезпечувати ефективний і сталий розвиток
цієї фінансової системи [1].
В. В. Шелест під фінансовою безпекою довірчого товариства (це і є суб’єкт
господарювання) розуміє такий фінансовий стан, який характеризується
збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів,
дозволяє забезпечити ефективну діяльність товариства за рахунок оптимального
залучення майна, переданого установниками в управління в довгостроковому
періоді [2].
Фінансова безпека підприємства – це складова економічної безпеки
підприємства, яка полягає у наявності такого його фінансового стану, котрий
характеризується: збалансованістю та якістю фінансових інструментів,
технологій і послуг; стійкістю до загроз; здатністю підприємства забезпечувати
реалізацію фінансових інтересів, а також місії і завдань достатніми обсягами
фінансових ресурсів; а також спрямованістю на ефективний і сталий розвиток [3].
Ареф’єва О.В. наголошує, що фінансова безпека може бути визначена як стан
найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів, виражений у
найкращих значеннях фінансових показників прибутковості і рентабельності
бізнесу, якості управління та використання основних і оборотних коштів,
структури його капіталу, норми витрат за цінними паперами, а також курсової
вартості його цінних паперів як систематичного індикатора поточного фінансовогосподарського становища і перспектив її технологічного та фінансового
розвитку [4].
Виходячи з цього, можна запропонувати таке формування фінансової безпеки
підприємства – це такий стан фінансових ресурсів, який забезпечить виконання і
досягнення основної стратегії діяльності підприємства, можливість виявляти
потенційні загрози і ризики, які виникають із внутрішнього і зовнішнього
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середовища, оперативно знаходити ефективні шляхи протидії, що дасть
можливість забезпечити стійкий фінансовий стан, можливість подальшого
розвитку підприємства.
Здатність підприємства реалізувати свій фінансовий потенціал забезпечить
постійна діагностика внутрішніх і зовнішніх факторів впливу на фінансову
безпеку, дослідження того, які з факторів внутрішнього і зовнішнього
середовища функціонування підприємства негативно впливають на фінансовий
стан, а які навпаки позитивно.
До зовнішніх факторів, які впливають на фінансову безпеку підприємства
відносять економічні, правові, ринкові, технологічні та технічні, географічні,
соціально-культурні, міжнародні (табл. 1).
Таблиця 1
Зовнішні фактори впливу на фінансову безпеку
суб’єктів господарювання
Ознака
Економічні

Правові

Ринкові

Технологічні
та технічні
Географічні

Соціальнокультурні
Міжнародні

Вид фактора
Запровадження реформ
Купівельна спроможність споживачів
Доступність кредитних ресурсів
Податкова політика
Інфляційні процеси
Експортно-імпортна політика
Інвестиційний клімат країни
Державна політика залучення і безпеки іноземних інвестицій
Організаційно-правові форми підприємницької діяльності
Правові основи підприємництва
Нормативно-правові акти монетарної та фіскальної політики
Регулювання валютної та митної політики
Захоплення нових ринків збуту
Бажання споживачів
Переваги конкурентів
Тривалість життєвого циклу продукції
Нова альтернативна техніка
Рівень розвитку НТП
Якісна сировина та матеріали
Розміщення підприємства
Регіональна підприємницька політика
Кліматичні умови та наявність природніх ресурсів
Доступність транспорту та зв’язку
Культурні цінності споживання
Національна свідомість
Охорона культурних та національних цінностей
Зацікавленість в українському ринку
Міжнародні інвестиції
Міжнародне торгівельне право

Джерело: [5, с. 273]

Внутрішніми факторами впливу на фінансову безпеку підприємства є
кадровий потенціал, засоби праці, інформаційне забезпечення прийняття рішень,
політика управління грошовими потоками, структура капіталу, рівень
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кредитоспроможності, політика управління фінансовими ризиками, форми
страхування фінансових ризиків тощо.
Визначення впливу внутрішніх і зовнішніх факторів на фінансову безпеку
дозволить підприємству краще адаптуватися до мінливого середовища, мати
ефективні методи нейтралізації фінансових ризиків, розширити ринки збуту
продукції, забезпечити відрив від конкурентів. Адаптація вимагає здатності до
розвитку, трансформації елементів господарської діяльності та системи
управління в такому напрямку, який забезпечує фінансову безпеку.
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ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО
СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Ішеєва М. К., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Канак Й. В.
Львівський торговельно-економічний університет
Фінансовий стан – одна з найважливіших характеристик виробничофінансової діяльності підприємства. Він може бути стійким або нестабільним.
Існує багато інструментів, за допомогою яких можна впливати на прибуток та
фінансовий стан.
Важливими інструментами, за допомогою яких можна впливати на результати
діяльності підприємства, є елементи облікової політики, а саме:
- терміни корисного використання основних засобів, збільшення термінів
корисного використання основних засобів призведе до зменшення сум
амортизаційних відрахувань і, як наслідок, збільшення прибутку і на оборот;
- методи нарахування амортизації (зносу);
- методи нарахування амортизації (зносу) інших необоротних активів
(100,0% у момент їх передачі у експлуатацію, або 50,0% в момент передачі та
50,0% у момент списання);
- методи оцінки вибуття запасів;
- проведення дооцінки необоротних активів;
- створення резерву сумнівних боргів;
- створення резервів майбутніх виплат і платежів під оплату відпусток,
природні втрати та інших [1].
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Необхідно відмітити, що Податковим кодексом України [2] обмежено
мінімальні терміни корисного використання основних засобів за окремими
групами.
Важливими інструментами, які дозволяють покращити фінансовий стан
підприємства, за рахунок зменшення кредитних ресурсів та інших залучених
коштів є прискорення оборотності запасів та робота із покупцями із зменшення
кількості днів відтермінування в оплаті та контроль надходження коштів від
покупців у терміни відповідно до заключних угод [1].
Важливе місце в покращенні фінансових результатів підприємства займає
аналіз реалізації активів, якою займається дистанція колії поряд із виконанням
своїх основних функцій. Дистанція колії реалізує щебінь різних видів, пісок,
відсів та інші будівельні матеріали. Тому на підприємстві слід приділити
особливу увагу збільшенню доходів від зазначеного виду діяльності.
В залежності від змісту запропонованих заходів, спрямованих на поліпшення
фінансово-господарського стану підприємства, збільшення прибутку від
реалізації активів, залежать кінцеві результати діяльності підприємства та
ефективність впроваджених заходів.
На нашу думку, до зазначених заходів слід віднести:
- зростання продуктивності праці, збільшення обсягів виробництва і прибутку
внаслідок більш повного завантаження виробничих потужностей;
- збільшення обсягів реалізації і прибутку внаслідок прискорення обертання
оборотних коштів, кращого їх використання;
- збільшення випуску традиційної продукції і прибутку внаслідок розширення
виробничих потужностей, додаткових капітальних вкладень, залучення
позикових коштів;
- збільшення прибутку від впровадження заходів, спрямованих на зниження
собівартості продукції;
- збільшення прибутку внаслідок зростання випуску вже освоєної
конкурентоспроможної продукції;
збільшення
прибутку
шляхом
освоєння
виробництва
нових
конкурентоспроможних виробів;
- покращення результатів діяльності внаслідок поліпшення структури власних
і позичених коштів, підвищення ліквідності, більш раціонального використання
наявних ресурсів.
Завдання подальшого розвитку підприємства може бути вирішене шляхом
розроблення (продажу) нових видів продукції, що потребує витрат на
технологічні дослідження, або розширення ринків збуту, що потребує витрат на
маркетингові дослідження ринків. Якщо оточення даного підприємства
представлено порівняно невеликими фірмами, які відрізняються за своїм
орієнтуванням на ринок і технологічними можливостями, то можна вибрати
стратегію диверсифікації, намагаючись придбати або контролювати інші фірми.
Як відомо, згідно з Положенням про відокремлений структурний підрозділ
предметом діяльності ВП «Стрийська дистанція колії» є забезпечення
функціонування залізничного транспорту, забезпечення утримання всіх
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елементів залізничної колії в стані міцності та стійкості, що забезпечують
безпеку руху поїздів з установленими для цієї дільниці швидкостями;
попередження появи несправностей; своєчасне їх усунення та ліквідація причин,
що викликають несправності колії та споруд. Це означає, що метою діяльності
підрозділу є зовсім не отримання прибутку від реалізації товарів, робіт чи послуг,
як це буває із будь-яким іншим підприємством, а виконання завдань вищестоящої
організації. Саме через цю специфіку ВП «Стрийська дистанція колії» стає
зрозумілим, які виникають завдання, виконання яких призведе до покращення
його фінансового стану [3, с. 3].
Якщо говорити про такі показники, які характеризують майновий стан
підприємства, ділову активність та інші, то слід зауважити, що для їх зміни
потрібні справжні «хірургічні втручання». Для їх покращення необхідно не лише
суттєво змінювати склад необоротних та оборотних активів, а й повністю
переробляти всю інфраструктуру і навіть змінювати призначення підрозділу як
такого. Іншими словами, покращувати перелічені показники немає великого
сенсу, оскільки специфіка відокремленого підрозділу свідчить про те, що дані
показники не є справжнім віддзеркаленням фінансово-економічного стану. Крім
того, специфіка дистанції колії вимагає розробку та впровадження таких
показників, які б характеризували результати її діяльності, виходячи з її
призначення.
Що стосується аналізу фінансових результатів дистанції, то стає очевидним,
що в першу чергу на них впливають два найголовніші фактори:
- специфіка дистанції як відокремленого підрозділу ДТГО «Львівська
залізниця»;
- складна ієрархічна структура залізниць України та місце дистанції колії у
цій структурі.
Саме ці два фактори є визначальними щодо впливу на фінансові результати
діяльності дистанції. Для прикладу можна розглянути таке завдання як
збільшення прибутку від підсобно-допоміжної діяльності. Як відомо, основними
джерелами прибутку від підсобно-допоміжної діяльності є послуги по
обслуговуванню під’їзних колій, доходи від реклами та послуги по охороні
матеріалів Держкомрезерву. Що стосується першого джерела доходу, то слід
наголосити, що збільшити надходження за обслуговування під’їзних колій можна
шляхом підвищення показника рентабельності та залучення нових клієнтів на
користування під’їзними коліями. Дохід від реклами також залежить від кількості
клієнтів, які бажають розмістити свої рекламні щити на об’єктах дистанції
(наприклад, на мостах). Що стосується охорони матеріалів Держкомрезерву, то
варто зауважити, що дані послуги не є рентабельними, тому піднімати питання
про підвищення дохідності по цьому пункту діяльності є недоцільним.
Проведений аналіз підтверджує, що покращення фінансових результатів
діяльності дистанції за рахунок збільшення доходів від підсобно-допоміжної
діяльності вкотре доводить, що специфіка дистанції колії як відокремленого
підрозділу не дозволяє повною мірою застосувати на практиці усе різноманіття
заходів, ринкових механізмів та важелів впливу, які існують у ринковій економіці
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для підвищення ефективності діяльності досліджуваного підприємства та
підвищення його прибутковості та рівня рентабельності у порівнянні з іншими
суб’єктами господарювання.
Результати дослідження свідчать, що ситуацію, яка склалася на дистанції
колії, не можна оцінити однозначно. Аналіз основних аналітичних показників
свідчить про те, що дистанція колії працює не дуже ефективно, якщо виходити зі
співставлення отриманих даних із нормативними рекомендаціями. З іншого боку,
якщо враховувати особливості дистанції колії як відокремленого структурного
підрозділу залізниці і усі пов’язані з цим наслідки, то можна зробити висновок
про те, що загальноприйняті алгоритми розрахунків основних аналітичних
показників та їх рекомендовані нормативи не підходять для застосування при
оцінюванні фінансового стану не лише дистанції колії, але й будь-якого іншого
відокремленого структурного підрозділу залізниці. Це означає, що постає
надзвичайно важлива проблема – проблема відсутності таких основних
аналітичних показників, розрахованих на базі даних фінансової звітності, які
могли б правильно відобразити не лише ситуацію на підприємстві залізничного
транспорту, але й зрозуміло та однозначно оцінити ефективність дій керівництва
підрозділу, зокрема в тій частині діяльності, що безпосередньо залежить від
нього.
Створення такої системи алгоритмів розрахунку аналітичних показників та їх
рекомендованих нормативів, спеціально розроблених для ВСП залізниць
України, дозволить вирішити дану проблему і водночас значно покращить
ефективність управління у підрозділах, дозволить визначити прогнозні показники
ефективності та прибутковості керівникам структурних підрозділів, що
дозволить їм оперативно реагувати на відхилення від прогнозних (планових)
показників.
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МОДИФІКАЦІЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ЯК НАПРЯМ ЗРОСТАННЯ
ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Занін Т. П., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Вірт М. Я.
Львівський торговельно-економічний університет
Метою функціонування комерційних підприємств є реалізація продукції,
товарів, виконання робіт, надання послуг та формування прибутку для
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забезпечення розвитку і потреб власників. Рівень прибутку залежить від ціни, яка
формується під впливом політичних, економічних, психологічних і соціальних
факторів. Зважаючи на це, ціна є одночасно інструментом оцінювання
внутрішньої ефективності всієї діяльності і вимірювання впливу зовнішнього
середовища на діяльність підприємств.
Згідно із ст. 189 ГК України ціна є вираженим у грошовій формі еквівалентом
одиниці товару (продукції, робіт, послуг, матеріально-технічних ресурсів,
майнових та немайнових прав), що підлягає продажу (реалізації), який повинен
застосовуватися як тариф, розмір плати, ставки або збору, крім ставок і зборів, що
використовуються в системі оподаткування [1].
В Україні підприємства переважно самостійно встановлюють ціни на свою
продукцію та розуміють, що від обраної ними цінової політики безпосередньо
залежать конкурентоспроможність продукції, рівень попиту та прибуток. Досвід
економічно розвинених країн переконливо свідчить, що цінова політика в умовах
ринку має бути орієнтованою в першу чергу на врахування особливостей попиту
та пропозиції.
Цінова політика підприємства - це комплекс заходів, спрямованих на
визначення ціни, забезпечення виживання підприємства у ринкових умовах, які
включають в себе вибір відповідного методу ціноутворення, розробку цінової
системи, вибір цінових ринкових стратегій [2].
Для того, щоб встановлена ціна забезпечувала конкурентоспроможність
продукції підприємства, задовольняла потреби споживачів, необхідно, щоб цінова
політика підприємства була гнучкою та забезпечувала максимальний обсяг
прибутку в розрахунку на одиницю вкладеного власниками в діяльність
підприємства капіталу.
Можливі причини зростання цін включають підвищення норми прибутку та
наявність надмірного попиту, зниження цін - недовантаження виробничих
потужностей та скорочення частки ринку під натиском цінової конкуренції.
Підвищення ціни чи її зниження торкнеться клієнтів, конкурентів,
дистриб’юторів і постачальників підприємства, а також може викликати інтерес з
боку державних установ.
Підприємство, плануючи змінити ціну, має передбачати реакцію конкурентів.
Конкуренти реагуватимуть тоді, коли число продавців невелике, їх товари схожі
між собою, а покупці добре поінформовані.
Покупці по-різному тлумачать зміну цін. Зростання цін вони можуть
інтерпретувати таким чином: товар став особливо ходовим і варто швидше
придбати його, поки він не став недоступним; товар володіє особливою ціннісною
значимістю, але продавець прагне встановити максимально можливу ціну.
Зниження цін, на їхню думку, може бути зумовлене майбутньою заміною товару
більш пізньою моделлю; наявністю у товарі вад, від чого він погано продається на
ринку; свідченням фінансового неблагополуччя підприємства, що може піти з
ринку, не забезпечивши в майбутньому поставок продукції; знаком того, що
незабаром ціна знову знизиться і варто почекати з покупкою; свідченням
зниження якості продукції [3].
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Для обґрунтування доцільності будь-якої зміни ціни підприємствам доцільно
визначати, на скільки відсотків має змінитися обсяг реалізації товару у відповідь
на певну зміну ціни, щоб розмір отримуваного підприємством прибутку не
змінився.
При зростанні цін прибуток зростатиме за таких умов: первісно ціна була
нижче оптимальної; ціни зростають більшою мірою, ніж витрати; ринок не
чутливий до цін; відбувається швидке розширення місткості ринку; замовлень у
підприємства більше, ніж воно може виконати; сигнал підприємства до
підвищення цін підтримують конкуренти; високі ціни зроблять товар більш
привабливим для споживачів.
Зниження цін призведе до зростання прибутку за таких умов: первісно ціна на
товар була вище оптимальної; ціни зменшуються меншою мірою, ніж витрати;
ринок чутливий до цін; більш низькі ціни призводять до витіснення з ринку
конкурентів; більш низькі ціни створюють можливість виходу на нові ринки.
В той же час зростання цін може призвести до зниження прибутку, якщо:
первісно ціна була оптимальною або вище; ціни зростають меншою мірою, ніж
витрати; ринок чутливий до зміни цін.
Прибуток зменшиться внаслідок зниження цін при таких умовах: первісно ціна
була оптимальною або нижче; ціни зменшуються більшою мірою, ніж витрати;
ринок не чутливий до цін; ціни знижені лише з метою збільшення частки ринку
або запобігання входженню на ринок конкурентів; сигнал підприємства до
зниження цін підтримують конкуренти, але залучити нових споживачів не
вдається.
Таким чином, зважаючи на непередбачуваність та мінливість ринку,
вітчизняним підприємствам необхідно постійно переглядати та вдосконалювати
свою цінову політику для того, щоб зробити продукцію та саме підприємство
конкурентоспроможним на цьому ринку, а також забезпечити достатній обсяг
прибутку.
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РОЛЬ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ
СУЧАСНИХ КОМПАНІЙ
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Львівський національний аграрний університет
Динамічність трансформаційних процесів національної економіки формує
масштабні зміни ведення бізнесу для суб’єктів господарювання. Економічна
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невизначеність, політична нестабільність та воєнні дії на сході України ще
більше ускладнюють механізм управління компанією, що зумовлює власників
підвищувати якість праці своїх управлінців. Успіх та конкурентоспроможність
компанії значною мірою залежить від ефективного та вмілого керівництва. Від
того, наскільки досконало керівники виконують свою роботу, залежить
ефективність діяльності всієї компанії. За таких умов питання розвитку
управлінського персоналу, підвищення рівня його теоретичних та практичних
здобутків набувають особливої актуальності.
Питання ефективного управління опрацьовано такими українськими вченими:
В. Л. Мокряк розглядає питання вдосконалення якості менеджменту з погляду
підвищення трудової мотивації та соціальної відповідальності управлінців [1]; В.
О. Новак, Ю. Г. Симоненко вбачають підвищення якості управління шляхом
розвитку індивідуальних навиків менеджерів [2]; Г. В. Щокін акцентує увагу на
необхідності формування ефективної системи соціального розвитку підприємств
і захисту працівників у процесі глобалізації економіки, що сприятиме
ефективному розвитку підприємства загалом [3]. Дана проблематика знайшла
своє відображення і в працях наступних закордонних вчених: Мескон М., Якокка
Л., Грейсон Д., Хойер В., Друкер П., Попов А., Бовикін В.
Проте у практиці менеджменту не існує єдиного непорушного стандарту, за
допомогою якого організація може посісти передове місце у рейтингу щодо
якості управління.
Експерти Бостонської консалтингової групи у щорічному звіті «Creating
People Advantage» [4] відзначили, що управління талантами і лідерством; HRаналітика; управління залученістю, поведінкою і культурою – це ті напрями
діяльності, які нині повинні бути найпріоритетнішими для компанії. Зокрема,
успішні компанії чітко визначають критерії лідерства, що охоплюють весь
ланцюг цінності HR. Систематично застосовуючи свої критерії лідерства у всіх
процесах відбору, просування та мотивування, ці компанії отримують
переконання, що їх таланти найкращим чином відповідають стратегії компанії,
спрямовуючи її до вершини.
Для підвищення ефективності праці управлінського персоналу, що
прямопропорційно ефективності діяльності всієї компанії, застосовують різні
методи мотивації та розвитку. Зазвичай виокремлюють фінансову та нефінансову
мотивацію талантів.
Серед найбільш розповсюджених складових мотиваційного пакета для
управлінців вищої ланки – службовий автомобіль, медичне страхування з
варіаціями пакетів, оплата телекомунікаційних витрат. Серед нестандартних
складових компенсаційного пакета – компенсація навчання на MBA або
спеціальних сертифікаційних програмах, оплата навчання дітей, дитячого
садочка та ін. [5]
Інструментом нефінансової мотивації для менеджерів є створення
комфортних умов роботи. Тут важливими складовими є корпоративна культура,
цінності і місія компанії, сильна команда, керівництво, зручне робоче місце і
розташування офісу, гнучкий графік роботи, баланс роботи та особистого життя
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тощо. Універсальних рекомендацій щодо нефінансової мотивації не існує, проте
досвід показує, що управлінці зазвичай змінюють роботу не через фінансові
причини. Додатковим елементом, який може запропонувати компанія (хоча він є
досить екзотичним для українського ринку), є перерва в кар’єрі з можливістю
повернутися до роботи через певний час.
Як інструменти кадрової стратегії сучасних організацій, що сприяють
зменшенню плинності управлінських кадрів, слід виокремити бонуси та опціони.
Бонус вже став звичним інструментом утримання управлінців у штаті компанії.
Зазвичай це змінна частина загального доходу управлінця, розмір якої залежить
від результату компанії. Опціон – це право придбати (продати) цінні папери
(акції компанії) на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією ціни на час
укладання опціону або на час придбання (продажу). Такий метод вирішує
проблему нестачі коштів на звичайні бонуси, а тому значно дешевший. Також в
управлінців формується відчуття, що вони є співвласниками бізнесу. Такий
спосіб довгострокової мотивації найманих топ-менеджерів добре працює на
європейських ринках, де цей механізм врегульований на законодавчому рівні та є
довіра до розвиненого фондового ринку. Такий механізм для вітчизняних
організацій поки не є популярним, оскільки в Україні на законодавчому рівні є
перепони, український фондовий ринок розвинений слабко, а капіталізація
компаній залежить від політичних та економічних факторів більше, ніж від дій
керівництва.
Ефективність управління компанією досягається завдяки збалансованому
менеджменту, зорієнтованому не тільки на підвищення ефективності роботи
підприємства, а у першу чергу на ефективну роботу персоналу та зокрема
керівної ланки. У цьому контексті пріоритет повинен бути наданий задоволенню
потреб персоналу на основі визначення та формування його соціальних
установок. Ефективна та якісна робота управлінського персоналу підвищить
рівень своєчасних та якісних управлінських рішень, знизить відсоток
управлінських помилок, що приведе до підвищення рентабельності виробництва,
підвищення конкурентоспроможності та подальшого сталого розвитку
підприємства на ринку.
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МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Кулик Х. Р., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Мицак О. В.
Львівський торговельно-економічний університет
Для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємствами всіх
форм власності та галузей економіки використовуються матеріальні активи, які є
найбільш важливою і значною частиною активів підприємства. Вони займають
особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат
підприємств різних сфер діяльності, в галузі торгівлі витрати на придбання
товарів становлять близько 90 % і значно перевищують всі інші елементи витрат.
Для здійснення господарської діяльності кожне підприємство повинно мати в
наявності певне майно, яке належить йому на правах власності. Все майно, яким
володіє підприємство та яке відображене в його балансі, називається його
активами.
Питання аналізу матеріальних активів значною мірою висвітлене у
монографіях і підручниках. Даній темі приділяють велику увагу багато
науковців: Андрєєв В. Д., Баканов М. І., Барабаш Н. С., Баришніков Н. П., Білуха
М. Т., Бутинець Ф. Ф., Завгородній В. П., Кравченко Г. О., Кузьминський В. Н.,
Мазаракі А. А., Мних Є. В., Одінцов Б. Є., Романцов А. Н., Свідерський Є. В.,
Шеремет А. Д. та інші.
Активи матеріальні – власність юридичних чи фізичних осіб, що має
речовинну форму і грошову вартість. В сучасних умовах господарювання
поняття «матеріальні активи» є узагальнюючим і в економічних дослідженнях
застосовується нечасто. Лише в окремих галузях і сферах економічних наук дане
поняття набуло широкого використання, без одночасного чіткого визначення
його сутнісного змісту.
Поняття матеріальних активів трактується в літературних джерелах
неоднозначно. В економічній літературі це поняття спочатку використовувалось
як виробничі ресурси і з’явилося в 70-80-х роках минулого століття. Зокрема, під
виробничими ресурсами розумівся обсяг складових ресурсів основних засобів,
матеріальних і трудових ресурсів. Термін «матеріальні активи» у вітчизняній
літературі ширше почав застосовуватись із затвердженням Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку. До впровадження стандартів термінологія
стосовно даного виду активу використовувала поняття «товарно-матеріальні
цінності», «предмети праці», «засоби праці», «матеріальні ресурси», «виробничі
ресурси». Аналіз сучасних нормативних та наукових джерел свідчить і про
подальшу наявність різноманітності підходів вітчизняних і зарубіжних вчених до
трактування терміна «матеріальні активи», визначення їх складових елементів та
функціонального призначення.
В цілому маємо відзначити, що поняття «матеріальні активи» можна
розглядати у двох аспектах. У вузькому розумінні це предмети і засоби праці, за
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допомогою яких здійснюють операційну діяльність. У широкому значенні
матеріальні активи - це товарно-матеріальні цінності, що мають майнову форму.
В цілому у сучасній економічній науці можна виділити декілька ключових
підходів до визначення складу матеріальних активів.
Насамперед існує підхід, який до матеріальних активів відносить лише
предмети праці. Але до сукупних матеріальних ресурсів підприємства включають
не лише товари, матеріали, паливо, запасні частини, комплектуючі вироби, тару
та ін., а й основні засоби, матеріальні витрати в незавершеному виробництві,
напівфабрикати власного виробництва, готову продукцію. Всі вони беруть участь
у кругообігу засобів і складають його матеріальну основу, що робить його
неповним.
У другому випадку маються на увазі предмети праці і та частина основних
засобів, яка виділена у групу малоцінних і швидкозношуваних предметів. Такий
підхід дещо розширює поняття, однак і тут розглядається тільки певна частина
матеріальних ресурсів, тому що залишаються за межею не менш важливі її групи
– засоби праці, матеріальні витрати в незавершеному виробництві,
напівфабрикати власного виробництва, готова продукція.
Також є підхід, де до матеріальних активів відносять засоби та предмети
праці, але не включають до них матеріальні витрати в незавершеному
виробництві, напівфабрикати та готову продукцію, яка має, як і матеріали,
натурально-уречевлену та вартісну форми.
Існують прихильники теорії, які під матеріальними активами розуміють
предмети праці, напівфабрикати власного виробництва, незавершене
виробництво, а також готову продукцію. У деяких випадках до матеріальних
ресурсів відносять усі елементи засобів виробництва і предметів споживання:
засоби виробництва і готову продукцію, виробничі запаси, незавершене
виробництво, готову продукцію, засоби і предмети праці.
З врахуванням висвітлених характеристик економічна суть матеріальних
активів підприємства в найбільш узагальненому вигляді може бути
сформульована, на нашу думку, наступним чином: матеріальні активи
підприємства - це економічні ресурси, що мають речову форму, сформовані за
рахунок інвестованого в них капіталу, що характеризуються детермінованою
вартістю, продуктивністю і здатністю формувати дохід, постійний кругообіг яких
в процесі використання пов’язаний з факторами часу, ризику та ліквідності.
Для забезпечення ефективного розвитку підприємств та зростання їх
потенціалу за сучасних умов господарювання виникає необхідність створення
якісно нової системи управління матеріальними активами. Узагальнюючи думки
різних науковців, ми вважаємо, що матеріальні активи як об’єкт фінансового
управління – це сукупність предметів і засобів праці, які знаходяться на
підприємстві і мають речову форму і призначені для використання як у
операційному процесі, так і для будь-яких інших потреб підприємства.
Список використаних джерел
1. Мицак О. В. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / О. В. Мицак, І. Р. Чуй. – Львів :
«Магнолія-2006», 2012. - 216 с.
211
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ
КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
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спеціальність «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Юсипович О. І.
Львівський торговельно-економічний університет
Ефективність існування підприємства в першу чергу залежить від вміння
менеджерів управляти капіталом, оскільки він впливає на економічні процеси
підприємства та його стан у цілому. Проблема формування та ефективність
функціонування фінансового капіталу підприємства є широко досліджуваною
темою. Тому висвітлення окремих теоретичних аспектів і практичних питань
щодо фінансового капіталу підприємств та джерел його формування
обумовлюють актуальність теми дослідження.
Капітал підприємства являє собою сукупність капіталізованих фінансових
ресурсів, що використовуються власниками і менеджерами в економічному
процесі відтворення вартості як джерело фінансування господарської діяльності з
метою одержання доходу.
Організація будь-якого господарюючого суб’єкта починається з утворення
необоротних і оборотних активів, величина яких відображається в статуті
господарюючого суб’єкта і носить назву "статутний капітал" (зареєстрований
капітал) та є сумою внесків засновників господарюючого суб'єкта для
забезпечення його життєдіяльності. Як джерело власних коштів виступає також і
додатковий капітал. Додатковий капітал – сума від переоцінки товарноматеріальних цінностей, основних фондів і нематеріальних активів, та ін.
Завданням успішного розвитку підприємств виступає якісне управління їх
капіталом. При цьому обґрунтування його оптимальної величини відповідно до
обсягу, структури і змісту виробничої діяльності, вибір раціонального способу
його нарощування, урахування вартості і ризиків забезпечує стійкий розвиток
підприємства.
За джерелами мобілізації фінансових ресурсів розрізняють зовнішнє та
внутрішнє фінансування; за правовим статусом інвесторів — власний капітал і
залучений капітал. Власний капітал може бути сформований за рахунок внесків
власників підприємства або шляхом реінвестування прибутку. Як джерела
фінансування можна розглядати фінансові ресурси підприємств.
Отже, капітал підприємства:
- за своєю економічною суттю відображає процес створення, розподілу,
використання і відтворення фінансових ресурсів як у масштабах окремого
підприємства, так і всієї економічної системи держави;
- є не тільки економічною базою функціонування окремо взятого суб’єкта
господарювання, а й об’єктивною умовою розвитку держави і суспільства;
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- є найважливішою характеристикою рівня ефективності виробничогосподарської діяльності підприємства.
Основними джерелами формування можуть бути як власні фінансові ресурси,
так і позикові.
Управління капіталом підприємства, як і весь процес управління, включає
стратегію і тактику управління. Під стратегією розуміється загальний напрямок і
спосіб використання засобів для досягнення поставленої мети. Тактика
управління – це конкретні методи і прийоми досягнення поставленої мети у
визначеній ситуації й у визначений момент часу. Завдання тактики управління –
вибір найбільш оптимального рішення і способів його втілення в ситуації, яка
склалася.
З метою вдосконалення управління капіталом підприємства необхідно
впроваджувати систему контролінгу. Суб’єктом контролінгу капіталу
підприємства є контролер, об’єктом – функціонування капіталу в фінансовій,
фізичній та інтелектуальній формах. Мета контролінгу капіталу полягає в
інформаційній та консультативній підтримці менеджменту в процесі управління
капіталом. До принципів контролінгу належать: принцип руху і стійкості,
принцип
своєчасності,
принцип
стратегічного
мислення,
принцип
документування.
Контролінг капіталу підприємства поєднує такі функції, як планування
показників функціонування капіталу підприємства, управлінський облік, аналіз
та контроль його формування, розміщення, використання і вироблення
рекомендацій щодо підвищення ефективності функціонування капіталу
підприємства.
Під механізмом управління капіталом підприємства на засадах контролінгу
розуміється комплекс інструментів реалізації основних функцій контролінгу,
через які здійснюється взаємодія між об’єктом та суб’єктом управління для
досягнення цілей, пов’язаних із забезпеченням ефективного функціонування
капіталу.
Управління капіталом підприємства виступає однією з основних ланок
системи фінансового менеджменту. Залучаючи капітали з різних джерел,
фінансові менеджери прагнуть оптимізувати структуру капіталу, щоб зменшити
середньозважену його вартість. У процесі управління капіталом підприємства
необхідно враховувати, що вартість капіталу залежить від рівня фінансового
ризику, пов’язаного із залученням позикових коштів та підвищенням частки
позикових засобів у структурі капіталу, оскільки з’являються фінансові витрати
по обслуговуванню боргу. Залучення позикового капіталу в розумних межах дає
можливість отримати так званий ефект фінансового левериджу, що також
повинні враховувати фінансові менеджери, регулюючи структуру капіталу
підприємства. Вибір напряму управління капіталом підприємств прямо залежить
від його поточного фінансового стану та можливостей.
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СУТНІСТЬ ТА ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ТА
ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Магасевич Н. М., магістр,
спеціальність «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Чуй І. Р.
Львівський торговельно-економічний університет
Вчені розглядають різні аспекти поняття «дохід» і трактують його по-різному.
Передусім значний акцент при дослідженні цієї категорії провідні дослідники
роблять, виділяючи його чотири основні джерела: заробітну плату, доходи від
власності, соціальні трансфери та доходи від господарської діяльності, а також
види, структуру та диференціацію доходів.
Окремі науковці вважають, що поняття «дохід» має свої витоки з досліджень
класиків, оскільки попередні представники історії економічної науки (схоласти,
меркантилісти, фізіократи тощо) не створили щодо цього поняття цілісної
системи поглядів.
Представники класичної школи (А. Сміт, Д. Рікардо, Ж. Сісмонді, Д. С. Мілль
та ін.) створили теорію заробітної плати, яка була першою теорією засобів
існування. На їхню думку, первинними джерелами доходу є заробітна плата,
земельна рента і прибуток, які визначають вартість товару.
Представники нової історичної школи - Г. Шмоллер, Л. Брентано, К. Бюхер,
А. Вагнер - розглядали проблему диференціації доходів. Зокрема, Шмоллер
наполягав на здійсненні реформ, які б усунули надмірну майнову нерівність.
Прихильників соціального напряму (Р. Штольцман, Р. Штаммлер, О. Шпан та
ін.), який є продовженням історичної школи, об’єднував соціальний підхід –
підвищена увага до проблем соціальної справедливості, «достойне існування усіх
членів суспільства».
Серед українських представників історичної школи економісти справедливо
виділяють М. Туган-Барановського, який запропонував соціальну теорію
розподілу доходів. Найповніше теорія розподілу викладена в його праці
«Соціальна теорія розподілу», що була видана 1913 р. в Берліні німецькою та у
Петербурзі російською мовами. Учений назвав свою теорію «соціальною»,
оскільки її відмінною рисою було надання особливого значення соціальним
факторам суспільного доходу. Розглядаючи поняття “дохід”, Туган-Барановський
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зосередив увагу на історичному та соціальному аспектах цього поняття та
глибоко досліджував джерела доходу, такі як прибуток і заробітна плата. Вчений
детально аналізував проблему розподілу доходів та наголошував, що нерівність є
соціальним злом, але і рівність сама по собі не є позитивним фактом.
Основною метою управління доходом має бути орієнтація на його
збільшення, проте не на його максимізацію, а на досягнення певного цільового
розміру, узгодженого із загальними стратегічними цілями розвитку підприємства.
Розробка управлінських рішень щодо збільшення доходів підприємства
залежить від специфіки діяльності підприємства, його конкурентоспроможності
та географічного розташування. Саме зазначені чинники також формують певну
низку рішень у процесі стратегічного управління доходами господарюючих
суб’єктів.
В економічній літературі існують різноманітні підходи до визначення витрат
та їх складу. Дискусію викликають такі основні терміни економіки як «витрати»,
«затрати», «видатки».
Значний вклад у вивчення категорії «витрати» вніс Д. Рікардо – автор теорії
порівняльних витрат. Він показав, що витрати обумовлені як кількістю, так і
якістю витраченого труда, а також розміром накопиченого капіталу для оснастки
праці і тривалістю часу, для мети якого цій капітал використовувався.
А. Сміт ввів поняття абсолютних витрат. Під терміном «витрати» обидва
вчених розуміли середні суспільні витрати на одиницю продукції [3, с. 222]. З
позицій трудової теорії вартості К. Маркс розглядав витрати як затрати на
заробітну плату, матеріали, паливо, амортизацію засобів, тобто на виробництво
товару. До них він додавав затрати на заробітну плату працівників торгівлі,
утримування торговельних приміщень, транспорт. Перші витрати Маркс називав
витратами виробництва, другі - витратами обігу. При цьому він не враховував
ринкової ситуації і ряду інших обставин. К. Маркс виходив з того, що вартість
товару утворюють витрати виробництва і ті витрати обігу, які є продовженням
процесу виробництва у сфері обігу, наприклад упакування [1, с. 83].
Витратами Г. Шмален називає виражені в грошовій формі сукупні затрати
живої і уречевленої праці, тобто речові витрати в процесі підприємницької
діяльності протягом певного періоду. Затрати і витрати, хоча і мають багато
спільного, але не одне і те ж [2, с. 497-501].
Управління витратами, яке забезпечує ефективність діяльності, фінансову та
економічну стійкість підприємства на ринку, посідає особливе місце у системі
стратегічного управління підприємством.
Механізм управління витратами підприємства – сукупність способів і засобів,
через які структури управління здійснюють вплив на діяльність підприємства з
метою досягнення оптимального їх розміру при максимальному значенні
прибутку підприємства.
Для розробки методичних основ механізму управління витратами необхідне
формування методологічної бази, яка повинна ґрунтуватися на наступних
умовах:
– наявність простої і зрозумілої технології здійснення управління витратами;
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– застосування системного підходу на ключових етапах управління
витратами;
– раціоналізація роботи так, щоб результати аналізу були вихідним пунктом
для побудови системи, тобто легко проектувалися на звичні інструменти
управління компанії, які в даному випадку стають інструментами реалізації
управління витратами.
Завдання управління витратами повинні вирішуватися в комплексі. Лише
такий підхід приносить плоди, сприяючи різкому зростанню економічної
ефективності роботи підприємства.
Суть механізму управління витратами полягає в системному використанні
методів, засобів і способів управління. Методика, що задовольняє
вищеперелічені умови, може бути основою визначення механізму управління
витратами.
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Науковий керівник: к.е.н., доц. Юсипович О. І.
Львівський торговельно-економічний університет
Фінансове планування як важлива складова механізму фінансової системи та
одна з функцій управління підприємством набуває актуальності за сучасних
умов, коли суттєвим для діяльності є вплив глобалізації, поступової
інформатизації суспільства та його інноваційного розвитку. Фінансове
планування як ключова ланка всього процесу планування робить можливим
втілити стратегічні задуми підприємства через розробку конкретних планів дій на
плановий період – точно розрахувати ефективність наявних ресурсів, кінцевий
економічний та фінансові результати. Використання механізмів фінансового
планування дає можливість підприємству досягти довгострокових позитивних
результатів, що сприяє зміцненню фінансового стану підприємства та стійкості
його становища на ринку [1, с. 14-20].
Фінансове планування можна вважати процесом розробки конкретного плану
фінансових заходів, тобто це звичайний вид діяльності людини. Для того, щоб ця
діяльність була успішною, необхідними є методологія й методика розробки
фінансового плану. Сьогодні практично неможливо відокремити прийоми й
методи будь-якої науки, які притаманні виключно їй, – спостерігається
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взаємопроникнення наукового інструментарію різноманітних наук. У плануванні
також можуть застосовуватися різні методи, розроблені спочатку в межах тієї чи
іншої економічної науки.
Планування фінансових показників здійснюється за допомогою певних
методів. Метод являє собою засіб досягнення мети, тобто визначеним чином
упорядковану діяльність. Методи фінансового планування – це конкретні засоби
та прийоми розрахунку планових показників, які у сукупності створюють тактику
планування.
Методи фінансового планування можна поділити на дві групи (рис. 1): методи
розрахунку окремих фінансових показників; загальні методи побудови
фінансового плану або програми.
Методи розрахунку
окремих
фінансових
показників

