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СЕКЦІЯ 1
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В ПЕРІОД ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ
НЕСТАБІЛЬНОСТІ: ПРІОРИТЕТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ
ТА ПОДАЛЬШОГО ПОСТУПУ
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ МІЖНАРОДНОЇ
ЕКОНОМІКИ
Беднарчук В. В., Млінцова А. О., бакалаври,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Ясіновська І. Ф.
Львівський національний університет імені Івана Франка
У сучасному економічному, інтеграційному середовищі одним із провідних
чинників соціально-економічного розвитку будь-якої країни світу є розвиток
транснаціональних корпорацій. Оскільки вони є структурною складовою економіки
більшості країн. Сьогодні не існує єдиної точки зору до трактування сутності поняття
«транснаціональна корпорація», оскільки ідеться про комплексне і системне поняття.
Транснаціональна корпорація (ТНК) - велика фірма (або об’єднання фірм різних
країн), що має зарубіжні активи (капіталовкладення) і суттєво впливає на яку-небудь
сферу економіки (або декілька сфер) в міжнародному масштабі [1]. Транснаціональні
корпорації - це підприємства, що володіють виробничими активами aбо контролюють їх
в двох або більше країнах. Найчастіше контроль здійснюється через прямі іноземні
інвестиції, але також можлива участь корпорації у зарубіжному виробництві за
допомогою створення альянсу з іноземною фірмою [2, с. 214-218]. ТНК - це фірма, яка
володіє виробничими, торговельними та іншими активами в кількох країнах, що
забезпечують їй прибуток [3, с. 288].
Перші ТНК з’явилися ще в XVI–XVII ст. Наймогутнішими серед яких були
французька Ост-Індська компанія (створена у 1664 р.) та англійська Ост-Індська
компанія (створена у 1600 р.).
Виділяють ряд критеріїв, за якими у сучасних умовах можна розпізнавати ТНК. До
них відносять: оборот на рік повинен складати більше ніж 1 млрд. дол. США; філії і
дочірні компанії повинні знаходитись не менше ніж в 6 задіяних країнах світу; 25-30%
частка активів (капіталу), які вкладені у закордонні підприємства, філії із загальної
вартості активів ТНК; мінімальний рівень річного прибутку повинний становити 300
млн. дол. США і більше.
За даними рейтингу FORBES GLOBAL 2000 (2019) до переліку найбільших
компаній світу потрапили фірми із 61 країни. У цьому списку є представники таких
країн, як Китай, США, Гонконг, Нідерланди, Японія, Південна Корея, Великобританія,
Німеччина, Канада, Франція тощо. Щорічний рейтинг Forbes найбільших світових
публічних компаній - це відображення стану світової економіки сьогодні: хто на
вершині, хто росте і хто бачив кращі дні. За даними журналу FORBES (табл. 1) перше
місце з найбільших ТНК посіла китайська компанія ICBC. Цей комерційний і
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промисловий банк Китаю вже сьомий рік поспіль займає перше місце. Ця фінансова
установа контролює активи понад 4 трлн доларів і в ній працює майже півмільйона
людей. Вплив ТНК на економіки країн є дуже великим і опиратись йому практично не
можливо.
Таблиця 1
Рейтинг Forbes Global 2000 (2019) найбільших компаній світу
№

Назва компанії

1
ICBC
2
JPMorgan Chase
3
China Construction Bank
4
Agricultural Bank of China
5
Bank of America
6
Apple
7
Ping An Insurance Group
8
Bank of China
9
Royal Dutch Shell
10 Wells Fargo
Джерело: [4]

Країна

Зайнятість

Китай
США
Китай
Китай
США
США
Китай
Китай
Нідерланди
США

Основні банки
Основні банки
Основні банки
Регіональні банки
Основні банки
Комп’ютерна техніка
Диверсифіковане страхування
Основні банки
Нафто-газові операції
Основні банки

Із 61 країни, представленої у списку, у США зареєстрована найбільша кількість 575 компаній, у Китаї та Гонконзі – 309, у Японії – 223. Основні галузі діяльності ТНК:
банківська справа, електроенергетика, нерухомість, інвестиційні послуги, видобування
нафти і газу, хімічна промисловість, телекомунікації, страхування, фармацевтика та інші
[4]. Розглядаючи дану інформацію, можна зробити висновки, що домінування ТНК на
світовому ринку зачіпає важливі сфери.
Також слід зауважити, що сучасне економічне зростання напряму пов’язане з
науково-технічним прогресом та інтелектуалізацією основних факторів виробництва.
Завдяки впровадженню нових технологій збільшився рівень ринкової конкуренції, а це в
свою чергу стало поштовхом до підвищення ефективності виробництва та покращення
якості товарів та послуг. Таким чином досягається зменшення ціни одиниці продукції
або послуги і забезпечується підвищення суспільного добробуту в країні та поліпшення
якості життя суспільства.
Отже, проведене дослідження показує вагомий вплив транснаціональних компаній
на світову економіку і економіку окремо кожної країни, оскільки їхня діяльність
прискорює науково-технічний прогрес, визначає рівень конкурентоспроможності товарів
і послуг, сприяє дотриманню міжнародних стандартів, безпосередньо впливає на
інвестиційний клімат держав і їхнє стабільне економічне зростання.
Список використаних джерел:
1. Транснациональная корпорация, ТНК: за дан. универсальной научно - популярной
инциклопедии
под.
ред.
Добровольского
А.
В.
URL:
http://www.krugosvet.ru/enc/
gumanitarnye_nauki/ekonomika_i_pravo/.
2. Рокоча В., Плотніков О., Новицький B. Транснаціональні корпорації: навчальний посібник.
Киів: Таксон, 2001. 304 с.
3. Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини: теорія : підручник для студ. екон. спец.
вищих навч. закл. Київ : Либідь, 2008. 408 с.
4. The World’s Biggest Public Companies 2019 Ranking. Forbes. Official site. URL:
https://www.forbes.com/global2000.
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ
Боднарюк І. Л., к.е.н., доцент,
Редько О. О., молодший спеціаліст,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Технічний коледж НУВГП, м. Рівне
Страхування життя є важливим елементом соціально-економічної системи держави,
засобом захисту рівня добробуту населення та забезпечення стабільності економічного
розвитку, а також досить важливим джерелом внутрішніх інвестицій. З’ясування
сутності страхування життя і його значення для національної та світової економіки
обумовлює необхідність дослідження основних елементів цього виду відносин.
Впродовж 2016-2018 рр. обсяг світовий премій зі страхування життя переважали
над обсягом премій ризикових видів страхування: 2,6 трлн. доларів США премії
страхування життя у 2016 р. та 2,1 трлн. доларів США премії ризикових видів
страхування у 2016 р. У 2017 році порівняно із 2016 роком сума премій зі страхування
життя збільшилася на 147131 млн. доларів США, а у 2018 році – на 96158 млн. грн.
Таким чином, приріст премій зі страхування життя у 2017 р. порівняно із 2016 р. склав
5,71%, з ризикових видів страхування – 5,46%. У 2018 році порівняно із 2017 роком –
3,53% та 6,25% відповідно (рис. 1).
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Рис. 1. Премії зі страхування життя (life) та ризикових
видів (nonlife) страхування у 2016-2018 рр. [3]
Загальна сума страхових премій збільшилася на 262703 млн. доларів (або на 5,6%) у
2017 році порівняно із 2016 роком, а у 2018 році на 235817 млн. доларів (або на 4,6%)
порівняно із 2017 роком. В той же час, частка премій зі страхування життя переважала
над преміями з ризикових видів страхування і складала 54,89% у 2016 році, у 2017 році –
54,95%, що на 0,06% більше, у 2018 році – 54,3%, що на 0,65% менше.
Лідером у страхуванні є США, так у 2018 році сума премій зі страхування життя
склала 593391 млн. доларів США, а з ризикових видів страхування – 875984 млн. доларів
США. У Японії та Китаї величина премій страхування життя переважає над преміями
страхування життя і склала 334243 млн. доларів США та 313365 млн. доларів США
відповідно. На четвертому місці – Великобританія із сумою премій страхування життя –
235501 млн. доларів США. На п’ятому – Франція – 165075 млн. доларів США, на
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шостому – Італія 125341 млн. доларів США. Нижче у рейтингу розмістилися Тайвань,
Німеччина, Південна Корея. У Канаді премії з ризикового страхування значно переважає
премії зі страхування життя – у 13,7 рази. Відтак, бачимо, що є певні національні
особливості щодо страхування життя пов’язані із способом і тривалістю життя,
медичним та пенсійним забезпеченням.
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Рис. 2. Динаміка світових премій зі страхування
та частки премій зі страхування життя у 2016-2018 рр. [3]
Ринок страхування життя в Україні почав своє становлення у 1996 році, після
набуття чинності Законом України «Про страхування», де страхування життя виділялось,
як окрема галузь страхової діяльності. Становлення цього виду відносин продовжується і
сьогодні. Страхова діяльність змінюється, удосконалюється й усе більше впливає на
економіку країни, розширюється сфера страхування, з’являються і розвиваються нові
його види.
Страхування життя – вид особистого страхування, який передбачає обов’язок
страховика здійснити страхову виплату згідно з договором страхування у разі смерті
застрахованої особи, а також, якщо це передбачено договором страхування, у разі
дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування та (або)
досягнення застрахованою особою визначеного договором віку [1].
Страховий ринок України характеризується такими показниками за 2010-2019 рр.
Кількість страхових компаній зменшилась на 179 страховиків (на 40,32%), страхових
компаній, які надають послуги зі страхування життя – на 43 компанії (або на 61,43%),
компаній, що здійснюють ризикові види страхування – на 136 страховиків (або на
36,36%) (рис. 3). Загалом кількість страхових компаній зі страхування життя складає 27
одиниць [2].
Бачимо, що кількість страхових посередників на ринку фінансових послуг
зменшилася, що обумовлено наслідками світової фінансової кризи та кризовими
явищами на внутрішньому ринку.
Проблеми ринку страхування життя зумовлюють наступні чинники: низька
купівельна спроможність населення; низький рівень страхової культури та довіри до
страховиків; різкі коливання валютного курсу; нестабільність політичної ситуації;
недостатній рівень капіталізації страховиків; відсутність надійних інвестиційних
проектів.
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Рис. 3. Динаміка кількості страхових компаній life та non-life у 2010-2019 рр. [2]
Основними заходами для збільшення обсягів діяльності страховиків на ринку
страхування життя в Україні можна назвати: проведення просвітницької діяльності
страховими компаніями, оскільки більша частина потенційних страхувальників не
проінформовані або погано проінформовані про послуги страхування життя, а також про
соціальні та економічні вигоди, які може принести страхування для кожного
громадянина; розширення списку професій, спеціальностей та посад, що підлягають
обов’язковому страхуванню життя; обов’язкове страхування життя військовослужбовців,
медиків, волонтерів та інших учасників операції об’єднаних сил; розширення переліку
страхових випадків у «life» страхуванні; спрощення процедури укладання договору
страхування життя, інтеграція цього виду страхування до системи онлайн послуг,
популяризація укладання страхових угод через Інтернет.
Список використаних джерел:
1. Закон України “Про страхування” [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр.
2. Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг (Нацкрмфінпослуг) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.nfp.gov.ua.
3. Insurance information institute / 2019 Insurance Fact Book [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.iii.org.

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Бурило І. І., бакалавр,
спеціальність «Маркетинг»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Куцик В. І.
Львівський торговельно-економічний університет
Розглядаючи розвиток країн, а саме стан розвитку в сфері економіки, в різних
частинах світу можна дійти висновку, що ми знаходимося в різних умовах, але
економіки та фінансові системи наших країн взаємопов’язані, адже глобалізація як
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сукупність явищ, підходів, заходів, методів перетворення ринків та країн на цілісну
економічну, соціальну, політичну систему охопила весь світовий ринок. Її ефективне
функціонування відбувається за умов визначення та узгодження спільних інтересів
держав, внаслідок аналізу і обґрунтування пріоритетів формування та напрямів
погодження економічних інтересів держав. Основними рисами сучасного економічного
стану України є: – значна заборгованість держави, окремих галузей і підприємств
зарубіжним країнам; – відставання сектору економіки, який виробляє товари, від сектору
економіки, який їх споживає; – паливно-енергетична залежність від Росії; – надмірний
контроль економіки з боку українського уряду, що має ефект придушення того її
сектору, що виробляє товар; – криміналізація стосунків між державним установами і
бізнесом, розподілення між кланами найприбутковіших секторів економіки України; –
«відірваність» України від світової економіки.
Вразливість економіки України до глобальних дисбалансів пояснюється тим, що
сучасна економічна депресія є невід’ємною складовою кризи утвореного глобального
світоустрою, західної цивілізації та міжцивілізаційних взаємодій. Економічний розвиток
України ускладнюється впливом світової фінансово-економічної кризи через
зумовленість насамперед серйозними внутрішніми причинами, котрі виходять за межі
фінансових проблем, які переросли в економічний спад виробництва, зростання
безробіття, зниження рівня життя широких верств населення. Говорячи про подальший
економічний розвиток України, потрібно сказати, що світова економіка увійшла в
небезпечну нову фазу, що вимагає виняткової пильності, координації та готовності до
рішучих дій — мова йдеться про так званий «фінансовий апокаліпсис світу». Свій ефект
дасть те, що прийнято називати глобалізацією, адже наша країна не стоїть осторонь від
інших. Як тільки у інших держав виникнуть економічні проблеми через Сполучені
Штати, вони різко скоротять покупки нашої продукції. До нас буде надходити менше
коштів, почнуть скорочуватися виробництва, робочі місця, споживання тощо.
Аналізуючи прогнози більшості експертів, можна зробити висновок, що на світову
економіку чекають вельми повільні темпи відновлення. МВФ в останньому огляді
погіршив прогноз для світової економіки. Досить велика ймовірність того, що
найдинамічніше зростатиме зовнішній попит на вітчизняну продукцію сільського
господарства та певних супутніх підгалузей (наприклад, засоби агрохімії). Тобто, в
якості основного рушія зростання для економіки України слід розглядати внутрішній
ринок на товари як споживчого, так і інвестиційного призначення, й саме стимулювання
цього попиту мало б складати головний зміст державної політики зростання. Та
водночас посилення ролі внутрішнього ринку неможливе без суттєвої структурної
перебудови ключових галузей економіки, які сьогодні є не лише експортоорієнтованими,
але й не адекватними до потреб внутрішнього ринку.
Тож, об’єктивно обумовленою тенденцією стане посилення мобілізаційних
«мотивів» української економіки, що полягатимуть в цілеспрямованій державній
політиці з консолідації фінансових ресурсів та переспрямування їх на цілі розвитку
шляхом здійснення прямих бюджетних інвестицій; заохочення інвестиційної діяльності,
насамперед — великого бізнесу; консолідації розпорошеного фінансового потенціалу —
коштів населення, дрібного бізнесу; раціоналізації використання активів комерційних
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банків; «перезавантаження» експортного чинника через оволодіння новими важелями
конкурентоспроможності на нових ринках.
Необхідною умовою подолання наслідків економічної депресії і стабілізації
економічного розвитку України є розробка стратегії модернізації з чітким висвітленням
цілей і способів їх досягнення. Тож, головним завданням поточного періоду є надання
керованості економічним реформам та створення соціально-орієнтованої ринкової
економіки на базі відродження та прискореного розвитку перспективних секторів
власного вітчизняного виробництва, моделювання його за критерієм оцінки приросту
економічного ефекту.
Список використаних джерел:
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А. С. Філіпенко. – К. : Академія, 2010. – 323 с.
2. Сучасний стан економічного розвитку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://union-qp.com.ua/suchasniy-stan-ekonomichnogo-rozvitku.html.
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ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ ЕДМУНДА ЕГАНА НА ЕКОНОМІЧНИЙ
ПОСТУП РЕГІОНУ ТА КООПЕРАТИВНОГО РУХУ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
Голубка М. М., к.е.н. доцент,
Національна академія управління, м. Київ
Голубка О. А., викладач ІІ категорії
Львівський кооперативний коледж економіки і права
Становлення кооперативного руху в Україні відбувалося на межі ХІХ-го та ХХ-го
століть. Сподвижником кооперативного руху на Закарпатті був Едмунд Еґан, ірландець
за походженням, відомий угорський економіст, діяч, який займався благодійництвом,
фахівець з економіки сільського господарства та розвитку кооперації на Закарпатті в
другій половині ХІХ – першої половини ХХ століття.
Економіст після закінчення гімназії розпочав вивчення економічних дисциплін в
університеті м. Галле (Німеччина) та право в університеті Відня. Упродовж 1883–1896
рр. Едмунд Еґан займав посаду радника міністерства Угорщини у напрямку розвитку
сільськогосподарською економікою, та був завідувачем молочного відділу.
Едмунд Еґан турбувався про вирішення проблемних питань осіб, які працювали на
землі. Так як він побачив, що саме українські селяни на закарпатській землі опинилися у
найгіршому становищі в Угорщині.
У 1890 р. була надрукована книга по розвитку сільського господарства
Карпатського регіону. В ній було викладено напрямки зменшення рівня бідності. Серед
проектів Едмунд Еган було формування та розвиток масового ввезення тірольських
корів, для розведення племінної худоби і поширення його серед селян, відродження і
розширення молочної і сироварної промисловості, утворення молочарень на основі
кооперативів, кролеводство, розведення домашнього птаха, бджільництво, домашні
промисли, використання мінеральних вод для санаторіїв, а також створення
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кооперативних магазинів, будинків-читалень, кооперативних кредитних союзів з малим
відсотком на кредити для селян на території Закарпаття. Ці заходи були підтримані
сільськими громадами краю. Під його керівництвом були організовані кооперативи в
різних селах
У 1897 р. було опубліковано меморандум «Меморандум про розвиток і підвищення
рівня духовного й матеріального життя руськомовного народу північно-східних Карпат і
Рутенії» єпископа Юлія Фірцака. В ньому було обґрунтовано важке становище українців
на закарпатських землях. Уряд Угорщини провів оцінку становища, яке сформувалося на
території Закарпаття, та направив на її вирішення Едмунда Еґана, який і запровадив
функціонування «Верховинськрї господарськрї акції» («Акція Еґана»).
Кооперативна діяльність на території Закарпаття розпочалась у 1898 році з
допомогою Мукачівської експозитури. У м. Мукачево створено штаб цієї акції
(Експозитура для гірських районів), їй допомагали 20 священиків греко-католиків.
Едмунд Еґан побував у багатьох селах Закарпаття, де проводив зустрічі із селянами,
священиками, вчителями та урядовцями. Науковець викладав свої думки у доповіді
уряду Угорщини «Економічне становище руських селян в Угорщині».
Варто відзначити, що «Акція Еґана» була спрямована на поліпшення становища
селян Закарпаття, що було вигідно для Угорщини та стимулювало збільшення величини
ВВП країни. Також спостерігаємо ліквідацію економічно недоцільного інституту
посередництва, який сприяв привласненню більшої частини виробленої селянами
доданої вартості, адже договори на оренду земельних ділянок укладалися через інститут
державної форми власності. Тому потреби у взятті грошей під лихварський відсоток не
було, так як функціонували каси взаємодопомоги, які надавали гроші.
Відбулася ліквідація лихварської монополії на торговельну діяльність в селі –
товари народного споживання і навіть горілчані вироби у сільській місцевості розпочали
продавати кооперативи за цінами, які набагато нижчі, ніж перед ними продавали
лихварі. Тому додана вартість залишалася в селі.
Розвиток інноваційних технологій сприяли збільшенню обсягу та якості продуктів
сільського господарства, що вирощувалися в селі, також виникла можливість
виробництва готових продуктів харчування – вина, сиру та ін.
Отже,
вміле поєднання, шляхом підвищення ефективності господарської
діяльності, підсилене належно економічним обгрунтуванням ідей, видатного угорського
економіста Едмунда Егана, покращило становище основної маси закарпатських селян, та
сприяла в цілому, певному піднесенню кооперативного руху та економіки гірських
районів регіону в означений період.
Список використаних джерел:
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ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
Желізняк Р. Й., к.е.н, старший викладач,
Жулевич М. І., магістр
Національний університет «Львівська політехніка»
Діджиталізація є масовим явищем у сучасному світі, яке торкнулося будь-якої
сфери діяльності. Цифрові технології фундаментально змінюють розвиток бізнесу. Для
страхових компаній не менш важливо є відповідати сучасним технологіям на ринку.
Процес діджиталізації є умовою швидкого розвитку страхових компаній, яка дає
можливість підвищити ефективність, запропонувати нові послуги, покращити відносини
з клієнтами та боротися з шахрайством. Відповідно це зумовлює страховиків змінити
підходи до ведення діяльності, відмовитися від старих способів комунікації з клієнтами,
розвивати страхові продукти та шляхи їх реалізації. Під впливом діджиталізації
спостерігається активне впровадження новітніх технологій на міжнародних ринках
страхування, проте для деяких ринків такі процеси є новими та вимагають постійного
покращення.
Активно розвивається діджитал-страхування по всьому світу. Це новий вид
страхування, який за допомогою інтернету, мобільних пристроїв та інших цифрових
носіїв тісніше працює з клієнтами та надає їм послуги. Впроваджуючи цифрові
технології у страхуванні, страхові компанії підвищують ефективність своєї діяльності та
зменшують витрати, застосовуючи онлайн страхування. Зменшення витрат на страхові
послуги відбувається шляхом зниженню комісійних витрат, оренди приміщення,
зменшенню кількості працівників, відповідно заробітної плати. Страховим компанія
вигідно переходити на електронні канали продажу страхових продуктів, тому що
пришвидшує процес продаж, вивільняє робочий час на залучення нових клієнтів та
покращення процесів, зменшує ймовірність помилки через людський фактор тощо.
Перевагами діджиталізації для клієнтів, є те що механізм купівлі страхового
продукту є максимально спрощений. Для оформлення договорів не потрібно звертатися
до офісу страхової компанії та висиджувати чергу. Потрібно лише заповнити онлайнформу та сплатити відповідний страховий внесок. При цьому страховий договір
неможливо сфальсифікувати. Ця інформація подається безпосередньо в базу даних
страховика і без участі посередника страховик економить на комісії агента, вигода від
якої передається клієнтам у вигляді нижчих страхових сум. Для того, щоб повідомити
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про страховий випадок достатньо перейти на сайт компанії чи через мобільний додаток
заповнити відповідну форму [3].
У ланцюжку продаж буде виключено страхових посередників. Це призведе також
до зменшення імовірності шахрайства. Так як часто траплялися випадки, коли
недобросовісні страхові посередники після придбання полісу не вносили страхові премії
у загальну базу. Відповідно договір страхування втрачає чинність та веде до інших
негативних наслідків.
Діджиталізаціі страхування притаманні деякі недоліки. Серед них можна виділити:
обмеженість в застосуванні провідних цифрових технологій через високу вартість послуг
ІТ; перенавчання працівників; посилення безпеки доступу до персональних даних; зміна
провіреної часом бізнес-стратегії; непорозуміння із постачальниками через відсутність
спільного бачення кінцевого продукту. Вважаємо, що при чітко сформованій
довгостроковій стратегії щодо впровадження цифрових технологій у діяльність, страхові
компанії будуть позбавленні більшості проблем, в тому числі технічних [1].
Індустрія страхування вже деякий час переживає цифрову трансформацію зі
спеціалізованим програмним забезпеченням страхових агентств, що дозволяє ефективно
аналізувати та оцінювати ризики для підприємств та приватних осіб. Це дозволить
управляти ризиками на більш індивідуальному рівні для покращення життя. Для
успішного ведення бізнесу страхові компанії повинні досягти балансу між клієнтською
підтримкою та успішною реалізацією послуг. Для цього необхідно застосовувати
інноваційний підхід обслуговування клієнтів, що передбачає покращення партнерства з
іншими підприємствами та розробниками програмного забезпечення. Тільки
розширюючи технічні можливості бізнес-процесів і приймаючи широкий спектр нових
підходів і концепцій зможуть страхові компанії отримати позитивний результат.
Відповідно до вимог суспільства, страхові компанії будуть змушені слідувати курсу
цифрових трансформацій та знайти способи надати клієнтам більше можливостей для
налаштування послуг, які вони купують. Фізичні особи готові тільки платити за ті
предмети, які вони активно використовують, передбачаючи, що фахівці всіх областей
надають продукт найвищої якості [2; 4].
В Україні Приват24 став першим, хто запропонував онлайн-страхування. Банк
продає поліси провідних компаній використовуючи сучасні цифрові та інші канали
продажів. Згідно з інформацією банку, за 2018 рік клієнти отримали понад 189 млн. грн.
страхових виплат. Компанія налічує 3,7 млн. активних клієнтів і 1,31 млрд. грн. валових
страхових платежів. На даний момент Приват24 пропонує автострахування, страхування
комунальних послуг, страхування кредитного ліміту, туристичне страхування,
страхування здоров’я, страхування нерухомості. Партнерами ПриватБанку за
страхуванням є СК «Княжа», СК «Метлайф», СК «АХА Страхування», СК «Провідна»,
СК «Уніка» та інші.
На прикладі деяких українських страхових компаній продемонстрована
порівняльна характеристика різних видів онлайн-страхування, які пропонують клієнтам
(табл. 1).
Згідно даних, наведених в табл. 1, можемо зробити висновок, що СК Альфа
страхування та СК ПЗУ найбільш активно займається впровадженням онлайн19

страхування. Серед інших страхових продуктів, які можуть придбати клієнти
безпосередньо на офіційних сайтах страхових компаній є ОСЦПВ та туристичне
страхування. Важливо зазначити, що на сайтах СК не завжди легко знайти список
страхових продуктів, які можна придбати онлайн. Також процедура заповнення усієї
інформації займає більше 15 хвилин.
Таблиця 1
Доступні види онлайн-страхування на ринку України у 2019 р.
ОСЦПВ
Каско
Зелена карта
Страхування майна
Туристичне
страхування
Страхування від
нещасних випадків
ДМС

СК «ПЗУ
Україна»
+
+
+
+
+

СК «Альфа
СК «АХА
страхування» Страхування»
+
+
+
+
+
+
+

СК
«Уніка»
+
+

СК
«Укрфінстрах»
+

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

В сучасному світі цифрове перетворення у страхуванні зосереджено на
автоматизації та створенні більш розумних, просунутих у плані обробки програмного
забезпечення. В майбутньому українські страхові компанії повинні перейняти
зарубіжний досвід та активно впроваджувати його у своїй роботі. Автоматизовані
страхові агенти, такі як чатботи та радники, робитимуть перші кроки для надання
клієнтам індивідуальних послуг, які будуть відповідати їхнім унікальним потребам та
вимогам. Компанії, які впроваджуватимуть автоматичні технології будуть мати
зростання продуктивності та прибутків завдяки більш точним прогнозам ринкових
тенденцій. Кібербезпека стане однією з головних позицій у списку пріоритетів у будьякій системі управління страховими агентствами. В кінцевому підсумку процес
діджиталізації призведе до зростання стандартів надання страхових послуг і спрощення
клієнтського доступу до них.
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РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ДРАЙВЕР
ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ
Зихір І. М., бакалавр,
спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Кабаці Б. І.
Мукачівський кооперативний торговельно-економічний коледж
Підприємницька діяльність для всіх країн з ринковою економікою є потужним
інструментом забезпечення добробуту і зайнятості населення та рушійною силою
економічного стабільності.
Успішне функціонування підприємницьких структур в країнах світу є для України
переконливим аргументом щодо доцільності розвитку підприємницької діяльності.
Розвинений малий та середній бізнес є ознакою прогресивної економіки. Для України
важливим є узагальнення кращого світового досвіду та світових та європейських
стандартів ведення бізнесу.
Підприємницька діяльність в Україні впевнено розвивається у всіх галузях
економіки попри наявність низки перепон та стримуючих чинників. Серед загальної
кількості підприємницьких структур в Україні домінують мікро та малі підприємства.
Мікропідприємства найкраще адаптуються до погіршення макроекономічних умов.
Водночас продуктивність праці на цих формах господарювання є низькою, а доданої
вартості продукується найменше. Найменш гнучкими в умовах несприятливої
макроекономічної ситуації є великі підприємства. Технологічна модернізація і
оптимізація виробничих процесів є однією з причин скорочення кількості зайнятих на
великих підприємствах. Інші сегменти підприємництва мали б «поглинати» надлишок
робочої сили, однак це не відбувається через макроекономічну нестабільність, складні
економічні умови і тривалу рецесію в Україні [1].
Таблиця 1
Визначальні характеристики та проблеми основних сегментів підприємництва [1]
Сегменти
Фізичні
особипідприємці

Характеристики
Розповсюдженість: найрозповсюдженіша
форма господарювання
• Географія: присутні в усіх регіонах і
типах населених пунктів
• Зайнятість: переважають самозайняті
без найманих працівників (82%)
• Переважна сфера діяльності: торгівля і
послуги

Розповсюдженість: більше 80% всіх
Мікропідприємства підприємств
• Географія: розповсюджені в усіх
регіонах
• Продуктивність праці: 54% від
середнього рівня по Україні
• Переважна сфера діяльності: торгівля
(більше 25%)
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Проблеми
Фіктивне підприємництво задля
оптимізації оподаткування
• Відсутні стимули до зростання бізнесу
(спрощена система оподаткування не
стимулює до зростання)
• Недостатність знань і навичок ведення
бізнесу
• Недостатність доступу до фінансування
• Відсутність системи державної
підтримки, в першу чергу стартапів
Відсутність системи державної
підтримки, в першу чергу стартапів
• Низька ефективність бізнесу
• Відсутні стимули для зростання бізнесу
(дроблення бізнесу)
• Недостатність доступу до фінансування
• Недостатність знань і навичок ведення
бізнесу

• Зайнятість: 12% зайнятих на
підприємствах
Розповсюдженість: близько 13% всіх
Малі
підприємства підприємств
• Продуктивність праці: 70% від
середнього рівня по Україні
• Переважна сфера діяльності: торгівля
(більше 25%)
• Зайнятість: більше 15% зайнятих на
підприємствах
Розповсюдженість: близько 5% всіх
Середні
підприємства підприємств
• Географія: розташовані переважно в
міських поселеннях
• Продуктивність праці: 91% від
середнього рівня по Україні
• Зайнятість: найбільша частка робочих
місць (43%)
• Сфери діяльності: більше 30%
підприємств зайнято в промисловості
Розповсюдженість: близько 0,1%
Великі
підприємства підприємств
• Географія: нерівномірна концентрація
територією країни
(переважає східний регіон)
• Продуктивність праці: 145% від
середнього рівня по Україні
• Ефективність: найбільша частка
збиткових підприємств (48,2%)
• Зайнятість: значна частка робочих
місць (30%)

• Низький рівень інновацій
Відсутність системи державної
підтримки, в першу чергу стартапів
• Низька ефективність бізнесу
• Відсутні стимули для зростання бізнесу
• Недостатність доступу до фінансування
• Низький рівень інновацій
•
Обмеженість
можливостей
для
експорту
Обмежені можливості для експорту
• Недостатня кваліфікація менеджерів
• Відсутня стала співпраця з
дослідницькими центрами та науковими
установами
• Низька ефективність бізнесу
• Низький рівень інновацій

Використання застарілих технологій і
обладнання
• Відсутня стала співпраця з
дослідницькими центрами та науковими
установами
• Висока енергоємність виробництва
• Високий соціальний тиск на
підприємства
• Негнучкість у зміні асортименту
товарів і послуг

Важливим є розуміння проблем і перешкод для розвитку підприємницької
діяльності в Україні. Серед основних варто звернути увагу на наступні:
Таблиця 2
Обмежуючі чинники та потреби для зростання підприємницької діяльності в Україні [1]
Група
чинників

Системні
чинники

Обмежуючі чинники

Потреби для зростання

Надмірний податковий тиск
Низька доступність кредитів
Часті
зміни
економічного
законодавства
Брак обігових коштів
Надмірний регуляторний тиск
Не завжди позитивне ставлення
суспільства до підприємництва
Низька якість діалогу з органами
влади

Оптимізація регуляторного середовища
Розширення доступу до фінансових
ресурсів
Розширення доступу до ринків збуту
Розширення
доступу до
публічних
закупівель
Оптимізація регуляторного середовища
Прискорення трансферу технологій та
інновацій
Покращення якості управління бізнесом
Оптимізація регуляторного середовища
Розвиток підприємницької культури та
людських ресурсів
Реабілітація
та
відновлення
платоспроможності
Популяризація підприємництва
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Фонові
чинники

Формування дієвих підприємницьких
мереж
Нестабільна політична ситуація
Забезпечення політичної стабільності
Інфляція
Макроекономічна стабілізація
Корупція
Боротьба та запобігання корупції
Війна на сході
Врегулювання конфлікту на Сході
Нестабільність курсу національної Макроекономічна стабілізація
валюти
Збільшення надходжень валютної виручки

На нашу думку, роль підприємницької діяльності як драйвера економічного
зростання України є надзвичайно великою. А саме тому перед владою постає нагальна
проблема врегулювання всіх обмежуючих чинників щодо подальшого розвитку
підприємницької діяльності і створення умов для ефективного розвитку. Саме розвиток
підприємницької діяльності дозволить вплинути на процеси структурної перебудови в
економічній системі країни, вирішити існуючі соціальні проблеми (в першу чергу –
проблему трудової міграції українців).
Список використаних джерел:
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ПРОБЛЕМИ БЕЗРОБІТТЯ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
Іванян Д. Г., бакалавр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
ОП «Фіскальне та митне адміністрування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Перепьолкіна О. О.
Львівський торговельно-економічний університет
Безробіття – це соціально-економічне явище, при якому частина робочої сили
(економічно активне населення) не зайнята у сфері економіки. Тобто у реальному житті
безробіття виступає як перевищення пропозиції робочої сили над попитом на неї. Згідно
з Законом України "Про зайнятість населення", безробітними вважаються люди
працездатного віку, які втратили роботу з незалежних від них причин, не мають
заробітку, а також ті громадяни, що виходять вперше на ринок праці, зареєстровані в
центрах зайнятості, шукають роботу і здатні приступити до праці [1]. До безробітних,
зареєстрованих в органи державної служби зайнятості, відносяться особи, що не мають
роботи, шукають роботу і в установленому порядку отримали офіційний статус
безробітного в органах державної служби зайнятості.
Щоб пояснити причину безробіття, необхідно передусім проаналізувати наслідки
нагромадження капіталу. Вони, як відомо, однозначно позитивні для підприємців тому,
що передбачається в майбутньому отримання ще більших прибутків; неоднозначні для
трудового населення тому, що нагромадження капіталу суттєво впливає на рівень його
зайнятості. Нагромадження капіталу завжди супроводжується НТП. А це означає, що в
міру розвитку технічного прогресу, відносна потреба в робочій силі зменшується. В
умовах НТП додатковий капітал, утворений в процесі нагромадження, притягує все
менше і менше робітників порівняно зі своєю величиною. З іншого боку, старий капітал,
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який періодично відтворюється в новій технічній будові, відштовхує все більше і більше
робітників, що раніше були ним зайняті. Це неминуче веде до виникнення надлишку
робочої сили, порівняно з капіталом, що застосовується. Цей надлишок і утворює, так
звану, промислову резервну армію праці, тобто безробіття.
Розрізняють безробіття природне та вимушене. Природне безробіття набуває
форми добровільного, фрикційного, інституціонального. Вимушене безробіття має місце
тоді, коли людина в працездатному віці не працює з незалежних від неї причин, вона
може і хоче працювати, має достатню кваліфікацію, шукає роботу але не може знайти її,
бо немає вільних робочих місць. Україна стала однією з країн, які найбільше
постраждали від фінансово-економічної кризи. Це сприяло загостренню низки проблем,
зокрема вплинуло на зростання рівня безробіття.
Безробіття є негативним соціально-економічним явищем, оскільки зумовлює
скорочення купівельної спроможності населення, зменшує кількість платників податків,
приводить до зростання ризику соціального напруження та виникнення додаткових
витрат на підтримку безробітних. Рівень безробіття є досить диференційованим по
окремих регіонах України. Нині найвищий рівень зареєстрованого безробіття
характерний для західних областей України – Волинської, Житомирської, Закарпатської,
Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської. Найнижчі показники рівня безробіття
склалися в Одеській області, м. Києві [2]. Враховуючи демографічну ситуацію, яка
склалася в різних регіонах України, можна передбачити, що при нинішньому рівні
створення нових робочих місць у західних областях і природному прирості населення
рівень безробіття в майбутньому набуде в цьому регіоні ще більшої гостроти.
Впровадження ринкових механізмів господарювання вимагає від держави,
регіональних органів управління завчасної розробки та реалізації соціальних гарантій у
сфері зайнятості населення працездатного віку. Тим більше, що значна частина
населення зараз перебуває в умовах вимушеної неповної зайнятості (див. табл. 1). Лише
чисельність працюючих в режимі неповного робочого тижня (дня) перевищує 2 млн.
чоловік. Впровадження ринкових реформ повинно мати чітке узгодження з розробкою
загальнодержавними та місцевими органами влади запобіжних заходів щодо зайнятості
населення.
Таблиця 1
Рівень безробіття в Україні [2]
Кількість безробіття в тис.
Роки

Всього
населення

Безробітне
населення

Рівень
безробіття

Зареєстрованих
безробітних

42760,5

Економічно
активне
населення
17396,0

2015

1654,0

9,5%

461,1

2016

42584,5

17303,6

1677,5

9,7%

407,2

2017
2018

42386,4
42153,2

17193,2
17296,2

1697,3
1577,6

9,9%
9,1%

352,5
341,7

Система заходів щодо регулювання безробіття в Україні включає: розвиток
розгалуженої системи державної служби зайнятості, професійної орієнтації, підготовки,
перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів; надання підприємцям субсидій, премій
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та податкових пільг для найму додаткової робочої сили або переведення частини
працівників на скорочений робочий день; державну підтримку нетрадиційним сферам
зайнятості; стимулювання підприємців до навчання, перекваліфікації й подальшого
працевлаштування додаткової робочої сили; механізм соціальної допомоги безробітним
становлять різні види компенсацій при втраті роботи; особливі гарантії працівникам, які
втратили роботу в зв'язку зі змінами в структурі виробництва й організації праці
стипендії на час професійної підготовки та перепідготовки, виплати допомоги по
безробіттю.
Тож, як бачимо, безробіття набуло небаченого раніше розмаху в Україні, а
офіційний перехід України до статусу країни з ринковою економікою є лише
примарливою завісою реалій сьогодення. Влада не робить нічогісінько для того, щоб
покращити сучасний стан незайнятого населення. У моделі управління системою
зайнятості повинні дістати відображення всі фактори, що впливають на поповнення
ринку робочої сили, і мотиви, які формують поведінку населення допрацездатного віку,
працюючого, працездатного не працюючого і непрацездатного.
Для того, щоб знизити рівень безробіття необхідно розробити та ухвалити
антикризову програму заходів подолання негативних явищ в економіці спільно з
роботодавцями та профспілками. Необхідно стимулювати розвиток малого та середнього
бізнесу, шляхом зменшення податкового тиску, полегшення порядку реєстрації
підприємств. З появою нових підприємств з’являться нові робочі місця. Потребує також
дослідження ринку праці щодо актуальності різних спеціальностей та здійснення
перекваліфікації працівників відповідно до неї, застосування нових методів подолання
безробіття, наприклад громадських робіт тощо.
Список використаних джерел:
1. Закон України “Про зайнятість населення” від 05.07.2012 № 5067-VII (зі змінами і доповненнями)
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17.
2. Показники безробіття в Україні, 2019 [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. –
Режим
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МІСЦЕ ТА РОЛЬ ТОРГІВЛІ В ПРОЦЕСІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
УКРАЇНИ
Карпач А. С., бакалавр,
спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Науковий керівник: к.е.н., проф. Тягунова Н. М.
Мукачівський кооперативний торговельно-економічний коледж
Трансформація роздрібної торгівлі є об’єктивним процесом, що зумовлений
багатьма чинниками економічного та соціального характеру. Інноваційний розвиток
суспільства вимагає адекватних змін і в сфері роздрібної торгівлі. Передумовою
ефективної трансформації роздрібної торгівлі є використання й адаптація кращого
закордонного та вітчизняного досвіду.
Стрімкий розвиток інтернет-торгівлі є каталізатором і детермінантою кардинальних
змін у роздрібній торгівлі. Незворотні економічні процеси зумовлюють зміну поведінки
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споживачів при мотивації рішень щодо здійснення різноманітних покупок товарів.
Дедалі більшої ваги набуває питання заощадливих витрат. З огляду на це, відбуваються
певні зміни щодо місць купівлі – зміщення акцентів у бік міні-маркетів, дискаунтерів,
відкритих ринків, тощо. Зростає частка продуманих, зважених покупок на противагу
спонтанним.
Основна умова ефективного функціонування сучасних магазинів – зміни: або ти
змінюєшся і виживаєш, або ти зникаєш.«Виживають не сильні і розумні, а ті, що здатні
пристосовуватися», – вважає Сергій Євтушенко, власник української роздрібної мережі
“Червоний маркет” [1]. Пристосовуватися слід і під стрімкий розвиток інтернет-торгівлі,
і під нові інноваційні формати, і під запити споживачів [1].
Які ж сучасні інноваційні тренди стануть основою подальшої трансформації
української роздрібної торгівлі? Узагальнення інформації дає підстави виділити
наступні.
По-перше, автоматизовані магазини: покупці самостійно обирають товар, за ними
здійснюється відео-нагляд, вартість покупок автоматично вираховується з їх банківських
карток. Головна мета відкриття таких магазинів – надати можливість максимально
скоротити час покупок, що актуально для жителів міст. Даний тренд актуальний для
України з огляду на проблему плинності кадрів через трудову міграцію за кордон. Варто
зазначити, що автоматизація роздрібних мереж – світовий тренд, який активно
“розквітає” на Заході в найрізноманітніших формах і варіаціях. Магазини AmazonGo в
США дають покупцям можливість брати товари з полиць, навіть не скануючи їх – чек
формують дані з відеокамер, які уважно стежать за відвідувачами.
Ще один цікавий американський тренд, який може прижитися в Україні: магазин«вбивця цін». У подібних магазинах продають товари доволі вузького асортименту, втім,
за істотно нижчими цінами, ніж в супермаркетах. Асортимент формується з товарів, на
які є привабливо низька ціна. Звичка заощаджувати властива різним соціальним
категоріям багатьох європейських та заокеанських країн, і для українців наразі є доволі
актуальною.
Варта уваги і тенденція торговельних підприємств WholeFoodsMarket – мережа, яка
задовольняє потребу покупців «швидко прекусити». У США продаж готової їжі є
звичною справою, для українських споживачів цей тренд набирає популярності,
особливо у великих містах. Такий формат стане цікавим для молоді, яка позитивно
сприймає покупку готових страв і обмежена в часі на самостійне повноцінне
приготування їжі.
Одним з найбільш актуальних трендів зараз є орієнтація на діджиталізованого
інтерактивного покупця. Цю реальність неможливо не враховувати, а, отже, слід
пристосовувати свої технології під цей тренд.
Наступна торговельна родзинка – каси самообслуговування. Певний практичний
досвід впровадження таких сучасних технологій має компанія RetailGroup.Ще у 2013
році RetailGroup встановила каси самообслуговування по всій мережі своїх магазинів. На
той момент це була серйозна інновація, а отже “лупати скалу” клієнтського досвіду було
досить нелегко. Однак, за шість років нововведення показало стабільний результат:
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наразі 15% покупців постійно обирають каси самообслуговування для оплати своїх
товарів [2].
Використання мобільних додатків для розрахунків. RetailGroup стала першим
українським ритейлером, який запровадив систему самостійних оплат за допомогою
мобільного додатка Pick&go. У магазинах “Велмарт” касир більше не потрібен – покупці
можуть розраховуватись за допомогою QR-коду. Те сааме обіцяють у магазинах “Велика
Кишеня” протягом 2019 року [2].
Використання мобільних додатків унайближчі рокимає розповсюдитись по всій
країні – серед ритейлів, кав’ярень, ресторанів і так далі. Про такий продукт ще у 2018
році говорилокерівництво мережі “Червоний Маркет”. Можливість виключити з
ланцюга продажів касира дозволяє не тільки “пришвидшити” роботу магазина, але й
вирішити проблему з кадрами в тих областях України, де знайти співробітників у
постійний штат є проблемою [2].
Вартий уваги досвід перетворення торговельних об’єктів під потреби його клієнтів
у залежності від часу доби або подій (мультиформатний підхід). До прикладу: вдень це
може бути просто традиційний варіант магазину, а вечері – перетворюватися в міні-бар,
кав’ярню, залу для урочистих подій, демонстраційну чи виставкову залу, кінозал, спортбар, облаштування фотозони, місце проведення майстер-класів, тощо – фактично,бути
місцем проведення будь-якої події,тобто, це може бути торговельно-культурнорозважальний центр, що стає ключовим майданчиком для мешканців певної території
практично всіх вікових категорій.
Для забезпечення реалізації завдань подальшої трансформації роздрібної торгівлі
України необхідне чітке розуміння сучасних інноваційних трендів у світовій практиці та
їх вміла адаптація до українських реалій. Важливе розуміння того, що процеси
глобалізації світової економіки зумовлюють необхідність відповідних змін в Україні і, в
першу чергу, у роздрібній торгівлі.
Список використаних джерел:
1. https://trademaster.ua/articles/312940.
2. https://trademaster.ua/innovatsii-v-riteyle/312948.

ПРИНЦИПИ ІННОВАЦІЙНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Клепанчук О. Ю., к.е.н., доцент
Львівський національний університет імені Івана Франка
В умовах стрімкою інтелектуалізації ринкової економіки, в якій домінуючими є вже
не стільки товарно-грошові відносини, скільки науково-технологічні досягнення,
суспільний поділ праці та його диференціація стимулює подальший ринковий розвиток
та активність інноваційних перетворень. Сучасне розуміння ринкової економіки
передбачає наявність і активний розвиток постіндустріального високотехнологічного
середовища. Проте, основою економічного та ринкового потенціалу України все ще
залишається модель сировинної економіки з високим рівнем монополізації, що рок за
роком наражається на небезпеки системних інституційних помилок у сферах
економічної, фінансової, фіскальної і грошово-кредитної політики. Наслідки глобальної
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фінансової кризи та зміна технологічного укладу через розгортання четвертої
промислової революції визначили світові глобальні тренди, які набувають інтенсивного
розвитку і у ближчі часові періоди визначатимуть позицію країн на шкалі глобальної
конкурентоздатності [4].
Необхідність інноваційних трансформацій вітчизняної економіки вимагає
створення інституційних та економічних передумов, однак до сьогодні залишаються не
визначеними засади державної політики інноваційного розвитку та відсутні чіткі
критерії стимулювання інноваційної діяльності та трансферу технологій [3]. Звичайно,
певні напрацювання у цьому напрямку вже існують. Зокрема, державними інституціями
реалізовується концепція неперервності ланцюжка «фундаментальні / прикладні
дослідження – науково-технологічні розробки – інноваційне виробництво», формується
партнерська модель взаємодії реального сектору економіки і наукового середовища,
розробляються механізми інтеграції вітчизняного інноваційного бізнесу в міжнародні
наукові процеси [2].
Концептуальні основи інноваційної трансформації реального сектора вітчизняної
економіки дотепер залишаються несформульованими, тому для моделювання доцільно
адаптувати змістовно наближені схеми, наприклад, модель інноваційної активності
бізнесу [1]. Системність такого підходу проявляється через розгляд структурних
компонент в якості чинників, взаємопов’язаних спільними метою, ресурсним
потенціалом і комунікаціями.
Інституційний рівень має охоплювати розробку стратегічних пріоритетів
інноваційної трансформації, політику сприяння приватному бізнесу у сферах науковотехнічної та інноваційної діяльності, державне регулювання патентування і
ліцензування, рівень інноваційної культури суспільства, міжгалузевий паритет
інноваційної активності, розбудову інноваційної інфраструктури, підтримку експортерів
інноваційної продукції на світових ринках.
Цілісність процесу інноваційної трансформації вимагає державного регулювання
розвитку виробничо-технологічної підсистеми, що сприятиме подоланню технологічного
відставання вітчизняної економіки від світових економічних лідерів. Тут інституційними
пріоритетами є забезпечення прав інтелектуальної власності, сертифікація наукоємних
технологій, інформаційно-консультативний супровід.
Принцип спадковості в моделюванні інноваційної трансформації економіки
забезпечується інтеграційним розвитком з урахуванням імперативів науково-технічного і
соціально-економічного спрямування.
Принцип емерджентності втілюється під час визначення цілей оновлення
економічної системи в цілому та в розрізі окремих компонент. Означені цілі мають бути
ієрархічно диференційовані, що дозволить чітко визначити підцілі на кожному етапі
трансформації.
Розвиток інноваційної економіки нагально потребує інституційного вирішення
проблем ресурсного, фінансового, організаційно-правового та інформаційного
забезпечення. Отож, на секторальному рівні першочерговими цілями інноваційної
трансформації є розвиток інноваційної інфраструктури з метою налагодження
двосторонньої дифузії інновацій, доступність і прозорість інформаційних потоків,
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зменшення ризиковості інноваційної діяльності.
Успішність інноваційної трансформації неможливе без функціонування внутрішніх
механізмів вибору і узгодження з інституційними інструментами регулювання
альтернативних шляхів інноваційного розвитку. Тому запропоноване нами моделювання
логічно структурувати у часі за певними етапами: аналіз ринку технологій – розробка і
впровадження технологічних процесів – аналіз результатів практичної реалізації заходів
– пошук резервів технологічного удосконалення.
Дифузія науково-технічних розробок у реальному секторі економіки передбачає
наявність комунікаційних каналів у середовищі соціальної системи або шляхом
кооперації зі стейкхолдерами, що супроводжується швидкоплинними процесами
конвергенції технологічних платформ [5]. Результативність дифузії забезпечується
програмами науково-технічної співпраці бізнесу, державних та наукових установ та
інституційним стимулюванням участі організацій в дослідних програмах і технологічних
альянсах. Також до дієвих інструментів інституційного впливу можна віднести розвиток
технопарків і запровадження практики технологічних грантів.
Характер інноваційної трансформації вітчизняної економіки визначається
формальним законодавчим полем. Зокрема, підтримання допустимого рівня ризиковості
інноваційної діяльності цілком знаходиться у колі відповідальності дотримання
законодавчої бази, якою регулюються трансферні взаємовідносини. Водночас,
надлишкова зарегульованість може стати певним стримуючим чинником
трансформаційних процесів, що зумовлює необхідність виважених підходів до розробки
інституційного інструментарію. Так, некомерційний трансфер інформації, яка не
становить державної чи бізнес-таємниці і не підлягає патентуванню цілком може
відбуватись у нерегульованому полі, забезпечуючи добровільне спільне використання
результатів науково-технологічних досліджень науковцями і суб’єктами економічної
діяльності. Сюди ж варто віднести процеси внутрішньодержавної міграції
висококваліфікованого персоналу, науково-технічні публікації.
Таким чином, основним завданням інноваційної трансформації вітчизняної
економіки є створення сприятливих макроекономічних умов для інвестування у
нововведення, усування структурних деформацій та формування сприятливого
інституційного середовища. Структурні складники інноваційної трансформації
економіки слід диференціювати за рівнями ієрархії із відповідними об’єднуючими
властивостями, що охоплюють законодавчу базу, фінансову підтримку, науково-технічні
розробки і техніко-технологічні процеси, що разом здатні забезпечити
конкурентоспроможність інноваційної економіки. Механізм забезпечення трансформації
має включати інституціональну надбудову і внутрішні інструменти, спрямовані на
підтримку рівноваги в системі економічного розвитку. Саме взаємодія цих механізмів
здатна забезпечити адекватну відповідь на дію негативних зовнішніх впливів,
деструктивних чинників і сприяти руху вітчизняної економічної системи до цільових
орієнтирів.
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МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИХ ДИСБАЛАНСІВ В СИСТЕМІ
ЕНДОГЕННО-ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
Кльоба Т. Л., аспірант,
ДУ «Інститут регіональних досліджень
імені М. І. Долішнього НАН України»
На сьогоднішній день аналіз зарубіжної практики, а також досвіду регіонального
менеджменту в Україні показує, що управління фінансовими дисбалансами в системі
ендогенно-орієнтованого розвитку регіонів багато в чому залежить від методів
управління регіонів, які безпосередньо впливають на соціально-економічні процеси, що
протікають в регіоні.
Дослідженням методів управління фінансових дисбалансів в системі ендогенноорієнтованого розвитку регіонів займалися такі науковці як, О. М. Алімов, М. П. Бутко,
В. В.Булюк, З. С. Варналій, З. В. Герасимчук, М. І. Долішній, М. В. Жук, Ковальська, П.
І.Коренюк, Н. А. Мікула, І. З.Сторонянська, С. К. Харічків, О. С. Чмир, В. Г. Яцуба та
інші відомі автори.
Управління фінансовими дисбалансами в системі ендогенно-орієнтованого
розвитку регіонів є однією із складових управління соціально-економічним розвитком
адміністративно-територіальних одиниць, яке здійснює спеціальний апарат з допомогою
специфічних прийомів і методів, впливу на цілеспрямоване формування, використання
та розпорядження коштами місцевих бюджетів, а також фінансами комунальних
підприємств [1; 29].
Узагальнення методів управління фінансових дисбалансів в системі ендогенноорієнтованого розвитку регіонів наведено на рис. 1.
Аналіз наукових публікацій, засвідчив відсутність чіткого розмежування
планування та прогнозування. Відмінності між ними обумовлені, тим, що прогнозування
по суті має варіантний зміст, тоді як план є однозначним рішенням, навіть якщо він
розроблений на варіантній основі, а спільність цілей і завдань об'єднують фінансове
прогнозування і планування [2; 3; 4].
На думку Фещенко Л.В., важливою складовою бюджетного планування є
бюджетування – сукупність технологічних процедур бюджетної роботи з аналітично30

Фінансове
прогнозування та
бюджетування

Оперативне
управління

Обґрунтування планових бюджетних показників, які є
обов’язковими до виконання і застосовуються для
цілеспрямованого впливу на рівень соціально-економічного
розвитку регіонів.
Комплекс заходів, що проводяться на основі оперативної
оцінки конкретної фінансової ситуації, з метою максимізації
ефекту при мінімальних затратах шляхом своєчасного
коригування фінансових відносин та маневрування
фінансовими ресурсами.