Методи
фінансового
планування
нормативний; розрахунковоаналітичний; балансовий; метод
оптимізації планових рішень;
економіко-математичне
моделювання

економічний аналіз;
балансовий метод; сітьовий
метод планування;
програмно-цільовий метод
планування; прогнозний
метод

Загальні методи
побудови
фінансового плану

Рис. 1. Методи фінансового планування на підприємстві
Первісним у фінансовому плануванні є економічний аналіз використання
фінансових ресурсів за минулий період. Даний метод слід розглядати не як
просте зіставлення звітних даних з плановими з метою виявлення відхилень, а як
спосіб, який дозволяє визначити основні закономірності та тенденції руху
натуральних та вартісних показників, внутрішні резерви підприємства.
Аналіз фінансових планів включає ряд етапів: 1) проводиться економічний
аналіз всіх ресурсів підприємства за попередній плановий період. Результати
аналізу використовуються при складанні фінансових планів на майбутній період;
2) визначаються темпи зростання доходів і витрат за попередній плановий період
для виявлення тенденцій у русі фінансових ресурсів; 3) встановлюються розміри
зміни фінансових і виробничих показників протягом інтервалу планування; 4)
перевіряється виконання основних статей плану для виявлення відхилень та їх
причин; 5) виявляється наявність матеріальних і фінансових ресурсів, стан
активів на початок планового періоду для обґрунтування їх початкового рівня.
Не менш важливою умовою для здійснення обґрунтованих фінансових
розрахунків є коефіцієнтний метод визначення величини доходів і витрат. За
допомогою коефіцієнтів, що базуються на досягненнях минулого періоду,
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декілька уточнених, розраховуються передбачувані доходи і витрати, платежі до
бюджету і позабюджетні фонди. Проте такий порядок має ряд істотних недоліків:
1) при недостатньо обґрунтованій базі подальше уточнення показників посилює
наявні недоліки. Це може спричинити нераціональне використання фінансових
ресурсів і стати причиною порушення безперервного процесу виробництва; 2) у
разі недосконалості діючої на підприємстві методики планування застосування
коефіцієнтного методу негативно позначається на ефективності використання
матеріальних і фінансових ресурсів [2, с. 77-89; 3, с. 52-60].
Реальність планових завдань підвищується при проведенні фінансових
розрахунків нормативним методом. Сутність і зміст нормативного методу
полягають в тому, що на основі наперед встановлених норм і технікоекономічних нормативів розраховується потреба підприємства у фінансових
ресурсах і їх джерелах. У фінансовому плануванні застосовується ціла система
норм і нормативів. Ця система включає: державні норми і нормативи; регіональні
норми і нормативи, тобто норми і нормативи окремих суб’єктів України
(областей); місцеві норми і нормативи; галузеві норми і нормативи; норми і
нормативи господарюючого суб’єкта [1, с. 14-20].
Балансовий метод застосовується перш за все при плануванні розподілу
прибутку та інших фінансових ресурсів, плануванні потреби надходжень засобів
до грошового фонду. Фінансовий план підприємства також складається у формі
балансу доходів і витрат, балансу надходження і витрачання грошових коштів.
Сутність методу оптимізації планових рішень полягає в тому, що
розробляється декілька варіантів планового показника, з яких потім вибирається
найбільш оптимальний варіант. Існують два напрями вибору інвестиційних і
фінансових варіантів: якщо дані ресурси, то прагнуть отримати найкращий
результат їх використання; якщо даний результат, то намагаються звести до
мінімального розміру витрату ресурсів.
Метод мережевого фінансового планування та управління застосовується для
планування складних систем і управління ними. Метод базований на теорії
графів. За допомогою теорії графів можна вирішувати не тільки задачі мережного
фінансового планування, але і різні екстремальні завдання про розміщення
грошових коштів, розвиток транспортної мережі, про перевезення та ін. Метод
мережного фінансового планування застосовується при плануванні проведення
комплексу взаємозв’язаних робіт, зокрема дозволяє: 1) наочно представити
організаційну і технологічну послідовність виконання операцій і встановити
взаємозв’язок між ними; 2) забезпечити чітку координацію операцій різного
ступеня складності, виявити операції, від яких залежить тривалість всієї роботи, і
зосередити увагу на своєчасному виконанні кожної операції; 3) ефективно
використовувати грошові та матеріальні ресурси, що покращує технікоекономічні показники і якість роботи.
Мережний метод – це сума прийомів і способів, що дозволяють на основі
застосування мережного графіка (мережної моделі) раціонально здійснювати весь
управлінський процес, тобто фінансово планувати, організовувати, координувати
і контролювати будь-який комплекс робіт. Застосування методу мережного
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фінансового планування і управління дозволяє поліпшити: планування,
забезпечуючи його комплексність, безперервність, створюючи умови для
поліпшення визначення необхідних ресурсів і розподілу вже наявних ресурсів;
фінансування робіт, оскільки з’являються способи точнішого розрахунку
собівартості робіт, її трудомісткості і формування нормативно-довідкової бази;
структуру системи управління шляхом чіткого визначення і розподілу завдань,
обов’язків; організацію процедур координації і контролю за ходом робіт на базі
оперативної і точної інформації, оцінку виконання плану.
Програмно-цільовий метод – це система методів планування й управління
програмою, яка включає методи: оцінки і вибору проблем, для вирішення яких
будуть розроблятися програми; формування й оптимізації програм; визначення
необхідних ресурсів та розподілу між елементами програм; організації системи
управління програмою та забезпечення організаційної дії; координації та
контролю робіт за програмами. Основою формування програми є застосування
програмно-цільового методу фінансового планування, який припускає: 1)
наявність проблеми та визначення мети; 2) виділення системи, що реалізує цілі;
3) розробку комплексної програми розвитку системи; 4) створення особливого
механізму реалізації комплексної програми [1, с. 59-72].
На нашу думку, фінансове планування на підприємстві повинно постійно
удосконалюватися. Застосування сучасних моделей фінансового планування має
велике значення для економічного зростання підприємства. Запропоноване
поєднання методів фінансового планування дасть змогу підприємствам
раціонально визначати майбутні значення рівнів фінансової стійкості та
рентабельності, більш детально опрацьовувати фінансову складову господарської
діяльності.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
Мелех Х. Р., бакалавр,
напрям підготовки «Облік і аудит»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Килин О. В.
Львівський інститут економіки і туризму
Сучасні умови господарювання, сформовані під впливом глобалізаційних та
інтеграційних процесів, актуалізують залежність процвітання національних
систем від формування конкурентоспроможних галузей, що відіграють роль
мультиплікаторів економічного розвитку в масштабах окремих територій і
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господарства в цілому. При цьому стало очевидним: для різних сфер діяльності
потрібні свої принципи підтримки і розвитку конкурентоспроможності, що
враховують їх особливості.
Виступаючи складним багатогранним поліфункціональним феноменом,
туризм є одним з найбільш ефективних міжгалузевих індустріальних комплексів.
Пропорціональний розвиток усіх його компонентів виступатиме каталізатором
комплексного економічного та соціального зростання регіону, сприятиме
залученню інвестицій, пошуку альтернативних шляхів виходу економіки з
кризових ситуацій [1].
Передусім зазначимо, що науково обґрунтованої й загальновизнаної дефініції
поняття «конкурентоспроможність» наразі не існує. Незважаючи на різні підходи
до визначення суті поняття, всі дослідники відмічають порівняльний і часовий
(динамічний) характер цього показника.
Порівняльний характер означає, що конкурентоспроможність не є явищем,
притаманним конкретному об’єкту (країні, галузі, підприємству, товару чи
послузі). Вона не випливає з його внутрішньої природи, а проявляється тільки за
умов порівняння даного об’єкта з іншими. Результатом цього порівняння є
визначення рівня конкурентоспроможності.
Часовий характер (динамічність) означає, що досягнутий в окремий проміжок
часу рівень конкурентоспроможності об’єктом не може розглядатися як
довгострокова характеристика його ринкової позиції незалежно від ефективності
діяльності. Протидія інших суб’єктів господарювання, рішучість та активність їх
конкурентних стратегій можуть призвести до втрати досягнутої позиції та
зниження рівня конкурентоспроможності.
Конкурентоспроможність – це складне багаторівневе поняття, аналіз і оцінку
якого необхідно найтіснішим чином пов’язувати з конкретним його рівнем.
Ієрархічна декомпозиція конкурентоспроможності нараховує чотири рівні (рис.
1).
Конкурентоспроможність
національна

-внутрішній макроекономічний
потенціал;
-зовнішньоекономічні зв’язки;
-державне
регулювання;
-інвестиційний
клімат

галузева

-технічні,
економічні та
організа-ційні
умови для
створення
вироб-ництва
та збуту
продукції

підприємств

-рентабельність
виробництва;
-інноваційна
діяльність;
-стратегічне
планування;
-технологічний
рівень
виробництва

товарів та послуг

-комплекс споживчих,
цінових та якісних
характеристик товарів
та послуг

Рис. 1. Ієрархічна структура конкурентоспроможності
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Конкуренція в туризмі — це боротьба між туристичними організаціями за
найбільш вигідні умови виробництва і збуту в цілях досягнення кращих
результатів своєї підприємницької діяльності. Основний зміст конкуренції в
туристичному секторі економіки — боротьба за споживача-туриста,
якнайповніше задоволення його потреб. Це боротьба за частку ринку, успіх якої
залежить від дешевизни та якості туристичних продуктів і послуг. Конкуренція
перетворює споживача на індикатор туристичного бізнесу [2, с. 85-86].
Конкуренція між організаціями різних галузей у туризмі становить
міжгалузеву конкуренцію, яка виражається в переливанні капіталів з галузей, що
мають низьку рентабельність, у галузі з високою рентабельністю, що сприяє
збільшенню пропозиції потрібних продуктів (послуг). Такі процеси мають
негативний характер, оскільки ціни падають, відповідно знижується прибуток.
Між виробниками туристичних продуктів і послуг однієї і тієї ж галузі
(наприклад, послуги з розміщення туристів), виникає внутрігалузева конкуренція.
Вона має місце. коли підприємства з продуктивністю праці, вищою за середню,
отримують додатковий прибуток, а технічно й організаційно відсталі
підприємства, навпаки, втрачають частину індивідуальної вартості вироблених
ними продуктів (послуг) і банкротують. Така конкуренція має позитивний
характер, адже стимулює інноваційний розвиток туристичних організацій. На
галузевому ринку, де багато фірм продають стандартизований (тобто
позбавлений особливих якісних турпродуктів) і жодна фірма не має на ринку
частки, достатньої для того, щоб впливати на ціну продукту, функціонує
досконала конкуренція. За досконалої конкуренції частка кожної фірми в
загальному обсязі продукції на туристичному ринку повинна збігатися менш ніж
на 1% [2, с. 86].
На туристичному ринку ступінь гостроти конкуренції підсилюється тим, що
попит на цей вид послуг має сезонний характер. При розробці стратегії поведінки
фірми на ринку варто враховувати насамперед такий важливий компонент
конкурентного середовища, як кількість продавців і покупців.
Не менш актуальним для туризму є поділ конкуренції на цінову і нецінову.
Цінова конкуренція виникає при продажу туристичних продуктів і послуг за
нижчими, ніж у конкурентів, цінами. Економічно обґрунтоване зниження ціни
відбувається або за рахунок зниження витрат виробництва, або за рахунок
зменшення прибутку. Дрібні й середні туристичні організації, щоб утриматися на
ринку, зазвичай претендують на невелику частку прибутку.
Для підвищення конкурентоспроможності підприємств туристичної справи,
країнам світового співтовариства необхідно дотримуватися таких принципів як
вживання заходів із захисту туристів та їх вільного пересування; підвищення
безпеки туристів; гармонізація страхування туристів і їхнього автотранспорту;
інформування про їх соціальні права; розробка загальних правил діяльності в
індустрії туризму щодо податкової політики, взаємного визнання рівня
кваліфікації й дипломів професійної підготовки; поділ відпускних періодів для
зняття навантаження на туристичну індустрію в пікові сезони; розвиток
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регіонального туризму з метою його просування в нерозвинені регіони, які мають
туристичний потенціал.
Вироблення стратегії розвитку туристичної сфери та державної туристичної
політики є чинниками підвищення конкурентоспроможності підприємств
туристичної справи в Україні. Вони проявляються через: державне стимулювання
внутрішнього й іноземного (в’їзного) туризму; забезпечення внутрішньої
конвертованості туристичних послуг шляхом значного підвищення їхньої якості і
розширення асортименту, поліпшення умов обслуговування туристів;
будівництво нових, реконструкцію та модернізацію діючих туристичних об’єктів;
державне фінансування відновлення пам’ятників архітектури, культури, історії
України; залучення коштів підприємницьких структур, суб’єктів туристичної
діяльності у розвиток інфраструктури;
організацію приміських зон
короткотермінового відпочинку, створення нових рекреаційних зон
загальнодержавного і місцевого значення; залучення приватного сектора,
особливо у сільській місцевості (сільського зеленого туризму); створення
сприятливих умов розвитку активних видів туризму (оздоровчо-спортивного,
екологічного, активного); створення сучасної інформаційно-маркетингової
служби у сфері туристичного бізнесу; проведення науково-дослідних, проектних
і пошукових робіт з актуальних проблем розвитку рекреаційно-туристичних
господарств [5].
Важливе місце в сфері туризму займає готельне господарство.
Конкурентоспроможність підприємств готельного господарства включає великий
комплекс соціально-економічних характеристик, що визначають становище
суб’єкта господарювання на ринку. З одного боку, це сукупність характеристик
самого підприємства, яка визначається рівнем використання його виробничого,
кадрового і маркетингового потенціалу. З іншого боку, зовнішніх по відношенню
до нього соціально-економічних та організаційних умов, які дозволяють
створювати такі послуги, які за ціновими і неціновими характеристиками більш
привабливі для споживачів, ніж у конкурентів. Бути конкурентоспроможним в
умовах відкритої ринкової системи означає забезпечувати зрівнянні з
міжнародними стандартами споживчі, якісні та цінові характеристики послуги
незалежно від того, для зовнішнього або внутрішнього ринку вони призначені [4,
c. 11-12].
Так, з метою підвищення якості та культури обслуговування клієнтів, а також
конкурентоспроможності на світовому ринку готельних послуг, підприємства
повинні мати не тільки високий рівень комфорту, але й широкий набір
додаткових послуг. Сервіс готелів доцільно організувати не за принципом
попиту, а за принципом пропозиції. Рушійною силою конкуренції є стимул до
нововведень, на основі яких можливо підвищувати якість послуг, покращувати
їх корисний ефект, розширювати спектр пропозиції, тим самим формувати
конкурентні переваги даного готелю. Таким чином, забезпечення
конкурентоспроможності послуг та готелю потребує новаторського,
підприємницького підходу, суттю якого є пошук і реалізація інновацій.
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Аналіз кадрового забезпечення готельного господарства України свідчить про
погіршення якісного складу персоналу, недостатню увагу до підготовки кадрів та
організації системи неперервної освіти відповідно до сучасних вимог. Тому вкрай
необхідною є розробка уніфікованих професійно-кваліфікаційних та
поведінкових вимог до персоналу, які відповідали б європейським стандартам
обслуговування, що допоможе сформувати конкурентоспроможну структуру
персоналу готельного підприємства [3, c. 215].
Таким чином, на основі вищевказаного можна стверджувати, що
конкурентоспроможність виступає найважливішим фактором забезпечення
ефективного та прибуткового розвитку підприємств індустрії гостинності. Саме
ця категорія визначає здатність готельних підприємств функціонувати не тільки в
поточних фінансово-економічних і політичних умовах, а й в умовах фінансовоекономічної кризи. Тому управління конкурентоспроможністю є стратегічно
необхідним та передбачає сукупність заходів щодо систематичного
вдосконалення послуг, постійного пошуку нових видів реклами, нових груп
потенційних клієнтів, поліпшення сервісу.
Як бачимо, завдяки особливостям соціально-економічного впливу туризму на
національну економіку країни питання пошуку та впровадження напрямів
підвищення конкурентоспроможності сфери туризму є одним із пріоритетних у
державних програмах. Тому розвиток підприємств туристичної справи як
рентабельної галузі економіки є одним з головних факторів економічного
зростання країни. Слід зазначити, що важливими напрямами підвищення
конкурентоспроможності підприємств туристичної справи є створення
туристичних кластерів та вдосконалення системи маркетингу за допомогою
використання інновацій.
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ФУНКЦІЇ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ У СУЧАСНОМУ БІЗНЕС-ПРОСТОРІ
Мельниченко А. Ф., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., проф. Медвідь Л. Г.
Львівський торговельно-економічний університет
Власний капітал є основним початковим джерелом фінансування
господарської діяльності підприємства, а також джерелом погашення збитків
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підприємства. В розвинутих країнах існують всі форми капіталу, які виникають в
епоху вільної конкуренції. Промисловий капітал функціонує в сфері
виробництва, торговий – в галузі оптової та роздрібної торгівлі, позиковий – в
сфері кредиту. Злиття всіх видів капіталу сприяє виникненню фінансового
капіталу. Фінансовий капітал пронизує своїм впливом кругообіг всіх форм
капіталу та підпорядковує цей рух своїм інтересам.
Сума власного капіталу, відображена у фінансовій звітності, показує вартість
прав власності підприємства. Це один із найістотніших і найважливіших
показників господарської діяльності підприємства. Виходячи з того, що сутність
будь-якої категорії проявляється через функції, які вона виконує, доцільно
розглянути функції власного капіталу.
Найбільш поширеною є функція відповідальності і захисту прав кредиторів,
адже відображений в балансі підприємства власний капітал є для зовнішніх
користувачів мірилом відносин відповідальності на підприємстві, а також
захистом кредиторів від втрати капіталу.
Важливою є також функція довгострокового фінансування – внески у власний
капітал можуть використовуватися для фінансування операційної та
інвестиційної діяльності підприємства, а також для погашення заборгованості за
позиками, протягом тривалого періоду часу. Крім того, власний капітал служить
базою для нарахування дивідендів і розподілу майна, що є важливим для захисту
корпоративних прав власників та ефективного розподілу до того чи іншого
фонду підприємства. З даною функцією переплітається функція компенсації
понесених збитків – тимчасові збитки мають погашатися за рахунок власного
капіталу.
При виході засновника з товариства та при ліквідації підприємства
визначається частка кожного засновника при розподілі прибутку та збитків, а
також у майні підприємства, тим самим реалізується регулятивна функція.
Функція довготермінового кредитування – перебуває в розпорядженні
підприємства необмежений час – є аналогічна до функції довгострокового
фінансування, використання останнього терміну є більш доцільним, зважаючи на
обмеженість кредитування. Власний капітал у частині статутного є фінансовою
основою для початку діяльності нового суб’єкта господарювання – функція
заснування та введення в дію підприємства або основоположна.
Функція самостійності та влади передбачає, що розмір власного капіталу
визначає ступінь незалежності та впливу його власників на підприємство. Частка
ж власного капіталу в активах є показником платоспроможності підприємства,
що вказує на іншу важливу функцію – кредитоспроможності – у разі надання
кредиту, за інших рівних умов, перевагу надають підприємствам з меншою
кредиторською заборгованістю і більшим власним капіталом.
Крім того, власний капітал фінансує ризикові проекти, під які важко залучити
кошти сторонніх інвесторів, що відображає функція фінансування ризику.
Власний капітал служить фактором, що впливає на управління товариством, адже
через нього визначається організаційна структура підприємства і тим самим
реалізується організаційна функція, а також функція управління та контролю.
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Вважаємо, що дані функції вже є опосередкованими, але важливими для
ефективного функціонування підприємства. Ще однією опосередкованою
функцією виступає рекламна (репрезентативна) функція – солідний статутний
капітал (власний капітал) підприємства створює підґрунтя для довіри до нього не
тільки з боку інвесторів, а й з боку постачальників факторів виробництва і
споживачів товарів, робіт, послуг.
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МАРКЕТИНГОВІ ЕЛЕМЕНТИ В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ
ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Метьолкіна Д., бакалавр,
Бурковська Н., бакалавр,
спеціальність «Міжнародна економіка»
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Формування й розвиток експортного потенціалу на сучасному етапі
відбувається під впливом великої кількості факторів та перебуває в полі
дослідження багатьох вітчизняних і зарубіжних учених.
За умов гармонійного розвитку економіки експортний потенціал виникає в
тому випадку, коли є надлишкові товари, тобто ті, які не мають місця на
внутрішньому ринку. Коли внутрішній ринок перенасичений певним видом
продукції, постає питання, що робити з надлишками? Якщо не прийняти
правильного рішення, вітчизняні виробники можуть зазнати значних збитків
через падіння цін на продукцію, тому з метою уникнення такої ситуації
необхідно стабілізувати попит на продукцію на внутрішньому ринку.
Стабілізувати ситуацію на ринку можна, вивівши надлишкову продукцію на
зовнішній ринок.
Білоруські вчені Д. Фоменок, С. Дубков, С. Дадалко [2, с. 31] запропонували
класифікацію внутрішніх факторів за ознакою об’єкта маркетингового
середовища підприємства і виокремлюють декілька груп факторів:
1) характеристики фірми (розмір, міжнародна компетентність, кількість
менеджерів із міжнародним досвідом), продукту, галузі та експортного ринку;
2) психологічні характеристики та переваги менеджменту;
3) вибір цільового ринку та сегмента.
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Дослідник А. Р. Дунська до найбільш значущих внутрішніх факторів розвитку
експортного потенціалу зараховує такі:
1) організація управління підприємством;
2) інформаційне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності;
3) планування експортного виробництва;
4) облік та аналіз експортних поставок;
5) кадровий менеджмент [1].
Отже, з досліджень вітчизняних та зарубіжних учених можемо зробити
висновок, що маркетингові елементи відіграють важливу роль у формуванні та
використанні експортного потенціалу аграрних підприємств.
Знання основних елементів і зв’язків, які формують систему маркетингу,
дозволяють як продавцям, так і покупцям досягати поставлених цілей.
Комплекс маркетингу – це ціла система ринкових відносин і потоків
інформації, які об’єднують фірму з ринками збуту її продукції. Виділяють два
основних елементи комплексу маркетингу – це фірми і ринок. Дані два елементи
з’єднуються чотирма значущими потоками. Фірма налагоджує зв’язки з ринком і
поставляє на нього свою продукцію, а в обмін отримує грошові засоби й
інформацію. Саме тому для забезпечення ефективного формування та
використання експортного потенціалу аграрним підприємствам необхідно:
 підвищити якість та безпечність продукції;
 забезпечити дотримання стандартів санітарних та фітосанітарних заходів;
 налагодити внутрішнє виробництво до потреб ринку;
 визначити ключові ринки збуту;
 підвищити конкурентоспроможність українських товарів, що вплине на
збільшення попиту;
 забезпечити стабільність співпраці з торговельними партнерами.
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ
«СТРАТЕГІЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ПІДПРИЄМСТВА»
Моренко Ю. О., магістр,
спеціальність «Управління фінансово-економічною безпекою»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Бучко І. Є.
Львівський торговельно-економічний університет
Підприємства в умовах сьогодення функціонують у досить несприятливих
умовах, що призводять до негативних результатів їх діяльності та
характеризуються: недостатністю вільних фінансових ресурсів, частими
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коливаннями кон’юнктури фінансового ринку, нестабільністю та мінливістю
навколишнього середовища, непостійністю державної економічної політики.
Тому задля подолання їх негативних наслідків необхідно впроваджувати заходи
щодо забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств. Фінансова
складова економічної безпеки є однією з найважливіших, без позитивних
результатів якої неможливе успішне функціонування жодного підприємства.
Фінансова безпека посідає особливе місце в системі економічної безпеки
підприємства, впливаючи абсолютно на всі сфери його діяльності. В той же час
зміни в будь-якій сфері діяльності підприємства в кінцевому результаті
відображаються на його фінансовій безпеці. Слід відзначити, що: суть фінансової
безпеки підприємства вчені в основному розуміють як фінансову стійкість і як
захищеність від загроз; головною метою фінансової безпеки виступає
гарантування фінансової стійкості та максимально ефективного функціонування
підприємства у поточному періоді та високий потенціал розвитку у майбутньому;
головною умовою – здатність протистояти існуючим і виникаючим небезпекам та
загрозам, які здатні завдати фінансової шкоди підприємству. Визначення
особливостей формування стратегії фінансово-економічної безпеки підприємства
доцільно розпочати з аналізу концептуальних підходів щодо визначення
сутнісної характеристики даного поняття.
Поняття «стратегія» увійшло до управлінських термінів у 50-ті роки XX
століття. Саме в цей час відбувається перехід до переосмислення поняття
стратегії – від військового терміна у вигляді «науки і мистецтва розгортання
засобів для бою» до економічного розуміння цього поняття. Запозичення
категорії «стратегія» з військового лексикону пояснюється тим, що підприємства
країн з ринковою економікою у 50-х роках минулого століття опинилися в
умовах, пов’язаних із насиченням ринку, зростанням конкуренції.
Зважаючи на це, досить важливим є усвідомлення самої сутності стратегії
фінансово-економічної безпеки та визначення умов її формування. На сьогодні в
економічній літературі немає єдиного погляду щодо трактування поняття
«стратегія фінансово-економічної безпеки» (табл. 1).
Таким чином, стратегія фінансово-економічної безпеки підприємства являє
собою функціональну стратегію, яка передбачає формування стратегічних цілей і
завдань фінансово-економічної безпеки підприємства і включає сукупність
засобів та інструментів, спрямованих на формування і розподіл фінансових
ресурсів для забезпечення захисту фінансово-економічних інтересів
підприємства, нейтралізації негативного впливу загроз та ризиків, досягнення
підприємством фінансової стійкості та економічного зростання в умовах
динамічності зовнішнього середовища. Важливе значення для формування
стратегії має врахування факторів ризику.
Кожне підприємство, виходячи з конкретної ситуації, повинно визначити
найбільш небезпечні з факторів зовнішнього та внутрішнього впливу і виробити
систему заходів щодо їх своєчасного виявлення, попередження чи послаблення.
В ході аналізу цих факторів відбувається виявлення потенційних і реальних
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небезпек і загроз, причин і джерел їх зародження, формулюється проблемна
ситуація і відбувається опрацювання попередніх заходів щодо їх усунення.
Таблиця 1
Підходи щодо визначення поняття
«стратегія фінансово-економічної безпеки підприємства»
Автори, джерела

Сутнісна характеристика

Є. Картузов [1, с. 177]

Стратегія забезпечення фінансової безпеки підприємства – це науковометодичний інструмент (технологія), який включає визначення
стратегічних фінансових цілей (у вигляді фінансових інтересів), вибір
ефективних напрямів, форм і методів їх досягнення й механізм реагування
на зміни у зовнішньому середовищі і внутрішньому стані фінансової
діяльності.
Стратегія забезпечення фінансової безпеки – це спосіб (інструмент)
формування та реалізації цілей фінансово-господарської діяльності
підприємства, спрямований на досягнення безперервного та адаптованого
до просторово-часових змін процесу трансформації капіталу (джерел
фінансування господарської діяльності) в капітальні блага (матеріальні
ресурси, готову продукцію, грошові кошти) з урахуванням його фінансової
стійкості, фінансової стабільності, ринкової активності та конкурентних
переваг.
Стратегія управління фінансовою безпекою – система послідовних
управлінських рішень, яка забезпечує динамічний стан захищеності,
конкурентостійкості та стабільного розвитку підприємства через
сукупність цілеспрямованих впливів на стан фінансової безпеки
підприємства з метою ефективної реалізації загальної фінансовогосподарської стратегії, місії підприємства та досягнення визначених
стратегічних цілей.
Стратегія фінансової безпеки – модель функціонування та розвитку, в
рамках якої ставляться певні цілі та завдання в розрізі видів діяльності, на
основі визначення фінансових інтересів, ідентифікації та аналізу
внутрішніх і зовнішніх загроз фінансовій безпеці, наявності достатнього
ресурсного забезпечення, а також розробляються та здійснюються заходи,
спрямовані на реалізацію намічених цілей та завдань.
Стратегія забезпечення фінансової безпеки – це один з видів
функціональної стратегії підприємства, що забезпечує його зростання і
захист фінансових інтересів від різних загроз шляхом формування
довгострокових напрямів розвитку.

Є. Орєхова
[1, с. 128]

Т. Олексюк
[3, с. 441-442]

О. Папка [4, с. 162]

Л. Запорожцева,
М. Рябих
[5, с. 1637]

У сучасних умовах перед кожним підприємством гостро постає проблема
забезпечення його фінансово-економічної безпеки. Кризові явища на ринку
товарів та послуг, зростаюча конкуренція серед підприємств, розширення спектра
ризиків та загроз – все це потребує від кожного підприємства створення і
застосування адаптованої до подібних явищ стратегії забезпечення їх фінансовоекономічної безпеки.
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РОЛЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Пилипчук А. Ю., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Воронко О. С.
Львівський торговельно-економічний університет
Основним джерелом доходів найманих працівників є і надалі залишатиметься
заробітна плата. На сьогодні саме заробітній платі належить переважаюче
значення в мотиваційному механізмі. Заробітну плату як економічну категорію
відносять до найскладніших. У науковій економічній літературі можна побачити
понад два десятки визначень заробітної плати. Найпоширенішими є визначення
як частки суспільного продукту (національного доходу), що розподіляється за
працею між окремими працівниками.
Розглядаючи ринкову економіку, слід зазначити, що її основою є фінанси,
підприємницька діяльність, різні форми власності та види діяльності, а
мотивацією праці - заробітна плата - винагорода, яку одержує власник робочої
сили за свою працю, або ціна, яку платить підприємець працівникові за його
працю [1, с. 135].
Навколо поняття заробітної плати постійно велися дискусії щодо її сутності,
робилися спроби дати найбільш вичерпне її визначення, обґрунтувати принципи
організації, переглянути або уточнити складові механізму функціонування.
Заробітна плата як економічна категорія належить до найскладніших. Поряд із
такими категоріями, як прибуток, податки, зайнятість, вона є одним з головних
елементів, своєрідним “нервовим центром” суспільного організму.
За нинішніх умов, як правило, її поділяють на:
- номінальну заробітну плату, яку одержує працівник у грошовій формі за
виконану роботу або витрачений час;
- реальну заробітну плату, що являє собою кількість товарів і послуг, які
можна придбати за номінальну заробітну плату, або це «купівельна
спроможність» номінальної заробітної плати.
Невідповідність реальної зарплати прожитковому рівню спонукає десятки
мільйонів висококваліфікованих працівників здійснювати маятникову міграцію в
інші країни для пошуку більшої зарплати.
Чи діє у сучасній економічній системі, базованій на багатоманітності форм
власності й господарювання, а отже, в економіці змішаного типу, закон розподілу
за працею, чи його дія припиняється й розподільні відносини стосовно найманих
працівників регулюються виключно законом розподілу за вартістю (ціною)
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робочої сили? Відповідь на це питання має суттєве як теоретичне, так і практичне
значення, оскільки становлення в Україні ринкової економічної системи, а отже,
й нової організації заробітної плати, потребує всебічного розгляду природи цієї
складної категорії, з’ясування механізмів її формування. Правильна організація
оплати праці передбачає додержання певних принципів:
 Принцип оплати праці за кількість і якість. Це означає, що при оплаті
праці повинні враховуватися кількість виробленої продукції і складність її
виготовлення, важливість, якісні характеристики.
 Принцип підвищення рівня оплати праці. На скільки зростає
продуктивність праці, настільки ж підвищується заробітна плата працівників.
Звернімося до визначень заробітної плати. Найпоширенішими є визначення як
частки суспільного продукту (національного доходу), що розподіляється за
працею між окремими працівниками. Так, у словнику-довіднику з питань
заробітної плати, виданому в середині 80-х років, читаємо: “Заробітна плата виражена в грошах частка робітників і службовців у фонді індивідуального
споживання національного доходу, становить основну форму необхідного
продукту і розподіляється відповідно до кількості і якості витраченої ними праці
в суспільному виробництві”.
“Заробітна плата, - зазначають науковці Покатаєва О. В., Г. О. Кошулинська,
— це частка сукупного суспільного продукту в грошовому вираженні, що
виділяється державою для задоволення особистих потреб робітників і службовців
і розподіляється між ними відповідно до кількості і якості витраченої праці” [2, с.
105].
В.Г. Ротань подає наступне визначення: “Заробітна плата - це основна форма
оплати праці за виконані роботи або надані послуги згідно трудового договору
працівника, як правило, у грошовій формі” [3, с. 420].
Усім цим підходам до розуміння заробітної плати властивий ряд недоліків:
1. Такі визначення не відбивають суті заробітної плати, а лише вказують на
один із принципів розподілу частини суспільного продукту (національного
доходу) між учасниками виробництва.
2. Недостатньо точно й конкретно визначаються джерела заробітної плати
(сукупний суспільний продукт, національний дохід тощо).
3. З визначень випливає, що заробітна плата розподіляється лише за
кількістю та якістю праці, що не відповідає дійсності.
Для повнішого розуміння сутності заробітної плати як категорії ринкової
економіки треба звернути увагу на такі принципові положення:
1) по-перше, заробітна плата формується на межі (на стику) відношень сфери
безпосереднього виробництва і відношень обміну робочої сили;
2) по-друге, заробітна плата має забезпечувати об’єктивно необхідний для
відтворення робочої сили й ефективного функціонування виробництва обсяг
життєвих благ, які працівник має отримати в обмін на свою працю;
3) по-третє, заробітна плата є водночас і макро-, і мікроекономічною
категорією;
4) по-четверте, заробітна плата - це важлива складова виробництва, її рівень
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пов’язаний як із потребами працівника, так і з процесом виробництва, його
результатом, оскільки джерела коштів на відтворення робочої сили створюються
у сфері виробництва і їхнє формування не виходить за межі конкретного
підприємства.
Спираючись на ці вихідні положення, зробимо спробу сформулювати поняття
про сутність заробітної плати, що відповідає сучасним економічним умовам. На
нашу думку, це можна зробити за умов розгляду заробітної плати принаймні з
п’яти позицій.
По-перше, заробітна плата — це економічна категорія, що відображає
відносини між власником підприємства (або його представником) і найманим
працівником з приводу розподілу новоствореної вартості (доходу).
По-друге, заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, в грошовому вираженні, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним
орган сплачує працівникові за виконану ним роботу. Відтак заробітна плата
залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей
працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства в
цілому. Джерелом коштів на оплату праці є власні кошти — дохід підприємства.
По-третє, заробітна плата в сучасному товарному виробництві, що базується
на найманій робочій силі, є елементом ринку праці, що виступає як ціна, за якою
найманий працівник продає свою робочу силу. Заробітна плата виражає ринкову
вартість використання найманої робочої сили.
По-четверте, заробітна плата для найманого працівника — це його трудовий
дохід, який він отримує в результаті реалізації здатності до праці і який має
забезпечити об’єктивно необхідне відтворення робочої сили.
По-п’яте, заробітна плата для підприємства - це елемент витрат на
виробництво, що включаються до собівартості продукції, робіт (послуг), і
водночас головний чинник забезпечення матеріальної зацікавленості працівників
у досягненні високих кінцевих результатів праці.
Винятково важлива роль заробітної плати в механізмі функціонування
ринкової економіки зумовлена тим, що вона має виконувати принаймні чотири
основні функції, а саме:
- джерела коштів для розширеного відтворення робочої сили (відтворювальна
функція);
- основної ланки мотивації високоефективної праці, встановлення
безпосередньої залежності заробітної плати від кількості та якості праці кожного
працівника, його трудового внеску (стимулююча функція);
- засобу перерозподілу робочої сили з урахуванням ринкової кон’юнктури
(регулююча функція);
- забезпечення соціальної справедливості, однакової винагороди за однакову
працю (соціальна функція).
Отже, заробітна плата має бути водночас і “годувальницею”, і “пряником”, і
“батогом”, і “кермом”. Ці функції заробітної плати тісно взаємозв’язані, і лише за
їхньої сукупної наявності досягається ефективна організація заробітної плати.
Протягом багатьох років заробітна плата в Україні підтримувалася на соціально
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низькому рівні. Штучне стримування заробітної плати призвело до того, що нині
витрати на заробітну плату в Україні у розрахунку на одиницю валового
національного продукту майже вдвічі нижчі, ніж у країнах із розвиненою
ринковою економікою. Разом з тим, трудомісткість виготовлення продукції
перевищує досягнуту в цих країнах інколи у 3-4 рази.
Загальновідомо, що заробітна плата повинна безпосередньо залежати від
результатів праці і в той же час впливати на показники трудової діяльності,
стимулювати розвиток суспільного виробництва, ефективність роботи,
досягнення більш високих кількісних і якісних результатів праці. Однак із певних
причин останнім часом заробітна плата в Україні практично втратила ці функції,
що не дозволяє ефективно впливати на процеси стримування падіння
виробництва і досягнення більш-менш впевненої стабілізації в економіці.
Ми вважаємо, що в обставинах, які склалися, необхідно провести реформу
праці на основі кардинальної зміни принципів її організації, оскільки це створює
базу мотиваційному механізму підвищення трудової активності працівників.
Тому дуже важливо розробити такий механізм управління трудовою діяльністю,
який би дозволив працівникам вважати роботу не лише засобом добування хліба,
але й способом поєднувати вміння якісно працювати з відповідною матеріальною
винагородою за свою працю і моральним задоволенням.
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1.

ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
Плитин Б. В., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Юсипович О. І.
Львівський торговельно-економічний університет
В сучасних умовах основою успішного функціонування підприємств є їх
фінансова стійкість. Кожне підприємство має забезпечувати достатній обсяг
фінансових ресурсів та таке їх розміщення, за якого воно стабільно зберігало б
здатність виконувати свої фінансові зобов’язання перед діловими партнерами,
державою, власниками, найманими працівниками.
Фінансова стійкість суб’єктів господарювання є важливою характеристикою
будь-якої економічної системи. Фінансова стійкість означає ефективне фінансове
управління підприємством. Якщо підприємство фінансово стійке, то воно здатне
реагувати на несподівані зміни ринкової кон’юнктури. Більше того, чим вища
його стійкість, тим більше переваг у нього перед іншими підприємствами тієї ж
галузі економіки у залученні інвестицій і одержанні кредитів на вигідних умовах.
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Питання забезпечення фінансової стійкості підприємства досліджувало багато
вчених-економістів як вітчизняних, так і зарубіжних, зокрема Базілінська О. Я.,
Бланк І. А., Власюк Н. І., Грабовецький Б. Є., Кривицька О. Р., Партин Г. О.,
Поддєрьогін А. М., Савицька Г. В., Філімоненков О. С., але, зважаючи на його
актуальність, в сучасних умовах вивчення чинників забезпечення фінансової
стійкості є доцільним та своєчасним.
На думку Грабовецького Б. Є., фінансова стійкість – це рівновага між
власними та залученими засобами, надійно гарантована платоспроможність,
незалежність від випадковостей ринкової кон’юнктури і партнерів, довіра
кредиторів і інвесторів, наявність такої величини прибутку, який би забезпечив
самофінансування [3]. Н. І. Власюк стверджує, що фінансова стійкість – це такий
стан фінансових ресурсів, їх розподіл і використання, який забезпечує розвиток
підприємства на основі зростання прибутку і капіталу при збереженні
платоспроможності і кредитоспроможності в умовах припустимого рівня ризику
[2].
Базілінська О. Я. пропонує визначення фінансової стійкості суб’єкта
господарювання як його властивості, яка відображає в процесі взаємодії зовнішніх
і внутрішніх чинників впливу на досягнення стану фінансової рівноваги і
здатність не лише утримувати на відповідному рівні протягом деякого часу
основні характеристики діяльності підприємства, але і функціонувати і
розвиватися. З даного визначення чітко випливає, що на фінансову стійкість
впливають зовнішні і внутрішні чинники. Ступінь впливу даних чинників і
фінансових ризиків на діяльність підприємства залежить від кон’юнктури ринку і
зміни економіко-політичної ситуації в країні [1].
Отже, фінансова стійкість підприємства залежить від низки внутрішніх та
зовнішніх чинників.
Перерахуємо внутрішні чинники, які впливають на фінансову стійкість
підприємства:
 організаційна структура управління підприємством, яка впливає на фінансову
стійкість через систему прийняття рішень. Якщо таки структура є неефективною
або нераціональною (не забезпечує швидкого прийняття управлінських рішень,
неефективні внутрішні комунікації), то вона негативно впливає на фінансову
стійкість підприємства;
 кваліфікація персоналу підприємства, яка безпосередньо пов’язана з іншими
внутрішніми чинниками;
 взаємовідносини з постачальниками і покупцями. Якщо існують чіткі
домовленості, надійні постачальники та відповідальні покупці, якщо відносини з
ними належним чином організовані, то це дає змогу підприємству вчасно
поставити готову продукцію та закупити сировину і матеріали, що відповідно
дозволяє отримати очікувані фінансові результати та забезпечити фінансову
стійкість підприємства;
 належність підприємства до певної галузі;
 структура продукції, що випускається, її частка в загальному
платоспроможному попиті;
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 якість продукції і послуг, яка впливає на обсяги продажу та на витрати
підприємства;
 організація грошових потоків підприємства, яка передбачає вчасність
грошових розрахунків з контрагентами, запобігання довготривалого відпливу
коштів;
 інформаційне забезпечення підприємства;
 техніка і технологія виробництва (підприємства, що першими впровадять
технічні новинки, часто отримують конкурентні переваги і мають можливість
нав’язувати умови проведення конкурентної гри. Запізнення у впровадженні
нових технічних рішень може привести підприємство до банкрутства).
До чинників зовнішнього середовища, які впливають на фінансову стійкість
підприємства, належать:
 макроекономічна ситуація (інфляція, рівень доходів на душу населення);
 податкове та інше законодавство (в сфері реклами, ліцензування діяльності,
забезпечення умов праці, виконання економічних вимог);
 політична та соціальна ситуація в країні;
 кон’юнктура ринку;
 платоспроможний попит;
 конкурентне середовище підприємства;
 технологічний розвиток.
Таким чином, фінансова стійкість охоплює сукупність чинників, що
забезпечують підприємству стан контрольованої рівноваги та здатність до
сталого економічного зростання шляхом ефективного управління діяльністю.
Якщо підприємство фінансово стійке, то воно має перевагу перед іншими
підприємствами того ж профілю в залученні інвестицій, в отриманні кредитів, у
виборі постачальників і в підборі кваліфікованих працівників.
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ BLOCKCHAIN В ТОРГІВЛІ:
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
Подорожняк Я М., бакалавр,
спеціальність «Державний фінансовий контроль»
Науковий керівник: к.т.н., доц. Совершенна І. О.
Київський національний торговельно-економічний університет
Останнім часом ми все частіше чуємо про технологію Blockchain. Але далеко
не всі розуміють, що ж вона з себе представляє та як працює.
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Загалом Blockchain (блокчейн) (від англ. Blockchain: block - блок, chain ланцюг) - це спосіб децентралізованого зберігання даних або цифровий реєстр
транзакцій, угод, контрактів. Якщо простіше, то уявіть собі таблицю, яка є
продубльованою в комп’ютерній мережі тисячі разів. Потім уявіть, що ця мережа
розроблена таким чином, що регулярно оновлює цю таблицю, - і у вас вже є
загальне уявлення про блокчейн [1].
Механізм роботи даної системи наступний: цифрові записи об’єднуються в
«блоки», які потім за допомогою складних математичних алгоритмів
криптографічно і хронологічно зв’язуються в «ланцюг». Кожен блок пов’язаний з
попереднім і містить у собі набір записів. Нові блоки завжди додаються строго в
кінець ланцюжка [1].
Важливим є процес шифрування, що відомий як хешування, виконується
великою кількістю різних комп’ютерів, що працюють в одній мережі. Якщо
результат незалежних обчислень кожного окремого комп’ютера буде однаковий,
то блоку присвоюється унікальна цифрова сигнатура (підпис). Як тільки
оновиться реєстр і буде утворено новий блок, він вже не може бути змінений.
Таким чином підробити його неможливо. До нього можна тільки додавати нові
записи. Важливо врахувати те, що реєстр оновлюється на всіх комп’ютерах у
мережі одночасно [2].
Інформація, що зберігається в даній революційній системі, існує як загальна і
постійно звірювана база даних. Такий спосіб використання мережі має очевидні
переваги. База даних Blockchain не зберігається в якомусь єдиному місці, а це
означає, що записи дійсно публічні і вони легко перевіряються. Не існує
централізованої версії цієї інформації, яку б міг пошкодити хакер. Копії
зберігаються на мільйонах комп’ютерів одночасно, і дані доступні для всіх
бажаючих в Інтернеті.
Виходячи з вищенаведеного, технологія блокчейн може застосовуватися як
інструмент для вирішення наступних завдань:
1. Спільний контроль над системою.
2. Надійна синхронізація даних.
3. Захист від підміни даних у результаті атак.
У більш широкому сенсі блокчейн є способом зберігання і безпечної передачі
будь-яких інформаційних блоків [2]:
- грошових переказів;
- контрактів, угод і договорів;
- конфіденційної інформації;
- прав власності;
- особистих даних громадянина;
- будь-яких інших файлів, що вимагають збереження і перевірки.
Не секрет, що технологія Blockchain широко реалізувалася при роботі з
віртуальною криптовалютою «Bitcoin».
Термін "криптовалюта" — переклад англійського "cryptocurrency", це
віртуальна валюта, захищена криптографією, тобто швидка і надійна система
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платежів і грошових переказів, базована на новітніх технологіях і
непідконтрольна жодному уряду [2].
Де може бути використаний блокчейн?
Підприємства торгівлі, фінансові та нефінансові установи можуть
використовувати цей новий метод не тільки для систематизації обліку, а й для
багатьох інших функцій. Ось деякі галузі, де блокчейн має потенціал забезпечити
прозорість, безпеку і високу швидкість обробки:
- Звітність та аудит.
- Процедура розгляду заяв та відповідей.
- Біржова торгівля і ринки.
- Банкомати та POS, обробка транзакцій у реальному часі.
- Інтернет-банкінг, кліринг і розрахунки.
- Посвідчення прав власності і багато іншого.
На даний момент Blockchain знайшла застосування і в оптовій торгівлі,
технологія тестується американським гігантом Wal-Mart у співпраці з компанією
IBM для відстеження поставок манго в США і м’ясної продукції в Китаї.
Блокчейн є ланцюжком із сформованих у процесі діяльності блоків транзакцій,
що дозволяє задіяним в процесі сторонам передавати один одному важливі дані
про продукт, наприклад про місця та способи його виробництва, і ділитися
інформацією на спеціально створеній для цього інтернет-платформі [3].
Найважливішим досягненням такого способу здійснення контролю за
поставками є можливість простежити повний шлях товару від виробника до
споживача, що знижує ризик потрапляння на прилавок неякісної і небезпечної
для здоров’я продукції. Наприклад, у 2006 році було потрібно задіяти сотні
слідчих, які витратили два тижні на пошуки виробника злоякісного шпинату,
намагаючись розібратися в паперовій тяганині. За умови використання технології
Блокчейн у постачанні продовольства процес пошуку і виробника, і контрагентів
буде займати лічені хвилини.
На сьогодні технологія Блокчейн використовується і в торгівлі дорогоцінним
камінням, що дозволяє уникнути появи на ринку так званих «конфліктних
матеріалів», здобутих незаконним шляхом.
Світовий лідер у галузі контейнерних перевезень - датська компанія Maersk тестує технологію Блокчейн для контролю за вантажами, що, за словами
керівництва, допоможе заощадити мільярди доларів у майбутньому за рахунок
усунення шахрайських схем і помилок при доставці [3].
Отже, якщо проаналізувати ринок, то можна побачити, що технологія
Blockchain вже активно тестується, використовується передовими компаніями у
сфері торгівлі і не тільки. Цей факт разом зі всіма перевагами, такими як
прозорість, надійність синхронізації даних, захист від підміни або пошкодження
даних у результаті хакерських атак, спільний контроль над системою та
можливість використання у будь-якій сфері господарювання, демонструють те,
що дану систему по праву можна назвати революційною та вона має величезний
потенціал як у сфері торгівлі, так і в інших сферах.
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Основною ж проблемою широкого застосування технології на практиці в
різних галузях людської діяльності залишається відсутність достатнього
фінансування, тому що великі міжнародні перевезення задіють велику кількість
організацій, таких як митниця, податкові служби, і посередників, - і всі вони
повинні бути підключені до системи Блокчейн, утворюючи ланцюжок.
Ще одна зі складностей у практичній реалізації технології Блокчейн полягає
у тому, що вона передбачає зміну типу управління і перехід від ієрархічної
моделі до плоскої, якій притаманна децентралізована система прийняття рішень
та прозорість процесу для його учасників. Очевидно, що це тягне за собою
необхідність переосмислення бізнес-процесів, підходів до управління і захисту
інформації.
Як результат - технологія робить непотрібними послуги посередників,
скорочуючи до мінімуму відстань між виробником і споживачем інформації. Але
це і представляє велику складність: бізнес не здатний миттєво змінити договірні
відносини, які складалися роками. Втім, це лише тимчасова перепона, оскільки з
часом дана технологія безсумнівно набуватиме все більшого поширення.
Таким чином, технологія Blockchain має широкі можливості застосування в
торгівлі і є кроком на шляху її розвитку в епоху цифрових технологій.
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА
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спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Андрейків Т. Я.
Львівський торговельно-економічний університет
В умовах посилення впливу фінансової та політичної кризи національної
економіки найважливішими чинниками успішного розвитку вітчизняних
підприємств у довгостроковій перспективі є наявність фундаментальної мети
розвитку і побудова ефективної системи управління їх фінансами, орієнтованої
на досягнення цієї мети.
Досвід розвинених країн, розвиток управлінських технологій, упровадження
вартісного підходу до управління бізнесом на українських підприємствах
переконливо довели, що пріоритетною метою розвитку підприємства є
максимізація його вартості [1].
Управління фінансовими ресурсами в ринкових умовах спрямоване на
підвищення ринкової вартості й інвестиційної привабливості підприємства.
Ефективне фінансове управління вимагає безперервності, послідовності і
комплексності використання методів і важелів, завдяки яким фінансовий
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механізм підприємства найкраще пристосовується до змін в умовах утвердження
ринкової економіки.
Однією з найважливіших ланок системи управління підприємством виступає
управління фінансовими ресурсами, адже саме вони виступають найголовнішим
стимулом здійснення господарської діяльності підприємством, а також
забезпечують всім необхідним виробничу, наукову, маркетингову діяльність,
сприяючи не тільки їх ефективному функціонуванню, але й всього підприємства
в цілому.
Відзначимо, що управління фінансовими ресурсами підприємств трактується
як [2]:
- один з найважливіших факторів забезпечення ефективної фінансовогосподарської діяльності підприємства в сучасних умовах;
- діяльність, що спрямована на оптимізацію фінансового механізму
підприємства, координування фінансових операцій, забезпечення їх
впорядкування та точного “балансування”;
- процес управлінських дій у сфері формування та використання грошових
коштів фондового та нефондового характеру.
Управління фінансовими ресурсами може бути спрямоване на досягнення
таких цілей: виживання фірми в умовах конкурентної боротьби; уникнення
банкрутства і великих фінансових невдач; лідерство в боротьбі з конкурентами;
збільшення ринкової вартості фірми; прийнятних темпів зростання економічного
потенціалу фірми; зростання обсягів виробництва та реалізації; збільшення
прибутку; зменшення витрат; забезпечення рентабельної діяльності і т.д.
Для формування механізму якісного та ефективного управління фінансовими
ресурсами підприємства необхідно дотримуватися принципів системності та
комплексності, що стає особливо актуальним у зв’язку з економічною та
політичною нестабільністю у світі, глобалізацією бізнесу, збільшенням
підприємницьких ризиків та жорсткістю конкуренції. Рівень фінансового
потенціалу й умови фінансових ринків розширюють або обмежують можливості
формування підприємствами достатнього обсягу фінансових ресурсів. Все це
зумовлює необхідність розробки ефективної політики управління фінансовими
ресурсами як одного з найважливіших елементів у загальній стратегії діяльності
та розвитку підприємств [2].
Раціональне управління фінансовими ресурсами підприємств повинно
включати такі етапи:
- виявлення та формулювання проблеми чи задачі управління фінансовими
ресурсами підприємств, що повинна бути вирішена на базі використання
минулого досвіду та наявних даних;
- прийняття управлінського рішення щодо використання фінансових ресурсів
та його реалізація;
- аналіз результатів прийнятого рішення з погляду можливих способів його
модифікації чи зміни, а також врахування його результатів у процесі
нагромадження досвіду, який може бути використаний у майбутньому.
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Перехід економіки нашої країни до ринкових відносин сьогодні зумовлює
необхідність максимально ефективного управління фінансовими ресурсами, яка,
у свою чергу, суттєво залежить від обґрунтованості застосовуваних методів
управління. Тому вкрай необхідним є формування такого механізму управління
фінансовими ресурсами підприємств, який спроможний забезпечити ефективне
застосування таких інструментів, засобів та методів, як: самоокупність, змішане
фінансування, державна фінансова підтримка, пільгове оподаткування,
страхування, комплексна оцінка; аналіз та інтерпретація отриманих результатів;
планування і прогнозування; розподіл ресурсів, витрат та результатів;
ціноутворення; управління ризиком [3].
Крім того, основним напрямком управління фінансовими ресурсами
підприємства є оптимізація використання ресурсів підприємства. Оптимальний
варіант формування та використання фінансових ресурсів базується на
застосуванні системно-аналітичного підходу до управління фінансами. В основу
цього підходу покладається доцільність управлінського рішення, яке
визначається ситуацією, яка формується під впливом факторів внутрішнього та
зовнішнього середовища.
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НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Радченко І. О., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: д.е.н., проф. Васильців Т. Г.
Львівський торговельно-економічний університет
Зміни, характерні для сучасного етапу розвитку національного господарства
України (посилення глобалізаційних та євроінтеграційних процесів, входження на
внутрішній ринок провідних міжнародних суб’єктів ритейлу, інвестування
зарубіжного капіталу та посилення конкуренції і концентрації, ускладнення
господарювання традиційних роздрібних торговельних підприємств в умовах
переходу до організації бізнес-процесів на засадах широкого застосування
інформаційних та інтернет-технологій, електронних засобів комунікацій та
розрахунків), об’єктивно чи не в першу чергу позначилися саме на функціонуванні
вітчизняних підприємств. Наслідком цього стали втрати позицій вітчизняних
підприємств на внутрішньому споживчому ринку, посилення імпортозалежності,
погіршення якості обслуговування населення та реалізації підприємствами базових
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соціальних і економічних функцій.
Відновлення та подальше зміцнення конкурентних позицій, підвищення
соціально-економічної ефективності підприємств потребує більш активного і
системного впровадження інновацій. Але однією з найважливіших передумов
інноваційної діяльності є її фінансове, зокрема інвестиційне забезпечення. Таким
чином обґрунтування теоретико-методичного та прикладного базису інвестування в
інноваційний розвиток підприємств в Україні набуває високої актуальності.
За результатами дослідження встановлено, що макроекономічні передумови в
Україні є недостатніми та здебільшого несприятливими для активізації науковотехнічної та інноваційної діяльності. Слабкими залишаються стимули до
здійснення інвестицій в інновації, збільшення обсягів фінансування інноваційної
діяльності, не повністю сформовано мережу інституцій та коопераційних
відносин суб’єктів бізнесу та науково-дослідних інститутів і організацій. Як
наслідок, для України характерні мала частка інноваційно активних підприємств
та незначні обсяги продажу інноваційних товарів. Якісний інноваційний розвиток
галузі значно поступається кількісному. При інтенсивному розвитку торгової
мережі мало фінансується діяльність з впровадження інновацій у торговотехнологічний процес.
Встановлено, що керівництво лише 14,2 % інноваційно активних підприємств
(22,9 % загалом по економіці) ставить головним очікуваним результатом
інноваційної діяльності зниження рівня витрат праці, а скорочення матеріальних
витрат – 8,9 % та 20,8 % відповідно. Головна мета інноваційної діяльності має
спрямовуватися на отримання конкурентних переваг. Такими здебільшого є
краща якість та конкурентоспроможність товарів чи вища ефективність
господарювання шляхом зниження рівня витратомісткості і підвищення витратота капіталовіддачі. Відтак, те, що невелика кількість підприємств визначає такі
цілі пріоритетними при управлінні інноваціями, є негативним.
Це підтверджено результатами аналізу об’єктів дослідження – підприємств
роздрібної торгівлі м. Львова. Хоча й позитивно, що на аналізованих суб’єктах
господарювання, починаючи після завершення світової фінансово-економічної
кризи, спостерігається покращення важливих характеристик обсягів та рівня
інноваційної діяльності. Втім, їх значення у 2017 р. погіршилися та, відповідно,
інноваційна активність підприємств залишалася невисокою. Йдеться про малі
витрати підприємств на здійснення інноваційних заходів (їх рівень до
товарообороту становив від 0,8 % до 3,4 %), невисоку частку працівників,
задіяних в інноваційній діяльності (від 10,0 % до 20,0 %), низьку активність з
розробки, реєстрації і використання об’єктів інтелектуальної власності, малі
обсяги реалізованих інноваційних товарів (частка яких у загальному роздрібному
товарообороті не перевищувала 4,5 %). Позаяк досить збалансованою була
структура витрат на інноваційну діяльність, де частка витрат на торгово-технологічні
інновації становила 33,4 %, на ринкові – 25,5 %, на маркетингові – 14,4 %, на товарні
та управлінські – 10,1 % і 10,2 % відповідно, на соціальні – 6,4 %.
Інвестиційна активність як об’єктивно необхідна передумова інноваційної
діяльності підприємств залишається недостатньою. Встановлено, що основними
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перешкодами інвестиційної діяльності є недостатність або відсутність власних чи
прирівняних до власних фінансово-інвестиційних коштів (15,4 %), високий рівень
трансакційних витрат та складність проходження процедур державного погодження
інвестиційних проектів (13,5 %), складність доступу до зовнішніх джерел інвестицій
(13,1 %).
Серед причин недостатньої інвестиційно-інноваційної активності підприємств
чільне місце посідає низька ефективність управління нею, причому за усіма базовими
функціями. Подальше зростання інноваційної активності вітчизняних підприємств
пов’язане зі збалансуванням джерел (за рахунок власних коштів, коштів партнерів,
державної підтримки органів влади) та збільшенням обсягів фінансування
інноваційної діяльності, ширшим залученням персоналу до заходів з розробки і
прийняття нових ефективних рішень в організаційній, управлінській, маркетинговій
діяльності, при удосконаленні торгово-технологічного процесу, пошуком і
включенням до асортименту нових товарів, які мають інноваційну складову або
виготовлені з використанням інноваційних технологій.
На основі методу системного аналізу обґрунтовано інструменти інвестиційноінноваційної діяльності підприємств за відповідними механізмами. Зокрема, для
організаційно-інституційного механізму це удосконалення внутрішнього
статутно-правового регламентуючого забезпечення інвестиційно-інноваційної
діяльності, стратегічне і тактичне планування інноваційного розвитку та
підвищення його ефективності, посилення контролю та відповідальності
персоналу за ефективність використання інвестиційних ресурсів на інноваційні
цілі, створення інформаційно-аналітичного центру активізації інвестиційноінноваційної діяльності, організація «портфельного підходу» до бюджетування
інновацій, ініціювання створення та участь в регіональних і місцевих
інноваційних кластерах; економічного механізму – інвестування коштів в
розширення і модернізацію торгово-технологічного процесу, підвищення
інноваційної активності інструментами фінансового інжинірингу, диверсифікація
джерел постачання та розширення асортименту інноваційних товарів, реалізація
інноваційних підходів до осучаснення комплексу маркетингу, впровадження
альтернативних форм фінансування реалізації інноваційних проектів, активізація
використання та оновлення необоротних активів відповідно до інноваційних
цілей; товарного механізму – запровадження систем управління інтернетмережевими відносинами з клієнтами та контактними аудиторіями,
започаткування практики розповсюдження інформаційно-комерційних боксів з
продажу товарів, нових підходів до політики продажу за результатами
сегментування ринку, впровадження брендинг-технологій у просуванні
інноваційних продуктів, проведення мерджер-операцій задля збільшення обсягів
продажу інноваційних товарів; соціально-психологічного механізму –
матеріально-грошове забезпечення персоналу за інноваційні розробки та
інвестиційні пропозиції, забезпечення нематеріальної мотивації персоналу за
підвищення ефективності інноваційної діяльності, реалізація соціальноекономічних програм розвитку інтелектуальної творчої та інноваційної
діяльності, забезпечення комерціалізації та правової захищеності результатів
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інтелектуальної власності, узгодження принципів торгового менеджменту з
інтелектуалізацією підприємства.
Вважаємо, що для вітчизняних підприємств перспективним засобом
підвищення ефективності їх інноваційної діяльності та покращення її
інвестиційного забезпечення є ініціювання створення виробничо-торговельних
регіональних інноваційних кластерів, що дозволяє перетворити їх на більш
інвестиційно привабливі бізнес-одиниці, досягти вищих фінансово-економічних
результатів, посилити коопераційні форми співробітництва, забезпечити
вертикально-горизонтальну інтеграцію, диверсифікувати форми і формати
торгівлі та створити, впровадити і комерціалізувати усі види інновацій.
ВПЛИВ РИЗИКІВ НА ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
Савчин О. І., магістр,
спеціальність «Менеджмент»
Науковий керівник: д.е.н., проф. Подольчак Н. Ю.
Національний університет «Львівська політехніка»
Невід’ємною частиною господарської діяльності будь-якого підприємства
незалежно від форми власності є господарський ризик, який визначається як
діяльність суб’єктів підприємств, що пов’язана з подоланням невизначеності в
ситуаціях неминучого вибору, у процесі якого є можливість оцінити ймовірність
досягнення бажаного результату чи невдачі, за умови відхилення від мети. Вплив
ризиків на діяльність підприємства можна поділити на негативний і позитивний.
Джерелом загроз є негативні чинники впливу, які спричиняють зниження рівня
економічної безпеки і можуть привести підприємство до критичної межі, тобто
до фінансової неспроможності його життєдіяльності. За сучасних умов
господарювання для підприємства важливо уникати можливих загроз і вчасно
ліквідувати шкідливі наслідки негативних явищ.
Чим складнішим і невизначенішим є навколишнє середовище, тим
актуальнішим є врахування ризику й управління ним. Багатогранність імовірних
ризиків обумовлена різноманітністю його джерел – чинників, що зумовлюють
невизначеність результатів [5]. Схематично процес прийняття рішень з
урахуванням можливих ризиків представлено на рис. 1.
Управління на підприємстві повинно бути спрямоване на збереження
виробничих ресурсів та отримання достатнього прибутку, який компенсує ризики
господарської діяльності [13].
Управлінські рішення, що приймаються керівниками підприємств із питань
забезпечення та постійного підвищення результативності їх функціонування,
завжди пов’язані з ризиком їх невиконання. Управління ризиками – це процес,
що включає в себе не тільки ризики, пов’язані з випадковою втратою, але й
фінансові, стратегічні, операційні та інші ризики [12]. Управління ризиками – це
те, як підприємства обирають для себе тип і рівень ризику [7], тому головне
завдання управління ризиками визначається можливістю встановити
альтернативи розвитку подій, оцінити ймовірність і наслідки їх настання.
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Рис. 1. Прийняття управлінських рішень з урахуванням методів
управління ризиками
Процес прийняття управлінських рішень передбачає якісний аналіз
(виявлення всіх ризиків, їх опис, класифікація і групування ризиків, аналіз
вихідних припущень); кількісний аналіз (формалізація, моделювання, розрахунок
та оцінювання ризиків); мінімізація ризиків (проектування стратегій, аналіз
альтернатив, вибір оптимальної стратегії, аналіз реалізації стратегії, опис ризиків,
класифікація і групування, аналіз припущень); контролінг (переоцінка і
коректування ризиків, прийняття оперативних рішень щодо відхилень). У
сучасних умовах, коли держава не несе відповідальності за зобов’язання
підприємства, для підприємств розширяється коло можливостей і збільшується
ступінь свободи у процесі прийняття управлінських рішень, а відповідно,
виникає необхідність обліку, аналізу й оцінки ризику в системі управління
підприємством [1]. Кожне підприємство намагається зменшити можливі збитки,
пов’язані з реалізацією ризиків. Для будь-якого підприємства управління
ризиком передбачає виявлення, аналіз і регулювання тих ризиків, які можуть
загрожувати майну й дохідності підприємства.
Отже, у сучасних умовах господарювання, що характеризуються високим
рівнем економічної невизначеності, досягнення стратегічних фінансових цілей та
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забезпечення довгострокової фінансової стійкості підприємства неможливе без
створення ефективної системи стратегічного фінансового менеджменту,
невід’ємним елементом якого є механізми та системи управління ризиками
зниження фінансової стійкості. Для того, щоб ефективно здійснювати
господарську діяльність, підприємствам потрібно не уникати ризику, а правильно
оцінювати його ступінь й управляти ним своєчасно, враховувати чинники ризику
при прийнятті управлінських рішень, забезпечувати адаптацію діяльності
підприємства до мінливих умов зовнішнього та внутрішнього середовища.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
ПІДПРИЄМСТВ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Салійчук Н. Ф., магістр,
спеціальність «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Власюк Н. І.
Львівський торговельно-економічний університет
У сучасних умовах господарювання ключовою проблемою багатьох
підприємств є ефективність їх функціонування та економічне зростання. Тому
все більшої актуальності набуває проблематика об’єктивного оцінювання
фінансового стану підприємств, яка б відображала його реальний стан із
висвітленням найбільш сильних сторін та акцентувала увагу на слабких ланках
функціонування суб’єкта господарювання та потенційних можливостях їх
усунення.
Дослідження особливостей оцінювання фінансового стану підприємств
проведено у працях таких вітчизняних вчених, як М. Я. Коробов, Г. О.
Крамаренко, Л. А. Лахтіонова, Є. В. Мних, В. В. Осмоловський, П. Я. Попович,
Н. В. Тарасенко, Г. В. Митрофанов, Л. Н. Чечевіцина та інші. Серед зарубіжних
вчених варто виділити праці Лі Лю, Ш. де Ковні, П. С. Роуз, Д. П. Уайтінг та
інших.
У сучасних умовах розвитку економічного сектору в Україні та формування
конкурентного середовища вкрай актуальним є об’єктивне оцінювання
фінансового стану підприємств, яке дає змогу системно проаналізувати рівень
фінансової стійкості, ліквідності, платоспроможності та ділової активності
суб’єктів господарювання. На жаль, у літературі немає єдиного підходу до такого
оцінювання, а існуючі методики потребують подальшого дослідження.
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Найбільша кількість дискусійних питань з аналізу фінансового стану виникає
при здійсненні аналітичного дослідження фінансової стійкості підприємства,
його ліквідності та платоспроможності.
Проведене дослідження методик аналізу фінансового стану за різними
авторами свідчить не лише про відсутність єдиної системи оціночних показників
для визначення ступеня стійкості фінансового стану підприємства, рівня
платоспроможності та ліквідності, але й про наявність різних назв для
показників, розрахованих за одним і тим же алгоритмом, та однакових назв для
індикаторів, обчислених різними способами.
Відмінності у назвах, методиці розрахунку фінансових коефіцієнтів, значні
коливання у нормативних значеннях фінансових коефіцієнтів вказують на те, що
методика фінансового аналізу в Україні є недостатньо розробленою, що
пояснюється такими основними причинами:
- на сьогоднішній день відсутня єдина методика розрахунку фінансових
показників, тому потрібно розробити нову уніфіковану методику, яка б
задовольнила широке коло користувачів [10, ст. 225];
- несистематизованість напрямів аналізу фінансового стану підприємства,
що не дозволяє побачити зміни у фінансовому стані або результатах
господарської діяльності та визначити тенденції і структуру таких змін, що, у
свою чергу, не вказує керівництву підприємства на загрози та можливості, які
йому властиві;
- відсутність диференціації нормативних значень показників за видами
економічної діяльності. Лише проф. Г. В. Митрофановим розроблена методика
оцінки фінансового стану на підставі нормативних значень фінансових
коефіцієнтів для підприємств машино- та верстатобудування, підприємств легкої
і харчової промисловості, підприємств сфери обігу, які враховують особливості
господарської діяльності кожної групи підприємств.
Щодо кількості показників, призначених для аналізу ліквідності, та методів їх
розрахунку, відзначимо, що більшість рекомендацій містять однаковий порядок
розрахунку відповідних коефіцієнтів. Однак існує ряд таких проблем, як
наприклад:
- коефіцієнт покриття, який різними авторами тлумачиться як коефіцієнт
загальної ліквідності, поточної ліквідності, що спричиняє ситуацію
невизначеності для аналітика;
- деякі автори пропонують коефіцієнт швидкої ліквідності розраховувати як
відношення суми грошових коштів підприємства, поточних фінансових
інвестицій та дебіторської заборгованості до поточних зобов’язань підприємства.
Інші автори взагалі не вносять даний коефіцієнт до аналізу ліквідності
підприємства, що є недоречним;
- показник власного оборотного капіталу має різну назву майже у всіх
авторів, і це збільшує невизначеність аналітика. Проте порядок розрахунку
однаковий: різниця між оборотними активами підприємства та його поточними
зобов’язаннями. Даний показник отримав наступні назви: чистий оборотний
капітал, власні оборотні засоби, робочий капітал, власний оборотний капітал.
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Враховуючи те, що дані для розрахунку індикатора беруться з балансу
підприємства та ґрунтуючись на інтерпретації балансового рівняння (Актив –
Зобов’язання = Власний капітал), вважаємо, що найбільш доречною назвою
цього показника є «власний оборотний капітал підприємства».
Слід зазначити, що методика фінансового аналізу у світовій практиці в
основному склалася. Відмінності існують лише у послідовності застосовуваних
методів і прийомів, у переважанні тих чи інших напрямів аналізу. В Україні ж
розробки даної проблеми не відповідають вимогам комплексності, повноті
аналізу. Методичні рекомендації, що надаються різними відомствами і
міністерствами, спрямовані на аналіз фінансового стану у конкретних умовах,
наприклад при приватизації, санації, банкрутстві, аудиторських перевірках.
Однак більш доцільно було б розробити загальну методику аналізу діяльності
підприємства, доповнюючи її необхідними показниками при оцінюванні суб’єкта
господарювання за тих чи інших умов його діяльності.
Отже, забезпечення проведення аналізу фінансового стану є можливим за
наявності оптимального переліку показників та їхніх нормативних значень.
Пропонуємо при оцінюванні фінансового стану орієнтуватися на сукупність
показників, що комплексно характеризують майновий та фінансовий потенціал
(ліквідність і платоспроможність, фінансову стійкість), розвиток і
результативність діяльності підприємства (рух грошових коштів, ділову
активність, фінансові результати) та оцінку ймовірності банкрутства.
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ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТ ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
Стецюк Н. Я., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Мицак О. В.
Львівський торговельно-економічний університет
Сучасний стан розрахунків підприємств характеризується незадовільним
рівнем платіжної дисципліни суб’єктів економічної діяльності та вимагає
посилення їх контролю як із боку органів державної влади у сфері реалізації
економічної політики, так і з боку самих підприємств. Основним джерелом
інформації при цьому виступає фінансова інформація, що, своєю чергою, вимагає
підвищення якості інформаційно-аналітичного забезпечення управління
заборгованістю підприємств та запровадження сучасного інструментарію її
реалізації. За наявності на підприємстві розробленої політики управління
заборгованістю збільшуються його можливості щодо напрямів і сфер розширення
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діяльності, підвищувати її результативність, забезпечити фінансове зростання та
стабільність при формуванні допустимих рівнів фінансових ризиків.
Нестабільність та кризові явища стану економіки України збільшують
проблеми, що склалися у системі відносин між суб’єктами господарювання щодо
стану заборгованості в цілому. Незважаючи на деяке подолання кризи
неплатежів, обсяги дебіторської та кредиторської заборгованостей підприємств
залишаються значними та набагато перевищують їх величину в країнах із
стабільними
розвинутими
ринковими
відносинами.
Значна
частина
заборгованості формується у такій сфері діяльності як торгівля, яка інтенсивно
розвивається в період останнього десятиліття. Особливості торгівлі як галузі
діяльності та функції, що вона виконує в економіці, зумовлюють необхідність
особливої уваги до фінансового управління заборгованістю.
Місце і значення заборгованості у розвитку вітчизняного бізнесу проявляється
в її впливі на процеси формування доходів і витрат підприємств, оптимальності
руху грошових потоків, визначенні бази оподаткування та формуванні певного
рівня фінансової стабільності суб’єкта господарювання у цілому, що вимагає
дослідження її суті, виявлення характерних рис, що визначають її зміст та
особливості фінансового управління нею.
Узагальнюючи положення економічної теорії та практики розрахунків
сучасних підприємств, до сутнісних характерних особливостей заборгованості
слід віднести:
– виникає внаслідок розбалансування термінів надходження (виконання)
товарів, робіт, послуг покупцям (замовникам) та отримання грошової компенсації
її вартості;
 є об’єктивним явищем функціонування підприємства внаслідок існування
товарного або комерційного кредиту;
 слугує інструментом збутової політики підприємства;
 обсяг і рівень заборгованості свідчить про ефективність обрання каналів
надходження і реалізації товарів підприємства;
 спричиняє замороження високоліквідних активів підприємства та їх
відволікання з господарського обігу або слугує методом формування оборотного
капіталу підприємства;
 зумовлює необхідність фахового фінансового управління щодо залучення
коштів із зовнішніх джерел для фінансування господарської діяльності
підприємства. Це, своєю чергою, призводить до виникнення упущеної вигоди від
несвоєчасного використання власних коштів у господарській діяльності та
зростання витрат підприємства на фінансування відсотків за тимчасове
користування позиковим капіталом;
 є фінансовим інструментом, оскільки призводить до виникнення
фінансового активу у продавця та фінансового зобов’язання у покупця товарів,
робіт, послуг;
 слугує товаром на фінансових ринках.
Характерні риси заборгованості свідчать про наявність власної специфічної
сфери виникнення, особливість впливу на ефективність перебігу процесів
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фінансово-господарської діяльності підприємства та наслідки її нагромадження.
Відповідно, забезпечення належного рівня фінансового управління нею потребує
врахування перелічених специфічних рис заборгованості під час визначення та в
процесі формування фінансової політики підприємства.
З урахуванням наявних теоретичних підходів та сучасних реалій
господарської діяльності вітчизняних підприємств вважаємо найбільш повним
таке визначення сутності фінансової категорії «заборгованість» як інструмент,
який виникає внаслідок контрактних взаємовідносин підприємства з фізичними
та юридичними особами з приводу постачання та реалізації товарів, надання
послуг, виконання робіт та інших господарських операцій, надає право на
отримання грошових коштів у майбутньому за раніше здійснені операції
постачання, відображає заборгованість на користь постачальника на певну дату.
Крім того, з точки зору фінансового управління заборгованість відображає
ефективність розрахункової політики підприємства, характеризує обсяги
відволікання
або залучення фінансових ресурсів та слугує індикатором
фінансового стану суб’єкта господарювання. Запропоноване визначення дає
змогу більш комплексно описати сутність явища заборгованості, що слугує
інформаційною базою підвищення ефективності її фінансової політики.
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СЕКЦІЯ 9
ОСУЧАСНЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ
ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Біланич Р. І., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Калайтан Т. В.
Львівський торговельно-економічний університет
Підвищення ефективності діяльності підприємств неможливе без
удосконалення системи управління підприємством і, зокрема, управління
фінансовими результатами. Удосконалення системи управління підприємством
базується на використанні сучасних форм, методів і принципів, що ставлять нові
вимоги до формування неупередженої, повної, своєчасної, зрозумілої та корисної
обліково-аналітичної інформації про діяльність підприємства та його фінансові
результати. При цьому особливої актуальності набувають питання формування в
обліку та відображення у звітності таких показників фінансового результату, які
могли б повністю задовольнити інтереси зацікавленого користувача в даній
інформації.
Існують три методи визначення фінансового результату. Одним з них є метод
«витрати – випуск», що базується на моделі В. Леонтьєва. Другий метод
спирається на формулу балансу: актив дорівнює сумі власного капіталу і
зобов’язань. Третій – визначає фінансовий результат як зміну вартості чистих
активів на початок і кінець звітного періоду [5, с. 740]. Порядок визначення
фінансового результату на підприємствах України та відображення його у
фінансовій звітності регламентується НП(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності»; П(с)БО 15 «Дохід», П(с)БО 16 «Витрати», П(с)БО 17 «Податок на
прибуток» і трансформує систему обчислення фінансового результату відповідно
до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку – 8 «Облікові політики, зміни
в облікових політиках», 12 «Податки на прибуток», 18 «Дохід». Вітчизняні
підприємства розраховують фінансовий результат за методом «витрати –
випуск», і тому на його величині істотно позначаються чинники методологічного
і методичного характеру порядку визначення доходів і витрат, їх склад та оцінка
[1, с. 202].
Для визначення фінансового результату діяльності підприємства за звітний
період у бухгалтерському обліку формується й узагальнюється інформація про
доходи і витрати. Основним принципом обліку доходів і витрат є принцип
нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення
фінансового результату звітного періоду слід порівняти доходи звітного періоду з
витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і
витрати відображаються в обліку і звітності в момент їх виникнення, незалежно
від часу надходження і сплати грошей [2, п. 6].
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Доходи і витрати підприємства дуже різні за своїм економічним змістом, за
джерелами надходження і напрямами витрат, місцем виникнення тощо. Тому
доходи і витрати класифікуються (групуються) за різними ознаками залежно від
цілі використання інформації. Так, у бухгалтерському обліку й управлінському
обліку, як правило, діють різні підходи до групування доходів і витрат. У
бухгалтерському обліку доходи і витрати групуються в першу чергу за видами
діяльності (операційна, фінансова, інвестиційна). За таким підходом доходи і
витрати відображаються у І розділі «Фінансові результати» Звіту про фінансові
результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2.
Наявність інформації про доходи і витрати на бухгалтерських рахунках і
субрахунках, а також у Звіті форми № 2, у цілому задовольняє потреби
управління фінансовими результатами діяльності підприємства, але для дійсно
ефективного управління цієї інформації недостатньо.
З метою поглиблення аналітичності інформації про доходи і витрати
підприємствам доцільно більш широко використовувати субрахунки 2-го і
наступних порядків до рахунків і субрахунків 7-го і 9-го класів Плану рахунків.
Вирішенню проблеми облікового забезпечення інформацією потреб
управління фінансовими результатами сприяє сегментизація підприємства з
метою одержання інформації про доходи і витрати, фінансові результати в розрізі
окремих структурних підрозділів підприємства – сегментів. Методологічні засади
формування інформації про доходи, витрати, фінансові результати, активи і
зобов’язання звітних сегментів регламентуються П(с) 29 «Фінансова звітність за
сегментами» [3].
Сегменти визначаються підприємством на основі його організаційної
структури. Сегменти можуть бути географічними і господарськими.
Географічний сегмент – це відокремлювана частина діяльності підприємства,
тобто територіально відокремлений підрозділ підприємства, а господарський – це
відокремлювана частина діяльності підприємства, але територіально не
відокремлений підрозділ підприємства. Критерії визначення сегмента
географічним або господарським наведені в П(с) 29.
Порівнянням доходів і витрат сегмента визначається фінансовий результат
його діяльності. Аналіз фінансових результатів сегментів показує внесок кожного
з них – у результаті діяльності підприємства в цілому і сприяє прийняттю
управлінських рішень щодо прибутковості або збитковості окремих підрозділів.
Тобто інформація про фінансові результати діяльності сегментів є беззаперечно
корисною для управління фінансовими результатами діяльності підприємства.
Ще одним із напрямів підвищення рівня обліково-аналітичного забезпечення
управління фінансовими результатами є використання елементів управлінського
обліку. Дослідження проблеми формування в управлінському обліку інформації
для управління фінансовими результатами свідчать, що цьому процесу значно
сприяє створення на підприємстві центрів відповідальності [4, с. 111].
Позитивного ефекту від центрів відповідальності можна отримати тільки за
умови чіткої системи стимулювання їх діяльності. У системі управлінського
обліку доцільно використовувати елементи методу «директ-кост» («директ250