Стимулювання

Методи заохочення розвитку тих явищ і процесів
у регіоні які найнеобхідніші.

Облік

Забезпечення своєчасного та повного відображення всіх
операцій органів Державної казначейської служби України та
надання користувачам інформації про стан активів та
зобов'язань, результати виконання бюджетів та їх змін.

Фінансовий
контроль та
аудит

Забезпечення дотримання законності, фінансової дисципліни,
запобігання фінансових правопорушень під час мобілізації,
розподілу та використання централізованих та
децентралізованих фондів, коштів для виконання завдань і
функцій органів місцевого самоврядування й ефективного
соціально-економічного розвитку регіонів.

Місцеве
оподаткування

Сукупність місцевих податків і зборів до бюджетів та до
державних цільових фондів, що справляються у
встановленому Податковим кодексом України порядку.

Фінансування

Надходження та витрати бюджету, пов'язані із зміною обсягу
боргу, обсягів депозитів і цінних паперів, кошти від
приватизації державного майна (щодо державного бюджету),
зміна залишків бюджетних коштів, які використовуються для
покриття дефіциту чи профіциту бюджету.

Рис. 1. Методи управління фінансових дисбалансів в системі ендогенноорієнтованого розвитку регіонів
Джерело: складено на основі [3; 4; 5]
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Визначення методів

Методи управління фінансових дисбалансів в системі ендогенно-орієнтованого розвитку
регіонів

розрахункової підготовки бюджетів, кошторисів і програм із допомогою порівняння
відносної корисності альтернативних варіантів витрачання бюджетних коштів на
конкретні види державної діяльності з урахуванням вартості витрат на досягнення
кінцевого результату [4].
Для прогнозування в практичній діяльності застосовуються різні кількісні і якісні
методи, найбільш широко в Україні використовуються формалізовані методи
(прогнозної
екстраполяції,
системно-структурні,
асоціативні,
випереджуючої
інформації), а у зарубіжних країнах поширена практика інтуїтивних методів
(індивідуальні та колективні експертні оцінки) [4].

У сфері місцевого оподаткування одне з центральних місць займає проблема
співвідношення загальнодержавної законодавчої та виконавчої влади і місцевого
самоврядування. Ратифікувавши Європейську Хартію місцевого самоврядування,
Україна надала її нормам загальнообов'язкової сили на своїй території. Європейська
Хартія місцевого самоврядування розглядає місцеві (локальні) податки і збори як
необхідний атрибут, потребу, і в певному розумінні – ознаку місцевого самоврядування.
Саме тому вони повинні існувати у такій кількості, в якій повністю б забезпечували
місцеві органи влади коштами, необхідними для задоволення власних потреб.
Розвиток фінансового контролю має передбачати впровадження державного аудиту.
Державний аудит це форма державного фінансового контролю, спрямована на сприяння
бюджетним установам, державним підприємствам, які отримують державні кошти, у
запобіганні фінансовим порушенням, ефективному використанні бюджетних коштів
державного та комунального майна та складання достовірної фінансової звітності [5].
Отже, для успішного управління фінансовими дисбалансами в системі ендогенноорієнтованого розвитку регіонів необхідно мати методи управління, які забезпечують
належний розвиток та ефективне формування, використання і збереження регіонального
потенціалу.
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РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНИХ ТА ТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
УКРАЇНИ ТА США
Козлова Ю. І., бакалавр,
спеціальність «Міжжнародна економіка»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Куцик В. І.
Львівський торговельно-економічний університет
Процес розбудови дружніх відносин між Україною та США має тривалу історію і
сягає своїм корінням часів, коли наша держава ще не проголосила себе як незалежна.
Одразу після набуття Україною статусу суб’єкта міжнародного права двосторонні
відносини набули рис динамізму та націленості на конкретні результати. Спільними
зусиллями нам вдалося вивести їх на рівень стратегічного партнерства, проголошеного у
Заяві президентів України і США від 4 квітня 2005 року.
З часів проголошення своєї незалежності Україна посідала різне місце в політиці
США. Але Сполучені штати завжди визнавали важливість Української держави та її
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виключне положення у Європі та світі. Тому уряд США ніколи не залишався байдужим
до долі України.
За останні роки рівень співпраці між державами в усіх галузях значно посилився. І
вони вже виходять за рамки двостороннього діалогу та здатні впливати на
загальноєвропейський та світовий процес.
Обсяг експорту українських товарів до США майже вп’ятеро переважає обсяги
торгівлі з Канадою та Мексикою разом узятих. Впродовж січня — жовтня 2018 року він
склав $906,6 млн, що на 34% більше, аніж показник аналогічного періоду 2017 р.
Обсяг експорту товарів до США зображено на рисунку 1.
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Рис. 1. Експорт товарів та послуг з України до США, млн. дол.
*Експорт товарів, послуг 2018 р. – дані за січень – жовтень

Варто зазначити, що саме 31 грудня 2017 р. завершився термін дії Генералізованої
системи преференцій США. Це держпрограма, що надавала можливість безмитного
ввезення на американську територію понад 3,8 тис. видів товарів з України. Вона була
відновлена президентом США Бараком Обамою в липні 2015 р. і могла бути продовжена
за умови вдосконалення українського законодавства в сфері захисту інтелектуальної
власності. Позаяк цього не сталося, на початку минулого року Адміністрація президента
США Дональда Трампа виключила Україну з Системи преференцій, аргументуючи
рішення тим, що Київ “недостатньо” захищає права інтелектуальної власності. Це
стосується непрозорої системи виплати роялті в Україні (особливо американським
ліцензіатам), використання піратського програмного забезпечення в держустановах, а
також відсутності ефективних заходів боротьби з інтернет-піратством.
Зі США (як і з Мексикою) Україна не має Угоди про вільну торгівлю, тому наші
товари підпадають під діючі антидемпінгові митні обмеження. Щоправда, як у ситуації з
Мексикою, Штати ввели антидемпінгові санкції на експорт лише металургійної
продукції. За версією асоціації Worldsteel, у світовому рейтингу найбільших виробників
сталі за 2017 р. США займає четверте місце, а Україна – 11-те, тому логічно, що
американці завжди були зацікавлені в економічному захисті власного сталевого сектора.
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Ситуація з протекціонізмом стала жорсткішою після введення Дональдом Трампом
25%-го мита на сталь будь-якого
походження (окрім кількох держав),
що сталося на початку 2018 р.
Незважаючи на ці запобіжні заходи, у
товарній
структурі
українського
експорту до США саме на чорні
метали припадає найбільша частка –
майже 65%.
Основу експорту в сегменті
харчів торік склали какао та продукти
з нього. А саме українського
шоколаду до США було експортовано
на $15,3 млн, що майже втричі більше
за показник попереднього року та
вшестеро більше за показник 2014 р.
Власне, торік американці прорвалися
до трійки лідерів — споживачів
українського шоколаду, тоді як
2017 р. посідали почесне 6-те місце.
Структуру послуг з України до
США представлено в наступному
рисунку.
Стабільні
темпи
приросту
експорту українських послуг до США
спостерігаються з 2016 р. І якщо два
роки тому вони були на рівні 8%, то
минулого року зросли до 11%.
Впродовж січня — вересня 2018 р.
українці надали американцям послуг
на $683,2 млн. Цікаво, що 2017 р.
валютна виручка від експорту товарів
та послуг була майже на одному
рівні — $830-850 млн. Однак торік в
експортні лідери вибилися товари.
Вже кілька років поспіль левову
частку послуг українці надають
американцям в сегменті IТ – 66%.
За останню п’ятирічку дещо
зменшилися частки таких послуг, як транспортні та ділові, а також таких, що пов’язані з
фінансовою діяльністю. Проте збільшились частки послуг, що пов’язані з подорожами та
технічним обслуговуванням.
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Про посилення економічної взаємодії України та США (у торгівлі як товарами, так і
послугами) вітчизняні чиновники та політики почали говорити влітку 2017 р. Експерти
зазначали потепління торгових відносин Києва та Вашингтона після того, як
“Центренерго” законтрактувала в американської компанії Xcoal Energy&Resources
купівлю 700 тис.т антрациту.
Далі можна говорити про інтенсивніший рух у напрямку цієї взаємодії. За рік,
восени 2018 р., вперше за останнє десятиліття до української столиці прибула офіційна
торгова місія США. До її складу ввійшли представники 12 компаній з таких галузей, як
сільське господарство, енергетика, інфраструктура та сектор IT, які мали на меті
провести понад 60 зустрічей з українськими бізнесменами. Більше того, на одній із
зустрічей з учасниками торгової місії перший віце-прем’єр-міністр України Степан
Кубів зазначив: “Україна почала процес приватизації за новим прогресивним
законодавством, що створить виняткові інвестиційні можливості, зокрема і для
американських компаній”.
Зважаючи на ці кроки, варто очікувати подальшого зростання експорту українських
товарів та послуг на ринок США.
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АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ВВП УКРАЇНИ
Кузьо О. О., бакалавр,
спеціальність «Економіка»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Перепьолкина О. О.
Львівський торговельно-економічний університет
Макроекономічні показники є важливими індикаторами оцінки загального стану
економіки країни, вимірювання обсягів виробництва за конкретний період, розкриття
основних чинників, які максимально впливають на стан економіки як у
короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Такі показники є основою для
прийняття політичних рішень та визначення державної політики. Як відомо, система
макроекономічних показників, серед яких ключова роль належить ВВП, інтерпретується
системою національних рахунків, яка дає змогу визначити основні тенденції зміни
економіки країни та виокремити найвпливовіші чинники. Тому розвиток науковопрактичного підходу до здійснення аналізу динаміки основних макроекономічних
показників України, належна інтерпретація результатів такого аналізу з подальшим
визначенням головних чинників впливу на стан національної економіки є актуальним
напрямом дослідження.
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Продовж 2013-2015 рр. спостерігається певне покращення у динаміці макроекономічних
показників загалом та реального ВВП зокрема (див. рис. 1). В 2015 рік був надзвичайно
важким, адже економіка втратила свою стабільність і характеризувалася спадними
тенденціями. Причинами цього були девальвація гривні, втрата територій та військові дії
на Сході країни, анексія Криму, погіршення інвестиційного клімату тощо.

Рис. 1. Динаміка ВВП України у 2010–2018 рр. [1]
Україна довго не могла зробити ривок, до зцілення і підйому. Але попри це 2019 рік
став великою приємною несподіванкою, він подарував можливість покращення динаміки
макроекономічних показників та економічного зростання. Прискорення економічного
зростання в другому кварталі перевищило очікування експертів. Для України це означає
збільшення шансів для пошуку впливових інвесторів. Сьогодні для української
економіки настав час для стрімкого зростання: інфляція стабілізувалась, дефіцит
бюджету є мінімальним, обмінний курс гривні підвищився, як і потрібно, щоб зберегти
робочу силу в Україні.
З квітня по червень 2019 року ВВП України зріс на 4,5% за рахунок зростання
промисловості, зокрема завдяки видобувним галузям хімічної промисловості. Також
покращилася торгівля і споживчі настрої населення, це доводить підвищення
внутрішнього споживчого попиту. У розрізі видів діяльності найістотніший вплив на
зростання ВВП мало виробництво аграрної продукції в результаті рекордного врожаю
зернових та олійних культур [2]. Завдяки стійкому споживчому попиту суттєвий вплив
на зростання ВВП мали також сектори торгівлі і послуг. Високими темпами зростало
будівництво та фінансовий сектор.
Валове нагромадження основного капіталу у 2018 р. зросло на 14,3% у річному
вимірі, зокрема, за рахунок потреби бізнеса в модернізації виробництва та оновленні
основних фондів. Незначне уповільнення порівняно з 2017 роком зумовлювалося
поступовим вичерпанням ефекту надолуження інвестицій після недоінвестування в
кризовий період. Інвестиційна активність істотно вплинула в 2018 році на економічне
зростання. Фізичні обсяги експорту товарів та послуг у 2018 році знизилися на 1,6 %
після зростання на 3,8 % у 2017 році. Причиною цього є погіршення зовнішніх умов
упродовж року, зокрема, через поширення протекціоністських заходів у світовій
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торгівлі, ремонтними роботами на кількох великих металургійних підприємств, нижчим
врожаєм ранніх зернових. Істотно уповільнилися також темпи зростання імпорту – з
12,6% у 2017 році до 3,2% у 2018 році, у тому числі через зменшення обсягів закупівлі
природного газу на 25%.
Станом на 2018 рік валовий внутрішній продукт України на душу населення
становить 2,82 тис доларів, країн, що розвиваються – 5,49 тис доларів, середній по світу
– 11,73 тис доларів, розвинених країн – 48,97 тис доларів. Згідно з прогнозом МВФ, у
2023 році ці показники становитимуть 4,22 тис доларів – для України (зростання 50%),
7,43 тис доларів – для країн, що розвиваються (зростання 35%), 14,49 тис доларів –
середній по світу (зростання 24%), 58,46 тис доларів – для розвинених країн (зростання
19%) [3].
Більш точним показником ВВП на душу населення вважається показник,
розрахований за паритетом купівельної спроможності. ВВП на душу населення за
паритетом купівельної спроможності враховує різницю курсу валют і цін. За цим
показником станом на 2018 рік ВВП України на душу населення за паритетом
купівельної спроможності становить 9,21 тис доларів, країн, що розвиваються, – 12,51
тис доларів, середній по світу – показник відсутній, розвинених країн – 51,42 тис
доларів. Згідно з прогнозом МВФ, у 2023 році ВВП на душу населення за паритетом
купівельної спроможності становитиме 12,26 тис доларів – для України (зростання 33%),
16,5 тис доларів – для країн, що розвиваються (зростання 32%), середній по світу –
показник відсутній, 60,29 тис доларів – для розвинених країн (17%) [3].
Таким чином, можемо стверджувати, що економіка України починаючи з 2016 р.
офіційно вийшла із рецесії, що тривала впродовж попередніх трьох років, проте за
результатами 2018 р. ще не досягла рівня 2010 р.
Список використаних джерел:
1. Макроекономічні показники, 2019 [Електронний ресурс] // Державна служба статистики
України. – Режим доступу: www.ukrstаt.gov.uа.
2. Струк Н.І. Аналіз динаміки основних макроекономічних показників України / Н. І. Струк //
Причорноморські економічні студії. – 2018. – Вип. 26 (2). – С. 163-168.
3. Міжнародний валютний фонд. Прогноз для Української економіки на 2019–2024 рр. / World
Economic Outlook, October 2019. Global Manufacturing Downturn, Rising Trade Barriers. [Електронний
ресурс] – Режим доступу: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2019/10/01/world-economicoutlook-october-2019.

ОСНОВИ ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОГО ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО
НАКОПИЧУВАЛЬНОГО СЕГМЕНТУ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Купрін М. Ю., консультант фінансового сектору,
Група Фінансів та Інновацій, Світовий Банк (Україна)
Сучасна пенсійна система України характеризується вкрай низькими показниками
ефективності, що спричинили ряд суттєвих факторів, зокрема:
– незбалансована політика держави щодо адекватності встановлених нормативних
значень соціальних виплат та їх повне неузгодженням з джерелами формування
необхідних ресурсів,
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– суттєві демографічні зрушення, пов’язані як з низькими показниками
народжуваності, так і набутої за останні роки загрозливої динаміки міграції робочої сили
за межі України.
За даними ООН, Україна входить в топ-15 країн світу з найшвидшими темпами
скорочення населення. Причому у найближчі десятиріччя скорочення населення
відбуватиметься майже виключно за рахунок населення працездатного віку. За умови
збереження поточних показників народжуваності, смертності та міграцій, ООН
прогнозує зменшення чисельності населення України до 2050 р. на 28%, водночас частка
осіб віком 60 років і старше зросте до 32%. Середній варіант прогнозу передбачає
поступове підвищення сумарного коефіцієнту народжуваності до 1,8 дитини на 1 жінку у
2050 р. і зростання очікуваної тривалості життя в середньому на 5 років; за таких умов
населення скоротиться на 18%, а рівень старіння зросте до 34%. Співвідношення між
чисельністю населення пенсійного і працездатного віку зросте майже вдвічі.
Демографічні зміни в Україні загалом відповідають глобальним тенденціям, але
відбуватимуться більш швидкими темпами порівняно з рештою країн світу.
Фактор постійного збільшення навантаження на населення працездатного віку буде
домінуючим у довгостроковій перспективі та зумовить подальше погіршення фінансової
спроможності солідарної пенсійної системи.
Окремої уваги також потребує і проблема гендерної рівності в пенсійному
страхуванні, яка на сучасному етапі не знайшла належної оцінки сучасних дослідників.
За інших рівних обставин, менший трудовий стаж, різні строки досягнення пенсійного
віку та гендерний дисбаланс стосовно рівня оплати праці зумовлюють в кінцевому
підсумку суттєву нерівність результатів призначення пенсій за віком чоловіків та жінок.
Законом України Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»
передбачено, що система пенсійного забезпечення в Україні складається з трьох рівнів.
Система першого рівня, солідарного загальнообов'язкового державного пенсійного
страхування, базується на засадах солідарності і субсидування та здійснення виплати
пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду. Розмір
новопризначених пенсій становить лише близько 30% від поточного рівня зарплат.
Недостатня індексація пенсій швидко призводить до їх знецінювання як по відношенню
до фактичного рівня споживчих цін, так і по відношенню до поточного рівня доходів
працюючого населення.
Згідно з українським законодавством Пенсійний фонд функціонує, як самостійна
фінансова структура, його кошти не входять до державного бюджету і не можуть бути
використані на інші цілі, крім виплати пенсій і допомоги. Бюджет Пенсійного фонду
складається з дохідної та видаткової частини.
Кількісні характеристики діяльності Пенсійного фонду України свідчать про
неефективну незбалансовану модель, що хронічно потребує державних дотацій за
рахунок інших джерел, не пов’язаних з відносинами перерозподілу коштів пенсійного
страхування. Так, за затвердженого бюджету Пенсійного фонду України в розмірі 438
млрд грн майже 41,32% дотується за рахунок коштів державного бюджету. Показник
відношення фінансування планових пенсійних витрат до планового ВВП країни в 2019
році р розмірі 11,89% є також достатньо високим.
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Система другого рівня - державного (обов’язкового) накопичувального пенсійного
забезпечення на сьогодні відсутня.
Система недержавного накопичувального пенсійного забезпечення становить третій
рівень пенсійної системи. Її розбудова здійснюється починаючи з 2004 року після
набрання чинності Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення». Основу
такої системи становлять недержавні пенсійні фонди (юридична особа, яка має статус
неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та провадить
діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників
пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює
пенсійні виплати учасникам фонду), що діють відповідно до принципів define
contributions. Третій рівень пенсійної системи України, та ґрунтується на засадах
добровільності участі
Система добровільного накопичувального пенсійного забезпечення представлена
наступними показниками: станом на 30.06.2019 в Державному реєстрі фінансових
установ містилася інформація про 62 недержавних пенсійних фонди (далі – НПФ) та 22
адміністратори НПФ. Загальна кількість учасників НПФ становила 860,8 тис. осіб, з яких
отримали/отримують пенсійні виплати 82,7 тис. осіб. Сума сплачених внесків становила
2,07 млрд грн; 90,5 % всіх внесків надійшли від роботодавців. Загальна вартість активів
НПФ становила 2,89 млрд грн. Розмір пенсійних виплат за цей період становив 878,6
млн грн.
Цілком очевидно, що за таких масштабів та рівня залучення осіб до добровільних
пенсійних програм (7% від працюючого населення) система добровільного
накопичувального пенсійного забезпечення не справляється з основною метою суттєвого доповнення солідарної розподільчої системи на макроекономічному рівні, та
забезпечення гідного рівня життя після виходу на пенсію.
Зниження рівня народжуваності та збільшення тривалості життя будуть мати
істотні наслідки для державних фінансів, особливо для пенсійної системи. Зі
скороченням чисельності працездатного населення, число платників єдиного соціально
внеску буде знижуватися, в той час як видатки на програми для людей похилого віку, в
тому числі пенсії, будуть зростати одночасно зі зростанням частки людей похилого віку
в загальній кількості населення.. Наслідком цих процесів буде подальше зростання
дефіциту коштів пенсійного фонду. Тому єдиним джерелом формування достойного
рівня майбутніх пенсій є власні заощадження громадян, що формуються системою
обов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення.
За таких обставин необхідними є рішучі структурні зміни, метою яких є утворення
самодостатньої, збалансованої та диверсифікованої системи, що не має залежати від
стану економіки країни, впливу перманентних політичних рішень та негативної
демографічної динаміки. Така модель може формуватися принаймні з трьох незалежних
підсистем з діаметрально відмінною моделлю функціонування, та, відповідно, на
результати яких не може впливати один чи декілька груп ризик-факторів, пов’язаних
спорідненими ознаками.
Саме поєднання солідарної та загальнообов’язкової накопичувальної системи
пенсійного страхування забезпечить соціальні гарантії та фінансову стабільність
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пенсійної системи: солідарна і накопичувальна системи підвладні впливу різних ризиків:
перша вразлива щодо демографічних ризиків і стійка до інфляційних, а друга – навпаки.
Солідарна складова враховуватиме інтереси малозабезпечених верств населення, а
накопичувальна – стимулюватиме до пенсійних заощаджень усіх громадян, особливо з
більш високими доходами та забезпечує більш справедливий рівень пенсійних виплат.
Важливим при впровадженні накопичувальної пенсійної системи є повне розуміння
ризиків, притаманних будь-якому виду фондованих систем з визначеним внеском:
 недостатність розміру внеску
 неадекватно великий розмір витрат, що в кінцевому підсумку призведе до ерозії
капіталу учасників системи
 мінливість фінансових ринків, як основного сегменту розміщення активів
системи
 відсутність належного захисту та регулювання пенсійної галузі, відсутність
своєчасних та пропорційних адекватних заходів
 завищені очікування учасників системи щодо кінцевих результатів управління їх
коштами.
Саме тому, для успішної розбудови загальнообов’язкового накопичувального
елементу пенсійного забезпечення необхідні виважені та послідовні кроки, основною
метою яких є створення накопичувальної пенсійної системи, яка повинна бути:
 простою та зрозумілою для учасників системи, включаючи однакові умови
доступу для всіх категорій осіб, що є учасниками системи
 дешевою, включаючи заходи з обмеження максимальних розмірів витрат, що
відшкодовуються за рахунок активів учасників
 надійною, що передбачає встановлення принципів обережного інвестування та
встановлення дієвих систем управління ризиками при проведенні операцій з пенсійними
активами.
Як зазначається у прийнятих Міжнародною організацією регуляторів пенсійної
галузі IOPS у 2006 році Принципах нагляду за приватними пенсіями (Principles of Private
Pension Supervision) (далі – Принципи IOPS), основоположному документі, який містить
рекомендації стосовно нагляду за діяльністю у сфері пенсійних накопичень, метою
нагляду за пенсійними накопиченнями є захист інтересів членів та бенефіціарів установ
пенсійного забезпечення шляхом забезпечення фінансової стабільності, безпеки та
належного управління цими установами.
Нагляд (supervision) за пенсійними накопиченнями включає в себе спостереження
(oversight) за установами пенсійного забезпечення та забезпечення дотримання
(enforcement) приписів, які стосуються структури та управління таких установ, з метою
стимулювання належного функціонування пенсійного сектору.
Критичними елементами, що потребують суттєвих змін є впровадження ризикоорієнтованого підходу, встановлення чітких принципів пропорційного втручання та
забезпечення регулятора необхідними ресурсами.
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Як свідчать дані самооцінки відповідності принципам IOPS1, що проводилися
НКЦПФР в травні 2018 року, «рівень впровадження українськими регуляторами
міжнародних стандартів IOPS визначений як “частково впроваджено”».
Таблиця 1
Узагальнена оцінка наглядових принципів IOPS проведена Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку, липень 2018 р.
Принцип

Повністю

Здебільшого

Частково

Не
впроваджено

1: Цілі
2: Незалежність
3: Достатність ресурсів
4: Достатність повноважень
5: Ризик-орієнтований підхід
6: Пропорційність та
послідовність
7: Консультації та співпраця
8: Конфіденційність
9: Прозорість
10: Управління
Загальна оцінка

Запровадження накопичувального механізму пенсійного забезпечення в загальнонаціональному масштабі потребуватиме належного рівня регулювання. Пенсійний
нагляд повинен включати в себе моніторинг діяльності пенсійних програм та фондів з
метою забезпечення їхньої відповідності вимогам нормативно-правової бази, що суттєво
забезпечує дотримання правил. Наглядова діяльність відрізняється залежно від
нормативно-правового середовища, вибору політики та багатьох інших факторів.
Загалом, вони можуть бути визначені як такі, що мають суттєвий вплив та сприяють
досягненню пенсійних наглядових цілей, або шляхом прямого втручання або
регулювання.
Список використаних джерел:
1. World Population Prospects 2017. United Nations Population Division [Електронний ресурс] –
Режим доступу : https://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/Population/
2. IOPS Principles of Private Pension Supervision [Електронний ресурс] – Режим доступу :
http://www.iopsweb.org/principlesguidelines/IOPS-principles-private-pension-supervision.pdf
3. Кабінет Міністрів України, Постанова «Про затвердження бюджету Пенсійного», 16 січня 2019
р. № 14 фонду України на 2019 рік [Електронний ресурс] – Режим доступу :
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/14-2019-%D0%BF
4. Підсумки розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення станом на 30.06.2019.
Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу
:
https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/NPF/NPF_II_kv%202019.pdf.
5. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]
– Режим доступу : https://www.nssmc.gov.ua/2018/06/05/na-zborah-iops-rozglyanuli-samootsnku-ukransykihregulyatorv-shtodo-vdpovdnost-standartam-iops-snuyutcho-sistemi-naglyadu-v-sfer/.