костинг»), який базується на класифікації витрат на змінні та постійні і включає в
себе облік витрат за їх видами, місцями виникнення й носіями, облік результатів
виробничої діяльності, а також аналіз витрат і результатів для прийняття
управлінських рішень.
Метод «директ-кост» дає можливість визначити маржинальний дохід і
проаналізувати вплив постійних витрат на фінансовий результат від реалізації
продукції (робіт, послуг), а також на фінансовий результат всієї операційної
діяльності, при врахуванні постійних витрат у складі адміністративних витрат і
витрат на збут.
Безумовно, підвищенню рівня управління фінансовими результатами сприяє і
систематичний економічний аналіз доходів, витрат, прибутку (збитку) шляхом
використання давно діючих методів і способів, наприклад порівняння з нормами,
кошторисами і вивчення структури цих показників та впливу окремих факторів
на них. Важливу інформацію для управління фінансовими результатами надає
аналіз рентабельності як окремих видів продукції (робіт, послуг), так і
рентабельності підприємства в цілому. При цьому слід використовувати
традиційні методи аналізу, які дають можливість визначити вплив окремих
факторів на рентабельність (цін, собівартості, обсягів і асортименту тощо).
Водночас слід використовувати і більш складні методи аналізу фінансових
результатів і рентабельності продукції і діяльності шляхом моделювання
процесів діяльності і використання алгоритмів аналітичної оцінки граничного
потенціалу прибутковості окремих видів продукції, а також аналізу
рентабельності як складової фінансової стійкості підприємства.
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ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ
НА ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Бецько К., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., проф. Медвідь Л. Г.
Львівський торговельно-економічний університет
Сучасні економічні перетворення, що відбуваються в хлібопекарській галузі,
вимагають вирішення багатьох технічних, виробничих та організаційних
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проблем. Витрати, які займають вагоме місце в процесі формування виробничої
собівартості продукції та встановленні ціни, відіграють центральну роль у
дослідженнях напрямів підвищення прибутковості та рентабельності
виробництва.
Враховуючи той факт, що величина витрат на виробництво продукції
безпосередньо впливає на прибутковість і рентабельність, на перший план
висувається питання забезпечення оптимального рівня витрат, зниження
собівартості продукції, яка виробляється. Досягти цього неможливо без чітко
налагодженої системи обліку витрат. Кризовий стан багатьох вітчизняних
підприємств харчової промисловості спонукає до змін у системі управління та
потребує вдосконалення теорії й практики вироблення стратегії діяльності.
Формування ефективної стратегії дає змогу підприємствам виживати у складних
ринкових умовах і є вкрай необхідним для тих галузей, які стратегічно важливі та
гарантують продовольчу безпеку країни. Однак, як свідчить досвід
функціонування підприємств хлібопекарської промисловості, спостерігається
спад обсягів промислового виробництва хліба і хлібобулочної продукції та
простежується зростання кількості збиткових підприємств.
На наш погляд, на хлібопекарських підприємствах основними проблемами
обліку витрат, які знижують ефективність їх використання, можна віднести:
 потребу в розробленні нових підходів щодо організації та методики обліку
витрат на виробництво хлібопекарської продукції;
 визначення фінансового результату підприємства, обліку позавиробничих
витрат, їх розподілу при визначенні повної собівартості продукції.
На основі проведеного дослідження можна стверджувати, що відповідно до
Методичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у
промисловості, затверджених наказом Міністерства промислової політики
України від 09.07.2007р., № 373 [1] в бухгалтерському обліку витрати
відображаються при дотриманні певних умов:
a) зменшення активів або збільшення зобов’язань;
б) визнання на підставі систематичного і раціонального розподілу
економічних вигод;
в) негайне визнання, якщо економічні вигоди не відповідають критеріям
активів;
г) можлива достовірна оцінка суми витрат.
Дотримання цієї умови означає, що оцінка витрат відбувається на підставі
П(с)БО [2].
Як бачимо, склад і найменування деяких статей витрат на практиці не
співпадають з рекомендованими П(с)БО. Дослідження частки кожної із статей в
загальній сумі витрат на виробництво хлібобулочних виробів дозволяє внести
пропозицію не відображати втрати від браку окремою статтею, оскільки сума
таких витрат надзвичайно мала й, до того ж, некондиційні, браковані вироби, як
правило, повторно використовуються для нового замісу. Незначними є також
витрати на упаковку, отже їх доцільно відображати у складі витрат на збут, а не
окремою статтею. Слід також відмітити, що специфіка діяльності підприємств
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різних галузей економіки вимагає внесення рекомендаційних уточнень щодо
застосування П(С)БО в кожній конкретній галузі діяльності, адже універсального
варіанта, здатного забезпечити всі необхідні вимоги, досягти неможливо.
Виходячи з цього, актуальною проблемою в сучасних умовах виступає уточнення
класифікації витрат і калькулювання собівартості хлібопекарської продукції в
контексті Національної реформи бухгалтерського обліку, що особливо
підкреслюється важливістю даної галузі економіки з точки зору задоволення
першочергової потреби людини – потреби в їжі [3].
Вирішення даної проблеми повинно розпочинатися з конкретизації таких
понять, як прямі та непрямі витрати. На жаль, у жодному з нині діючих П(с)БО,
включаючи П(с)БО-16, немає чіткого визначення категорії прямих витрат.
Знаходимо їх офіційне визначення лише в Методичних рекомендаціях з
формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості № 373 [1, с.
7] , в яких вказується, що це “витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені
до конкретного об’єкта витрат економічно доцільним шляхом”. Назвати таке
визначення вичерпним і зрозумілим не можна щонайменше з двох основних
причин. По-перше, вживання у ньому слова “безпосередньо” вже наштовхує на
думку про те, що ніяких проміжних розрахунків і етапів при віднесенні даних
витрат на об’єкт витрат не має бути. По-друге, буквальний зміст поняття
“економічно доцільним шляхом” передбачає і їх віднесення шляхом розподілу
пропорційно до певної бази.
Специфіка хлібопекарського виробництва включає в себе можливість
часткової реалізації некондиційної хлібобулочної продукції, яка користується
попитом у найменш соціально захищених верств населення: пенсіонерів і
безробітних. Така ситуація вимагає адекватного її відображення в обліку. Тому в
хлібопекарській промисловості рахунок 24 “Брак у виробництві” слід
деталізувати субрахунком 241 (чи іншим субрахунком залежно від вже існуючої
деталізації на підприємстві) “Некондиційна продукція, придатна для реалізації”.
Таким чином, актуальність вимог удосконалення стосується як первинного,
так і зведеного обліку, адже облік витрат на виробництво потрібен для
визначення суспільних витрат і одержаних результатів, його дані також
використовуються при обчисленні національного доходу, величини чистої
продукції, при співставленні міжгалузевих балансів. Діяльність хлібопекарських
підприємств значною мірою залежить від здатності адаптувати потенціал
підприємства до умов динамічного навколишнього середовища.
Вагоме місце у забезпеченні беззбиткової та рентабельної діяльності
підприємств займає співвідношення результатів і витрат господарювання. З
огляду на соціальну значущість продукції хлібопекарської промисловості та
постійне державне регулювання ціноутворення виникає необхідність у
підвищенні ефективності за рахунок зниження витрат. Однак актуальними
завданнями є формування стратегії зниження витрат на основі узагальнення
світового досвіду стратегічного управління витратами, критичного оцінювання
вітчизняного досвіду зниження витрат і адаптації до умов української економіки
досвіду зарубіжних країн.
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спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Чік М. Ю.
Львівський торговельно-економічний університет
В умовах конкуренції і ринкової нестабільності аналіз фінансового стану
підприємства проводиться з метою розроблення гнучкої стратегії і тактики
господарської поведінки, спрямованої на зміцнення його становища в ринковому
середовищі.
На сьогоднішній день питанням обліку та аналізу фінансових результатів
операційної діяльності присвячено чимало наукових праць вітчизняних та
зарубіжних вчених. Серед них: В. І. Бачинський, П. С. Безруких, Т. О.
Герасименко, Б. В. Гринів, О. В. Єфімова, В. В. Ковальов, Н. П. Кондраков, М. В.
Корягін, П. О. Куцик, Л. Г. Медвідь, В. О. Озеран, К. І. Редченко, В. В. Сопко, Я.
В. Соколов, Е. С. Хендріксен, але деякі аспекти розкриття інформації потребують
поглибленого та розширеного доопрацювання. Використанню фінансової
звітності для проведення аналізу та прийняття управлінських рішень присвячені
роботи таких науковців: Г. Г. Кирейцева, Є. В. Мниха, В. О. Подольської, Г. В.
Савицької, Ю. С. Цал-Цалко, О. В. Яріш та інших.
Фінансовий стан характеризується забезпеченістю підприємства фінансовими
ресурсами, раціональністю їх розміщення та ефективністю використання у
процесі розширеного відтворення, а також станом його фінансових
взаємовідносин і здатністю відповідати за своїми зобов’язаннями.
Для того, щоб оцінити фінансовий стан підприємства, використовують
систему показників, які розраховують на певну дату або за відповідний період на
основі звітності підприємств та інших джерел інформації.
Виокремлюють декілька груп фінансових показників, які використовуються
при здійсненні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства:
- показники майнового стану;
- показники фінансової стійкості;
- показники ліквідності і платоспроможності [1, с. 263].
Фінансовий стан підприємства є наслідком взаємодії всіх елементів системи
його фінансових відносин і визначається всією сукупністю виробничогосподарських чинників.
У процесі аналізу фінансового стану підприємства вивчають фактори, які
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впливають на фінансовий стан, виявляють напрями його зміцнення. За
результатами аналізу фінансовий стан може бути оцінений як стійкий, нестійкий
або кризовий.
Фінансовий стан підприємства вважається стійким за наявності таких
основних умов:
1) власний капітал підприємства є в обсязі, не меншому від його потреби, й
використовується за призначенням;
2) достатньою є сума власного капіталу підприємства в матеріальних
оборотних активах і насамперед в оплаті товарів;
3) розрахунки
за
зобов’язаннями
перед
банками,
бюджетом,
постачальниками, іншими кредиторами здійснюються своєчасно і без перебоїв.
Якщо ці умови в комплексі не дотримуються, підприємство має або буде мати
в найближчому майбутньому фінансові труднощі, а його фінансовий стан
нестійкий.
Аналіз майна підприємства має важливе значення, оскільки від його величини
та структури залежать обсяги діяльності, соціально-економічний розвиток
господарюючого суб’єкта, рівень платоспроможності, ліквідності та фінансова
стійкість.
Вивчення факторів фінансової стійкості підприємства зумовлює необхідність
внутрішнього аналізу стану й інтенсивності використання оборотних активів і
передусім товарних запасів, джерел їх фінансування, формування й використання
капіталу та резервів, доходів і фінансових результатів.
Загальна оцінка фінансового стану підприємства проводиться за допомогою
“читання” балансу (звіту про фінансовий стан). Під “читанням” балансу (звіту
про фінансовий стан) підприємства розуміють попереднє загальне ознайомлення
з підсумками роботи підприємства та його фінансовим станом.
Аналіз платоспроможності підприємства та ліквідності його активів дозволяє
отримати інформацію про фінансовий стан такого підприємства у
короткостроковій перспективі [2].
Ліквідність активів визначає платоспроможність підприємства. Вільних
коштів завжди має бути достатньо для погашення зобов’язань. Однак
підприємство може виявитися платоспроможним й у разі часткової чи навіть
повної відсутності грошових коштів, якщо воно здатне швидко реалізувати свої
негрошові активи та розплатитися з кредиторами. Таким чином, ліквідність – це
можливість з метою погашення зобов’язань використовувати наявні кошти або
швидко перетворювати їх у такі, або так само швидко генерувати доходи.
Метою аналізу ліквідності на підприємстві є визначення ступеня покриття
зобов’язань підприємства його активами, термін перетворення яких у гроші
відповідає терміну погашення зобов’язань. Чим коротшим є час, необхідний для
перетворення активів у наявні кошти, тим вища ліквідність активів. Ці показники
розраховуються в інтересах кредиторів, даючи можливість оцінити потенційну
здатність підприємства розраховуватися за своїми зобов’язаннями.
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Ліквідність
означає
безумовну
платоспроможність
підприємства,
передбачаючи рівність між активами та пасивами не тільки за сумами, а й за
термінами погашення зобов’язань.
У процесі аналізу ліквідності балансу ставиться завдання визначення
фактичної ліквідності, відповідності її нормативам, виявлення чинників, що
зумовили відхилення фактичного значення коефіцієнтів ліквідності з їх
нормативними значеннями.
Баланс вважається ліквідним, якщо виконуються такі умови:
АІ > П1, А2>П2, АЗ>ПЗ, А4<П4,
де А – активи; П – пасиви.
Платоспроможність підприємства, тобто його здатність вчасно розрахуватися
з боргами, визначається за допомогою коефіцієнтів ліквідності [3, c. 164].
Система показників, вибраних для оцінки фінансової забезпеченості,
відображає фінансовий стан підприємства у довгостроковій перспективі, тобто
його можливість підтримувати свою платоспроможність протягом тривалого
періоду – як мінімум на термін, відведений для впровадження певного проекту.
Вона характеризує загальну фінансову структуру підприємства і рівень його
залежності від кредиторів та інвесторів. Фінансова стабільність показує, чи
достатньо у підприємства власних коштів для покриття всіх зобов’язань, і дає
відповідь на запитання: скільки гривень/копійок власних коштів припадає на
кожну гривню позикових.
ВК
,
Кфс =
З
де Кфс – коефіцієнт фінансової стабільності;
ВК – власний капітал (з врахуванням забезпечень і резервів);
З – зобов’язання (включаючи доходи майбутніх періодів).
Фінансова незалежність (фінансова автономія) – коефіцієнт концентрації
капіталу на підприємстві, що відображує частку власників підприємства у
загальній сумі коштів, вкладених, а також реінвестованих у його діяльність:
ВК
,
Кфа =
ВБ
де Кфа – коефіцієнт фінансової автономії;
ВК – власний капітал (з врахуванням забезпечень і резервів);
ВБ – валюта балансу.
Коефіцієнт фінансової залежності – це показник, який є зворотним до
показника фінансової незалежності. Інша назва – коефіцієнт концентрації
позикового капіталу. Показує частку позикового (залученого) капіталу в
загальній сумі коштів, які має у своєму розпорядженні підприємство.
Таким чином, враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що
проведення аналізу фінансового стану підприємства дозволить йому зберегти
своє місце в системі конкурентної рівноваги, виконати статутні завдання й
отримати максимально можливий у цих умовах прибуток.
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РОЛЬ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
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Скоропада Ю. П., бакалавр,
спеціальність «Облік і аудит»
Науковий керівник: к.е.н. доц. Чабанюк О. М.
Львівський торговельно-економічний університет
На сучасному етапі фінансова звітність є основним джерелом інформації про
майновий та фінансовий стан підприємства, а також результати виробничогосподарської діяльності за звітний період. Відповідно до вимог Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку № 1 “Загальні вимоги до фінансової
звітності” фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, що містить
інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів
підприємства за звітний період [2].
Науковець Н. Ткаченко трактує фінансову (бухгалтерську) звітність як
сукупність форм звітності, складених на основі даних обліку з метою одержання
користувачем узагальненої інформації про підприємство [3, с. 822]. На думку П.
Хомина, “звітність є самостійною системою подання даних, необхідних для
інформаційного забезпечення менеджменту і в жодному разі не може вважатись
складовим елементом (прийомом) бухгалтерського обліку” [3, с. 14].
Дуже важливо правильно та своєчасно відображати облікові операції
підприємства, зокрема об’єктивно вести обліково-аналітичну роботу з
відображення витрат, доходів і фінансових результатів, у відповідні строки
складати та подавати сформовану звітність зацікавленим користувачам, як
зовнішнім, так і внутрішнім. Основною метою складання фінансової звітності є
надати користувачам для прийняття рішень повну, правдиву та неупереджену
інформацію про фінансовий стан, результати діяльності, рух грошових коштів та
зміни у власному капіталі підприємства, яка необхідна для прийняття рішень
щодо: участі в капіталі підприємства; придбання, продажу та володіння цінними
паперами; об’єктивної оцінки якості управління; здатності підприємства
своєчасно виконувати зобов’язання; забезпеченості зобов’язань підприємства;
визначення суми дивідендів; регулювання діяльності підприємства та ін.
У процесі планування дані фінансової звітності використовуються для
обґрунтування цілей і напрямів роботи, формування базових та моделювання
планових показників фінансово-господарської діяльності підприємства. На стадії
організації роботи вона впливає на процес збору первинних даних про факти
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господарського життя, методи й процедури їх обробки у системі фінансового
обліку. Відбувається деталізація завдань, процесів, окреслення інформаційних
вимог на виробничому рівні і щодо функцій працівників облікової служби. Також
фінансова звітність є засобом стимулювання управління підприємством. З її
допомогою здійснюють моніторинг, контроль, аналіз й оцінку досягнутих
підприємством результатів та при необхідності визначення коригувальних дій
[1].
Значення фінансової звітності неможливо переоцінити, адже це певний
підсумок проведеній роботі, результатом якої є або прибуток, або ж
невідповідність очікуванням. Для довгострокового функціонування підприємства
й отримання доходу важливою є також перевірка фінансової звітності, за
результатами якої можна не лише робити певні висновки по фінансових аспектах,
а й перевіряти кваліфікаційний рівень працівників, їхню сумлінність і чесність.
Отже, фінансова звітність завжди посідала особливе місце в управлінні
підприємством, тому що вона є основним джерелом інформації про стан
виробничо-фінансової діяльності, на основі чого приймають управлінські
рішення як внутрішні, так і зовнішні користувачі інформації. На підвищення ролі
фінансової звітності вплинули зміни в економічному середовищі, а також
розширення кола суб’єктів управління підприємством. Саме на підставі даних
фінансової звітності можна оцінити майновий стан, результати діяльності та
економічний потенціал суб’єкта господарювання, прогнозувати майбутні грошові
потоки та визначати вектори його розвитку, приймати ефективні управлінські
рішення.
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА
ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
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Підприємство незалежно від його правової форми працює для того, щоб
отримати прибуток. Для виготовлення кінцевої продукції, яку продадуть на
ринку, воно закуповує різного роду засоби виробництва, або ресурси. Витрати
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виробництва є вартістю ресурсів, залучених до виготовлення кінцевої продукції
підприємства.
Облік виробничих витрат є найважливішою ланкою бухгалтерського обліку
підприємства. Наявність витрат зумовлена тим, що ресурси є обмеженими та
можуть використовуватися за різним призначенням. Застосування певних
ресурсів для виробництва одного блага означає, що їх уже не можна вживати для
виробництва іншого блага. Іншими словами, витрати передбачають відмову від
можливості виробництва альтернативних товарів і послуг.
Висвітлюючи питання формування й обліку виробничих витрат, а також
віднесення їх на собівартість продукції, необхідно дати роз’яснення таким
суміжним поняттям, як витрати виробництва і валові витрати, виробнича та
повна собівартість продукції. Витрати виробництва – це спожиті у процесі
виробництва засоби виробництва, які втілюють у собі виконану роботу
(сировину, матеріали, амортизацію основних засобів, працю працівників,
зайнятих у теперішньому процесі виробництва).
Необхідно зазначити, що питання витрат на виробництво та калькулювання
собівартості продукції належать до питань управлінського, а не до фінансового
обліку, а тому саме вони будуть пріоритетними при плануванні ціни та прибутку
від реалізації. Оперативному обліку тут слід також віддати належне – він
дозволяє контролювати і регулювати операції з ресурсами виробництва у момент
їх здійснення. Поєднання управлінського обліку з оперативним дасть змогу
попередити негативні явища у витрачанні ресурсів до моменту їх виникнення.
Витрати і результати виробничої діяльності виступають основними об’єктами
управлінського обліку, тому його основою є облік витрат, реалізації (випуску) і
результатів за сегментами діяльності. Сегментом діяльності виступає позиція, за
якою визначається фінансовий результат.
Управлінський облік спрямовується на виявлення кінцевого результату за
внутрішніми сегментами діяльності (виробами, групами виробів, замовленнями,
центрами відповідальності, центрами прибутку і рентабельності), а також за
зовнішніми сегментами діяльності (каналами реалізації, категоріями споживачів,
зонами країни), причому інформація про діяльність окремих сегментів готується і
надається менеджерами у мінімальний строк або по мірі необхідності й
прийняття рішень.
Отже, облік витрат виробництва є визначальним у загальній системі
управлінського обліку. Вивчення праць вітчизняних та зарубіжних вчених
дозволяє облік витрат як певну економічну категорію визначати як систему
заходів із моніторингу, накопичення, аналізу та інтерпретації даних про витрати,
пов’язані з виробничим процесом з метою вироблення ефективних управлінських
рішень.
Проблемі обліку витрат завжди приділяють чимало уваги зарубіжні й
вітчизняні вчені. Такими, що охоплюють різні аспекти цієї проблеми, є праці
авторів: Т. М. Давидова, Т. М. Серікова, Н. М. Ткаченка та Ф. Ф. Бутинця.
Проблеми обліку та контролю витрат висвітлено у працях М. Т. Білухи, О. С.
Бородкіна, А. М. Герасимовича, М. В. Кужельного, В. Є. Ластовського, В. Г.
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Лінника, Ю. А. Литвина, Є. В. Мниха, Л. В. Нападовської, І. І. Пилипенка, В. В.
Сопка, М. Г. Чумаченка, В. Г. Швеця, В. О. Шевчука та інших вчених.
Метою дослідження є узагальнення та поглиблення методичних і теоретичних
питань та розробка пропозицій щодо вдосконалення обліку та контролю
виробничих витрат підприємства.
Організаційно-правовою основою формування собівартості продукції є
нормативно-правові акти, розроблені Верховною Радою України та самим
підприємством.
Методологічні та методичні засади формування інформації про витрати
підприємства в бухгалтерському обліку визначає П(с)БО 16 «Витрати» [1].
Відповідно до П(С)БО №16 витратами звітного періоду визнаються або
зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення
власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його
вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути
достовірно оцінені [1].
Великі підприємства корегують балансовий прибуток до оподаткування,
визначений за даними фінансового обліку на витрати у відповідності до
Податкового кодексу України [2].
На думку Волкової І. А., витрати підприємства на виробництво являють
собою важливий елемент відтворювального процесу первинної ланки та
відтворюють у собі витрати підприємства на всі спожиті ресурси на виробництво
продукції.
На нашу думку, можна погодитись із визначенням Скирпана О. П., Палюха М.
С., що витрати виробництва – це витрати різних видів економічних ресурсів
(сировини, праці, основних засобів, послуг), безпосередньо пов’язані з
виробництвом економічних благ.
Отже, одним із найважливіших показників господарської діяльності
підприємства є витрати. Вони дозволяють визначити ефективність та якість
роботи трудового колективу. Оптимізація витрат забезпечує дотримання режиму
економії, зростання продуктивності праці, скорочення непродуктивних витрат,
що дозволяє підвищити рентабельність. Прибуток підприємства безпосередньо
залежить від величини витрат. Зменшення їх шляхом ефективного управління без
заниження обсягів реалізації, валових доходів, якості торговельного
обслуговування зумовлює можливість збільшення прибутку.
Тому правильний облік витрат, своєчасний контроль за їх формуванням,
оперативний аналіз мають важливе значення для ефективного управління
витратами
підприємства,
а
введення
додаткових рахунків
обліку
загальновиробничих витрат для деталізації їх розподілу на постійні та змінні, а
також прийняття чіткої класифікації та розмежування між ними дозволить
удосконалити облік витрат на підприємстві.
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ЗНАЧЕННЯ І ЗАВДАННЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Дебопре В. О., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник : к.е.н., доц. Бойко Р. В.
Львівський торговельно-економічний університет
Підприємства і організації постійно поповнюються новими засобами праці
відповідно до вимог, досягнутого рівня технології виробництва, характеру і
обсягу виготовленої продукції. Відомості щодо наявності засобів праці і
постійний контроль за ефективним використанням мають велике значення в
управлінні виробничою діяльністю кожного підприємства. Цьому має сприяти
добре побудований і організований облік і контроль.
Облік основних засобів в Україні регламентується низкою нормативних і
методологічних документів. Особливе значення має Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" [2], яке визначає методологічні засади
формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби та інші
необоротні матеріальні активи, а також розкриття інформації про них у
фінансовій звітності. Норми П(С)БО 7 застосовуються підприємствами,
організаціями та іншими юридичними особами всіх форм власності (крім
бюджетних установ).
Вчені вказують, що перед бухгалтерським обліком основних засобів постає
низка завдань: правильне і своєчасне відображення в обліку операцій з
надходження, вибуття й переміщення основних засобів; контроль за їхньою
наявністю та збереженням у місцях експлуатації; своєчасне, правильне
документальне оформлення операцій з надходження основних засобів, їх
внутрішнього переміщення (з цеху в цех, зі складу на склад, з відділу у відділ
тощо), використання, вибуття (ліквідація, реалізація, безкоштовна передача);
своєчасне й точне обчислення зношення (амортизації) основних засобів і
правильне відображення його в обліку; визначення витрат на ремонт основних
засобів, а також контроль за раціональним використанням коштів, виділених з
цією метою; визначення результатів від ліквідації, а також збитків від списування
не повністю амортизованих об'єктів основних засобів; виявлення зайвих та
морально застарілих основних засобів; контроль за ефективністю використання,
пошуки резервів підвищення ефективності роботи машин, обладнання та ін.;
оперативне забезпечення керівництва підприємства необхідною інформацією про
стан основних засобів через автоматизацію обліково-обчислювальних робіт на
базі сучасних засобів обчислювальної техніки.
На наш погляд, окремі із них не є завданням бухгалтерського обліку, а
швидше функціями управління, зокрема виявлення зайвих і застарілих основних
засобів, підвищення ефективності роботи машин. Це важливо, адже бухгалтер не
може контролювати питання, які не належать до його обов’язків і фахової
підготовки.
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Облікова інформація повинна забезпечити реалізацію трьох основних функцій
управління:
- планування, яке дозволить сформувати порядок дій підприємства. На цьому
етапі обліковий апарат на основі даних здійснює постановку цілей отримання
найбільшого досягнення ефективності діяльності підприємств;
- контроль, який дозволяє своєчасно виявити належні відхилення від
планового стану господарського процесу;
- оцінка, при якій здійснюється вивчення фактичного стану підприємства,
з’ясовується, чи були досягнені поставлені цілі перед підприємством,
виявляються фактори, що впливають на невиконання цілей, визначається
правильність прийняття критеріїв планування чи контролю.
Основними завданнями бухгалтерського обліку основних засобів є: 1)
забезпечення своєчасного документального оформлення операцій в обліку щодо
надходження основних засобів, їх внутрішнього переміщення (з цеху в цех, із
складу в цех, з відділу у відділ тощо), вибуття (ліквідація, реалізація,
безкоштовна передача); 2) дотримання методики оцінки основних засобів; 3)
точне визначення результатів від ліквідації, а також збитків від списування, не
повністю амортизованих об’єктів основних засобів, що вибули з експлуатації, і
контроль правильності їх списання; 4) забезпечення правильності відображення
операцій з основними засобами на бухгалтерських рахунках, складання регістрів
бухгалтерського обліку та форм звітності; 5) здійснення бухгалтерського
контролю за збереженням основних засобів; 6) своєчасне нарахування та
відображення зносу (амортизації) основних засобів; 7) своєчасне відображення в
обліку витрат на ремонт (поточний і капітальний) основних засобів. Крім того,
завданням бухгалтерського обліку основних засобів є забезпечення
бухгалтерського контролю за ефективним використанням виробничих
майданчиків, обладнання, машин, транспортних засобів та інших засобів праці.
Основною метою аудиторської діяльності є підтвердження достовірності
фінансової звітності господарюючих суб’єктів і відповідності здійснених ними
фінансових і господарських операцій нормативним актам, які діють в Україні.
Аудит основних засобів передбачає виконання наступних завдань: 1) перевірка їх
наявності і технічного стану; 2) перевірка правильності оцінки основних фондів;
3) перевірка законності і правильності документального оформлення операцій
щодо поступлення, переміщення і вибуття; 4) перевірка правильності
нарахування і використання амортизаційних відрахувань; 5) перевірка
правильності визначення результатів від ліквідації; 6) перевірка правильності
визначення суми витрат на проведення всіх видів ремонтів, реконструкцій,
модернізації та інших видів поліпшення, які відносяться на валові видатки та
збільшення вартості основних засобів; 7) визначення положень щодо дотримання
правил формування регістрів бухгалтерського обліку, відображення інформації у
формах звітності; 8) перевірка виконання завдань за капітальними вкладеннями,
впровадженням нової; 9) перевірка ефективності використання основних засобів;
10) внесення пропозицій щодо покращення організації бухгалтерського обліку
основних засобів і підвищення ефективності їх використання.
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При проведенні аудиторської перевірки основних засобів необхідно
керуватися Законом України "Про аудиторську діяльність" [3], Міжнародними
стандартами аудиту [1], Законом України “Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні” [4], установчими документами підприємств і
організацій, рішеннями та наказами вищих органів управління тощо.
Значення обліку і аудиту основних засобів полягає в тому, що вони
створюють економічну інформацію для використання її внутрішніми і
зовнішніми користувачами. Для досягнення корисності інформації вона має
відповідати вимогам (якісним характеристикам). Тому на будь-якому
підприємстві необхідно досліджувати потреби користувачів інформації щодо
основних засобів.
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ОБЛІК ТА ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ТОВАРІВ У СИСТЕМІ
УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
Демків М. О., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: д.е.н., проф. Редченко К. І.
Львівський торговельно-економічний університет
Товарні операції для торговельного підприємства є основною статтею
оборотних коштів, за рахунок яких у процес торговельної діяльності (обороту)
підприємство отримує прибутки, які є метою та основою життєдіяльності
кожного підприємства, тому оперативний та достовірний облік їх на
підприємстві, внутрішній контроль є також невід’ємною частиною управління
підприємством, без якого неможливе досягнення цілей підприємства.
Процес реалізації товарів вимагає постійної наявності на підприємствах
торгівлі товарних запасів. Формування необхідних розмірів товарних запасів
дозволяє торговельному підприємству забезпечити стійкість асортименту
товарів, здійснювати певну цінову політику, підвищувати рівень задоволення
попиту в споживачів.
Вагомий внесок у дослідженні обліку і контролю товарів та їх значення у
системі управління підприємствами зробили як вітчизняні вчені-економісти: В. І.
Бачинський, Р. М. Воронко, О. С. Воронко, Н. М. Грабова, Т. О. Герасименко, Б.
В. Гринів, А. Г. Загородній, Й. В. Канак, М. В. Корягін, М. В. Кужельний, П. О
Куцик, Ф. Ф. Макарук, Є. В. Мних, О. А. Полянська, М. С. Пушкар, К. І.
Редченко, В. В. Сопко, Н. М. Ткаченко, Б. Ф. Усач, Р. Л. Хом’як, М. Г.
Чумаченко, так і зарубіжні вчені-економісти: А. Бабо, Ф. Вуд, К. Друрі, Роберт Н.
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Єнтоні, С. Котляров, В. В. Леонтьєв, Я. Соколов ти інші вчені. Дискусійність
багатьох теоретичних положень, практична значущість обліку та контролю
товарів, недостатній рівень їх дослідження з погляду сучасних потреб управління
обґрунтовують актуальність досліджень.
В ринкових умовах функціонування торгівля характеризується все більшим
ускладненням структури, що обумовлено збільшенням масштабів діяльності,
зростанням обсягу товарних мас, котрі циркулюють її каналами, збільшенням
кількості структурних елементів і розмаїттям їх зв’язків між собою та з
постачальниками. Всі перелічені обставини вимагають нових підходів до
управління підприємствами торгівлі і процесом товароруху загалом. В умовах,
що складаються, одним із головних напрямів ефективності функціонування
торговельного підприємства стає завдання важливого удосконалення управління
товарними запасами [2]
Ефективність управління товарними запасами підприємства обумовлюється
багатьма чинниками – як зовнішніми, що не залежать від діяльності
підприємства, так і внутрішніми, на які підприємство може та повинно активно
впливати. До зовнішніх чинників належать загальний стан економічної ситуації в
країні та регіоні, особливості та нестабільність податкового законодавства, умови
надання кредитів та процентні ставки, наявність цільового фінансування.
Однак не меншу роль відіграють внутрішні чинники, які підприємство
повинно активно використовувати з метою підвищення ефективності
використання обігових коштів [1].
Управління товарними ресурсами має два основні аспекти. Один стосується
забезпечення підприємства товарними запасами в достатній кількості, у
визначені терміни та в потрібному місці. Другий аспект пов’язаний з витратами
на підтримання певного рівня запасів. Виходячи з цих положень, рівень товарів
на підприємстві необхідно регулювати. Тому управління товарними ресурсами
слід розглядати через призму потреб управління товарообігом. Система
управління товарообігом включає чотири етапи управління, які повинні
виконуватись у строгій послідовності.
Перший етап – оцінка та прогнозування кон’юнктури споживчого ринку, в
основному базується на вивченні кон’юнктури ринку, попиту та пропозиції.
Другий етап процесу управління товарообігом – планування структури обсягу
реалізації товарів, який передбачає: вибір пріоритетних цілей розвитку
товарообігу на підприємстві; аналіз обсягу та структури реалізації товарів у
передплановому періоді; визначення планового обсягу реалізації товарів;
визначення планової структури реалізації товарів; оцінка розробленого плану
реалізації товарів та розробка заходів щодо здійснення плану реалізації товарів.
У системі управління товарними запасами центральне місце відводиться
нормуванню та плануванню їх обсягу, що є призначенням третього етапу процесу
управління товарними запасами. Його завданням є визначення такої величини
запасів та їх розміщення, що в плановому періоді й при даному обсязі
товарообороту й можливостях матеріально-технічної бази забезпечували б
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безперервне задоволення попиту населення з найменшими сукупностями витрат
щодо постачання та зберігання товарів.
Реалізація цього етапу передбачає: визначення цілей формування товарних
запасів на підприємстві; аналіз розміру, складу та обертання товарних запасів у
передплановому періоді; розробка нормативів товарних запасів; визначення
планової суми товарних запасів; оцінка ефективності розробленого плану
товарних запасів; забезпечення постійного контролю за станом товарних запасів
на підприємстві.
Слід зазначити: якщо спостерігається порушення економічно обґрунтованого
зв’язку між обсягом товарообороту та товарними запасами, виникають
понаднормативні запаси, які негативно впливають на фінансову діяльність
підприємства, з’являється додаткове вкладення обігових засобів, що призводить
до зниження прибутку, рентабельності та погіршення платоспроможності
підприємств [3].
Четвертий етап процесу управління товарними запасами – етап планування
надходження та закупівлі товарів на підприємство, що передбачає: аналіз
надходжень товарів на підприємство у передплановому періоді; визначення
планового обсягу та структури надходжень товарів на підприємство; визначення
планового обсягу та джерел закупівлі необхідних товарів; забезпечення
ритмічності надходжень товарів на підприємство.
Правильне управління товарними запасами суттєво впливає на фінансовий
стан торговельного підприємства. Присутність або відсутність товарних запасів
пов’язана як з доходами, так і витратами. Кожне підприємство вибирає форму
управління товарними запасами, виходячи з особистих потреб і поточного стану
споживчого попиту.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙ ЯК ОБ’ЄКТА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ
Клепар Т. В., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник доц. Бойко Р. В.
Львівський торговельно-економічний університет
Класифікація інвестицій може визначатися підходами до оцінки їх економічної
ефективності, вибором найпривабливішої сфери вкладання капіталу, аналізом
перспектив, що відкриваються при вкладенні капіталу в певні види діяльності,
рівнем відповідальності за отримані результати, необхідністю повнішого і
глибшого вивчення теорії та практики інвестування, а в кінцевому результаті –
метою самого інвестора (підприємства, фізичної особи, держави).
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Передусім слід виокремити інвестування реальне й фінансове. Це дві досить
різні сфери інвестиційного процесу, які мають не лише різні об’єкти інвестування
(саме за цією ознакою й визначається реальне або фінансове інвестування), а й
суттєві відмінності в самій технології процесу інвестування.
Реальні інвестиції – це вкладення коштів у реальні активи, як матеріальні
(будівлі, споруди, обладнання, приріст матеріально-виробничих запасів), так і
нематеріальні (ліцензії, патенти, права користування природними ресурсами,
«ноу-хау» тощо). До нематеріальних реальних інвестицій також належать
вкладення коштів на наукові дослідження та реалізацію їх результатів, які
називаються інноваціями.
В економічній літературі прийнято розрізняти «чисті реальні інвестиції», які
направляються на збільшення основного капіталу, а також утворення нових
основних та частини оборотних фондів як виробничого, так і невиробничого
призначення, та «валові реальні інвестиції», які відрізняються від «чистих» на
величину одноразових витрат, які забезпечують просте відтворення.
Під фінансовими інвестиціями розуміють вкладення коштів у різні фінансові
інструменти (активи), серед яких найголовнішу роль відіграють цінні папери,
зокрема акції та облігації. Фінансові інвестиції поділяються на прямі та непряміпортфельні.
Прямі інвестиції – безпосереднє вкладення коштів інвестором в об’єкти
інвестування. Пряме інвестування здійснюють підготовлені інвестори, які мають
достатньо інформації про об’єкт інвестування і знають механізм інвестування.
Прямі інвестиції, як правило, здійснюються у формі кредиту без інвестиційних
посередників з метою оволодіння контрольним пакетом акцій компанії. Пряма
інвестиція передбачає внесення коштів або майна до статутного фонду
юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані такою юридичною
особою.
Класифікація інвестицій здійснюється за допомогою наступних ознак.
1. За видами інвестиції поділяють на:
- виробничі інвестиції – вкладення у виробничі ресурси: основні засоби і
предмети праці;
- фінансові інвестиції – вкладення коштів у цінні папери, цільові банківські
вклади депозити, придбання паїв тощо. Найбільшу частку серед яких складають
цінні папери, включаючи кошти в банках;
- інтелектуальні інвестиції – вкладення коштів у об’єкти інтелектуальної
власності. Якщо інвестиції здійснюються з метою створення новинок або їх
впровадження у виробництво, то такі інвестиції називають інноваційними.
2. За цілями застосування інвестиції поділяють на реінвестиції (зміна старих
засобів) і нетто-інвестиції (придбання нових активів, розширення виробництва
тощо).
3. За характером участі в інвестуванні виділяють прямі і непрямі інвестиції
[3]. Під прямими інвестиціями розуміють безпосередньо участь інвестора у
вкладенні коштів у вибраний ним об’єкт. Непрямі інвестиції – це інвестиції, які
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пов’язані з інвестуванням, що опосередковуються інвестиційними або іншими
посередниками.
4. За терміном інвестування розрізняють короткострокові і довгострокові
інвестиції [1]. Короткострокові – вкладення капіталу на період до одного року
(короткострокові депозитні внески, купівля короткострокових ощадних
сертифікатів тощо). Довгострокові інвестиції – це вкладення коштів на період
понад один рік. Великі інвестиційні компанії розподіляють їх на чотири види: до
двох років; від двох до трьох років; від трьох до п’яти років; понад п’ять років.
5. За формою власності. Інвестиції поділяють на: приватні, державні, іноземні
і спільні [2]. До приватних інвестицій відносять вкладення коштів фізичними
особами або недержавними підприємствами. Державні інвестиції – це вкладення
коштів центральними або місцевими органами влади за рахунок бюджету,
позабюджетних фондів і позикових коштів та вкладення державних підприємств.
Іноземні інвестиції – це вкладення коштів іноземних громадян, юридичних осіб і
держави. Спільні інвестиції – це вкладення коштів резидентів і нерезидентів.
Наведена класифікація інвестицій відображає їх найістотніші ознаки та
дозволяє краще зрозуміти сутність різних видів інвестицій з метою їх обліку та
контролю.
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Козловська Г. П., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Чорненька О Б.
Українська академія друкарства
Ефективність реалізації фінансової політики підприємств залежить від
багатьох чинників, серед яких особлива роль належить обліку. Саме він
забезпечує отримання інформації щодо умов, процесів та результатів фінансовогосподарської діяльності суб’єктів господарювання. Постійна зміна економічних
і фінансових умов діяльності впливає на характер і напрями формування
необхідної облікової інформації. Належно побудований облік на підприємстві
дозволяє здійснювати постійний моніторинг за результатами та ефективністю
діяльності суб’єктів бізнесу.
Обліковий процес є постійною і однією з базових стадій у процесі управління
господарськими операціями. Водночас він є необхідною умовою ефективності
управління підприємства в цілому. Так само, як фінанси є основою суспільної
діяльності в будь-якій сфері і водночас відображають її матеріальну
результативність, так і облік у системі фінансових відносин виступає
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інструментом, за допомогою якого формується і супроводжується інформація
про фінансово-господарський процес. Особливе місце обліку як елемента в
системі управління підприємством зумовлюється його специфікою та функціями.
Об’єктивно властива фінансам здатність виражати специфічну сторону
фінансово-господарської діяльності в будь-якій сфері робить фінансовий облік
всеохоплюючим і загальним для всіх систем, підсистем і ланок суспільного
відтворення. Формально об’єктом фінансового обліку є всі первинні й
узагальнюючі процеси, що забезпечують процес формування, розподілу,
перерозподілу і використання фінансових ресурсів або відображають
результативність їх кругообігу. Фактичним об’єктом фінансового обліку є весь
процес фінансово-господарської діяльності. Саме цим і зумовлюється виключно
велика роль фінансового обліку в системі управління господарськими процесами.
Однією з передумов ефективного розвитку будь-якого підприємства
незалежно від форми власності, сфери функціонування, організаційної структури
є функціонування системи внутрішнього обліку і контролю. Вона визначається і
формується з врахуванням ряду умов, а саме:
- якість управління, тобто здатність керівництва ефективно планувати та
контролювати роботу;
- фаховість персоналу і його здатність чітко дотримуватися внутрішньої
корпоративної етики;
- наявність спеціалістів.
В системі управління фінансово-господарською діяльністю облік та контроль
поряд з організацією, плануванням, регулюванням і мотивацією, відноситься до
основних функцій, оскільки вони здійснюються у кожній системі і на кожному
рівні управління, інтегрують з кожною функцією управління, дозволяє виявити
наслідки управлінських рішень та організації їх виконання. Облік та контроль не
тільки дає інформацію з метою оцінки ступеня досягнення цілей, але є
обов’язковою умовою виникнення нового циклу або рівня управління.
Аналізуючи сутність і сферу обліку і контролю в управлінській діяльності,
можна стверджувати, що вони розвиваються відповідно до змін безпосередньо у
системі управління, будучи результатом зростання потреби системи
менеджменту на постійну, оперативну, повну, ретельну і перевірену інформацію.
У зв’язку з цим внутрішня облікова база постійно розширюється і все виразніше
виокремлюються її окремі різновиди.
Система фінансового обліку і контролю на підприємстві повинна
забезпечувати виконання встановлених форм і методів реалізації фінансових
відносин, аналізу їх ефективності та розробки пропозицій з їх вдосконалення у
межах даного суб’єкта господарювання. За допомогою фінансового обліку і
контролю забезпечується формування необхідного обсягу первинної інформації
та своєчасність внесення коректив у планування та прогнозування діяльності
підприємств, отримання інформації про їх реальний фінансовий стан, виявлення
порушень чинного законодавства та відхилень від установлених правил та
нормативів.
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Вибір системи критеріїв і напрямів удосконалення внутрішніх облікових
процедур повинен ґрунтуватися на принципах ефективності обліку, а саме:
відповідальності, збалансованості, своєчасності повідомлення про відхилення,
відповідності контролюючої й контрольованої систем, комплексності,
постійності, розподілу обов’язків, дозволу і схвалення. Дотримання цих
принципів дозволить більш ґрунтовно здійснювати облікові процедури,
формувати, зберігати та ефективно використовувати інформаційні ресурси,
формувати систему інформаційного забезпечення всіх рівнів управління.
Ефективність обліку і контролю зростатиме завдяки вмілому поєднанню
різних методів, способів і прийомів його здійснення. Удосконалення побудови
обліку і контролю здійснюється на основі використання результатів аналізу його
організації і може здійснюватись на підприємстві в такій послідовності:
- аналіз функціонування системи обліку і контролю в цілому по підприємству;
- ознайомлення з організацією та формуванням інформаційної бази для
здійснення облікових процедур;
- планування організації і методики обліку;
- визначення суб’єктів, об’єктів та прийомів обліку;
- визначення рівня узагальнення результатів облікових процедур;
- система передачі облікової інформації користувачам.
Побудова ефективної системи обліку забезпечує різнопланові інформаційні
потоки на підприємстві, зокрема відбувається зворотний зв’язок між об’єктом і
системою управління. Спостерігається змістовне і своєчасне формування
необхідної інформації, що в подальшому використовується для прийняття
управлінських рішень. Функціонування обліково-інформаційної системи
вважається ефективним, якщо в його результаті визначені управлінські рішення і
дії покращують систему управління підприємством у цілому та забезпечують
реалізацію запланованих завдань.
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ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ
ІНВЕСТИЦІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Костюк І. Л., бакалавр,
напрям підготовки «Фінанси і кредит»
Науковий керівник: к. е. н., доц. Петик Л. О.
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Ринкові перетворення в Україні, необхідність орієнтації виробництва на випуск
конкурентоспроможної продукції потребують значних інвестицій. Головною
269