1

ІОPS (International Organisation of Pension Supervisors) створена у липні 2004 року за ініціативи Організації
економічного співробітництва та розвитку (ОЕСD) і Міжнародної мережі органів з регулювання і нагляду у сфері
пенсійного забезпечення (INPRS).
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ІНСТИТУТИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ
Ліба Н. С., д.е.н., доцент
кафедри обліку і оподаткування та маркетингу
Мукачівський державний університет
Негативні тенденції, що сформувалися у промисловому секторі та визначають його
розвиток протягом останніх років, неможна пов’язувати лише з впливом зовнішніх та
внутрішніх чинників, які несприятливо впливають на економічні процеси в Україні.
Переважна більшість економістів, на теоретичному та практичному рівнях,
засвідчують важливу роль держави, як активного учасника розвитку промислового
сектору, з одного боку, та як регулятора економічних процесів у ньому, з іншого. Набір
інструментів та методів, що застосовуються державою є специфічним для кожної моделі
економічного розвитку: в окремих країнах вагомого значення набувають адміністративні
методи державного управління розвитком промислового сектору (Франція, Китай,
Японія), у переважній більшості інших перевага надається менш радикальним
економічним методам (елементам податкового та монетарного регулювання, розвитку
системи державного замовлення, розгалуженій системі індикативного планування)
(Великобританія, США).
Узагальнення досліджень основних етапів формування регіональної промислової
політики у світовій практиці протягом останніх десятирічь дозволяє умовно виділити
наступні етапи:
 активна діяльність з боку держави спрямована на усунення диспропорцій у
розвитку ринку, захист пріоритетних галузей економіки, значна частка державної
власності у промисловому секторі;
 перехід до політики торговельної лібералізації, посилення процесу глобалізації та
інтеграції промислового сектору економіки, «вихід» держави з сектору внаслідок
активних приватизаційних процесів, активізація уваги держави на позиції підвищення
конкурентоспроможності власних промвиробників;
 перехід до гнучкої промислової політики у розрізі окремих регіонів,
спрямованість на інвестиційній та інноваційній складових розвитку, проведенні
технічної модернізації та оновлення.
Практично всі країни і з розвиненою, і з трансформаційною економікою, проте у
різні проміжки часу проходили наведені вище етапи промислової регіональної політики.
Не виключенням є і Україна, для якої характерним є повна переорієнтація промислової
політики з абсолютно адміністративної до ліберально-гнучкої.
Механізм державного управління розвитком промислового сектору країни містить
інструменти, які забезпечують виконання державою всіх основних функцій управління:
планування, організації, регулювання, мотивації та контролю. В умовах ринкової
економіки на перше місце виходять ті функції, які не порушують ринкових механізмів
саморегуляції, а доповнюють та удосконалюють їх. Застосування системи індикативного
планування і формування раціональної інституціональної архітектоніки як на рівні
економічної системи, так і окремого її елементу (промислового сектору) визначає
важливі напрями економічної політики сучасної держави.
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Кожний етап розвитку економічної системи характеризується специфічним
набором інститутів та інституцій, які виконують управлінські та регуляторні функції з
метою покращення та узгодження економічних процесів.
Інституціональна
архітектоніка
виступає
складною
багатовимірною,
багатоаспектною моделюю і дуже ємною економічною категорією, яка має власну
структуру і ґрунтується на принципі системності.
Інституціональна архітектоніки на рівні економічної системи є надзвичайно
динамічною та змінюється як еволюційно, так і революційно. Формування відповідних
інститутів та інституцій відбувається паралельно з розвитком економічної системи. Одні
з них еволюційно розвиваються, змінюють власну форму та структуру,
«підлаштовуються» під існуючі умови, інші – зникають, оскільки їх зміст не відповідає
вимогам суспільства.
Під інституціональною архітектонікою визначають структуру інститутів, яка
утворюється у результаті узгодження дій економічних суб’єктів, правил, норм,
встановлених традицій та сприйняття економічних процесів та сформованої сукупності
інституцій, які спричиняють певний вплив на економічне середовище. Практично на
кожному етапі розвитку економічної системи відбуваються певні зміни
інституціональної архітектоніки. Реакція економічних суб’єктів на чинники зовнішнього
середовища, глобалізаційні та інтеграційні процеси, необхідність узгодження цінностей
та правил економічної поведінки, виклики сучасної моделі розвитку національної
економіки визначають особливості сучасного етапу формування інституційної
архітектоніки в Україні.
Серед основних проблем формування інституціональної архітектоніки регіональної
промислової політики в Україні є необхідність переходу до західного типу інституційної
матриці (стійкої, історично сформованої системи базових інститутів, що регулюють
взаємозв’язане функціонування основних суспільних підсистем – економічної,
політичної й ідеологічної). В умовах поглиблення євроінтеграційних процесів українська
економіка змушена протягом короткострокового проміжку часу запровадити власні
інститути ринку, які ґрунтуються на принципах матриці Y типу, але адаптованої до
українських реалій.
ВПЛИВ МОНОПОЛІЙ НА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНУ СИТУАЦІЮ
В УКРАЇНІ
Матківська К. В., бакалавр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Перепьолкіна О. О.
Львівський торговельно-економічний університет
Проблематика монополізації виробництва, конкуренції на товарних ринках
привертає постійну увагу керівництва багатьох країн світу, у тому числі і України, яка з
початку здобуття незалежності прагне через проведення антимонопольної політики
мінімізувати вплив монополій на економічний розвиток держави та створити
передумови для функціонування ринкової економіки. Монополія (від грецьких слів
«mono» - один, «poleo» - продаю) – виключне право (виробництва, торгівлі, промислу
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тощо), що належить одній особі, групі осіб чи державі. Як показує практика в усьому
світі, монополії призводять до значних виробничих затрат, відсутності інновацій,
зниження якості обслуговування, використання застарілих галузей та занижують оплату
праці своїх працівників, через що страждає уся економіка. Окрім цього, в Україні
монополії пов’язані з природними ресурсами, що призводить до нагромадження
казкового багатства їхніми власниками – олігархами.
Насамперед розглянемо природні монополії в Україні. Зазвичай конкурувати з
такими монстрами часто економічно не вигідно. До цієї категорії монополістів можна
сміливо віднести газопостачання, теплопостачання у більшості міст України,
Укрзалізницю тощо. З одного боку добре було б, щоб такі монополії перебували у
державній чи комунальній власності, тоді б надприбутками користувалось суспільство.
Проте, відсутність конкуренції призводить до зниження якості та відсутності інновацій.
Зазвичай із природними монополістами намагаються боротися обмеженням
максимальної планки їхніх прибутків та контролем за ціноутворенням таких корпорацій.
Варто також зазначити, що за даними Антимонопольного комітету України, щорічно
майже 50% порушень антимонопольного законодавства чиняться природними
монополіями [1].
До другого типу монополій можна віднести так звані всеукраїнські компанії, що
працюють на ринках із динамічною конкуренцією та мають істотні частки охоплення
споживачів. Для прикладу розглянемо операторів стільникового зв’язку «Київстар» та
Vodafone, які фактично поділяють між собою ринок зв’язку в Україні [2]. Кожна із двох
зазначених компаній контролює понад 35% ринку, визначених законодавством як
критерій для монополії [3]. Донедавна між ними спостерігалася потужна конкуренція.
Проте на сьогодні, ймовірно з огляду на насичення і навіть певні ознаки перенасичення
ринку, а також на той факт, що обидві компанії віднедавна контролюють росіяни, стали
з’являтися дедалі очевидніші ознаки їхніх скоординованих дій, які, зокрема, вилилися в
невиправдано різке підвищення тарифів на мобільний зв’язок.
Третій тип монополій – регіональний, тобто це ті підприємства, які мають переваги
на певній території України. У своєму звіті за 2018 рік Антимонопольний комітет
зазначив, що більшість учасників регіональних ринків роздрібної торгівлі лікарськими
засобами мають структурні ознаки монопольного (домінуючого) становища/колективної
монополії окремих суб’єктів господарювання та організовують свою діяльність у
форматі «аптечна мережа» [1]. За повідомленням Антимонопольного комітету, суттєві
обмеження конкуренції також мають місце на регіональному рівні: підприємства
ритуальних послуг, послуг автостанцій, паркування автотранспорту, платних медичних
послуг тощо. «Ці обмеження зумовлені наявністю перешкод для входження на відповідні
ринки, пов’язаних зі значними витратами на створення матеріально-технічної бази для
проведення відповідних видів діяльності або ж з організаційними нюансами, як-от
необхідність отримання відповідних ліцензій та дозволів на здійснення вищенаведених
видів діяльності», – зазначають в Антимонопольному комітеті.
Четвертий тип монополістів найактивніший – це підприємства з ознаками
домінування, що належать до фінансово-промислових груп, які завдяки привілеям і
доступу до адміністративного ресурсу нарощують свою частку на певних ринках. Для
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прикладу: хімічні підприємства групи Ostchem бізнесмена Дмитра Фірташа утримують
частку на ринку азотних добрив в 70%. Розслідування щодо деяких підприємств Ostchem
було розпочато ще у 2015 році, однак донині воно не завершене і будь-яких рішень щодо
нього не прийнято. За цей період компанія не тільки домоглася введення
антидемпінгових мит на імпортні добрива, чим не лише суттєво зміцнила своє
становище, але й спровокувала колапс на аграрному ринку, залишивши в
односторонньому порядку всі три основні виробничі майданчики, штучно створюючи
дефіцит і заборгованість перед клієнтами у 2 млрд гривень [4]. У цьому контексті
актуальним є також приклад того, що в Україні феросплави виробляють Нікопольський,
Стахановський та Запорізький феросплавні заводи, які пов’язують із групою «Приват».
А в останні роки, що не може викликати подиву, спостерігається поступове зростання
імпорту феросплавів, що призводить до від’ємного торгівельного балансу.
За роки незалежності України, олігархи, які, як правило, перерозподіляють
національне багатство країни, замість того щоб створювати нові активи, намагаються
витиснути максимум з придбаних підприємств, нехтуючи їх модернізацією. У той же
час, усі отримані надприбутки спрямовують в офшори або на здобуття контролю над
іншими об’єктами, які у подальшому знову вичавлюють, як лимон, щоб продовжити далі
означений ланцюжок, який веде до деградації економіки.
Засадничою основою будь-якої ринкової економіки є конкуренція, а це часто є
незручним як для монополій, так і для держави. Україна є ідеальним ілюстратором цих
тверджень. Влада не протидіє монополіям, а створює їх. Найбільш яскраві приклади "Укртелеком" і "Нафтогаз", які горизонтально інтегрували десятки дискретних,
паралельно діючих підприємств [5].
Для олігархів контроль над монополіями часто є одним із пріоритетних мотиваторів
у політичній боротьбі і у багатьох випадках ключовим джерелом голосів отриманих на
виборчих кампаніях, які є надзвичайно затратні, але, у випадку успіху, відбиваються
сторицею.
У контексті зазначеного, можна стверджувати, що для держави ключовим
елементом боротьби з монополіями є забезпечення вільної економічної та чесної
конкуренції для усіх учасників ринку.
Створення та повноцінне функціонування ефективного конкурентного середовища
в Україні можливе через створення належного нормативного-правового забезпечення
економіки, обґрунтованого надання економічних кредитів та державних дотацій,
притягнення до відповідальності суб’єктів нездорової конкуренції, застосовуючи суттєве
збільшення штрафних санкцій, а також установлення державної монополії лише щодо
деяких стратегічних галузей виробництва та торгівлі. Актуальним завданням для
керівництва держави є імплементації антимонопольного законодавства ЄС в Україні
згідно з умовами Угоди про асоціацію.
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ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ІНДИКАТОРІВ
ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
Мельничук Ю. О., магістр,
спеціальність «Економіка»
Науковий керівник: д.е.н., доц. Гринькевич О. С.
Львівський національний університет імені Івана Франка
Курс України на інтеграцію у Європейський Союз (ЄС) і НАТО супроводжується
комплексом трансформацій, що відбуваються у різних сферах суспільного життя. У
даному дослідженні висвітлені результати аналізу показників динаміки і структури
зовнішньої торгівлі України з метою виявлення економічних наслідків
євроінтеграційних процесів, а також їх інтенсивності та напряму.
Як показують дані статистики зовнішньої торгівлі за період 1996-2018 років, в
Україні має місце нестабільна, але позитивна динаміка експорту українських товарів до
інших країн Європи (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка експорту товарів з України до країн Європи
Джерело: побудовано автором за [1]

Період стабільного зростання у динаміці експорту товарів з України до ЄС
спостерігається лише у 1996-2008 роках. Серед політичних чинників такого тренду –
затвердження 11 червня 1998 року Указом Президента України Стратегії інтеграції
України до ЄС. Водночас головним чинником різкого падіння експорту товарів
українських виробників до країн ЄС стала глобальна фінансово-економічна криза у 2009
році. Зважаючи на домінування у цей період у структурі українського експорту
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металургійної продукції, різке світове падіння попиту на неї спричинило скорочення
відповідної частки експорту, а відтак, валютних надходжень і зростання курсу долара на
валютному ринку.
Військові події у східних регіонах України, де зосереджено значний обсяг
виробництва металургійної продукції, є головним чинником чергового помітного
скорочення українського експорту у 2015-2016 роках. Революція Гідності, стала, на нашу
думку, головним рушієм того факту, що 2014 року Верховна Рада України та
Європейський парламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та
ЄС. За обсягом і тематичним охопленням цей документ експерти називають найбільшим
міжнародно-правовим документом за всю історію України та найбільшим міжнародним
договором з третьою країною, коли-небудь укладеним Європейським Союзом. Угодою
передбачена всеохоплююча зона вільної торгівлі між Україною та ЄС, спрямована на
поступове входження економіки України до спільного ринку ЄС. Водночас у
короткостроковій динаміці спостерігаємо повільні позитивні зрушення у показниках
зовнішньоекономічної діяльності в Україні (рис. 2).
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Рис 2. Сальдо експорту-імпорту зовнішньої торгівлі товарами
України з країнами ЄС та СНД
Джерело: побудовано автором за [1]

Із 2005 року в Україні зберігається негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами з
ЄС, яке у 2013 році було найбільшим за період 1996-2018 років. Проте позитивним є той
факт, що підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС позначилося на
зменшенні негативного дисбалансу і з 2016 року спостерігаємо не лише щорічне
зростання експорту українських товарів до ЄС, але й зменшення негативного сальдо
експортно-імпортних торговельних операцій з європейськими країнами.
За період 1998-2018 років частка країн СНД в українському експорті зменшилася на
11,8%, натомість частка країн ЄС зросла на 4,6% і становила 23,5%. На країни Азії у
2018 році припадало 15,7% українського експорту товарів, Африки – 4,7%.
У товарній структурі експорту України домінуючими залишаються продукти з
невисокою доданою вартістю, а саме: недорогоцінні метали, машини та обладнання,
продукти хімічної промисловості. Проте їхні обсяги поступово зменшуються. Має місце
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помітне зростання частки продуктів рослинного походження, таких як зернові культури,
частка яких складає 70,5% від загального експорту продуктів рослинного походження.
Водночас негативною є тенденція зменшення (на 80% у 2018 році порівняно з 2010
роком) експорту засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів
(табл. 1).
Таблиця 1
Структура і структурні зрушення в експорті товарів з України у 2010 і 2018 рр.
Обсяг експорту,
млн дол. США

Структура
експорту, %

2010

2018

2010

2018

Структурні
зрушення
експорту, %

Всього
Недорогоцінні метали та вироби з
них
Продукти рослинного походження
Машини, обладнання;
електротехнічне обладнання
Жири та олії тваринного або
рослинного походження
Мiнеральнi продукти

50744,3

47334,9

100

100

100

17272,6

11633

34,04

24,6

-9,5

3949,9

9886,1

7,78

20,9

13,1

5563,2

4654,7

10,96

9,8

-1,1

2605

4496,5

5,13

9,5

4,4

6716,2

4339,6

13,24

9,2

-4,1

Готові харчові продукти

2524,1

3018,6

4,97

6,4

1,4

Продукцiя хiмiчної промисловостi

3209,3

1871,3

6,32

4

-2,4

Деревина і вироби з деревини

827,9

1494,6

1,63

3,2

1,5

1210,6

1,52

2,6

1

846,6

1,45

1,8

0,3

3883,3

12,96

8,0

95,4

Групи товарів

Живi тварини; продукти тваринного
770,8
походження
Текстильні матеріали та текстильні
734,6
вироби
Інші групи товарів
6570,7
Джерело: складено і розраховано автором за [1]

Експерти Інституту економіки та прогнозування НАН України [2] визнають, що у
коротко- і середньостроковому періодах інтеграція між Україною та ЄС буде
потребувати значних інвестицій та супроводжуватися економічними втратами. Серед
можливих втрат – вихід з ринку економічних суб'єктів унаслідок посилення конкуренції
з виробниками/постачальниками з ЄС, послаблення економічних зв’язків з партнерами
країн СНД, зростання обсягів трудової міграції у зв’язку з вищим рівнем доходів на
ринках праці країн ЄС. Важливими чинниками зростання експорту товарів українських
виробників до країн ЄС та інших країн світу є впровадження і дотримання європейських
стандартів (технічних, екологічних, фітосанітарних норм), які потребують інвестицій з
боку виробників товарів; реформування правової і адміністративної системи: створення
нових регуляторних органів, прийняття нового законодавства, запровадження нових
правил і процедур.
Список використаних джерел:
1. Державна служба статистики України: статистична інформація. Економічна статистика:
зовнішньоекономічна діяльність. [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.ukrstat.gov.ua.
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2. Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: економічні виклики та нові
можливості : наукова доповідь / за ред. акад. НАН України В.М.Гейця та чл.-кор. НААН України
Т.О.Осташко ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". – К., 2016. – 184 с.

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ
Микита А. М., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник д.е.н., проф. Черкасова С. В.
Львівський торговельно-економічний університет
У складних умовах сучасної політичної та економічної ситуації в країні, держава не
може забезпечити достатній рівень матеріального добробуту громадян. Упевненість у
завтрашньому дні може надати страхування життя, оскільки в цьому разі людина
забезпечує своє майбутнє самостійно. Але таку підгалузь страхування, як страхування
життя, ще не можна назвати достатньо розвинутою. Тому дослідження сучасного стану
та перспектив розвитку ринку страхування життя в Україні на сьогодні є досить
актуальним.
Страховий ринок є невід’ємною складовою фінансового ринку України. Успішний
його розвиток залежить від розширення переліку страхових послуг, підвищення їхньої
конкурентоспроможності, удосконалення порядку оподаткування страхової діяльності,
підвищення вимог до порядку створення страхових компаній, подальшої інтеграції
країни у міжнародні структури, залучення страхового ринку до вирішення
найважливіших питань економічного розвитку.
На сьогодні страхування є одним із стратегічних секторів національної економіки,
адже окрім реалізації компенсаційної функції, здатне значною мірою сприяти
розв’язанню низки макроекономічних завдань держави шляхом акумуляції заощаджень у
вигляді страхових премій і перетворення їх в інвестиції.
Ринок страхових послуг є другим за рівнем капіталізації серед інших небанківських
фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній станом на 30.06.2019
становила 249, у тому числі СК "life" – 26 компаній, СК "non-life" – 223 компанії,
(станом на 30.06.2018 – 291 компанія, у тому числі СК "life" – 31 компанія, СК "non-life"
– 260 компаній). Кількість страхових компаній продовжує тенденцію до зменшення. Так
станом на 30.06.2019 порівняно з аналогічною датою 2018 року кількість компаній
зменшилася на 42 СК (або на 14,4%). У порівнянні з І півріччям 2018 року на 3 865,8
млн. грн. (16,5%) збільшився обсяг надходжень валових страхових премій, обсяг чистих
страхових премій збільшився на 3 373,8 млн. грн. (20,1%).
Протягом І півріччя 2019 року зменшилась кількість укладених договорів
страхування на 2 418,8 тис. одиниць (або на 2,4%), при цьому на 3 193,7 тис. одиниць
(або на 4,9%) зменшилась кількість договорів з обов’язкового страхування за рахунок
зменшення договорів страхування від нещасних випадків на транспорті на 3 422,2 тис.
одиниць (або на 5,6%). Кількість укладених договорів зі страхування життя зросла на
918,7 тис. одиниць (або на 76,7%).
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Валові страхові платежі (премії, внески) при страхуванні життя станом на
30.06.2019 становили 2 090,7 млн. грн., що на 20,7% більше, ніж за аналогічний період
2018 року (станом на 30.06.2018 – 1 732,8 млн. грн.).
Станом на 30.06.2019 року збільшилась кількість застрахованих фізичних осіб на
16,2% або на 659 263 особи (станом на 30.06.2018 застраховано 4 079 133 фізичні особи,
станом на 30.06.2019 – 4 738 396 фізичних осіб).
Протягом І півріччя 2019 року застраховано 2 065 020 фізичних осіб, що на 62,6%
або на 795 094 особи більше проти відповідного періоду 2018 року (за І півріччя 2018
року застраховано 1 269 926 фізичних осіб) [1].
Не зважаючи на збільшення кількості застрахованих фізичних осіб кількість
лайфових компанії станом на 30 06 2019 р. зменшилась з 32 до 26 компаній.
Зацікавленість держави в розвитку страхування життя полягає в тому, що: поперше, воно є джерелом довгострокових інвестиційних ресурсів, яких так бракує для
підйому вітчизняної економіки; по-друге, страхові компанії зі страхування життя
доповнюють систему захисту та підтримки рівня життя громадян за рахунок самих
громадян. Таким чином, тягар соціального забезпечення населення перерозподіляється
між державою та ринком страхування. По-третє, значущим фактором ролі держави щодо
розвитку цього виду страхування є створення нових робочих місць, оскільки
страхування життя є основою договорів страхування, що укладаються лише при
наявності страхового посередника (брокера чи агента), який проводить з клієнтом
персональну і довготривалу роботу, за що отримує від страхової компанії комісійну
винагороду.
Страхування життя дозволяє фінансово захистити свій стан та капітал – це
стандартна інформація, якою володіє більшість громадян. Але насправді це лише мала
частина тих переваг, які може надати life-страхування.
Страхування життя є надійним інструментом примноження коштів і перетворення
ймовірних ризиків у вигідне становище для страхувальника. Страхування життя
належить до виняткової діяльності компаній зі страхування життя (лайфових компаній).
Відповідно до ст. 38 Закону про страхування страховики, які отримали ліцензію на
страхування життя, не мають права займатися іншими видами страхування [2].
Серед 26 компаній зі страхування життя в Україні станом на 30 06 2019 р. в
рейтингу журналу «Фориншурер» ТОП-5 за договорами, що включають накопичувальне
страхування життя, лідерами є такі українські компанії як «МетЛайф», «Уніка Життя»,
«ТАС», «PZU Україна Страхування життя», «АСКА-Життя» [1].
Якщо страхові компанії України вже зараз не переорієнтуються на формування
реального попиту потенційних страхувальників, якщо не почнуть розробляти та
впроваджувати нові, сучасні програми страхового захисту зі швидким та якісним
обслуговуванням – після приходу на український ринок іноземних страховиків,
вітчизняні компанії просто не зможуть скласти гідну конкуренцію та вижити в умовах
інтеграційних процесів. При цьому не можна забувати, що без активної допомоги та
співпраці з боку держави страховим компаніям України просто неможливо буде вижити
в умовах різкого загострення конкуренції на страховому ринку.
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Потенціал розвитку українського ринку страхування життя за свідченнями
аналітиків є дуже великим. Тому при виконанні певних умов можна досягти високих
результатів у розвитку ринку страхування життя та систему соціального захисту
населення.
Список використаних джерел
1. Підсумки діяльності страхових компаній за 6 місяців 2019 року [Електронний ресурс]. − Режим
доступу : https://forinsurer.com/files/file00665.pdf.
2. Про страхування: Закон України № 85/96-ВР від 7.03.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http:// nuczu.edu.ua/sciencearchive/PublicAdministration/vol1/12-18.pdf.

ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ
СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Прокопчук О. Т., к.е.н., доцент,
Мальований М .І., д.е.н., доцент,
Мальована М .М., аспірант
Уманський національний університет садівництва
В умовах побудови ринкових відносин суттєву роль відіграє страховий захист
агровиробників у економічній стабілізації їх розвитку. Страхування може бути одним з
найефективніших інструментів щодо управління виробничими, ринковими та
юридичними ризиками, однак агрострахування недостатньо розвинене в країні.
Страховий захист в аграрному секторі економіки (англ. insurance protection in the
agricultural sector of the economy) – економічні, перерозподільні відносини, які
складаються в процесі запобігання, подолання та відшкодування збитків, заподіяних
аграрному виробництву.
Дослідження ринку аграрного страхування в Україні за період 1991–2019 рр.
засвідчує еволюційний і циклічний характер його розвитку (рис. 1) та дає змогу
виокремити безпосередньо дев’ятнадцятирічний період (2001–2019 рр.) становлення
страхових відносин в аграрній сфері України.
Періодизація розвитку українського агрострахового ринку в історичній
ретроспективі здійснена в межах певних часових рамок, як наслідок виокремлено сім
ключових періодів його розвитку: законодавче становлення (1991-2004 рр.),
пожвавлення розвитку (2001-2004 рр.), спад (2009-2001 рр.), піднесення (2012 р.),
стагнація (2013-2016 рр.), відродження (2017 р. і по даний час).
Узагальнення періодизації розвитку українського агрострахового ринку дало змогу
виокремити етапи його становлення, ключовими серед яких визначено:
1. Законодавче та нормативно-правове підґрунтя становлення основ системи
правового регулювання:
- страхової діяльності в Україні в цілому (1991-2000 рр.);
- сфери страхування сільськогосподарських ризиків (нормативні акти що
стосуються питань надання державної підтримки сільськогосподарським виробникам):
- (2001-2004 рр.) – за умови обов’язковості страхування;
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- починаючи з 2009 р. і по даний час – за умови добровільності укладення
договорів страхування.
2. Формування структурних елементів агрострахового ринку:
- утворення об’єднання страховиків, зокрема у вигляді Аграрного страхового Пулу
(АСП) для координації агрострахування за програмами державної підтримки (2012 р.).
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО АГРОСТРАХОВОГО
РИНКУ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ

II період
(2001–2004 рр.)

поява перших законодавчих актів щодо регулювання
діяльності на страховому ринку незалежної України;

III період
(2005–2008 рр.)

діяльність компаній, що надавали послуги страхування в
межах програми державної підтримки за умови
обов’язковості страхування;

пожвавлення
розвитку

IV період
(2009–2011 рр.)

діяльність страховиків в умовах відсутності бюджетного
фінансування, добровільності укладення договорів та в
період економічної кризи (2009 р.);

спад

V період
(2012 р.)

діяльність страховиків в умовах відновлення державної
підтримки у сфері страхування сільськогосподарської
продукції (у формі добровільної участі) та створення
«Аграрного Страхового Пулу» (АСП);

піднесення

діяльність страховиків в умовах відсутності бюджетних
коштів для провадження державної підтримки у сфері
страхування сільськогосподарської продукції (у формі
добровільної
участі);
розробка
Дорожньої
карти
реформування
добровільного
страхування
сільськогосподарської продукції на 2014-2015 рр.;
координація АСП програмами страхування державних
форвардних закупівель Аграрного Фонду України та
Державної продовольчо-зернової корпорації України та в
період кризових соціально-економічних і політичних явищ
та процесів у державі (2014 – 2017 рр.);

стагнація

поява в українському законодавстві (2001 р.) норм про
часткову компенсацію сільгоспвиробникам вартості
страхових премій за умови обов’язковості страхування;
запровадження умов державної програми страхування від
багатьох ризиків (2002 р.);

законодавче
становлення

I період
(1991–2000 рр.)

VI період
(2013–2016 рр.)

відродження

VII період
(2017 р. і по
даний час)

новий виток у розвитку агрострахової індустрії України:
- діяльність страховиків в умовах збагачення ринку
агрострахування
інноваційними
продуктовими
пропозиціями, зокрема в розрізі параметричних схем
страхування; - продовження тенденції 2016 р. щодо
зростання ринку агрострахування.

Рис. 1. Ключові етапи розвитку українського агрострахового ринку в історичній
ретроспективі [авторське узагальнення]
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3. Формування та розвиток технічних аспектів агрострахування:
- удосконалення та розширення спектру продуктової пропозиції в рамках класичної
схеми страхування, зокрема розробка та впровадження численних стандартних
(класичних) страхових продуктів відповідно до міжнародних стандартів;
- запровадження параметричних схем страхування в рамках пілотних поектів
(починаючи з 2016 р.).
4. Розробка допоміжних засобів розвитку агрострахового ринку, зокрема Дорожньої
карти реформування добровільного страхування сільськогосподарської продукції на
2014-2015 рр., реалізація якої покликана зменшити навантаження на державний бюджет
в частині відшкодування збитків виробникам сільськогосподарської продукції та
забезпечити єдині умови роботи на ринку агрострахування всім його учасникам.
5. Посилення інституційної складової шляхом створення в Міністерстві аграрної
політики та продовольства України структурного підрозділу, що опікуватиметься
питаннями агрострахування (2018 р.).
Склалася ситуація за якої впродовж 19 років (2001-2019 рр.) цілісної системи
агрострахування в Україні так і не було створено. Так, на початкових етапах її
формування та становлення (1991-2000 рр. та 2001-2009 рр.) недосконалими були
ключові технічні аспекти пов’язані із функціонуванням системи страхового захисту в
аграрному секторі економіки у той час як на законодавчому рівні передбачалась
державна підтримка у сфері страхування сільськогосподарської продукції шляхом
субсидування страхових премій. Коли ж ситуація зазнала змін з точністю до навпаки
(2013-2019 рр.) – технічні аспекти агрострахування суттєво удосконалились та сягнули
рівня міжнародних стандартів, водночас програма державної підтримки у сфері
страхування сільськогосподарської продукції не працювала.
Наразі в Україні все ще відбувається процес пошуку оптимальної моделі
агрострахування з огляду на стан розвитку даного сегменту страхового ринку та наявні
можливості державного бюджету. Подальша розбудова дієвої системи агрострахування в
Україні повинна здійснюватись в рамках приватно-державного партнерства з чітко
визначеним системним підходом до її побудови, що доведено позитивним міжнародним
досвідом. При цьому, важливим аспектом постає використання здобутків попередніх
років, зокрема в частині агрострахового інструментарію, що на даному етапі не
поступається міжнародним практикам та врахування попередніх помилок при реалізації
політики подальшого формування системи страхового захисту в Україні.
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ESTONIAN EXPERIENCE OF SUPPORTING START-UP ECOSYSTEM
AS THE FUTURE PERSPECTIVES OF UKRAINE
Sliusar R. Y.,
Robotic Process Automation Business Analyst at ABB
Tallinn (Estonia)
Progressing start-up ecosystems is the sign of a liberal and developing economy. The
support of the government directly or via regulations helping start-up companies to establish a
strong and sustainable business. In the paper, we investigate the politics and development of
the start-up ecosystem, moreover an overview of Estonian and Ukrainian governmental support
and benefits.
According to the Eric Ries: “A start-up is a human institution designed to create a new
product or service under conditions of extreme uncertainty [1]”. It is a special type of business,
builds on innovation, teamwork, and high risk of failure.
One of the general features of the start-ups is that companies starting to build their
business without significant capital. In the case of product-oriented business, it can take up to
few years to build the MVP (Minimum Viable Product), during this time the company needs to
get the initial capital to support the growth of the company. In a lot of cases, the capital comes
from self-funding, investors and governmental support.
After the Soviet Union collapsed Estonia was pure country almost without any natural
resources and with a strong shortage of labour force. In 1991 GPD per capita was only 100$. In
the 90th government made a decision to invest and develop education and technologies. The
result of governmental focus significantly impacted the economy. Estonia becomes the leading
country in E-government in Europe, GDP per capita in 2018 reached - $23,330.
Estonia considered a digital start-up nation, With the population of 1,3 million people
Estonian has four unicorn start-ups (Unicorn start-up - company valued at over $1 billion).
One of the success factors of Estonia is investment, supporting and developing
infrastructure for the business, as well as the support of the start-ups. From the investors’ point
of view, the investment into start-ups considered high-risk investments. According to the
statistic, 90% of the start-up fails. 70% of them fail in the first two years [2]. Moreover, the
start-ups that have been mentored, developing 3 times faster, as well as have a chance to raise 7
times more money, the probability of failure is decreasing.
To increase the rate of successful start-up companies Estonia made a decision to support
the Start-up ecosystem. The first collaboration and development of the concept started in 90th,
mainly through universities. In 2003, the Tallinn Technology Park development foundation has
been launched in cooperation between, Estonian government, Tallinn University of Technology
and the city of Tallinn. Starting from 2011, Estonia launched the first pilot of the Startup
Estonia Program. Moreover, launched governmentally supported accelerators: Gamefounders
(2012), followed by Startup Wiseguys (2012) and BuildIT (2014).
After more than 20 years of investment in the start-up ecosystem, the Estonian
Government started to benefit from the tax and labour level.
According to the statistic of the Estonian Tax and Customs Board, at the end of the
second quarter of 2019, Estonian start-ups employ 4848 people locally, What is 44 percent
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higher than a year ago. Moreover,46% of start-up employees are women and 54% are men.
Almost half of the workers are in the age between 21-30 years old. The employment tax sum
has raised from 28M in 2016, to 36M in 2017, to an amazing 46M in 2018 and a recordbreaking 32,7M EUR in only the first 6 months of 2019. Moreover, In the first half of 2019,
Estonian start-ups generated 155M EUR in turnover, which is an increase of 3% compared to
the same time in 2018. According to Statistics Estonia, the average monthly gross salary within
Estonian start-ups is 1706 EUR which is 27% more than the average salary in Estonia [3].
More information you can see in the picture 1

Picture 1. Top 5 sectors of Estonian Start-ups by employment
taxes paid (EUR), 1st half of 2019
In Ukraine, government make the decision to support the Start-ups. The first action taken
by government noticed on July 1, 2014, by adopting "To Provide Assistance to Business
Entities" law (No. 1555-VII). Legislative effect 3 years after the publication, which took place
on August 2, 2017. Moreover, in June 2019 the first governmental fund for start-ups has been
launched by government. With an overall budget of the 390 million hryvnias [4].
Despite the lack of governmental support, Ukrainians managed to develop a lot of
successful startups. There is no official information about a number of unicorn start-ups as the
tendency is to have an office in Ukraine, but company registration will be in the US or Europe.
Moreover, multiple successful ideas have been developed in Ukraine and bought by big
companies like Google, Amazon and so on. Estonia and Ukraine were part of the Soviet Union.
After gaining independence both countries had different priorities [5].
In conclusion, the benefit of governmental support and development of the start-up
ecosystem is considerable despite the risk and long term of the investment. The country will not
only benefit from the start-up by monetary values, as taxes from the companies or payment for
the governmental services, but also by indirect social values. For example: increasing
knowledge and courage of the nation to do their own business as well as working at the global
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level; creating a suitable environment for ideas and other businesses; display the country from
the bright light for the investors and global companies, etc.
Estonia is a good example for Ukraine as both countries were under the Soviet Union and
faced the same issues during independence. Nevertheless, both countries have different
approaches on how to build the economy. According to the concluded analyses above, the
Estonian economy benefits a lot of supporting start-ups and building an ecosystem. Ukraine
should have a look into it and adopt core values that suit the country.
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КОРУПЦІЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ
Смолякова Є. С., бакалавр
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Перепьолкіна О. О.
Львівський торговельно-економічний університет
Корупція в Україні та методи боротьби з нею на державному рівні – питання, яке
постійно виникає в засобах масової інформації та в реальному житті. Що дійсно
відбувається на державному рівні для боротьби з цим явищем? Які заходи
застосовуються?
У нас на побутовому рівні вважають, що корупція існує лише у вищих ешелонах
влади, а насправді вона пронизує все суспільне життя. Подяка у вигляді грошей,
подарунку за послуги вчителю або лікарю тощо вважається нормою, а насправді – це
прояви корупції. За останні роки рівень корупції в Україні виріс і став однією з гострих
проблем сучасності. Це негативне явище створює реальну загрозу розвитку держави,
суспільства, конституційному ладу, а саме: підриває авторитет країни, завдає шкоди
демократичним засадам управління суспільством, обмежує конституційні права і
свободи людини та громадянина, порушує принципи верховенства права, порушує
встановлений порядок здійснення повноважень посадовими і службовими особами
органів державної влади, управлінських структур приватного сектора, руйнує моральні
та суспільні цінності, дискредитує державу на міжнародному рівні. Така ситуація
вимагає максимальної концентрації зусиль усіх гілок влади та органів місцевого
самоврядування. Одним з важливих кроків на шляху подолання корупції в Україні стало
прийняття Верховною Радою України Закону України “Про запобігання корупції” [1].
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Зазначений Закон спрямований на створення дієвого антикорупційного законодавства
України.
Законом зокрема передбачено наступне:
– розширення кола суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення;
– чітке визначення кола суб’єктів, які здійснюють заходи, координують та
контролюють діяльність із запобігання і протидії корупції;
– конкретизацію видів обмежень суб’єктів відповідальності за корупційні
правопорушення стосовно використання ними службового положення;
– встановлення обмежень щодо осіб, які звільнились з посад або припинили
діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави;
– введення нового порядку – здійснення фінансового контролю, встановлення
обов’язку декларування як доходів, так і витрат.
Боротьба з корупцією має базуватися на таких принципах: не повинні
обмежуватися законні права та свободи людини та громадянина; ефективність протидії
корупції може бути забезпечена тільки узгодженими діями державних органів,
громадських організацій та громадян; державна система боротьби з корупцією
передбачає здійснення державної політики, спрямованої на усунення та нейтралізацію
чинників, які сприяють розвитку корупційних дій; правова база боротьби з корупцією
має враховувати зміни соціально-економічної та політичної ситуації в державі; головна
увага в протидії корупції повинна надаватися запобіжним заходам, основаним на аналізі
та прогнозуванні тенденцій поширення корупційних діянь; основні практичні заходи
щодо запобігання та виявлення корупційних діянь здійснюють органи, які ведуть
боротьбу з корупцією.
Важливим фактором запобігання проявам корупції є вдосконалення діяльності
органів по боротьбі з корупцією. Необхідно більше уваги приділяти своєчасному
реагуванню на повідомлення громадян, засобів масової інформації та інші протиправні
дії посадових осіб. Одним із головних напрямів має бути створення умов, які б
обмежували безпосередній контакт з клієнтом і таким чином унеможливлювали скоєння
корупційних діянь державними службовцями. Варто розробити і запровадити
комплексні технології протидії корупції по основним сферам: державне управління,
місцеве самоврядування, будівництво, освіта, медицина і т. п. Ці технології мають
складатися з комплексу адекватних заходів: аналітика, експертиза, розвідка,
розслідування, судівництво і т. п. Єдина мета зусиль усіх державних органів у цьому
напрямі – це забезпечення дотримання прав і свобод громадян, як найповнішої реалізації
їхніх законних інтересів, адже єдиним чинником ефективності роботи у цьому випадку є
те, наскільки громадяни задоволені виконанням зобов'язань, які бере на себе держава.
Отже, на сьогоднішній день існує складність подолання корупції, яка пов’язана ще з
тим, що у таких протиправних діяннях зацікавлені не тільки представники органів влади,
а й бізнесмени. Люди схильні дати “хабаря”, навіть коли в них не вимагають, з метою
мати державне рішення на свою користь у найкоротші терміни. Необхідність вирішення
цих та інших проблем обумовлюють подальші дослідження щодо вироблення ефективної
антикорупційної політики. За найостаннішими світовими рейтингами Україна є однією з
найбільш корумпованих держав. Ці дані подають, як правило, транснаціональні
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компанії, які закладають у свої видатки суму хабарів. Тому 104 місце для України в
рейтингу найбільш корумпованих держав зі 163 – це ганьба!
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Аналіз формування ринку праці, зокрема молодіжного сегмента, є досить
актуальним питанням, адже молоде покоління складає більше ніж половину
працездатного населення держави, і вимагає особливої соціальної підтримки та захисту в
період нестабільної економіки.
Ситуація на ринку праці України залишається складною, тому що існують
протиріччя між попитом та пропозицією робочої сили, викликані низькою адаптованістю
молоді на ринку праці, відсутністю досвіду роботи, підвищеними вимогами щодо
працевлаштування (престижу, заробітку), до змісту, характеру та умов праці.
Молодь є перспективною частиною робочої сили, яка має великий трудовий
потенціал. Пошуки першого місця роботи, невідповідність кваліфікації, відсутність
досвіду роботи призводять до зниження рівня економічної активності молоді [1].
Основним показником, що характеризує ринок праці, є рівень зайнятості, який
визначається як відношення (у відсотках) кількості зайнятого населення у віці 15-70
років (з 2019 року 15 років і старші) до всього населення зазначеного віку чи населення
за відповідною соціально-демографічною ознакою [4].
Рівень зайнятості населення України віком 15-70 років збільшився в 2018 році з
56,1% до 57,1%, а серед населення працездатного віку з 64,5% до 66,1%. Найвищий
рівень цього показника спостерігався серед осіб віком 40-49 років, а найнижчий – у
молоді віком 15-24 років та осіб віком 60-70 років (таблиця 1).
Із таблиці 1 видно, що населенню у віці 15-24 роки в період завершення навчальних
закладів та пошуку першої роботи, притаманний найнижчий рівень зайнятості серед
молоді як в 2018, так і в 2017 роках. Хоча в 2018 році показник зайнятості для цієї групи
населення незначно зменшився (на 0,3%) порівняно з попереднім роком.
Протилежна ситуація спостерігалася в таких вікових групах: від 25 до 29 років та
від 30 до 35 років. Для згаданих вікових груп було притаманне зростання рівня
зайнятості населення на 2,1% та 1,3% відповідно. Це свідчить про те, що молоді в межах
25 – 35 років легше отримати місце роботи, ніж тим, хто щойно завершив навчальний
заклад.
Рівень безробіття населення (за методологією МОП), який розраховується як
відношення (у відсотках) кількості безробітних віком 15 років і старші до економічно
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активного населення (робочої сили) зазначеного віку або відповідної соціально–
демографічної групи, характеризує також економічну ситуацію держави [4].
Таблиця 1
Рівень зайнятості населення України за віковими групами
2017

Групи населення

у % до всього
населення
відповідного
віку

тис. осіб

Усе населення у віці 15-70 років
у тому числі за віковими групами
15-24 роки
25-29 років
30-34 роки
35-39 років
40-49 років
50-59 років
60-70 років

2018

тис. осіб

у % до всього Зміни
населення
2018відповідного 2017,%
віку

16156.4

56.1

16360.9

57.1

1.0

1122.9
2048.2
2451.5
2244.6
4172.6
3456.1
660.5

27.9
69.7
74.6
77.6
77.3
62.9
13.9

1068.5
2016.9
2510.1
2266.7
4307.2
3549.2
642.3

27.6
71.8
75.9
76.7
79.4
65.5
13.2

-0.3
2.1
1.3
-0.9
2.1
2.6
-0.7

Джерело: Держкомстат [2]

Рівень безробіття населення України в 2018р. порівняно з 2017р. зменшився на 0,7
в.п. та у 2018р. становив 8,8% економічно активного населення зазначеного віку, а серед
населення працездатного віку – 9,1%. Відповідний показник по країнах Євросоюзу
(6,8%) був нижчий, ніж в Україні.
Із загальної кількості безробітних українців 81,9% раніше працювали, а решта
18,1% (0,3 млн. осіб) шукали роботу вперше та не мали досвіду роботи. До останньої
категорії, в основному, належала молодь, яка була непрацевлаштована після завершення
навчання. Зокрема, серед таких безробітних у 2018р. частка осіб віком 15-24 роки
складала 80,1%, а серед осіб у віці 25-34 років – 19,9% [2].
Щодо молоді (15-35 років) спостерігається однозначне зменшення рівня безробіття
в поточному році порівняно з попереднім. Найбільше страждають від безробіття особи,
що шукають перше місце праці після навчання, це, власне, молодь в віці 15-24 роки.
Рівень безробіття для цієї вікової групи зменшився на 1% (28,3 тис. осіб) у 2018р.
порівняно з 2017р. Зменшення рівня безробіття могло бути спричинене тим, що кількість
вакансій, заявлених роботодавцями в 2018 році збільшилася порівняно з попереднім
роком на 16,1% і становила 58,4 тис. осіб, через що навантаження зареєстрованих
безробітних на одну вакансію в цілому по країні зменшилось із 7 осіб на кін. 2017р. до 6
осіб на кін. 2018р.
Вирішення проблем безробіття молоді можна шляхом:
- стимулювання роботодавців до працевлаштування молоді шляхом надання їм
пільгових кредитів та дотацій;
- створивши відповідні умов розвитку молодіжного підприємництва;
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- розробивши і затвердивши спрощений порядок визнання здобутих в іноземних
вищих навчальних закладах наукових ступенів;
- відновлюючи внутрішньовиробничої форми професійного навчання з метою
залучення молодих робітників на промислові підприємства та інше [3].
Наявність цієї проблеми вимагає продовження досліджень в даному напрямку та
активізації зусиль держави щодо пошуку ефективних механізмів удосконалення процесу
державного регулювання зайнятості молоді України на ринку праці.
Список використаних джерел:
1. Большая О. В. Проблема зайнятості молоді на ринку праці України [Електронний ресурс] – Режим
доступу: https://www.google.com.ua/urlww.irbis-nbuv.gov.ua.
2. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
3. Яценко Л. Д. Проблеми молодіжної зайнятості в україні та шляхи їх подолання / Л. Д. Яценко. – 2019.
[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://niss.gov.ua/sites/default/files.
4. Державна служба статистики України. Методологічні положення щодо класифікації та аналізу робочої
сили й окремих форм трудової діяльності, затверджені наказом Держстатувід 27.01.2017 №22, із змінами,
затвердженими наказом Держстату від 28.12.2018 №292 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2018/292/mp_rs_new.pdf.

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
УКРАЇНИ
Феєр І. І., Когут С. С., магістри,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Савченко А. М.
Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь
Забезпечення фінансової безпеки на всіх рівнях влади є важливим завданням для
багатьох країн, включаючи Україну. Неможливо вирішувати проблеми економіки , що
стоять перед країною, регіоном і підприємством, не надаючи їм фінансової безпеки. Це
завдання стає особливо високим в умовах фінансової кризи та нестабільності. Сьогодні
забезпечення економічної безпеки України базується на офіційно прийнятому
нормативному акті в країні: у 2003 році був прийнятий Закон України «Про засади
національної безпеки України». Цей Закон визначає основні принципи державної
політики, спрямовані на захист національних інтересів та забезпечення безпеки особи в
Україні. Захист суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз у всіх сферах
життя [1].
Однією з найважливіших складових економічної безпеки України в сучасних
умовах є фінансова безпека, яка, в свою чергу, є основою національної безпеки держави.
Оскільки сила і національна безпека держави, як гарантія стабільності, незалежності
країни і умов ефективності суспільства, характеризуються, перш за все, захистом
економіки від загроз з боку фінансів [1].
Фінансова безпека в умовах ринкової економіки включає:
- стан фінансів і фінансових інститутів, при якому забезпечується гарантований
захист національних економічних інтересів;
- гармонійний і соціально спрямований розвиток національної економіки,
фінансової системи і всієї сукупності фінансових відносин і процесів у державі;
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- готовність і здатність фінансових інститутів створювати механізми реалізації та
захисту інтересів розвитку національних фінансів;
- підтримка соціально-політичної стабільності суспільства;
- формування необхідного економічного потенціалу і фінансових умов для
збереження цілісності та єдності фінансової системи навіть при найбільш несприятливих
варіантах розвитку внутрішніх і зовнішніх процесів і успішного протистояння
внутрішнім і зовнішнім загрозам фінансової безпеки [1].
Фінансова безпека є складною економічною категорією, що характеризується
різноманітними інтерпретаціями щодо її економічного змісту та структурних
компонентів. У переважній більшості випадків серед компонентів фінансової безпеки
держава виділяє бюджетне забезпечення, боргову безпеку, монетарну (монетарну)
безпеку, валютну безпеку, інвестиційну безпеку, банківську безпеку та безпеку
небанківського фінансового сектора (фінансове забезпечення страхування та фондові
ринки).
Виявлено зміст і особливості основних структурних елементів фінансової безпеки
держави, які відображені нами. Визначення економічного характеру компонентів
фінансової безпеки відбувається також у законодавчій та правовій базі, зокрема у
Методичних рекомендаціях щодо розрахунку рівня економічної безпеки України, які є
інформативними та пояснювальними [2].
Бюджетна безпека – це стан платоспроможності та фінансової стійкості державних
фінансів, в якому уповноважені органи державної влади можуть виконувати свої функції
якомога ефективніше. Вона визначає здатність бюджетної системи забезпечити
фінансову та економічну незалежність держави через достатність фінансових ресурсів,
залучених у бюджети різних рівнів внаслідок накопичення податкових та інших доходів,
та забезпечує ефективне використання бюджетних коштів. коштів у процесі виконання
функціональних обов'язків, тобто забезпечення соціального захисту, державного
управління, охорони здоров'я, науки, освіти, культури, спорту, безпеки і оборони тощо.
Бюджет безпек характеризується ступенем бюджетної рівноваги, тобто розмір його
дефіциту або відсутність дефіциту (надлишку), розмір бюджету та обсяг його виконання,
процес розробки бюджету, рівень бюджетної дисципліни та масштаби бюджетного
фінансування.
Боргове забезпечення характеризується відповідним рівнем внутрішнього та
зовнішнього боргу з урахуванням вартості його обслуговування та ефективності
використання внутрішніх та зовнішніх запозичень та оптимального балансу між ними,
достатнього для задоволення певних соціально-економічних потреб, що не викликає
зайвих витрат. боргове навантаження, не загрожує втратою суверенітету держави і
стабільності її фінансової системи в цілому. Водночас слід зберегти економічну
можливість для держави виконувати зобов'язання щодо погашення основної суми боргів
та відсотків за ними, тобто збереження належного рівня платоспроможності та
кредитного рейтингу [3].
Монетарна безпека – це стан грошово-кредитної системи, що забезпечує всім
суб'єктам національної економіки якісні та доступні кредитні ресурси в обсягах та на
сприятливих умовах для досягнення економічного зростання. Забезпечення грошової
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безпеки можливе за умови існування досконалої грошової системи, що передбачає
досягнення стабільності національної валюти, своєчасного виконання основних
параметрів принципів грошово-кредитної політики на певний рік, здійснення
ефективного грошового потоку. управління на державному рівні, організація захисту
фінансових інтересів суб'єктів грошового ринку, проведення правильних
антиінфляційних заходів.
Забезпечення валютної безпеки на прийнятному рівні можливе внаслідок такого
стану обмінного курсу, який характеризується високою суспільною довірою до
національної грошової одиниці, її стабільності, створює відповідні умови для
стабільного розвитку вітчизняної економіки, залучення іноземні інвестиції в країну,
інтеграція України у світову економічну систему та максимальний захист від шоків на
міжнародних валютних ринках.
Інвестиційну безпеку слід розуміти як досягнення рівня інвестицій, що дозволяє
оптимально задовольнити поточні потреби національної економіки в капітальних
інвестиціях за обсягом і структурою з урахуванням ефективного використання та
повернення вкладених коштів, оптимального балансу між ними. розмір іноземних
інвестицій в країні та за кордоном, збереження позитивного національного платіжного
балансу Забезпечення інвестиційної безпеки передбачає скорочення експорту
українського капіталу за кордон, відсутність масштабних обсягів вільного іноземного
капіталу, суттєва конкуренція між сферами його зосередження та країни, які залучають
іноземні інвестиції [4].
Спираючись на вищезазначене, можна зробити висновок, що важливою умовою
ефективного функціонування держави є її міцна економічна безпека, в той час як
фінансова безпека є його складовою та відображає фінансовий стан держави.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ
Целюх Л. В., бакалавр,
спеціальність «Реклама в бізнесі»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Куцик В. І.
Львівський торговельно-економічний університет
За розрахунками Мінекономрозвитку на базі даних Національного банку України
(НБУ) за січень-серпень 2017 року коефіцієнт перевищення імпорту товарів та послуг
над експортом товарів та послуг становив 1,12 (у січні-серпні 2016 року – 1,11).
Наразі в загальному обсязі імпорту товарів до України з березня 2016 року
найбільша частка належить імпорту продукції інвестиційної направленості (за винятком
січня-лютого 2017 року, коли сезонно збільшувався імпорт мінеральних продуктів, а
саме, енергоносіїв в опалювальний період).
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Формування показників зовнішньої торгівлі України відбувається під впливом
системних проблем розвитку зовнішньоекономічної діяльності (відшкодування ПДВ,
валютне, митне та податкове регулювання), продовження військової агресії Росії проти
України, продовження торговельної агресії Росії (дія ембарго щодо поставок на її
територію українських продовольчих товарів, застосування до українського експорту
ставок РНС (внаслідок одностороннього призупинення Росією дії Договору про зону
вільної торгівлі СНД у відносинах з Україною), неправомірна заборона транзиту її
територією товарів українського походження до третіх країн).
У 2016 році загальний експорт товарів та послуг склав 49,3% від ВВП або 46 млрд.
доларів США (за даними НБУ), з них 72,9% припадає на експорт товарів, решту
становить експорт послуг (27,1%).
Загалом структура експорту України переважно сировинна – за даними Держстату
майже 70% експорту товарів (25,3 млрд. дол. США) складають: продукція АПК,
металургійної та хімічної галузей промисловості, мінеральні продукти, деревина,
сировина для легкої промисловості. Внаслідок скорочення експорту продукції
металургійної галузі та машинобудування, вартість товарного експорту у 2016 році впала
на 48% порівняно з 2008 роком, з 70,0 млрд. доларів США до 36,4 млрд. доларів США.
На динаміку українського експорту також значною мірою вплинули дестабілізація
виробництва і падіння світових цін на сировину. Частка АПК та харчової промисловості
в 2016 році становила 42% товарного експорту; це більш ніж вдвічі перевищує частку
цієї продукції в експорті 2008 року. З іншого боку, частка продукції металургії в експорті
за той самий період зменшилася з понад 40,0% до 22,9 % внаслідок падіння цін на сталь і
військової та економічної агресії Російської Федерації, яка була найбільшим імпортером
продукції української металургії. Агресія РФ проти України у формі тимчасової окупації
Кримського півострова та військових дій на Донбасі призвела до погіршення політичних
та економічних відносин між двома країнами.
Спостерігається тенденція до виходу на нові ринки, головним серед яких є ринок
ЄС. Сукупна частка ринку ЄС в обсязі українського експорту товарів зросла з 25,9% у
2008 р. до 37,1% у 2016 р., зокрема, внаслідок отриманих Україною автономних
торгових преференцій та початку дії Угоди про поглиблену та всеохоплюючу зону
вільної торгівлі між ЄС та Україною. Збільшується експорт до Єгипту та Індії: у 2016 р.
на них припадало 6,3% та 5,2% загального обсягу експорту українських товарів.
В структурі імпорту товарів поступово збільшується частка країн ЄС, обсяг імпорту
з яких склав у 2016 році 43,7% загального обсягу імпорту України, порівняно з 33,8% у
2008 році. Серед товарів, які Україна імпортує з Європи, домінує паливо, продукція
машинобудування, обладнання, а також хімічна та фармацевтична продукція.
Натомість частка країн СНД в українському імпорті скоротилася у 2016 році до
21,8%, порівняно з 27,9% у 2015 році, передусім за рахунок падіння імпорту мінеральної
продукції.
За підсумками 7 місяців 2017 року в експорті українських товарів до країн
Європейського Союзу зберігається позитивна динаміка.
Внески в зміну товарообороту з Європою за рахунок експорту та імпорту товарів
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На сьогодні ЄС (28) є найбільшим торговельним партнером України. Частка ЄС
(28) у загальному обсязі експорту українських товарів становила 40,0% проти 38,8% у
січні-липні 2016 року.
Питома вага країн СНД в експорті товарів з України у січні-липні 2017 року
становила 16,2% (16,4% у січні-липні 2016 року).
Внаслідок застосування обмежувальних заходів з боку РФ, спостерігається
скорочення експорту українських товарів з України до країн СНД та країн АзіатськоТихоокеанського регіону (зокрема, експорт до Китаю у січні-липні поточного року
скоротився на 13,8%).

Експортною стратегією України обрані пріоритетні сектори економіки з метою
підтримки розвитку експорту.
1. Сектор виробництва запчастин та комплектуючих виробів для аерокосмічної та
авіаційної промисловості (українська аерокосмічна галузь є консолідованим сектором,
який виробляє авіаційну та космічну техніку, а також частини та комплектуючі до них).
2. Сектор машинобудування (у секторі домінує легке машинобудування:
турбогвинтові двигуни, газотурбінні двигуни, насоси, ізольовані проводи та кабелі для
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транспортних засобів. Важке машинобудування включає: транспортні засоби, залізничні
і трамвайні локомотиви, частини та комплектуючі до них).
3. Сектор харчової промисловості та напоїв (сектор володіє значною ресурсною
базою, людським капіталом, має налагоджене виробництво і досвід роботи у харчовій
промисловості).
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
РЕІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ
ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ
Шушкова Ю. В., к.е.н., доцент
доцент кафедри державних та місцевих фінансів
Львівський національний університет імені Івана Франка
Стратегічною метою державної політики реіндустріалізації економіки України є
технологічна модернізація існуючих та формування нових галузей реального сектору
економіки як базису конкурентоспроможності національного господарства. При цьому
реалізація державної політики реіндустріалізації вітчизняної економіки на засадах
технологічної модернізації забезпечується сформованістю базових умов та їх
узгодженням з стратегічними пріоритетами реіндустріалізації. З огляду на це, стратегічні
пріоритети державної політики реіндустріалізації стосуються: створення нових
виробництв у високотехнологічних галузях з наявним ресурсним потенціалом; зростання
частки вітчизняних виробництв із застосуванням технологій п’ятого та шостого
технологічних укладів; збільшення обсягів промислового виробництва в базових галузях
економіки за рахунок створення нових виробництв з технологічними інноваціями;
зростання частки промислових підприємств, які впроваджують продуктові та
технологічні інновації; збільшення обсягів та частки виробництва і реалізації
інноваційної продукції (послуг); нарощування експорту високотехнологічної продукції;
збільшення кількості інтегрованих структур, що здійснюють виробництво і збут
високотехнологічної продукції (послуг) за участі промислових підприємств та суб’єктів
секторів ІТ, інновацій, інвестицій та НДДКР.
Реалізація державної політики в такій системній сфері, як технологічна модернізації
економіки, опирається на сформоване в країні інституціональне забезпечення
державного регулювання. Причому, його дієвість тісно корелює з повноцінністю
формування. За таким принципом необхідною є реалізація узгодженої системи
інституціональних (інституційно-правових, інституційно-економічних, інституційноорганізаційних,
інституційно-інфраструктурних
та
інституційно-ментальних)
інструментів за такими складовими аспектами державної політики, як формування
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інтелектуального капіталу, розвиток системи вищої освіти, підвищення ефективності
наукових досліджень, реалізація стратегічних національних науково-технічних програм,
формування повноцінної інфраструктури технологічної модернізації економіки.
Високе прикладне значення в контексті ефективності державного регулювання, а
також провадження системних глибинних реформувань в національній економіці
відводиться становленню необхідної інституційної інфраструктури. Специфіка
технологічної модернізації економіки визначає власні найбільш доречні підходи до
обґрунтування складу елементів інфраструктури створення, розвитку і впровадження
технологічних інновацій. Одним з найбільш оптимальних підходів запропоновано
вважати метод формування складу елементів інституційної інфраструктури у
відповідності до етапів життєвого циклу інновацій (інноваційних проектів).
Ідентифікована система елементів (за напрямами: ініціації, розробки, виконання,
контролю та завершення інноваційно-технологічного процесу) дозволяє збалансувати і
забезпечити рівномірну підтримку науково-дослідної та інноваційно-технологічної
діяльності в Україні.
Склад елементів інституційної інфраструктури технологічної модернізації
економіки включає: конструкторські та науково-дослідні бюро, технологічні старт-апи,
центри генерування інноваційних рішень, науково-технічні підприємства, центри
підготовки і перепідготовки кадрів, центри колективного користування, інжинірингові
центри, пілотні та дослідно-конструкторські структури, венчурні та фінансово-кредитні
структури, інформаційні центри, технологічні бізнес-інкубатори, галузеві інноваційні
лабораторії, центри комерціалізації і трансферу технологій, технопарки, центри
комерціалізації інновацій та прав на об’єкти інтелектуальної власності, торговельні
об’єднання зі спеціалізацією на інноваційно-технологічній продукції, науково-технічні
виставки, ярмарки, інтернет-площадки, промислові територіально-галузеві виробничі
системи, техніко-впроваджувальні спеціальні економічні зони, венчурно-технічні фірми,
пошукачі, експлеренти, віоленти.
Ефективність державної політики у повній мірі залежить від повноцінного
виконання його функцій, серед яких – функція контролю. Актуалізується прикладне
значення формування методики моніторингу та аналізу стану розвитку і якості
функціонування інституційної інфраструктури технологічних інновацій, в основі якої –
перевірка реалізації головних завдань функціонування інфраструктури – генерування
інноваційних рішень, відбору перспективних інноваційних проектів, сприяння
виробництву інноваційної продукції, забезпечення маркетингу, просування та збуту
інноваційної продукції, реалізації потенціалу та диверсифікації результатів інноваційнотехнологічної діяльності. Для уможливлення відповідної перевірки сформовано систему
індикаторів за кожною групою завдань інституційної інфраструктури розвитку
технологічних інновацій в Україні.
Державне регулювання розвитку передових технологій в системі реіндустріалізації
та технологічної модернізації реального сектору економіки України пов’язане із
вирішенням завдань стосовно їх створення (впровадження економічних стимулів до
розроблення та поширення наукомістких технологічних інновацій), імпорту (спрощення
дозвільно-погоджувальних процедур та покращення доступності імпорту передових
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технологій) та впровадження (формування підприємницького середовища за якого
технологічно-активні суб’єкти мають конкурентні переваги та рівномірну підтримку на
всіх стадіях інноваційно-виробничого циклу). Ключовими інструментами державного
регулювання в рамках створення передових технологій в Україні є фінансово-кредитне
та бюджетно-грантове стимулювання науково-дослідної і науково-технічної діяльності,
удосконалення інвестиційного клімату та покращання державних гарантій для
активізації інноваційно-технологічних процесів, створення, організація та підтримка
функціонування інноваційної інфраструктури, реалізація пілотних галузевосекторальних проектів і програм зі створення передових технологій, розвиток
професійно-технічної освіти та покращення кадрового науково-технологічного
потенціалу.
В частині державної політики активізації імпорту передових технологій в Україні
необхідно реалізувати інструменти, орієнтовані на регулювання імпорту передових
технологій, інтеграцію суб’єктів реального сектору економіки із елементами
міжнародного науково-технологічного та інноваційного середовища, участь у
міжнародних союзах і об’єднаннях із трансферу технологій, формування та розвитку
індустрії інноваційного і венчурного підприємництва у системі міжнародного
технологічного трансферу, системну детінізацію та демонополізацію операцій з
імпортом передових технологій, переуступкою прав на об’єкти інтелектуальної
власності. Задля пришвидшення та збільшення масштабів впровадження передових
технологій в Україні варто державним органам влади реалізувати інструменти, що
передбачатимуть удосконалення нормативно-правової бази, що встановлює і регулює
процеси використання передових технологій, фінансово-інвестиційну підтримку
розвитку
високотехнологічного
виробництва,
забезпечення
методичною,
консультаційно-інформаційною та маркетингово-комунікаційною підтримкою реалізації
проектів з розвитку високотехнологічного виробництва, становлення національної
системи страхування ризиків техніко-технологічної діяльності, розвиток справедливої
конкуренції та системи контролю у сферах доступу до високотехнологічних ресурсів і
ринків.
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ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМИ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ
Яцій З. В., бакалавр,
спеціальність «Маркетинг»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Перепьолкіна О. О.
Львівський торговельно-економічний університет
Безробіття є центральною соціальною проблемою сучасного суспільства. Воно є
невід’ємною складовою ринкової економіки, одним із негативних наслідків самої
природи ринку, результатом дії його головного закону – попиту і пропозиції. Усі країни
світу прикладають багато зусиль для подолання явища безробіття, але жодній ще не
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вдалося ліквідувати його повністю. Причиною такого розповсюдженого явища є
неефективність використання робочої сили у минулому і відсутність економічних умов,
які б дали змогу людям застосовувати свої навички у продуктивній роботі за пристойну
плату. Саме тому це явище являється як економічною, так і соціальною проблемою.
Особливо гостро проблема безробіття постає перед Україною, набуває масового
характеру і складає реальну загрозу для державного та суспільного благополуччя. Рівень
безробіття в країні прямо залежить від стану її економіки. Безробіття не може бути
доцільним ні в економічному, ні в соціальному плані, оскільки його зростання створює
цілий комплекс проблем: скорочується купівельна спроможність населення, бюджет
втрачає платників податків, підприємство – персонал. Зростають ризик соціального
напруження, додаткові витрати на підтримку безробітних.
Безробіття вважається, з одного боку, важливим стимулятором активності
працюючого населення, а з іншого – великим суспільним лихом. Всі країни світу
прикладають багато зусиль для подолання безробіття, але жодній ще не вдається
ліквідувати його повністю. Хоч зараз і прикладається багато зусиль до зменшення
безробіття та вихід України з кризи, та все ж існують основні проблеми та причини
виникнення даного економічного явища.
Вагомою проблемою безробіття в Україні є проблема молодіжного безробіття
(молодь до 24 років). адже молодь без досвіду роботи зазнає найбільших труднощів з
пошуку роботи, особливо офіційного працевлаштування. Ситуація є критичною,
оскільки [1]:
– однією з причин є небажання молоді працювати за робочими спеціальностями та
переїжджати до сільської місцевості, що впливає на ринок праці в агросекторі.
Некращою є ситуація з працевлаштуванням у чоловіків віком від 15 до 24 років (25,6 %),
тоді як у жінок аналогічної групи цей показник на 6 % нижче;
– структурні зрушення (міжгалузеві, внутрішньогалузеві, регіональні)в економіці,
що виражаються у впровадженні нових технологій, згортанні виробництва в
традиційних галузях, закритті технічно відсталих підприємств;
– проблеми безробіття серед людей старшого віку;
– відповідне скорочення сукупного попиту на робочу силу;
– політика уряду в галузі оплати праці;
– скорочується купівельна спроможність населення;
– зміни в демографічній структурі населення
– рух робочої сили (професійний, соціальний, регіональний).
За даними Державної служби статистики рівень безробіття в Україні в березні 2019
року скоротився порівняно з лютим на 7,3% і склав 340,7 тис. осіб. Серед міського
населення налічувалося 184,4 тис. безробітних, серед сільського – 156,3 тис. Безробітних
жінок налічувалося 189,6 тис., а чоловіків – 151,1 тис. Вакансій на сайтах пошуку
роботи в березні було 100 тис., що на 18% більше, ніж у лютому. Конкурс на одне
вакантне місце склав 3 людини [2].
Наразі українська держава використовує два основних механізми у боротьбі із
безробіттям: це – підвищення заробітної плати і створення нових робочих місць. Поки
мінімальна заробітна плата дорівнювала допомозі із безробіття (близько 1,5 тисячі
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гривень), в українців не було стимулів іти працювати. Саме тому кроком до подолання
безробіття стало підвищення заробітної плати та її відв’язування від прожиткового
мінімуму. Другою складовою для вирішення проблеми зайнятості є створення нових
робочих місць. Наразі найбільше вакансій у Держслужбі зайнятості – у промисловості,
роздрібній торгівлі і транспортній сфері. Щоб створити високооплачувані робочі місця,
держава стимулює роботодавців новими інфраструктурними проектами. Окрім того, з
липня 2017 року роботодавцям, які створюють нові робочі місця, держава почала
частково компенсувати витрати, пов’язані зі сплатою єдиного соціального внеску, в
обсязі 50% суми за кожну працевлаштовану особу [3].
Важливе місце у стабілізації ринку праці займають іноземні інвестиції. За даними
аудиторської компанії Ernst&Young, у 2016 році завдяки прямим іноземним інвестиціям
в Україні було створено 4547 робочих місць [4]. Це найбільший показник серед країн
Європи. За три роки війни в Україні відкрилося 60 нових заводів. Таких темпів Україна
не знала ніколи. Впроваджуючи запропоновані заходи, ми можемо досягнути зменшення
рівня безробіття, збільшення кількості працевлаштованого населення і, як наслідок,
загального покращення економічної і соціальної ситуації у країні. Для досягнення
такого результату нам потрібно створити сприятливі умови для розвитку малого і
середнього бізнесів, легалізувати тіньову зайнятість, збільшити попит на робочу силу,
покращити умови робочого місця, а також зменшити кількість трудових мігрантів.
Отже, аналізуючи сучасний стан безробіття, визначено, що проблема безробіття є
ключовим питанням у ринковій економіці, і якщо його не вирішувати, то неможливо
налагодити ефективну діяльність економіки і рівень безробіття буде зростати. для
вирішення проблем безробіття треба докорінно змінювати політику зайнятості. Не
можна сьогодні пасивно стримувати безробіття. Тільки цілеспрямоване активне
підвищення рівня зайнятості населення на діючих створюваних високоефективних
робочих місцях допоможе вивести економіку з глухого кута, дати простір розвитку
ринкових і соціальних перспектив. Тому дослідження цього питання є основним у
пошуку шляхів поліпшення подолання безробіття. Необхідністю сьогодення є залучення
більше молоді, так як саме вона володіє новітніми технологіями на сучасному рівні, має
завжди цікаві ідеї, які зможуть підняти економіку на новий рівень.
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СЕКЦІЯ 2
ГРОШОВО-КРЕДИТНА ТА ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ:
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ
ОСОБЛИВОСТІ ІНФЛЯЦІЙНОГО ТАРГЕТУВАННЯ
Ковценюк Г. В., викладач фінансово-економічних дисциплін
Чернівецький кооперативний економіко-правовий коледж
Зростання темпів інфляції призводить до суттєвого зменшення рівня реальних
доходів громадян, до підвищених фінансових ризиків та невизначеності умов для
інвестиційної діяльності.
Економічне зростання будь-якої країни можливе лише за умови стабільного та
низького рівня інфляції, тому забезпечення цінової стабільності є пріоритетним
завданням кожного центрального банку. Найбільш ефективним режимом для
забезпечення цінової стабільності є запровадження режиму інфляційного таргетування,
що передбачено Стратегією монетарної політики на 2016-2020 рр. [1].
Таргетування інфляції національним банком - це монетарний режим, який
передбачає відповідальність центробанку за дотримання проголошеного офіційного
показника інфляції (таргету) протягом визначеного часу [2].
Центральний банк у випадку загрози недотримання визначеного значення таргету
використовує всі можливі інструменти монетарної політики. Одним із діючих
інструментів монетарної політики є облікова ставка, до якої прив’язана вартість
фінансових інструментів НБУ, що дозволяє регулювати ліквідність ринку.
У нинішніх умовах, коли попит на кредити банків надто вузький, саме безризикові
інструменти НБУ є одним з головних інструментів для інвестицій банків. Саме тому
вартість залучення банками грошей у населення залежить від облікової ставки.
Серед основних рис інфляційного таргетування виділяють [3]:
1. Цінова стабільність (низька інфляція) декларується як головна мета центробанку;
2. Публічно оголошена середньострокова інфляційна ціль (в Україні це 3-7%);
3. Монетарна політика проактивна, таргетується майбутня інфляція (це означає, що
центральний банк реагує на очікування майбутньої інфляції заздалегідь, а не чекає поки
інфляція вийде за рамки цілей);
4. Прозорість та зрозумілість монетарної політики (НБУ проводить постійні
семінари, прес-зустрічі, надає прес-релізи з монетарної політики);
5. Підзвітність та публічна оцінка виконання режиму досягнення цілей .
Перехід різних країн світу до режиму інфляційного таргетування зумовлений
передусім його перевагами серед яких [4]:
1. Забезпечення прозорості та гнучкості стратегії грошово-кредитної політики, що
передбачає зв’язок із ринками і громадськістю;
2. Зниження інфляційних очікувань з боку економічних агентів з огляду на чіткість
проголошених намірів центрального банку щодо обмеження цінової динаміки;
3. Розширення можливостей проведення самостійної грошово-кредитної політики із
реалізацією завдань щодо вирішення внутрішніх проблем економіки;
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4. Зростання рівня гнучкості в процесі реалізації монетарного регулювання і
можливостей більш активно реагувати на зміну макроекономічної ситуації;
5. Встановлення чіткого цільового орієнтира на довгострокову перспективу і
зобов’язання публічного оголошення показників інфляції.
Але поруч з перевагами є також недоліки в інфляційному таргетуванні:
1) Вплив на рівень інфляції таких чинників, які не контролюються центральним
банком, що може привести до значного відхилення фактичних інфляційних показників;
2) Зростання волатильності валютних курсів [4].
Вперше інфляційне таргетування було запроваджено в Новій Зеландії у 1989 р.
Серед країн – учаниць режиму таргетування: Канада, Ізраїль, Велика Британія,
Австралія, Чехія, Польща, Туреччина, Румунія, Молдова, Росія, Казахстан та ряд інших
країн, які запроваджували інфляційне таргетування з різними показниками інфляції,
зокрема, найбільший показник на момент впровадження був в Перу (43%) та Чилі (29%),
а найнижчий в Таїланді – 1,5%, Швейцарії – 2%, Швеції – 3%.
Процес переходу до режиму інфляційного таргетування кожної країни мав свої
особливості,
в деяких тривав поступово, а в окремих набував спонтанного і
неорганізованого характеру, через вплив ситуації на ринку. У Канаді це було зумовлено
потребою фіксації інфляційних очікувань задля реагування на конкретні економічні
шоки. Чеська Республіка, Бразилія, Індонезія, Таїланд та деякі інші держави розпочали
свій процес переходу внаслідок валютної або загальноекономічної кризи. В інших
країнах цей процес було сплановано і конкретні кроки здійснювалися послідовно
(Польща, Ізраїль, Чилі тощо).
Варто зазначити, що у більшості країн, які перейшли до інфляційного таргетування,
спостерігається зниження темпів інфляції за умови приросту реального ВВП.
Перш ніж Україна запровадила інфляційне таргетування відбулася ґрунтовнопідготовча робота, результатом якої було оголошення центральним банком 17 березня
2016 р. стратегії досягнення відповідного рівня інфляції з оголошеним таргетом на 20162020 рр.:
1) на кінець 2016 р. – 12% із можливістю відхилення +/-3%;
2) на кінець 2017 р. – 8% із можливістю відхилення +/-2%;
3) на кінець 2018 р. – 6% із можливістю відхилення +/-2%;
4) на кінець 2019 р. – 5% із можливістю відхилення +/-1% .
За підрахунками НБУ, закладений показник на 2016 р. підтвердився, оскільки,
рівень інфляції на кінець 2016 р. становив 15%. Проте в 2017 р. фактичний рівень
споживчої інфляції (13,7%) значно перевищив таргет (8% +/-2 п. п.), а в 2018 році
інфляційного таргету (6% +/- 2 п. п.) знову не було досягнуто, адже споживча інфляція
була на рівні 9,8%
Така ситуація зумовлена низькою якістю управління інфляційними процесами в
Україні: з одного боку, Національний банк припускається серйозних помилок у
монетарній політиці, з іншого – відсутня конструктивна координація з іншими гілками
влади, яка необхідна для зниження інфляції і розвитку економіки.
За прогнозами НБУ інфляція буде і далі поступово уповільнюватися та знизиться до
6,3% на кінець 2019 та 5,0% на кінець 2020 року.
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Зниження інфляції відбувається завдяки жорсткій монетарній політиці, крім якої
рівень інфляції повинні стримувати:
- виважена фіскальна політика, яка зумовлена необхідністю погашення значних
обсягів державного боргу у 2019 – 2020 роках;
- уповільнення зростання заробітних плат від впливом скорочення розриву у
їхньому рівні порівняно з сусідніми країнами і послаблення інтенсивності міграційних
процесів;
- здешевлення енергоресурсів на світових ринках;
- повільне зростання цін на сирі продовольчі товари.
Отже, запровадження інфляційного таргетування в різних країнах світу мало свої
передумови для застосування та особливості розвитку. Зниження темпів інфляції
відбувалося поступово, що впливало на розвиток економіки та досягнення певних
результатів в процесі застосування таргету. На нашу думку впровадження такого режиму
в Україні може стабілізувати темпи інфляції та сприяти розвитку економіки.
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У сучасних умовах проблема побудови ефективної грошово-кредитної політики є
надзвичайно актуальною, адже вона впливає на фінансовий стан держави, а також в
цілому на соціально-економічне становище в країні. Розробкою та реалізацією грошовокредитної політики займається Національний банк України [1]. Організацію валютного
ринку України, згідно з чинним законодавством, покладено також на НБУ [4].
До повноважень НБУ входить:
✔ офіційний курс національної грошової одиниці до іноземних валют;
✔ організація торгів на валютному ринку;
✔ використання валютних інвестицій з метою стабілізації валютного курсу.
Політика НБУ має бути направлена на мінімізацію впливу іноземної валюти, але не
шляхом обмеження щодо купівлі та обміну іноземної валюти, адже це впливає на
проведення розрахунків із нерезидентами за імпорт продукції, закупівлі.
Через це такі операції потрібно проводити лише за умови їх фактичного
надходження на територію України, також доцільним буде недопущення виводу
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капіталу за межі країни, шляхом сплати резидентами- позичальниками значно завищених
відсотків за кредитами в іноземній валюті [5].
Основні об’єкти грошово-кредитної політики: грошова маса; валютний курс;
швидкість обігу грошей; процентні ставки.
Базові інструменти, згідно чинного законодавства: норма обов’язкових резервів для
банків; процентна політика; операції з цінними паперами на відкритому ринку;
рефінансування банків; управління золотовалютними резервами; регулювання імпорту
та експорту капіталу [1].
Основні напрямки грошово-кредитної політики України, які визначено НБУ станом
на 2016-2020 роки:
1. Ключовий пріорітет політики – досягнення та підтримка цінової стабільності.
Досягти цієї мети НБУ планує через реалізацію політики інфляційного таргетування, а
також контролю за грошовими агрегатами. Передбачається поступове зниження інфляції
в Україні до рівня 5%. Проблемою є побічні ефекти таргетування, що визначають ріст
безробіття та соціальної напруги у суспільстві в результаті скорочення видатків бюджету
з метою зменшення бюджетного дефіциту та грошової маси в обігу.
2. Необхідність зростання золотовалютних резервів. Наразі росту резервів
сприяють валютні аукціони, розміщення облігацій внутрішньої державної позики, а
також МБРР [2].
3. Підтримання режиму плаваючого валютного курсу, який встановлюється в
залежності від попиту та пропозиції на валюту.
4. Перетворення процентної політики НБУ на дієвий інструмент регулювання НБ
попиту та пропозиції на грошові кошти через зміну процентних ставок за своїми
операціями з метою впливу на процентні ставки суб’єктів грошово-кредитного ринку та
дохідність фінансових операцій [1].
Отже, основними проблемами в реалізації грошово-кредитної політики є: високі
темпи інфляції; доларизація економіки через недовіру до національної грошової одиниці,
її девальвацію та інфляційні очікування; високий рівень готівкових коштів в структурі
грошової маси України; нестабільність валютного курсу; низький рівень золотовалютних
резервів; зростання державного боргу; високі відсоткові ставки по кредитам; ріст
кількості неплатоспроможних банків та їх ліквідація, що знижує рівень довіри населення
до банківської системи; дефіцит коштів ФГВФО.
Основні шляхи оптимізації грошово-кредитної системи: ефективна реалізація
політики інфляційного таргетування; зростання міжнародних резервів з метою
підвищення фінансової безпеки держави; оптимізація процентної політики НБУ;
підвищення рівня капіталізації банків; лібералізація валютного законодавства та зняття
валютних обмежень; своєчасне погашення заборгованості, мінімізація нових займів;
підвищення прозорості діяльності НБУ; збільшення довіри населення до банків,
стимулювання заощадження шляхом привабливих процентних ставок [1].
Щодо валютного ринку, то одним з найбільш пріоритетних напрямків стабілізації є
співпраця з МВФ, що дає змогу поповнити валютні резерви та прикріпити валютний
курс. Не менш важливою ціллю НБУ має бути підвищення привабливості національної
валюти , що водночас прибере таку проблему, як доларизація [4].
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Основною метою економічної політики будь-якої держави є забезпечення
добробуту, економічного зростання та якісного життя населення. В основі такої політики
має лежати чіткий контроль за рівнем інфляцій у державі. Необхідність її реалізації
викликана тим, що інфляція негативним чином впливає на соціальну та економічну
діяльність суспільства. Інфляція – це переповнення сфери обігу надлишковою грошовою
масою за відсутності адекватного збільшення товарної маси, що викликає знецінення
грошової одиниці. Вона проявляється у формі зростання цін на товари і послуги, яке не
зумовлене підвищенням їх якості, тобто відбувається знецінення грошей. Причини
виникнення інфляційного процесу надзвичайно різноманітні. Часто буває важко
визначити, як саме викликана інфляція в конкретному випадку. У сучасній економіці
інфляція виникає як наслідок цілого комплексу причин, що підтверджує, що інфляція не
суто грошове явище, а також економічний та соціально-політичний феномен.
Інфляція є основним дестабілізуючим чинником ринкової економіки. Для будь-якої
національної економіки вона є небезпечним процесом, негативно впливаючи на
фінансову і економічну системи. Інфляція відображає не тільки зменшення купівельної
спроможності грошових коштів, але й спотворює фінансову «реальність» виробництва і
споживання, ускладнює процедуру обліку доходів і витрат населення, оподаткування,
сприяє перерозподілу доходів між господарюючими суб’єктами, що неможливо
контролювати.
Впродовж останніх років рівень інфляції в Україні залишається достатньо високим
(див. табл 1), при цьому купівельна спроможність грошей знецінюється, номінальна
вартість товарів та послуг збільшується, реальні доходи населення скорочуються, не
вигідно здійснювати збереження коштів.
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Таблиця 1
Динаміка показників інфляції в Україні у 2013–2018 рр. [1]
Показники
Індекс споживчих цін (до грудня
попереднього року)
Індекс цін виробників(до грудня
попереднього року)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0,5