умовою запровадження у життя нових форм підприємництва, що базуються на
приватній власності, акціонерному капіталі, є розробка дієвого механізму
здійснення фінансового інвестування [1].
Фінансові інвестиції – це господарська операція, яка передбачає придбання
корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та інших фінансових
інструментів [2]. Будь-яке підприємство здійснює інвестиції для результативного
використання тимчасово вільних коштів. Інвестиційна діяльність є одним з
найбільш складних та ризикових видів бізнесу. Її результати мають важливий
вплив на ефективність підприємства в цілому.
В сучасних умовах нестабільного розвитку національної економіки України та
діяльності вітчизняних підприємств в умовах фінансово-економічної та політичної
кризи актуальності набувають питання системного аналізу майбутніх фінансових
інвестицій як основи прийняття ефективних управлінських рішень у сфері
інвестиційної діяльності.
Фінансові інвестиції вимагають досконалого обліку, оскільки це один із
напрямів одержання прибутку. Для вдосконалення обліку фінансових інвестицій
потрібно підготувати комплексну систему, яка би базувалася на характерних
умовах економічного та політичного життя України [3].
Вивчаючи сучасний стан обліку фінансових інвестицій на підприємствах нашої
країни, можна виділити ряд проблем:
– відсутність альтернативного підходу, який дав би змогу пов’язаним особам
самостійно обирати спосіб відображення в обліку фінансових інвестицій.
Причиною виникнення даної проблеми є те, що в практичній діяльності існують
випадки, за яких використовувати метод участі в капіталі неефективно;
– облік фінансових інвестицій у непов’язані сторони. Дана проблема
зумовлюється вимогами альтернативних підходів до обліку та оцінки інвестицій у
непов’язані сторони;
– після купівлі інвестором активів у дочірньому підприємстві сума прибутку
(збитку) від цієї операції відображається лише після повторного перепродажу
даних активів іншим особам або ж в період амортизації куплених нематеріальних
активів. Тобто проблема полягає в тому, що прибуток знаходиться в складі доходів
майбутніх періодів, і неможливо спрогнозувати цей термін перебування. З
урахуванням тенденцій розвитку світової фінансової системи можна виділити деякі
стратегічні напрями щодо вдосконалення обліку фінансових інвестицій на
підприємстві:
– використовувати метод оцінки здійснених фінансових інвестицій за їх
собівартістю. Згідно з цим методом здійснювалася оцінка фінансових інвестицій в
Україну до етапу переходу на національні стандарти;
– користуватися методом оцінки за правилом нижньої ціни з відображенням в
обліку резерву під знецінення довгострокових та поточних фінансових інвестицій.
Широке використання цього методу дасть можливість уникнути збитків, які ще не
були понесені;
– активи об’єкта інвестування, призначені для продажу, розділити на три
основних групи. До першої групи віднести активи, які в підсумковому результаті
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продають третім особам, друга група – активи, вартість яких включається у
вартість необоротних активів та піддається амортизації. Третю групу становили б
активи, вартість яких списується на витрати поточного періоду [4].
Отже, узагальнений аналіз фінансових інвестицій свідчить про недосконалість
їх обліку. Проте існують методи та способи покращення обліку як довгострокових,
так і поточних фінансових інвестицій. Таким чином, отримання правдивої
інформації про інвестиційні доходи та витрати; відображення в обліку та звітності
інвестиційних процесів на підприємстві; виразне розмежування результатів будьякого виду діяльності підприємства дасть змогу вдосконалити систему обліку.
Вказані рекомендації будуть підтримувати систематизацію та впорядкованість
методики обліку та оцінки фінансових інвестицій.
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Науковий керівник: к.е.н., доц. Воронко О. С.
Львівський торговельно-економічний університет
При дослідженні економічної сутності категорії “розрахунки” було виявлено,
що між науковцями і фахівцями у галузі бухгалтерського обліку, фінансів,
економіки та управління немає одностайної думки, а у бухгалтерському обліку в
період після початку його реформування з 2000 року взагалі відсутнє будь-яке
трактування. З погляду бухгалтерського обліку розрахункові операції є об’єктом
обліку, по-перше, як динамічний процес (проведення платежу до, одночасно чи
після одержання товарів, робіт, послуг) і, по-друге, як статичний стан, тобто
заборгованість між суб’єктами розрахунків.
Поняття “розрахунки” та “заборгованість” у переважній більшості містять
посилання на “зобов’язання”: розрахунки виникають за зобов’язаннями або
зобов’язання випливають із розрахунків, заборгованість – це зобов’язання або
навпаки [2, с. 80].
Зобов’язання мають масштабний характер, проникають в усі сфери діяльності
підприємства та виникають із моменту прийняття будь-якого рішення, але не
кожне зобов’язання є дійсним. У разі прийняття рішення про практичну
реалізацію зобов’язання, яке передбачає обмін ресурсами, та набуття ним
юридичного оформлення його можна вважати фінансовим.
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Стан розрахунків у будь-який момент їх існування характеризується
дебіторською та кредиторською заборгованістю для кожного учасника. Виходячи
з сутності розрахунків, кожне підприємство одночасно є і кредитором і
дебітором, а кожна розрахункова операція приводить до одночасного виникнення
дебіторської заборгованості в одного підприємства і кредиторської – в іншого.
Відтак, кожна розрахункова операція генерує різні, здебільшого суперечливі, цілі
її суб’єктів [1, с. 3-4].
Ми вважаємо, що при вивченні заборгованості перед кредиторами велику
увагу слід приділити саме зобов’язанням за розрахунками з постачальниками та
підрядниками, зокрема їх змісту, характеру, причинам виникнення й обов’язково
термінам погашення чи списання. Адже стан розрахунково-платіжної дисципліни
будь-якого підприємства визначає його платоспроможність та фінансову
стійкість. А це в першу чергу цікавить інвесторів, акціонерів, інших зовнішніх
користувачів.
Розвиток господарських зв’язків в умовах ринку значно розширює кількість
користувачів обліковою і звітною інформацією. Ними є не тільки працівники
управління, безпосередньо пов’язані з підприємництвом, а й зовнішні
користувачі інформації, які мають прямий фінансовий інтерес: банки – при
вирішенні питання про надання кредитів; постачальники – при укладенні
договорів на поставку товарно-матеріальних цінностей; інвестори, засновники,
акціонери, яких цікавить рентабельність вкладеного капіталу і можливість
одержання доходів (дивідендів). Значний інтерес облікова інформація має також
для працівників податкових і фінансових служб, органів державної статистики й
управління.
Підкреслюючи значення бухгалтерського обліку в управлінні господарською
діяльністю, Шамрай Ю.О. писав, що “Бухгалтерський облік – непогрішний суддя
минулого, необхідний керівник сучасного і надійний консультант майбутнього
кожного підприємства” [4, с. 3-4].
Економічний бік бухгалтерського обліку дає можливість розкрити
ефективність господарських процесів, юридичний – законність і доцільність їх
здійснення. Таким чином, бухгалтерський облік встановлює взаємозв’язок між
економікою і правом у процесі господарської діяльності.
В умовах ринкових відносин господарюючі суб’єкти вступають між собою у
господарські розрахункові відносини. Розрахунки зумовлені, як правило, тим, що
передача виробником виробленої продукції до ланок сфери обігу або
споживачеві не завжди збігається з моментом оплати, або тим, що належні
окремим підприємствам чи особам кошти виплачуються їм не відразу, а дещо
пізніше. Через це виникає заборгованість одного суб’єкта господарювання
іншому: отже, завжди якась частина коштів господарства може перебувати в
розрахунках, тобто у тимчасовому користуванні інших господарств або осіб.
Кошти в розрахунках є в усіх ланках сфери виробництва, обігу, невиробничого
споживання [3, с. 226].
Отже, невід’ємною умовою ведення обліку активів, капіталу, зобов’язань і
господарських операцій є ведення обліку розрахункових операцій. Порядок
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організації та ведення обліку розрахункових операцій регламентується
Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, Планом рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій
підприємств та Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського
обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і
організацій.
На нашу думку, функціонуючи в ринковій економіці як суб’єкт
підприємницької діяльності, кожне підприємство має забезпечувати такий стан
своїх фінансових ресурсів, за якого воно стабільно зберігало б здатність
безперебійно виконувати свої фінансові зобов’язання перед своїми діловими
партнерами, державою, власниками, найманими працівниками. Набуваючи в
ринкових умовах не уявної, а справжньої фінансової незалежності, несучи
реальну економічну відповідальність за ефективність господарювання і за
своєчасне виконання фінансових зобов’язань, підприємства здатні досягти
стабільності своїх фінансів лише при суворому додержанні комерційного
розрахунку, головним серед яких є зіставлення витрат і результатів, одержання
максимального прибутку за мінімальних витрат. Саме ця умова є визначальною
для формування фінансового стану підприємства.
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ВИМОГИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Лавкай Н. Я., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Бойко Р. В.
Львівський торговельно-економічний університет
Фінансова звітність є заключним кроком системи бухгалтерського обліку, яка
узагальнює та систематизує інформацію про діяльність підприємства для
прийняття ефективних управлінських рішень.
Загальні вимоги до фінансової звітності викладені у П(С)БО 1 “Загальні
вимоги до фінансової звітності”, що затверджене наказом Міністерства фінансів
України від 31 березня 1999 р. №87, яким визначені мета, склад, якісні
характеристики та принципи фінансової звітності.
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Згідно з П(С)БО 1 “метою складання фінансової звітності є надання
користувачам інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень про
фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства” [2].
Автори Глен А. Велш та Деніел Г Шорт вважають, що “метою фінансової
звітності є забезпечення інформацією, яка допомагає користувачам приймати
вигідні економічні рішення” [1].
На нашу думку, метою складання фінансової звітності є надання інформації
зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
Фінансова звітність складається з: “Балансу”, “Звіту про фінансові
результати”, “Звіту про рух грошових коштів”, “Звіту про власний капітал” і
приміток до звітів.
Фінансові звіти містять статті, склад і зміст яких визначаються відповідними
положеннями. Стаття наводиться у фінансовій звітності, якщо відповідає таким
критеріям:
- існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигод,
пов’язаних з цією статтею;
- оцінка статті може бути достовірно визначена.
Згідно з П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” фінансова
звітність повинна містити певні якісні характеристики:
- інформація, яка надається у фінансових звітах, повинна бути дохідлива і
розрахована на однозначне тлумачення її користувачами за умови, що вони
мають достатні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації;
- 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 в минулому;
- фінансова звітність повинна бути достовірною;
- фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам
порівнювати фінансові звіти підприємства за різні періоди та різних підприємств.
З метою досягнення визначених якісних характеристик інформації, яка
міститься у фінансовій звітності підприємств, під час її формування необхідно
дотримуватися ряду принципів, визначених у П(С)БО 1, а саме: автономності
підприємства, безперервності діяльності, періодичності, історичної (фактичної)
собівартості, нарахування та відповідності, доходів та витрат, повного
висвітлення, послідовності, обачності, превалювання змісту над формою, єдиного
грошового вимірника.
З визначених принципів зауважимо, що під час складання фінансової звітності
необхідно намагатися збалансувати усі перелічені принципи таким чином, щоб
досягти якісних характеристик цієї звітності.
Для того, щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам, вона
повинна містити дані про:
- підприємство;
- дату звітності за звітний період;
- валюту звітності та одиниці виміру;
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- відповідну інформацію за звітний період і аналогічний період попереднього
року;
- облікову політику підприємства та її зміни;
- консолідацію фінансових звітів;
- припинення окремих видів діяльності;
- участь у спільних підприємствах;
- виявлені помилки минулих років та пов’язані з ними коригування;
- переоцінку статей фінансових звітів;
- іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідними положеннями.
Інформація про підприємство, яка підлягає розкриттю у фінансовій звітності,
включає:
назву,
організаційно-правову форму та
місцезнаходження
підприємства; короткий опис основної діяльності підприємства; назву органу
управління, у віданні якого перебуває підприємство, або назву його материнської
компанії; середню кількість працівників підприємства протягом звітного періоду.
Отже, для кожного користувача фінансова звітність є необхідним джерелом
інформації, яка служить інструментом для аналізу, прогнозування, планування,
мотивації та контролю.
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У діяльності підприємства використовують можливість придбання активів
за рахунок підзвітних коштів або направляють працівників у службові
відрядження. Саме тому серед розрахункових операцій особливе місце займають
розрахунки з підзвітними особами, які є на кожному підприємстві. Основними
завданнями організації бухгалтерського обліку розрахунків з підзвітними
особами є визначення штатних працівників, які мають право отримувати кошти
під звіт, встановлення ліміту підзвітних сум, організація розрахунку підзвітної
суми, чітке документування розрахунків.
Облік розрахунків з підзвітними особами здійснюються з урахуванням
вимог Податкового кодексу України [1], Інструкції № 59 “Про службові
відрядження в межах України та за кордон” та інші [2].
Направлення працівника підприємства у відрядження здійснюється
керівником підприємства й оформляється наказом із зазначенням пункту
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призначення, назви підприємства, куди відряджений працівник, строку й мети
відрядження. Строк відрядження визначається керівником, проте він не може
перевищувати 30 календарних днів. Особи, які одержали гроші під звіт,
зобов’язані подати Звіт до закінчення:
 п’ятого банківського дня, що настає за днем, у якому платник податку
завершує відрядження, якщо аванс видавався у готівковій формі;
 третього банківського дня після завершення відрядження, якщо кошти
перераховувалися на платіжну картку і знімалися через банкомат;
 10 банківського дня після завершення відрядження, якщо розрахунки
здійснювалися у безготівковій формі. За наявності поважних причин
роботодавець може цей строк продовжити до 20 банківських днів (до з’ясування
питання у разі виявлення розбіжностей між відповідними звітними документами)
[1].
Готівка, що в дана під звіт, але з якихось причин не витрачена, має бути
повернута до каси одночасно з авансовим звітом. Витрати на відрядження особи,
яка перебуває в трудових відносинах з платником податку, включаються до
складу витрат операційної діяльності підприємства.
Разом із звітом подаються посвідчення про відрядження, оформлене в
установленому порядку, і документи про відрядження, оформлені в
установленому порядку, і документ в оригіналі про наймання жилого
приміщення та проїзд. Витрати на відрядження відшкодовуються лише за
наявності документа в оригіналі, що підтверджують вартість цих витрат. До
підтверджуючих документів відносять:
- запрошення сторони, що приймає і діяльність якої збігається з діяльністю
підприємства, що направляє у відрядження;
- укладений договір чи контракт;
- інші документи, які встановлюють або засвідчують бажання встановити
цивільно-правові відносини;
- документи, що засвідчують участь відрядженої особи в переговорах,
конференціях та інші.
Окремим видом витрат, що не потребують спеціального документального
підтвердження, є добові. Добові витрати в межах України відшкодовуються в
єдиній сумі незалежно від статусу населеного пункту і складають 60,00 грн.
Витрати на проїзд до місця відрядження і назад відшкодовуються в розмірі
вартості проїзду повітряним, залізничним, водним і автомобільним транспортом
загального користування (крім таксі) з урахуванням усіх витрат;
відшкодовуються витрати також на проїзд міським транспортом загального
користуванням на основі проїзного документа.
Облік розрахунків з підзвітними особами ведеться на субрахунку 372
“Розрахунки з підзвітними особами”. Сальдо субрахунку може бути як
дебетовим, так і кредитовим. Узагальнення інформації про стан розрахунків з
підзвітними особами відображається у реєстрі аналітичного обліку, залежно від
форми бухгалтерського обліку, що запроваджена на підприємстві.
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Таким чином, належне документування та організація бухгалтерського
обліку розрахунків із підзвітними особами є передумовами посилення контролю
за рухом коштів та доцільністю їх використання.
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Введення в дію Указом Президента України від 15 травня 2017 року №
133/2017 Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня
2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших
обмежувальних заходів (санкцій)" у певній мірі обмежило використання в
Україні програмних продуктів російської компанії 1С. Насамперед дія цього
указу стосувалася державних підприємств та підприємств комунальної сфери [1].
Відтак, перед керівництвом багатьох вітчизняних підприємств постало питання
пошуку альтернативних програмних продуктів для автоматизації обліку та
управління. Звісно, що ключовими критеріями відбору при цьому були
функціональні можливості програмного забезпечення та вартість його
впровадження й підтримки під час експлуатації.
Сьогодні в Україні присутні як рішення багатьох відомих світових компаній
SAP AG, Oracle, Sun Microsystems, Microsoft, так і рішення вітчизняних ІТкомпаній, які поступово нарощують свою частку на внутрішньому ринку
програмного забезпечення.
Серед українських програмних продуктів для ведення обліку та управління
все більшою популярністю користується програмне забезпечення корпорації
«Інформаційні технології». Це провідний розробник програмного забезпечення
для автоматизації розподілених компаній, великих та середніх промислових
підприємств, підприємств фінансового сектору та сфери послуг, холдингових
структур.
Флагманський продукт корпорації «Інформаційні технології» – це система
IT-Enterprise. IT-Enterprise – повнофункціональна ERP, MRPII, MES, APS, EAM,
SCM, CRM-система, що охоплює всі сторони діяльності підприємства, а також
забезпечує ефективне управління групою підприємств [2].
Неабияка увага в IT-Enterprise приділена розрахункам та управлінню
дебіторською і кредиторською заборгованістю підприємства. Дані, які
стосуються заборгованості та розрахунків з діловими партнерами, формуються,
обробляються та використовуються в різних модулях цієї системи.
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IT-Enterprise в комплексі забезпечує автоматизацію обліку розрахунків з
контрагентами по усіх ділянках обліку розрахунків з постачальниками,
підрядниками, покупцями, замовниками, іншими дебіторами і кредиторами.
Зокрема, забезпечується формування оборотно-сальдових аналітичних
відомостей обліку заборгованості в таких розрізах [2]:
- контрагент;
- договір контрагента;
- документ-підстава (рух ТМЦ);
- документ-підстава (грошові розрахунки);
- підрозділ;
- стаття аналітичного обліку;
- інші довільні типи аналітики.
В системі є можливість ведення паралельного обліку розрахунків за
податковими зобов’язаннями, а також підтвердженого та непідтвердженого
податкового кредиту.
IT-Enterprise забезпечує можливість зведеного аналізу дебіторської і
кредиторської заборгованості, який базується на інформації, отриманій на усіх
ділянках обліку. Тут формується зведена картотека за розрахунками з
організаціями за будь-який період. Система дозволяє отримати акти звірки
розрахунків з організацією за будь-який період у валюті розрахунків та у валюті
управлінського обліку за будь-яким курсом. При цьому система дозволяє
групувати та відбирати аналітичні дані за такими критеріями [2]:
- період обліку;
- організації та регіон;
- термін виникнення – структура заборгованості за періодами;
- вид обліку;
- ознака збільшення / зменшення заборгованості за період;
- «ініціатор» виникнення заборгованості;
- менеджер, відповідальний за реалізацію продукції;
- період старіння заборгованості та ін.
Як бачимо, функціональні можливості програми IT-Enterprise відповідають
сучасним стандартам управління та можуть задовольнити інформаційні потреби
не тільки бухгалтерів, але і менеджерів різних напрямів та ланок управління на
підприємствах різних галузей та сфер національної економіки.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ
ІНФОРМАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Пастушук І. О., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: ст. викл. Новик І. В.
Українська академія друкарства
З метою всебічного розвитку та безперебійного функціонування всіх сфер
економіки необхідно, щоб підприємці, приймаючи рішення, отримували
правдиву, неупереджену та достовірну інформацію про фінансовий стан
підприємства. Ефективність управління підприємством значно залежить від
якості його інформаційного забезпечення, яке, своєю чергою, ґрунтується
насамперед на аналізі наявної інформаційної бази щодо умов, стану та
ефективності здійснення фінансово-господарської діяльності, яка в системі
управління підприємством повинна бути спрямована на задоволення
інформаційних потреб менеджменту при прийнятті відповідних управлінських
рішень.
Система формування обліково-інформаційного забезпечення управління - це
процес постійного системного формування відповідних інформаційних
показників, необхідних для здійснення фінансового аналізу, прогнозування і
планування та прийняття оперативних управлінських рішень за всіма видами
фінансово-господарської діяльності підприємства.
В процесі побудови облікової інформаційної системи суб’єктів бізнесу до
інформації, якою послуговуються менеджери, висувають такі вимоги:
- значимість – ступінь застосування інформації при прийнятті
управлінських рішень;
- повнота – системність і завершеність переліку інформативних показників,
що використовуються в процесі фінансового аналізу, прогнозування і
планування, внутрішнього контролю тощо;
- достовірність – рівень відповідності та адекватні відображення перебігу,
стану і результатів фінансово-господарської діяльності та реальне висвітлення
стану зовнішнього середовища функціонування підприємства;
- своєчасність – відображає часову відповідність наявної інформації до її
потреби в процесі використання менеджментом підприємства;
- доступність – ступінь можливості використання фахівцями в процесі
прийняття управлінських рішень.
Основними напрями утворення внутрішньої інформації для системи
управління є, на думку більшості вітчизняних науковців, дані фінансового й
управлінського обліку.
Сильною стороною інформації, що формується в системі фінансового обліку,
є її уніфікація, оскільки вона базується на стандартизованих принципах обліку і
фінансової звітності, що дозволяє як використовувати стандартизовані
методології та алгоритми розрахунків фінансових коефіцієнтів за окремими
аспектами управління, так і порівнювати ці показники з підприємствами279

конкурентами, контрагентами тощо. Строкова регулярність формування (у
встановлені нормативні часові періоди), високий ступінь надійності (звітність,
сформована з використанням даних фінансового обліку, надається зовнішнім
користувачам і підлягає зовнішньому контролю) дозволяють використовувати
дану інформацію при прийнятті управлінських рішень.
Однак система інформації, що сформована лише на фінансовому обліку, має і
певні недоліки, до основних із них відносять: формування показників лише по
підприємству в цілому. Даний підхід не дозволяє використовувати інформацію
при прийнятті управлінських рішень за окремими специфічними аспектами
управління. Окрім того, значним недоліком формування публічної фінансової
звітності є низька періодичність (раз на квартал, а окремі форми звітності - тільки
один раз на рік) та використання лише сумарних показників, що ускладнює
аналіз впливу різноманітних чинників на функціонування підприємств.
Дані недоліки успішно долаються за допомогою використання даних
управлінського обліку, система показників якого використовується для
тактичного та оперативного управління за всіма напрямами фінансовогосподарської діяльності підприємства.
Управлінський облік у системі фінансового менеджменту торговельних
підприємств використовується нещодавно, з часу переходу їх на більш складні
умови діяльності та системи управління. Він є системою облікування необхідних
даних, що формують інформаційну базу для прийняття управлінських рішень (в
основному за специфічними особливостями діяльності конкретного суб’єкта
бізнесу), застосовуються у внутрішньому аналізі, прогнозуванні і плануванні та
моніторингу стану підприємства.
Управлінському обліку притаманні такі характеристики:
- відображає не лише вартісні, але і натуральні значення показників, що
дозволяє здійснювати оцінювання впливу чинників;
періодичність
формування
результатів
управлінського
обліку
встановлюється відповідно до потреб в інформації для прийняття управлінських
рішень;
- він може бути деталізований у будь-якому аспекті - за центрами
відповідальності, видами і термінами розрахунків, важливістю контрагента тощо;
- відображає окремі елементи заборгованості з урахуванням темпів інфляції,
вартості грошей у часі, вартості капіталу тощо;
- дані цього обліку є комерційною таємницею підприємства і не повинні
надаватися зовнішнім користувачам.
Управлінський облік формується індивідуально на кожному підприємстві і
повинен бути підпорядкований завданням системи інформаційного забезпечення
управління фінансово-господарською діяльністю підприємства.
Ми вважаємо, що формування і використання даної системи внутрішнього
інформаційного забезпечення управління дозволить сформувати цільову систему,
орієнтовану на прийняття стратегічних і тактичних рішень у сфері управління
підприємством.
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ОЦІНКА ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ У СИСТЕМІ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Пацкан О. П., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Бойко Р. В.
Львівський торговельно-економічний університет
Достовірна оцінка дебіторської заборгованості має важливе значення для
правильного відображення даних у звітності та наданні якісної інформації її
користувачам.
Довгострокова дебіторська заборгованість, на яку нараховуються відсотки,
оцінюється та відображається в фінансовій звітності підприємства за її
теперішньою вартістю, тобто дисконтованою сумою майбутніх платежів (за
вирахуванням суми очікуваного відшкодування), яка, як очікується, буде
отримана для погашення цієї заборгованості. Визначення теперішньої вартості
залежить від виду заборгованості та умов її погашення [3].
Дебіторська заборгованість за фінансовою орендою відображається в балансі
орендодавця в сумі чистих інвестицій в оренду згідно з П(С)БО 14 «Оренда».
Поточна дебіторська заборгованість оцінюється в фактичній сумі на дату її
виникнення за первісною вартістю.
При оцінці поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги
відповідно до принципу обачності в момент визначення доходу від реалізації,
підприємство повинно визнати можливі втрати від неповернення частини боргів
покупцями. Це зумовлено тим, що підприємство, відвантажуючи продукцію або
товари, виконуючи роботи або надаючи послуги, не завжди отримує оплату від
покупців і замовників негайно, воно змушене йти на певний ризик для того, щоб
збільшити обсяг своєї реалізації в умовах конкуренції. Тому з метою
відображення реальної картини фінансового стану підприємства, на основі
аналізу інформації про фактичні втрати від неповернення боргів за минулі
періоди, по сумнівній заборгованості створюється резерв сумнівних боргів.
Таким чином поточна дебіторська заборгованість за реалізовану продукцію,
товари, виконані роботи, надані послуги включається до підсумку балансу за
первісною вартістю, що зменшена на суму резерву сумнівних боргів, тобто
чистою реалізаційною вартістю [2].
Згідно з П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» чиста реалізаційна вартість
дебіторської заборгованості – це сума поточної дебіторської заборгованості за
281