24,9

43,3

12,4

13,7

9,8

1,7

31,8

25,4

35,7

16,5

14,2

Розмаїття форм вияву інфляції потребує різних підходів до визначення причин та
механізмів інфляційного процесу. Умовно всі теоретичні концепції інфляції можна
розділити на дві групи: економічні та неекономічні (природні, політичні). Серед
економічних існує дві концепції щодо визначення першопричин інфляції: структурна
(немонетарна) і монетарна. На думку прихильників першої концепції інфляція виникає в
процесі економічного зростання за умов диспропорції суспільного відтворення, дефіциту
державного бюджету. Монетаристи розглядають інфляцію з точки зору грошової та
бюджетної політики держави. При цьому зростання внутрішніх цін та волатильність
валютних курсів спричиняють структурні диспропорції в економіці.
Виходячи з вищеперелічених концепцій можна виділити основні причини інфляції,
що характерні для України: незбалансованість державних витрат і доходів, що
призводить до збільшення грошової маси і як наслідок – інфляції, кредитна експансія,
інфляційнонебезпечні інвестиції (військові витрати, утримання збиткових підприємств
державної форми власності), імпорт інфляції, роль якого посилюється із зростанням
відкритості національних економік, інфляційні очікування, а також відсутність вільного
ринку і конкуренції, що призводить до олігополізації економіки.
З метою подолання інфляції влада як по вертикалі, так і горизонталі має працювати
як один злагоджений механізм, докладаючи всіх зусиль для покращення життя людей,
відновлення економіки, фінансового благополуччя держави. Для цього необхідно [2]:
− в антиінфляційних заходах концентрувати увагу на розбудові внутрішнього ринку
товарів та послуг, де пріоритетними мають бути мережі засобів прямих поставок
сільськогосподарської та продовольчої продукції споживачеві, концентрація цільової
державної допомоги сільгосппідприємствам на розвитку мережі закупівлі та зберігання
сільгосппродукції, підвищення ефективності використання ресурсів, насамперед
енергетичних, як у виробничій сфері, так і в комунальному господарстві, а також побуті;
− розробити механізм заміщення зовнішніх запозичень внутрішніми ресурсами,
підвищення ролі каналу рефінансування шляхом розміщення бюджетних коштів у
банківській системі та залучення коштів населення;
− посилити спроможність фінансового сектору до ринкової «стерилізації» частини
надлишкової грошової маси, що є на руках у населення, через трансформацію вільних
коштів громадян в інвестиційні ресурси шляхом розширення спектра цінних паперів для
роздрібного продажу та розвиток фінансової інфраструктури, зокрема страхової мережі;
− привернути увагу до регулювання доходів населення, зокрема до запровадження
прогресивної шкали прибуткового оподаткування та оподаткування нерухомості;
− удосконалити інструментарій регулювання ліквідності комерційних банків та
структуризації, збільшення грошової пропозиції, зокрема через формування сегмента
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«довгих грошей» шляхом створення спеціалізованих інвестиційних банків та
запровадження спеціальних правил інвестиційного кредитування;
− доцільним є посилення урегульованості валютного ринку із залученням
інструментарію, відмінного від валютних інтервенцій Національного банку;
− прискорити запровадження інструментів підтримки експорту, зокрема
впровадження механізмів експортного кредитування, страхування та формування
відповідних фінансових установ, удосконалення інфраструктурного забезпечення
експортної діяльності, надання інформаційно-методичної та правової підтримки
просуванню продукції національних виробників на зарубіжних ринках.
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Інфляція – добре відомий і водночас донині недостатньо пояснений феномен
соціально-економічного життя будь-якої країни. Сутність інфляції визначається через
перевищення номінальних значень над реальним змістом економічних показників. Нині
одним з найголовніших завдань, що постали перед урядом України, стала стабілізація
економічних процесів як запорука стабільного розвитку національної економіки. Беручи
до уваги сучасну фінансово-економічну ситуацію, більшість економічно розвинених
країн намагаються втримувати стабільність власних національних валют і досягати
зниження інфляційного рівня. Саме тому на сучасному етапі розвитку економіки в
Україні надзвичайно актуальним є питання щодо форм прояву та закономірностей
розвитку інфляції в Україні.
У 2018 році українська економіка продемонструвала максимальне зростання
реального ВВП за останні сім років, а саме 2,8 %. Інфляція за підсумками року відновила
зниження і вперше за п’ять років зменшилася до однознакового рівня – 9,8 %. Це
перевищило інфляційну ціль, яка складала 6 +/- 2 відсотки [1]. За підсумками року
споживча інфляція була вищою, проте у політиці інфляційного таргетування ключовим є
не отримання потрібного рівня інфляції у певній точці часу, а забезпечення стійкого
тренду цього показника відповідно до інфляційних цілей. Сьогодні можемо впевнено
говорити про послаблення фундаментального інфляційного тиску на українську
економіку, створення комфортніших умов для роботи бізнесу і формування заощаджень
населенням, поступове наближення інфляції до середньострокової Національного банку
– 5 %.
Впровадження Національним банком України монетарної політики відбувається у
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тісній співпраці із Радою Національного банку, яка згідно із нашим законом затверджує
Основні засади грошово-кредитної політики НБУ на рік та здійснює контроль за їх
дотриманням. Це зумовлює підвищення процентних ставок по депозитах і, відповідно,
надавало стимули для збільшення заощаджень. Головними причинами інфляції є:
незбалансованість державних витрат і доходів, що призводить до збільшення грошової
маси, кредитна експансія, мілітаризація економіки, зростання цін на паливно-енергетичні
ресурси та комунальні послуги, інфляційні очікування, відсутність вільного ринку і
конкуренції, що призводить до олігополізації економіки, неекономічні фактори
(політична нестабільність, війна, втрата довіри до уряду тощо) [2].
Економіко-політична криза 2013-2014 років та військовий конфлікт на сході
України нанесли нищівний удар по економіці України. ВВП зменшився у 2014 році на
28,1 %, а в 2015 році – ще на 31,3 %. За абсолютними показниками країна була відкинута
на 10 років назад. Скорочення виробництва призвело до зростання безробіття. У 2015
році роботи не мали 1654 тис. осіб, або кожний десятий з економічно активного
населення. Протягом 2014-2016 років інфляція зросла на 24,9 %, 43,3 % та 12 %
відповідно. Основним показником, за допомогою якого вимірюється інфляція в країні, є
коефіцієнт інфляції, або індекс споживчих цін, який характеризує загальну зміну цін на
товари і послуги у поточному періоді порівняно з минулим. За 2013 р. індекс склав
100,5%. Пік інфляції був у 2014-2015 рр. (124,9 % та 143,3 % відповідно). Це було
спричинено зростанням цін на комунальні послуги, товари і послуги та військовим
конфліктом на сході країни. Зростання цін відбувалося на фоні падіння реальних
наявних доходів українців, які за попередніми оцінками експертів у 2015 році знизилися
більш, ніж на чверть. У 2016 р. за статистичними даними відображено зниження інфляції
– до 112,4 %, тоді як у 2015 р. – 143,3 %. Зміна споживчих цін в 2016 р. приблизилась до
прогнозів Національного банку України і передбачали зростання споживчих цін на 12,4
% за загальним підрахунком протягом року [3].
Зниженню базової інфляції сприяло послаблення інтенсивності військового
конфлікту на сході, помірна мінливість обмінного курсу гривні, завдяки сприятливій
ситуації на зовнішніх ринках, надходженням від експорту високого врожаю зернових та
олії. У 2017 р. інфляція прискорилася до 113,7 % порівняно з 112,4 % у 2016 р. Вже у
січні 2018 р. інфляція в Україні зросла до 114,1 % і перевищила сферу прогнозу
Національного банку України. Базова інфляція в січні 2018 р. зросла до 9,8 % у річному
вимірі. Що обумовлено збільшенням виробничих витрат внаслідок подальшого
зростання заробітної плати, послабленням гривні на протязі кількох попередніх місяців і
прискоренням споживчого попиту [3]. Оптимістичні прогнози інфляції експертами на
2018 р. передбачають зростання споживчих цін на 7,8 %. Базовий і песимістичний
прогнози складають 10,1 % і 13,66 % відповідно.
Песимістичний варіант включає декілька умов: припинення міжнародного
фінансування України; зменшення цін на ключові товари українського експорту більш
ніж на 35 %; погані погодні умови в сільському господарстві; нарощення протекціонізму
до українського експорту; розбалансування державних фінансів. В цьому випадку
інфляція буде триматися на рівні – 1 5 % [4].
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Національний банк підвищив свій прогноз з інфляції в Україні на 2018 р. з 7,3 % до
8,9 %, а також на 2019 р. з 5,0 % до 5,8 %. Національний банк України прогнозував, що у
2018 р. інфляція залишиться високою, на рівні 8,9 % – загальна і 8,2% – базова [1]. Для
того, щоб відобразити реальну інфляцію в України порівняємо індекси інфляції та
реальної заробітної плати за 2010 та 2018 роки (табл.1).
Таблиця 1
Динаміка зміни індексів та реальної зарплати в Україні за 2010-2018 роки
(наростаючим підсумком)
Станом на 01.01

Показники
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Індекс
інфляції,
%

101,8

110,2

114,9

114,1

114,6

147,3

206,6

232,6

265,4

Індекс
заробітної
плати, %

86,7

95,9

117,7

120,9

126,4

104,7

91,0

110,6

124,2

Джерело: складено на основі [3]

Отже, в сучасних економічних і політичних умовах інфляція в Україні проявляється
у вигляді підвищення товарних цін, девальвації гривні, зниження купівельної
спроможності населення, збільшення соціальної нерівності та активного розвитку
тіньової економіки. Зниження рівня інфляційних процесів залежить від співвідношення
багатьох економічних і політичних факторів та ступеня їхньої активності. Найбільшої
ефективності можна досягти лише за умов комплексного використання всіх можливих
способів боротьби з інфляцією.
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Львівський торговельно-економічний університет
Валю́тна полі́тика – це сукупність організаційно-правових та економічних заходів у
сфері міжнародних валютних відносин, спрямованих на досягнення визначених
державою цілей.
Функціонування валют у міжнародному обороті зумовлює виникнення і розвиток
відповідних валютних відносин. Валютні відносини – це економічні відносини, пов’язані
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з використанням національних валют у світовому господарстві при обміні результатами
праці національних економік, а також використання іноземних валют на території
окремої
країни.
Валютні
відносини
охоплюють
усі
грошові
аспекти
зовнішньоекономічної діяльності. Всі суб’єкти економічних відносин, які так чи інакше
використовують валюту у своїх операціях, є суб’єктами валютних відносин [1].
Валютна політика спрямована на досягнення головних цілей економічної політики
держави: забезпечити усталеність економічного росту; підтримати рівновагу платіжного
балансу; стримати ріст інфляції і т.ін.
У міжнародній валютній політиці переплітаються дві протилежні тенденції:
координація дій країн, пошук спільних шляхів рішення валютних проблем; розбіжності в
силу прагнення кожної країни одержати переваги за рахунок інших, нав’язати їм свою
волю.
У цьому зв’язку використовуються девальвація і ревальвація, множинність режимів
валютних курсів, валютна інтервенція, валютний демпінг, валютні угруповання, валютна
інтеграція.
Основи валютної політики України закладені в Конституції України, яка у статті 99
визначає необхідність забезпечення стабільності національної грошової одиниці. Стаття
99. Грошовою одиницею України є гривня. Забезпечення стабільності грошової одиниці
є основною функцією центрального банку держави - Національного банку України [2].
Найбільша загроза стабільності грошей лежить у площині грошово-кредитної
політики, яка вимагає високої компетентності, що не терпить волюнтаристичного
втручання й зовнішнього тиску. Ми ж сьогодні ще не досягли відповідного рівня
управлінської культури. Треба визнати, що на стан економіки країни впливають різні
причини. Багато з яких перебувають за межами грошово-кредитної політики. Однак й
остання навряд чи може претендувати на послідовну коректність. Вона не була
збалансованою, стратегічно зваженою, розвивалася головним чином на принципах
оперативного реагування, а отже, не працювала на перспективу. Протиріччя в грошовій
сфері значною мірою викликані саме цим.
Були допущені грубі помилки при виході з рубльової зони. У наслідок Росія
висунула до української сторони досить сумнівний, в якості державного боргу, позов −
2,5 млрд. дол., що був визнаний. Крім того, Україна занадто пізно провела грошову
реформу − останньою серед пострадянських країн. Держави Балтії ввели власні грошові
одиниці відразу ж після виходу з СРСР − у 1992 році; Киргизія, Молдова, Азербайджан,
Грузія, Казахстан, Узбекистан і Білорусь − у 1993 році. У липні 1993 року була
проведена грошова реформа в Російській Федерації. В українській же економіці
протягом п’яти років (до вересня 1996 року) обертався купоно-карбованець −
квазігрошова одиниця, що фактично не виконувала ні однієї з функцій грошей. І це
відбувалося в умовах відкритості економіки, розгортання приватизаційних процесів,
інших структурних перетворень. Причина полягає у відсутності стратегічного бачення
суті проблеми.
Цікавим, з цієї точки зору, є досвід європейських країн. Так, глибинні економічні
перетворення в післявоєнній Німеччині почалися зі знаменитої грошової реформи Л.
Ерхарда (1948 рік). Там діяв принцип: грошова реформа − основний інструмент
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економічної стабілізації. Таким же шляхом пішли й в інших країнах Західної Європи, де
в перші післявоєнні роки були проведені 24 грошові реформи, що стали своєрідною
платформою економічного відродження. Варто підкреслити, що й НЕП у колишньому
Радянському Союзі також починався із глибокої грошової реформи 1922-1924 років. В
Україні ж, після отримання незалежності, застосували протилежну концепцію: спочатку
загальна економічна стабілізація, а потім грошова реформа. Це була деструктивна по
своїй суті позиція НБУ. І тому значну частку економічних втрат того періоду можна
віднести на рахунок несвоєчасного проведення грошової реформи.
Звичайно, був тиск на банк із боку Уряду й Верховної Ради. Негативний досвід
необхідно враховувати для забезпечення надійної грошової стабілізації в майбутньому та
при формуванні концептуальних засад грошової та валютної політики країни. Як
зазначається у Програмі економічних реформ , реформи в Україні повинні бути
спрямовані на побудову сучасної, стійкої, відкритої і конкурентоспроможної у світовому
масштабі економіки, формування професійної й ефективної системи державного
управління, і зрештою – на підвищення добробуту українських громадян [3].
Розробка і впровадження концептуальних засад валютної політики України
повинно здійснюватися при обов’язковій участі представників Національного банку,
Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства
закордонних справ, Державної податкової служби, Державної митної служби, а також
провідних науковців країни. Для координації зусиль по розробці Концепції і її подальшої
реалізації доцільно створити Координаційну валютно-фінансову раду при Президентові
України, що могла б забезпечити проведення єдиної й збалансованої грошово-кредитної,
валютної й фінансової політики, я складової державної політики України.
Валютна політика, як частина загальноекономічної політики, покликана шляхом
регулювання курсу гривні, валютних операцій, діяльності валютного ринку сприяти:
– раціональному переливу капіталів між різними сегментами фінансового ринку й
реальним сектором для досягнення відтворювальної єдності;
– розширенню експортної діяльності, забезпеченню її рентабельності;
– розвитку конкуренції на внутрішньому ринку за рахунок імпорту, стимулювання
процесу імпортозаміщення;
– акумуляції іноземної валюти для фінансового забезпечення реалізації державних
пріоритетів;
−виплати зовнішнього боргу, формування золотовалютних резервів країни;
– припливу продуктивного іноземного капіталу для модернізації й технологічного
переозброєння вітчизняної промисловості, впровадження сучасних методів організації й
управління виробництвом;
– виходу гривні на світову арену.
Виходячи з перспектив курсоутворення національної валюти України, валютну
лібералізацію в нашій країні доцільно здійснювати поетапно, виходячи із чітко
сформульованих цілей проведення кожного заходу щодо зняття обмежень на валютні
операції з урахуванням поточного стану економіки й зобов’язань по погашенню
зовнішнього боргу. Рішучі заходи по лібералізації валютного ринку можливі тільки тоді,
80