товари, роботи, послуги з вирахуванням резерву сумнівних боргів [1].
Цим положенням також передбачено два методи визначення величини
резерву сумнівних боргів, а саме:
1. Застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості (прямий метод) –
величина резерву визначається на підставі аналізу платоспроможності окремих
дебіторів.
2. Застосування коефіцієнта сумнівності (розрахунковий метод) – величина
резерву розраховується множенням суми залишку дебіторської заборгованості на
початок періоду на коефіцієнт сумнівності.
Важливим моментом в процесі організації бухгалтерського обліку є
необхідність в Наказі про облікову політику підприємства прописати особливості
застосування обраного методу для відображення достовірної інформації обліку та
звітності.
Виходячи з встановленої величини безнадійної дебіторської заборгованості,
розраховується коефіцієнт сумнівності такої заборгованості за товари, роботи,
послуги попередніх звітних періодів. Тому виключення безнадійної дебіторської
заборгованості за товарними операціями з активів здійснюється з одночасним
зменшенням величини резерву сумнівних боргів.
Якщо поточна дебіторська заборгованість, що не пов’язана з реалізацією
продукції, товарів, наданням послуг, виконанням робіт, тобто заборгованість по
розрахунках та інша дебіторська заборгованість, визнана безнадійною, то вона
списується з балансу із відображенням витрат в складі інших операційних витрат
і по ній резерв сумнівних боргів не створюється.
Слід також зазначити, що частина довгострокової дебіторської
заборгованості, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати
балансу, відображається на ту саму дату в складі поточної дебіторської
заборгованості.
Для раціональної організації обліку розрахунків з дебіторами підприємства
важливе місце займає порядок достовірного визнання дебіторської
заборгованості та оцінки її на дату балансу.
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ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОГО АУДИТУ В
УКРАЇНІ З МЕТОЮ АДАПТАЦІЇ ДО ВИМОГ ЄС
Солдат О. А., магістр,
спеціальність «Облік і аудит»
Науковий керівник: д.е.н., проф. Скаско О. І.
Львівський інститут економіки і туризму
Аналізуючи зарубіжний досвід, можна виділити використання світовою
практикою
таких
концепцій
організації
аудиторської
діяльності:
саморегулювання ринку професійними організаціями; жорсткого державного
регулювання; органічно поєднаного державного регулювання із інструментами
саморегулювання (делегування державою частини повноважень саморегулівним
організаціям).
О. Ю. Редько у статті «Концепція моделі регулювання аудиту в Україні»
зазначає, що «задекларувавши прагнення інтеграції до ЄС, приведення
законодавства України має відбуватись у відповідності до європейських вимог.
Головне питання сучасного аудиту – якою має бути модель його регулювання?»
[3, с. 42-48].
О. Л. Макеєва обґрунтовує, що «сучасна організація зовнішнього аудиту не
відповідає вимогам ЄС та не може бути визнана в будь-якій країні світу, адже
порушені основні принципи, а саме: принцип незалежності керування. Комітет з
контролю якості діє від імені й за дорученням Аудиторської палати України. У
свою чергу, половина членів АПУ є аудиторами – керуючими партнерами
приватних аудиторських компаній; принцип незалежного фінансування.
Діяльність Комітету фінансується за рахунок членів Аудиторської палати
України, тобто за рахунок фізичних осіб-аудиторів і аудиторських компаній.
Згідно з Директивою ЄС фінансування системи суспільного спостереження
повинне бути гарантованим і вільним від будь-якого неналежного впливу з боку
аудиторів або аудиторських фірм; Комітет з контролю якості не має достатніх
ресурсів для проведення зовнішніх перевірок, на офіційному сайті АПУ постійно
розміщене оголошення про пошук фахівців Комітету» [2, с. 60-64].
Вимоги Директиви 2006/43/ЄС Європейського Парламенту та Ради «Про
обов’язковий аудит річної звітності та консолідованої звітності» (стаття 49) [1]
передбачають наявність у сфері організації зовнішнього аудиту двох
компетентних органів, а не одного, як є на практиці в Україні. Суспільний нагляд
має бути організованим з врахуванням принципів незалежного керування та
незалежного фінансування від аудиторів і аудиторських фірм, що підлягають
контролю.
В Україні контроль якості аудиторських послуг здійснює Аудиторська палата
України власними силами та особами, які є практикуючими аудиторами.
Натомість Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС і досвід інших країн
світу наголошують, що дотримання принципу незалежного керування має
забезпечуватися непрактикуючими особами, які мають знання у сферах, що
стосуються зовнішнього аудиту.
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Аналізуючи сферу організації зовнішнього аудиту, доцільно наголосити і на
тому, що ведення електронного Реєстру аудиторів та аудиторських фірм
здійснюють кілька інституцій, зокрема Аудиторська палата України,
Національний банк України, Національна комісія регулювання ринків
фінансових послуг, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Оскільки при усіх перевірках застосовуються єдині для всіх аудиторів МСА, а
відмінність полягає лише в особливостях здійснення діяльності суб’єктами
господарювання, то ведення окремих реєстрів недоцільне і дану функцію логічно
делегувати Міністерству юстиції України.
Суттєвими обґрунтуваннями зміни моделі організації аудиторської діяльності
в Україні є:
 по-перше, зовнішній контроль якості аудиторських послуг здійснюється
практикуючими аудиторами-членами АПУ;
 по-друге, недотримання принципу незалежного фінансування, оскільки
Комітет з контролю якості аудиторських послуг фінансується АПУ, доходи якої,
в свою чергу, формують аудитори й аудиторські компанії.
ОРГАН СУСПІЛЬНОГО НАГЛЯДУ
(не практикуючі особи-представники
державних органів –
НБУ, Мінфін, Мінюст)
Встановлення правил допуску/
звільнення аудиторів, інші
методологічні функції

САМОРЕГУЛІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
(громадські об’єднання, членами
яких є не менше 20%
усіх учасників ринку)
Сертифікація аудиторів
Встановлення та контроль дотримання
норм професійної етики, методичні функції

Здійснення зовн. контролю якості аудиту
та розслідувань д-сті аудиторських фірм,
вжиття дисциплінарних та
адміністративних заходів впливу

Оцінка системи внутрішнього контролю
якості послуг
Підготовка асистентів аудитора, підвищ.
кваліфікації аудиторів

Аналіз звітів СРО та періодичний
моніторинг їх діяльності
(сертифікації, дотримання статуту)

Аналіз звітів аудиторських фірм,
застосування заходів попереднього
реагування

Ведення реєстру аудиторів,
аудиторських фірм –
Міністерство юстиції України

Репрезентація інтересів аудиторів в
державних інституціях, надання пропозиції
до проектів законодавчих актів

Модель організації органу суспільного нагляду передбачає:
 керування органом суспільного нагляду будуть здійснювати непрактикуючі
особи (аудитори), яких делегують державні інституції із мінімальним терміном
виконання обов’язків не менше 3 років та достроковим звільненням лише за
рішенням суду;
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 фінансування органу суспільного нагляду має здійснюватися за рахунок
коштів державного бюджету та поступлень від застосованих штрафних санкцій
(витрати мінімальні, а принцип буде дотримано, застосовується у зарубіжній
практиці);
 розслідування діяльності аудиторів та аудиторських фірм, вжиття
відповідних заходів здійснюватиме компетентний орган, який не представляє
інтересів виконавців аудиту – орган суспільного нагляду.
Обов’язковими організаційними вимогами до саморегулівних організацій
мають бути:
 прийняття окремого Закону України «Про саморегулівні організації в
Україні»;
 участь усіх аудиторів (згідно з реєстром) у СРО і лише в одній;
 формування компенсаційного фонду при СРО через страхування
відповідальності аудиторів;
 участь у кожній із них не менше 20% усіх професійних учасників ринку
аудиту.
Таким
чином,
реалізація
запропонованих
організаційних
засад
функціонування зовнішнього аудиту на сучасному етапі сприятиме наближенню
його до європейських стандартів, виходу зі стану застою.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
Солонтой Л І., бакалавр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Кузьмінська К. І.
Львівський торговельно-економічний університет
Кожне підприємство в процесі своєї діяльності стикається з витратами
господарської
діяльності
–
матеріальними,
трудовими,
грошовими,
інформаційними та іншими. За таких обставин організація дієвої та ефективної
системи обліку і контролю витрат є першочерговим завданням вітчизняного
виробника.
Загальноприйнятим визначенням обліку витрат є сукупність відповідних дій,
що спрямовані на відображення процесів виробництва, споживання та реалізації
продукції шляхом кількісного виміру (в натуральних і вартісних показниках) з
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метою їх групування та аналізу для обчислення собівартості готової продукції
[1].
На нашу думку, для організації обліку витрат, який задовольнить потреби
користувачів у ринкових умовах господарювання, доцільно виділити завдання,
які необхідно враховувати менеджерам при удосконаленні діючої або розробці
нової системи обліку витрат промислового підприємства:
 раціональна організація документообігу, яка забезпечить своєчасне й
правильне оформлення первинних і зведених документів щодо понесених витрат;
 відображення в обліку продуктивних і непродуктивних витрат
виробництва, що дасть можливість здійснення оперативного контролю за ними;
 достовірний облік виходу продукції основного виробництва в розрізі
підрозділів, видів тощо;
 контроль за фактичним рівнем витрат порівняно з їх нормативами й
бюджетами в кожному структурному підрозділі та в цілому по підприємству;
 виявлення та аналіз відхилень у натуральних, трудових і грошових
одиницях виміру за статтями витрат, місцями їх виникнення, причинами та
винуватцями в разі виявлення суттєвих відхилень;
 систематизація інформаційних потоків щодо виробничих витрат для
прийняття поточних і стратегічних управлінських рішень.
Питанням організації управлінського обліку витрат на підприємствах України
приділяється значна увага вчених. Окремі аспекти розглянуті у працях В.
Бачинського, І. Білоусової, А. Яругової, О. Бородкіна, Л. Гнилицької, М.
Кужельного, П. Куцика, В. Сопко, О. Чабанюк та ін.
Дослідивши літературні джерела за даною темою, зазначимо, що для
ефективної організації обліку витрат запропоновано виділити центри
відповідальності та місця виникнення витрат. Центр витрат, з точки зору М. Г.
Чумаченка, становить первинний осередок аналітичного обліку, що
встановлюється для контролю за цими витратами. Центр витрат може збігатися з
організаційною одиницею (цехом, відділенням, дільницею) або може бути її
підрозділом [2]. Зокрема, центр відповідальності – це підрозділи, за якими
можливо обліковувати виконання їх менеджерами чітко встановлених обов’язків
[3].
Важливим чинником побудови системи обліку витрат за центрами
відповідальності є належне документування операцій, а також відображення й
узагальнення первинних даних у регістрах обліку. З цією метою менеджерам
необхідно розробити первинні документи щодо надання послуг підрозділами
допоміжного виробництва виробничим підрозділам (центрам відповідальності),
що дає змогу отримувати інформацію в режимі реального часу щодо вартості
наданих послуг (виконаних робіт).
До складу облікового процесу входить здійснення первинного обліку,
групування, систематизація інформації про витрати, а також калькулювання
собівартості послуг (продукції). Його можна вести у будь-якій деталізації. При
цьому в первинних документах повинна бути передбачена достатня кількість
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ознак для групування інформації. Децентралізація обліку витрат у підрозділах
підприємства (за центрами відповідальності та місцями формування витрат) дає
можливість виявити резерви виробництва, наприклад напрями економії чи
зниження витрат.
У межах Робочого плану рахунків можна виділяти рахунки аналітичного
обліку з більшою деталізацією, що використовується як для фінансового, так і
для управлінського обліку. Так, передбачено використання рахунків 8 “Витрати
за елементами” та 9 “Витрати діяльності”, що застосовують для узагальнення
інформації про витрати операційної, інвестиційної, фінансової діяльності та
витрати на запобігання надзвичайним подіям і ліквідацію їх наслідків. На
досліджуваному підприємстві використовують рахунки тільки 9 класу. За
дебетом рахунків цього класу відображають суми витрат, за кредитом – списання
суми витрат у кінці звітного року або щомісяця на рахунок 79 “Фінансові
результати”.
З метою узагальнення облікових даних про витрати для різних рівнів
управління, формування оперативної, цілеспрямованої і релевантної інформації
для управлінського персоналу необхідно розробити форми внутрішньої звітності.
Зокрема, створення та запровадження графіку документообігу дають змогу
підвищити якість і оперативність інформації, необхідної для управлінських
потреб, та створить передумови для ефективного управління та контролю за
виробничими витратами підприємства.
Таким чином на основі організації обліку і контролю витрат промислового
підприємства існує можливість досягнення тісного зв’язку виробничих витрат з
місцями їх виникнення, посилюється особиста відповідальність керівників цехів,
майстрів, бригадирів і навіть окремих робітників за рівень виробничих витрат на
дільницях, за які вони відповідають. Запровадження такої структури управління
дасть можливість:
 здійснювати управління об’єктом як окремої одиниці бізнесу;
 збільшити відповідальність працівників підрозділу, підвищити мотивацію їх
праці;
 створити ефективну систему контролю за виникненням витрат (з метою
впливу на формування собівартості продукції та уникнення відхилень від норм);
 запровадити взаємодію і реалізацію всіх функцій управління: планування,
організацію, нормування, облік, контроль, мотивацію і регулювання.
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РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В
СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ
Софілканич Д. В., бакалавр,
Солонтой Л. І., бакалавр,
спеціальність „Облік і оподаткування”
Науковий керівник: к.е.н., доц. Чабанюк О. Д.
Львівський торговельно-економічний університет
В умовах постійного загострення конкуренції інформація про бізнес має
дедалі важливіше значення, бо дозволяє як впливати на рух капіталів усередині
групи підприємств, так і залучити додаткові фінансові ресурси від інших
суб’єктів. Тому зростання значення інформації як фактора економічного
розвитку повинно мати регламентований (правовий) характер.
Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) сприяють високому
рівню ведення бухгалтерського обліку, складання та зіставлення фінансової
звітності суб’єктів господарювання в усьому світі. Складання консолідованої
фінансової звітності за міжнародними стандартами регламентується: МСБО 1
“Подання фінансової звітності”; МСФЗ 10 “Консолідована фінансова звітність”.
Особливості складання консолідованої фінансової звітності за національними
стандартами регламентуються: НП(с)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової
звітності”; НП(с)БО 2 “Консолідована фінансова звітність”.
Консолідовані фінансові звіти (згідно з МСФЗ 10) – це фінансова звітність
групи, в якій активи, зобов’язання, капітал, дохід, витрати і потоки грошових
коштів материнського підприємства та його дочірніх підприємств представлені
як активи, зобов’язання, капітал, дохід, витрати і потоки грошових коштів
єдиного суб’єкта економічної діяльності.
Консолідована фінансова звітність (НП(с)БО 1) – звітність, яка відображає
фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів юридичної особи
та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці.
Необхідність складання консолідованої фінансової звітності перш за все
визначається потребами її користувачів. Склад користувачів інформації
консолідованої фінансової звітності: акціонери материнського підприємства і
дочірніх підприємств; зовнішні інвестори; кредитори; управлінський персонал
групи; керівництво і спостережна рада материнського підприємства; державні
органи управління; покупці; постачальники; аналітики і консультанти;
громадськість.
Консолідована фінансова звітність, яка складається за всією сукупністю
показників контрольованих компаній, повинна відображати майновий
фінансовий стан і результати господарської діяльності усіх компаній, які
належать до сфери консолідації як єдиного економічного цілого, а також
здійснення порівняльного аналізу всіх методик складання консолідованої
фінансової звітності та виявлення доцільності їх застосування в Україні.
Переваги складання фінансової звітності за міжнародними стандартами
дійсно є, і вони незаперечні для більшості користувачів фінансової звітності.
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МСФЗ можна розцінювати як інструмент глобалізації економіки і світових
господарських зв’язків. Принципи, закладені в порядок формування звітності
згідно з МСФЗ, роблять її адекватнішою і здатною відобразити істинний
майновий стан організації. У зв’язку з цим цінність МСФЗ суттєва не тільки для
іноземних, але й для національних інвесторів. Це ще раз підтверджує
необхідність і корисність процесу впровадження МСФЗ для всіх секторів
економіки України.
Таким чином, метою складання фінансової звітності загалом та
консолідованої фінансової звітності зокрема є її використання як інформаційного
ресурсу під час обґрунтування та прийняття управлінських рішень. Фінансова
звітність відображає фінансове становище, результати діяльності та рух
грошових коштів головного (материнського) підприємства та його дочірніх
підприємств як єдиної економічної одиниці.
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ЗАВДАННЯ ТА ПЕРЕДУМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОКОНТРОЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ
ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
Хомяк Р. Л., к.е.н., доцент,
Кузик В. І., ст. викладач
Національний університет «Львівська політехніка»
Як відомо, метою бухгалтерського обліку є надання користувачам інформації
для прийняття управлінських рішень. При цьому під стратегічною обліковою
інформацією розуміється набір визначених даних про стан та перспективи розвитку
виробничо-господарських систем різного рівня й конфігурації, які необхідні для
вироблення оптимальних цільових стратегічних програмних рішень. Даючи
випереджаючу інформацію, прогноз у системі обліку визначається як спосіб
обґрунтування вибору тієї чи іншої стратегії та прийняття конкретних рішень [1, с.
109].
Використання обліково-контрольної інформації в системі стратегічного
управління виробничим підприємством визначається дієвим засобом підвищення
ефективності його роботи загалом і формування потенціалу стратегічного
розвитку зокрема. Якість такої інформаційної бази в значній мірі обумовлює
обґрунтованість прийняття управлінських рішень, а її показники, впливаючи на
майбутню ліквідність та платоспроможність підприємства, дають змогу
здійснювати правильну інтерпретацію облікової інформації та підвищувати
ефективність контрольних процесів на основі встановлених переваг та недоліків
бухгалтерських даних.
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Традиційно бухгалтерський облік і контроль визначають як окремі функції
управління з характерними для них цілями, принципами й завданнями. Разом з
тим, жодна з функцій управління не може бути виконаною без відповідного
доступу до інформації осіб, що їх реалізують.
Загальноприйнята організація обліку дозволяє управлінській системі
використовувати його дані лише як один з інструментів оцінки, оскільки на їх основі
можна вибудувати систему ретроспективних показників. Тому виникають принципові
питання, які потребують докорінного перегляду сутності облікового процесу й
особливостей його організації. Удосконалення обліку потрібно розглядати в контексті
нових бізнес-концепцій, які є головними умовами забезпечення стійких конкурентних
переваг підприємства на ринку, а діяльність підприємства вже виходить за межі
внутрішнього середовища [2, с. 3].
Загалом облікова інформація, що використовується в процесі управління
розвитком виробничого підприємства, призначена для прийняття відповідного
типу оперативних рішень. Така інформація може бути тематично пов’язаною з
іншою інформацією, за умови, що регулювання відбувається через функцію
контролю. Для таких цілей облікова інформація повинна бути спрямованою на
забезпечення корегувальних заходів при наявності відхилень в управлінні
критеріями стратегічного розвитку, виявлених в процесі контролю. Функція
обліку разом з контрольною у такому випадку забезпечує зворотний зв’язок для
безпосереднього оперативного впливу на керований об’єкт.
В процесі стратегічного управління облік повинен більш тісно
співвідноситися з системою оперативного контролю й регулювання, основою
яких є система стратегічного планування. Разом з тим, варто наголосити на тому,
що облік та стратегічне планування мають різну спрямованість у часі: якщо
облікові дані відображають минулі події, то стратегічне планування оперує з
можливостями майбутнього. Отже, обліково-контрольна система може
забезпечувати потреби стратегічного управління за різними напрямами: надання
інформації з урахуванням вибраної стратегії, стратегічний та фінансовий аналіз
на базі даних бухгалтерської фінансової та управлінської (прогнозної) звітності,
забезпечення зворотного зв’язку з урахуванням узгодження досягнутих
результатів і стратегічних цілей.
Необхідність ефективного стратегічного управління обумовлює виділення
завдань обліково-контрольного забезпечення для найбільш ефективної
організації досягнення цілей. Основним завданням обліково-контрольного
забезпечення стратегічного управління підприємством можна вважати пошук
оптимального співвідношення між витратами створення відповідних
інформаційних систем, напрямками стратегічної регламентації діяльності,
ступенем достовірності й оперативності отримуваних даних та розповсюдженням
їх в організаційній структурі.
Виходячи з організації діяльності виробничих підприємств, до завдань
обліково-контрольного забезпечення стратегічного управління ними можна
віднести:
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- організацію роботи виконавців обліково-контрольного процесу в
стратегічному напрямі виробничого підприємства;
- забезпечення
прогнозування
показників розвитку виробничого
підприємства;
- організацію оперативного контролю та динамічного аналізу потреб розвитку
виробничого підприємства;
- підтримку гнучкості виробничих процесів через забезпечення інформаційної
прозорості й узгодженості рішень.
Отже, розвиток ринкових відносин, динамічні зміни фінансово-економічного
середовища, формування нових економічних зв’язків між суб’єктами
господарювання значно вплинули на систему стратегічного управління
підприємством. Обліково-контрольне забезпечення як спосіб визначення даних
про стан та перспективи розвитку виробничих підприємств необхідне не тільки
самому підприємству, але й його потенційним інвесторам, постачальникам,
кредиторам, акціонерам. Для дієвого використання облікових функцій у
стратегічному управлінні виробничим підприємством виникає проблема
модифікації його функцій (інформаційної, аналітичної та документальної)
шляхом орієнтації її на прийняття стратегічних рішень.
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ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ТОВАРІВ: НАПРЯМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ
Чабанюк О. М., к.е.н., доцент,
Кондрич С. В., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Львівський торговельно-економічний університет
Інвентаризація товарів у торгівлі є дієвим напрямом посилення контролю за
збереженням товарної маси. Разом з тим, процес проведення інвентаризації є
достатньо трудомістким. Тому впровадження сучасних інформаційних
технологій у даному аспекті діяльності торговельних підприємств є важливим.
Перевагами проведення інвентаризації на торговельних підприємствах в
умовах сучасних інформаційних технологій є оперативність, точність та
об’єктивність формування інвентаризаційних описів та оформлення результатів
інвентаризації [1].
Основним недоліком проведення інвентаризації ручним способом на
підприємствах оптової торгівлі є високий відсоток ручної праці та відповідно
висока ймовірність виникнення помилки в процесі перерахунку товарів та
введенні даних до інформаційної бази даних підприємства [4].
Серед програмного забезпечення, що застосовується на підприємствах
торгівлі під час проведення інвентаризації, слід виокремити зокрема такі:
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 універсальна система обліку “Інвентаризація” дозволяє проводити
інвентаризацію як в ручному, так і в автоматизованому режимі на підприємствах
різних організаційно-правових форм, з різними площами складського
господарства з використанням системи штрих-кодування;
 модуль “Електронна інвентаризація” корпорації ПАРУС; що реалізований
як універсальне рішення для проведення електронної інвентаризації як
безпосередньо в установі, де знаходиться облікова система підприємства
(бухгалтерська або складська програма), так і на віддалених підрозділах, філіях;
 програма 1 С: Бухгалтерія 8.2 для формування інвентаризаційних описів,
визначення інвентаризаційних різниць;
 Клеверенс Софт: інвентаризація майна компанії, яка дозволяє
використовувати термінал збору даних (ТЗД) з вбудованим RFID-зчитувачем для
проведення маркування та інвентаризації товарів підприємства.
Разом з тим, використання зазначених програмних продуктів передбачає
маркування всіх товарів за допомогою спеціалізованого принтеру штрих-кодових
етикеток. Крім того, зчитування штрих-кодів з етикеток може здійснюватися на
основі сканування штрих-кодів або шляхом використання терміналів збору даних
(ТЗД). Проведення інвентаризації товарів здійснюється шляхом сканування
штрих-кодів або шляхом застосування комплексу на основі терміналу збору
даних.
Під час сканування штрих-кодів дані зчитуються сканером штрих-коду і
зберігаються або одразу у базу даних, або у файл з подальшою синхронізацією з
базою даних. Під час застосування комплексу на основі терміналу збору даних
інформація про товар зчитується сканером штрих-коду і зберігається на термінал
збору даних і після закінчення інвентаризації синхронізується з базою даних.
Таким чином, серед переваг процесу інвентаризації товарів в умовах
застосування сучасних інформаційних технологій слід зазначити зокрема:
зменшення трудовитрат при проведенні інвентаризації; зменшення ймовірності
несанкціонованого зникнення майна; своєчасне виявлення термінів закінчення
експлуатації майна; підвищення рівня оперативного контролю руху товарів;
виявлення прямих зловживань матеріально відповідальних осіб; виявлення
неправильного відображення документальних даних в аналітичному та
синтетичному обліку; обробка та проведення аналізу додаткових даних про
майно підприємства.
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