коли досягнуті реальні успіхи в економіці, стали стійкими темпи економічного росту,
радикально покращився підприємницький й інвестиційний клімат.
У найближчій перспективі доцільно здійснити валютну лібералізацію, що стимулює
приплив іноземних інвестицій, у тому числі продовжити лібералізацію валютного ринку
для нерезидентів (спрощення порядку використання коштів з рахунків в іноземній
валюті, зняття обмежень на репатріацію доходу від інвестицій у вигляді дивідендів по
акціям і купонам по облігаціям й ін.) [4].
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Помірко Ю. Р., бакалавр,
спеціальність «Маркетинг»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Куцик В. І.
Львівський торговельно-економічний університет
Грошово-кредитна політика є важливою складовою валютної політики і відіграє
важливу роль у функціонуванні економіки країни. Проведення грошово-кредитної
політики спрямоване на управління валютним курсом як інструментом
макроекономічного регулювання.
Грошово-кредитна політика відіграє важливу роль в питаннях економічного
розвитку, оскільки забезпечення стабільності національної грошової одиниці є
важливим, а в деяких випадках і першочерговим завданням центральних банків у
напрямку забезпечення фінансової стабільності.
Грошово-кредитна політика – це комплекс заходів у сфері грошового обігу та
кредиту, спрямованих на забезпечення стабільності грошової одиниці України шляхом
використання визначених Законом «Про Національний банк України» засобів і методів
[1]. Основними об’єктами грошово-кредитної політики виступають грошова маса,
валютний курс, швидкість обігу грошей, процентні ставки. А базовими інструментами,
згідно чинного законодавства, є: норма обов’язкових резервів для банків; процентна
політика;рефінансування банків;управління золотовалютними резервами;операції з
цінними паперамина відкритому ринку; регулювання імпорту та експорту капіталу.
Зміцнення та підтримання національної валюти, її ефективне курсоутворення
впливає у кінцевому результаті як на розвиток економіки країни загалом, так і на
добробут кожного окремого громадянина. З огляду на це підтримка оптимальної
валютно-курсової стабільності України є одним з головних завдань НБУ, що змушує
його постійно шукати все нові можливості з оптимізації валютних відносин між
суб’єктами фінансового ринку.Ефективність грошово-кредитної політики ставиться у
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пряму залежність від вибору центральним банком режиму валютного курсу, а тому
грошово-кредитна політика стає все більш взаємопов’язаною із валютною політикою.
Валютна політика є особливою частиною грошово-кредитної політики країни,
суб’єктом здійснення якої є центральний банк. Через доволі коротку історію сучасної
державності Україна має обмежений досвід як власне монетарної політики, так і
валютної політики.
Водночас висока роль зовнішньоекономічних операцій у економіці (відношення
експорту та імпорту до ВВП 45-60%), слабкий розвиток внутрішніх інвестицій (що
зокрема відображено в частці інвестиційної компоненти у ВВП менш як 20%),
обмеженість внутрішнього кредитного ресурсу і, як наслідок, залежність економічного
розвитку від зовнішнього фінансування підтримують високу роль валютного ринку в
монетарній системі України.
Практичним втіленням валютної політики є режими обмінного курсу. Історія
незалежної України характеризується постійним чергуванням різних курсових режимів,
що є одним із яскравих прикладів загальної відсутності єдиного вектора, наступництва
та послідовності в економічній політиці країни.
Аналізуючи сучасний стан та тенденції розвитку грошово-кредитної політики
України, слід відзначити, що досягнення та підтримка цінової стабільності – це її
ключовий пріоритет.
Це відображено в Основних засадах грошово-кредитної політики України на 20162020 роки. Досягти поставленої мети НБУ планує через реалізацію політики
інфляційного таргетування, а також контролю за грошовими агрегатами відповідно до
програми співпраці з МВФ. Вона перед бачає поступове зниження інфляції
в Україні до рівнів, сумісних із ціновою стабільністю. У середньостроковій
перспективі передбачено встановлення інфляції на рівні 5%. НБУ встановлює такі
планові показники інфляції [3]: 2016 рік – 12% +/- 3п.п; 2017 рік –8% + /- 2п.п; 2018 рік –
6% + /- 2п.п; 2019 рік –5% + /-1п.п.
Варто також зазначити, що проводячи політику таргетування інфляції, НБУ не
повинен таргетувати інші показники, тобто є велика ймовірність коливань валютного
курсу, адже зараз використовується режим плаваючого валютного курсу, а обмінний
курс визначається ринковими умовами. Деякі економісти у якості побічних ефектів
таргетування визначають ріст безробіття та соціальної напруги у суспільстві в результаті
скорочення видатків бюджету з метою зменшення бюджетного дефіциту та грошової
маси в обігу. Також одним із важливих напрямків грошово-кредитної політики на 20162020 роки є необхідність зростання золотовалютних резервів. Задля цього НБУ було
проведено 13 валютних аукціонів, під час яких чиста купівля валюти становила 675,8
млн. доларів США. Росту резервів також сприяло надходження на користь Уряду у сумі
661,1 млн. доларів від розміщення облігацій внутрішньої державної позики та від
Міжнародного банку реконструкції та розвитку [5].
Варто також зазначити, що ріст резервів спостерігався, не дивлячись на те, що в цей
період необхідно було здійснювати платежі з погашення та обслуговування державного
боргу на суму 114 млн. доларів. Підтримання режиму плаваючого валютного курсу, який
встановлюється в залежності від попиту та пропозиції на валюту. Водночас НБУ у разі
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потреби проводитиме валютні інтервенції з метою запобігання надмірним коливанням
валютного курсу.
Суттєві зміни в реалізації процентної політики НБУ та її перетворення на дієвий
інструмент регулювання Національним банком попиту та пропозиції на грошові кошти
через зміну процентних ставок за своїми операціями з метою впливу на процентні ставки
суб’єктів грошово-кредитного ринку та дохідність фінансових операцій. З цією метою
була прийнята Постанова НБУ № 277 «Про затвердження Положення про основи
процентної політики Національного банку України від 21.04.2016 [2].
Національний банк установлює облікову ставку та проценту ставку за ключовим
інструментом монетарної політики на одному рівні. В умовах структурного профіциту
ліквідності, який спостерігається в банківській системі, таким інструментом є операції з
розміщення депозитних сертифікатів на двотижневий строк. Сьогодні на них припадає
основна частина обсягу всіх розміщених депозитних сертифікатів, а операції з ними
мають найбільший вплив на стан грошово-кредитного ринку. Зниження облікової ставки
є позитивним моментом, адже вона є одним із головних орієнтирів грошово-кредитного
ринку. Від її величини залежить вартість залучення та розміщення ресурсів банками та
іншими суб’єктами ринку.
Щодо політики рефінансування, слід зазначити, що НБУ видав кредитів у рамках
рефінансування банкам України з початку 2016 року і до 01.05.2016 року на загальну
суму 7119,2 млн. грн. задля підтримки їх ліквідності.
Загальна сума мобілізації коштів банків шляхом розміщення депозитних
сертифікатів коливається в діапазоні 10-17 млн. грн. щоденно, причому перевага
віддається сертифікатам овернайт. В середньому заявки подають щоденно 38-50 банків,
через постійно діючу лінію проведення тендерів з розміщення депозитних сертифікатів
овернайт під відсоткову ставку 17%. При проведенні тендерів з розміщення депозитних
сертифікатів строком до 14 днів – під відсоткову ставку 19%, щоденно заявки подають
від 20 до 35 банків.
Отже, ефективність грошово-кредитної політики Національного банку визначається
стабільністю національної валюти, згідно законодавства України. Валютно-курсова
політика інфляційного таргетування спрямована на зменшення інфляції, але якими
методами користуватися, треба детально аналізувати всі вигоди. Головною метою мають
бути довгострокові цілі, які будуть сприяти зростання банківського сектора та економіки
в цілому.
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ПЛАТІЖНА КАРТКА ЯК ІНСТРУМЕНТ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ
Рущишин М. О., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Вишивана Б. М.
Львівський національний університет імені Івана Франка
Останнім часом у всьому світі розвиток грошових систем характеризується
поступовим звуженням сфери використання готівки та паперових платіжних документів,
переходом до нових платіжних інструментів і сучасних технологій платежів. Сьогодні
всі учасники грошових розрахунків зацікавлені в надійному, зручному та швидкому
способі їхнього проведення, чого можна досягти саме завдяки вибору безготівкової
форми платежів.
Найзручнішим інструментом безготівкових розрахунків населення є електронні
платіжні засоби, зокрема платіжні картки. Електронні платіжні засоби широко
залучаються до обігу і стають важливим інструментом фінансової інфраструктури
економічно розвинутих країн. Аналогічні процеси відбуваються і в Україні. Тому серед
банківських установ існує серйозна конкуренція за сегменти ринку платіжних карток, а
також актуалізуються питання вдосконалення розрахунків з їх використанням.
Законом України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” введений
термін електронного платіжного засобу, який тлумачать як платіжний інструмент, що
дає його держателю можливість за допомогою платіжного пристрою отримати
інформацію про належні держателю кошти та ініціювати їхній переказ [1].
З розвитком карткових платіжних систем з’явилися різні види платіжних карток, які
відрізняються за призначенням, функціональними і технічними характеристиками.
Виділяють кредитні та картки з овердрафтом, дебетні картки, а також картки типу
“електронний гаманець”. Перші пов’язані з відкриттям кредитної лінії в банку, що дає
можливість держателю користуватися кредитом. Дебетні картки призначені для
отримання готівки в банківських автоматах або купівлі товару з розрахунком через
електронні термінали. Гроші при цьому списують з рахунку держателя картки в банку.
Третій вид карток призначений для використання коштів, внесених на саму картку, під
час оплати за товари або послуги [2, с. 977].
З метою виявлення основних тенденцій розвитку ринку платіжних карток в Україні
проаналізуємо динаміку кількості банків-учасників карткових платіжних систем,
держателів платіжних карток, а також кількості платіжних карток (в обігу та активних) в
Україні за 2014–2018 рр. (табл. 1).
За період 2014–2018 рр. спостерігаємо тенденцію до зменшення практично всіх
абсолютних значень показників, наведених у табл. 1. Протягом п'яти років відбулося
зменшення банків-учасників карткових платіжних систем на 55 од. Кількість держателів
електронних платіжних засобів також мала тенденцію до зниження з 51 649 тис. осіб на
01.01.2015 р. до 42 304 тис. осіб. на 01.01.2019 р., тобто на 9345 тис. осіб. За
аналізований період відбулося також зниження кількості електронних платіжних засобів
в обігу на 11161 тис. од. Поряд з цим, спостерігаємо зростання кількості активних
електронних платіжних засобів з 33 042 тис. од. на 01.01.2015 р. до 36 949 тис. од. на
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01.01.2019 р., тобто на 3907 тис. од., що, безумовно, є позитивним аспектом. За
аналізований період спостерігаємо зниження банківських пристроїв самообслуговування
з 36 596 од. на 01.01.2015 р. до 36 585 од. на 01.01.2019 р., тобто на 11 од.
Таблиця 1
Основні показники ринку платіжних карток в Україні за 2014–2018 рр.

Дані станом на:

Банкиучасники
карткових
платіжних
систем, од.

Держателі
електронних
платіжних
засобів,
тис. осіб

Електронні
платіжні
засоби
(в обігу),
тис. од.

Електронні
платіжні
засоби
(активні),
тис. од.

Банківські
пристрої
самообслуговування,
од.

01.01.2015 р.
01.01.2016 р.
01.01.2017 р.
01.01.2018 р.
01.01.2019 р.
Відхилення,(+, -)
Темп змін, рази

128
98
87
77
73
-55
0,57

51 649
43 058
41 746
41 721
42 304
-9345
0,82

70 551
59 307
57 633
59 867
59 390
-11161
0,84

33 042
30 838
32 389
34 858
36 949
3907
1,12

36 596
33 334
33 783
37 003
36 585
-11
1,00

Джерело: складено автором за даними [3]

Тенденції зниження показників розвитку ринку платіжних карток в Україні можуть
бути зумовлені трьома основними чинниками, а саме: зменшенням кількості банків,
фінансовою кризою (2013–2014 рр.), зміною підконтрольних територіальних кордонів в
Україні, що безпосередньо відобразилося на фактичних статистичних даних,
сформованих Державною службою статистики України.
Водночас упродовж 2014-2018 рр. відбулося розширення платіжної інфраструктури
для проведення безготівкових операцій (рис. 1).

Рис. 1. Кількість платіжних терміналів [3]
За 2014-2018 рр. мережа торговельних платіжних терміналів зросла на 20,2 % до
279,0 тис. од., поряд з цим відбулося і зростання банківських платіжних терміналів з 24,9
тис. од. на 01.01.2015 р. до 18,3 тис. од. на 01.01.2019 р. Також упродовж усього
досліджуваного періоду продовжувалося розширення безконтактної платіжної
інфраструктури. Цьому сприяла популяризація таких інноваційних сервісів, як Apple Pay
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та Google Pay, що розпочали роботу в Україні. Наразі майже 79,4% торговельних POSтерміналів в Україні забезпечують можливість проведення безконтактної оплати.
Отже, розвиток ринку платіжних карток суттєво впливає на загальні економічні
процеси в державі, зокрема знижує витрати, пов’язані з обслуговуванням грошового
обігу, та дає змогу значно збільшити обсяги залучення коштів банківськими установами,
збільшуючи їх кредитні можливості, що сприяє підвищенню ефективності економіки в
цілому.
Список використаних джерел:
1. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2346-III зі
змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2346-14.
2. Головко О.Г. Особливості розвитку ринку електронних платіжних систем в Україні / О.Г. Головко, О.К.
Мороз // Економіка і суспільство. – 2018. – Випуск 19. – С. 976 – 980.
3. Офіційне інтернет-представництво НБУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.

ГРОШОВО- КРЕДИТНА ТА ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА: ПРОБЛЕМИ ТА
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Ткачишин А. Г., бакалавр,
спеціальність «Маркетинг»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Мединська Т. В.
Львівський торговельно-економічний університет
Реалізація адекватних заходів грошово-кредитного і валютного регулювання в
умовах економічного спаду і фінансової нестабільності мають бути спрямовані зусилля
державних інститутів, відповідальних за реалізацію відповідної економічної політики і
передусім в частині добре скоординованих заходів грошово-кредитної і валютної
політики, що проводяться центральним банком країни. Адже від того, наскільки
ефективними виявляться відповідні заходи, значною мірою залежать перспективи
подальшого економічного розвитку і можливості подолання наслідків фінансової кризи.
У грошовій теорії розуміння грошово кредитної політики – це сукупність заходів
центрального банку, спрямованих на зміну грошової маси в обігу, обсягу кредитів і рівня
процентних ставок, що визначає механізм і основні канали державного регулятивного
впливу, стратегічними цілями якого є досягнення стабільності цін, забезпечення
максимально можливої зайнятості населення, зростання реальних обсягів виробництва і
досягнення зовнішньоекономічної збалансованості. Водночас можна звернути увагу і на
наявність у зарубіжній літературі вузького і широкого трактування грошово-кредитної
політики [1].
Варто пам’ятати, що у вітчизняних умовах саме обмінний курс через значні
масштаби відкритості української економіки, безпосередньо впливає на всі інші аспекти
економічних відносин, включаючи і внутрішню цінову динаміку, і динаміку
економічного розвитку. А це, в свою чергу, визначає об’єктивні потреби грамотної,
ефективної координації зусиль у процесі реалізації як грошово-кредитної, так і валютної
політики держави, особливо з урахуванням наслідків світової фінансової кризи і
внутрішніх дисбалансі економічного розвитку, що мали неабиякий вплив на національне
господарство упродовж останніх років.
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Тому валютну політику слід вважати невід’ємною, органічною складовою грошовокредитної політики центрального банку, хоча і такою, що має відносно самостійний,
відособлений характер та свій специфічний механізм реалізації. І саме з цієї точки зору
центральному банку із метою якомога ефективнішого впливу на перебіг економічних
процесів необхідно поєднувати у найоптимальніший спосіб механізми регулятивного
впливу, що належать як до грошово-кредитної, так до валютної політики, котрі тісно
пов’язані між собою [2].
Основними проблемами грошово-кредитної і валютної політики є: збитковість
банків та збереження проблеми з їх капіталізацією; подальше скорочення працюючих
банків, їх відділень та працівників; скорочення валютних надходжень від зовнішньої
торгівлі; повільне зростання міжнародних резервів; збереження високої питомої ваги
валютних коштів у структурі активів і пасивів українських банків; відплив капіталу за
кордон, у т. ч. шляхом виведення дивідендів, фіктивних експорту та імпорту товарів і
послуг; різкі перепади курсу валют; зовнішні кошти через канали двосторонньої торгівлі,
а також потоки капіталу і взаємозалежність кредитних портфелів [3].
Подальші дії держави, спрямовані на вирішення наявних проблем у грошовокредитній сфері, мають включати в себе такі кроки [4]: завершення процедури виведення
з ринку проблемних банків, передусім тих, що не дотримуються затверджених планів ре
капіталізації та відновлення прибуткової діяльності банківської системи; приведення у
відповідність нормативів капіталу банківської системи до вимог Базеля ІІІ, досягнення у
середньостроковій перспективі рівня достатності капіталу банківської системи у цілому
на рівні, що перевищує 10%, відповідно до концептуальних засад Комплексної програми
розвитку фінансового сектору України до 2020 р.; стимулювання з боку НБУ додаткової
капіталізації банків їх акціонерами передусім шляхом поступової відмови від чинних
обмежень руху капіталу за кордон; поступове (на тлі стабілізації ситуації на грошовокредитному та валютному ринках) зниження рівня облікової ставки як орієнтиру для
здешевлення кредитних ресурсів для реального сектору економіки; обмеження продажу
банкам державних цінних паперів (як боргових облігацій уряду, так і сертифікатів НБУ)
шляхом зниження їх доходності для активізації кредитування банками корпоративних
позичальників на тлі активних дій НБУ та уряду щодо стимулювання економічного
розвитку базових галузей економіки; рівень доларизації національної економіки повинен
бути зведений до оптимального задля підвищення привабливості національної валюти;
розроблення гнучких правил роботи для учасників валютного ринку, які
ґрунтуватимуться на чітких принципах і процедурах; стимулювання експорту та
забезпечення рівноваги платіжного балансу; оптимізація механізмів взаємозв’язку між
попитом на національну та іноземну валюту, яка має передбачати спрямування
гривневих потоків насамперед у реальний сектор економіки.
Список використаних джерел:
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СЕКЦІЯ 3
БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ТА РЕФОРМУВАННЯ
ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ
ЕФЕКТИВНІСТЬ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Баїк А. І., бакалавр,
к.е.н.,доц. Західна О.Р.
cпеціальність “Фінанси, банківська справа та страхування”
Львівський національний університет імені Івана Франка
Забезпечення стабільного, досконалого та ефективного розвитку фінансового
сектору є пріоритетним завданням держави на сучасному етапі. Вагоме місце в даній
галузі належить саме бюджету держави та бюджетній політиці зокрема, яка відповідає за
планування та розподіл доходів і видатків держави. Цим зумовлена актуальність нашого
дослідження.
Проблемами бюджетної політики та фінансової безпеки займалися багато як
вітчизняних, так і зарубіжних вчених, серед яких варто відмітити таких авторів: В.
Бутенко, О. Грабчук, І. Крисоватий, Л. Лисяк, С. Онищенко, О. Тарасова, І. Чугунов. Їх
роботи мають великий вплив на дослідження взаємозв’язку бюджетної політики та
системи фінансової безпеки.
Бюджетна політика держави - це здатність бюджетної системи країни щодо
забезпечення фінансової самостійності за рахунок раціонального використання
бюджетних коштів та збалансованості бюджетів, стабільності та забезпеченості їх
доходних джерел, а також гармонізації бюджетної підтримки стратегічних і поточних
завдань розвитку [1].
Важливим критерієм ефективної бюджетної політики, яка чинить позитивний вплив
на фінансову безпеку держави є рівень виконання бюджетів. Розглянемо показники
виконання Зведеного бюджету України у 2018 році (табл. 1).
З таблиці 1 видно, що доходи Зведеного бюджету України станом на 2018 рік
становили 920808,7 млн. грн., що на 2% менше ніж плановий показник на цей рік
(939409,6 млн. грн.). Видатки станом на 31.12.2018 року становили 686912,1 млн. грн.,
що на 5,9% менше за плановий показник. Загалом, ми бачимо, що всі фактичні
показники доходів та видатків Зведеного бюджету у 2018 році менші ніж планові. Це
свідчить про ризики для фінансової безпеки держави загалом, проте дані ризики не є
критичними.
Важливим фактором ефективності бюджетної політики є раціональність управління
державним боргом. В цьомусвітлінеобхідниймоніторингвідношення державного боргу
до ВВП, що в умовахефективноюбюджетноїполітикимаєзменшуватися (табл. 2).
Станом на 01.01.2017 року відношення державного боргу до ВВП України
становить 0,81, станом на 01.01.2018 року – 0,72, а вже станом на 01.01.2019 року
відношення боргу до ВВП становить 0,61. Тому, в силу того що протягом років даний
показник стрімко зменшується, можна говорити про ефективну бюджетну політику.
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Відомо,що протягом останніх років значно зросли ціни, що в свою чергу впливало на
рівень ВВП. Тому, це вплинуло би на загальний показник відношення державного боргу
до ВВП.
Дослідимо інші показники ефективності бюджетної політики (табл. 3).
Таблиця 1
Узагальнені показники виконання Зведеного бюджету України
за 2018 р., млн. грн.
Показники
Доходи
Податкові надходження
Неподаткові надходження
Інші види надходжень
Разом (без трансфертів)
Видатки
Загальнодержавні функції
Оборона
Громадський порядок, безпека та
судова влада
Економічна діяльність
Охорона здоров’я
Освіта
Соціальний захист
Разом

План 2018 рік

Виконано 2018 рік

% виконання

760016,4
171679,8
12784,4
939409,6

753815,6
164683,1
12399,9
920808,7

99,2
95,9
96,9
98,0

179283,7
97793,9
123477,2

162958,1
97024,1
116875,9

90,9
99,2
94,6

74434,5
23338,4
50224,3
164172,1
729754,1

63600,9
22618,4
44324,3
163865,4
686912,1

85,4
96,9
88,3
99,8
94,1

Джерело: розроблено автором на основі даних 4

Таблиця 2
Динаміка державного боргу України (01.01.2017-01.01.2019)
Показники

01.01.2017 01.01.2018

01.01.2019

Загальний державний борг, млн. грн.

1929758,7

2141674,4

2168627,1

ВВП, млн. грн.

2383182

2982920

3558706

Відношення державного боргу до ВВП

0,81

0,72

0,61

Джерело: розроблено автором на основі даних 3

Таблиця 3
ДинаміказагальнихпоказниківефективностібюджетноїполітикиУкраїни
(01.01.2017-01.01.2019)
Показники
Доходи, млн. грн.
Видатки, млн. грн.
Дефіцит зведеного бюджету, млн. грн.
ВВП, млн. грн.
Відношення доходів до ВВП, %
Відношеннявидатків до ВВП, %
Відношеннядефіциту до ВВП, %

01.01.2017
616283,2
684883,2
-68600
2383182
25,9
28,7
2,88

Джерело: розроблено автором на основі даних 3
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01.01.2018
793441,9
839453,0
-46011,1
2982920
26,6
28,1
1,54

01.01.2019
928114,9
985851,2
-57736,3
3558706
26,1
27,7
1,62

Таким чином, з дослідження видно, що протягом останніх років зростають як
доходи, так і видатки державного бюджету. Щодо дефіциту державного бюджету, то
станом на 01.01.2018 року він зменшився порівняно з минулим роком, проте станом на
01.01.2019 року знову зріс. Щодо відношення видатків та дефіциту до ВВП, то
спостерігаємо зменшення даних показників, а відношення доходів до ВВП збільшилось
станом на 01.01.2018 року, проте потім знову зменшилось.
Загалом можна говорити про ефективну бюджетну політику в системі фінансової
безпеки України на сучасному етапі. Проте, все ж є певні недоліки та протиріччя. Тому,
на нашу думку, варто виділити такі напрями ефективної бюджетної політики на
сучасному етапі [2]:
 проведення науково обґрунтованих бюджетних реформ та підвищення якості
прогнозів макроекономічних показників;
 дослідження та врахування іноземного досвіду бюджетного реформування з
метою спрощення фінансової системи країни;
 підвищеннярезультативностібюджетнихвитрат
за
рахунокзастосуванняпрограмно-цільових засад діяльності;
 розробка ефективної поетапної стратегії скорочення бюджетного дефіциту
шляхом нарощення доходного потенціалу;
 удосконаленнясистемиоцінкибюджетнихризиків, а також системи бюджетної
статистики та діагностики.
Отже, проведене дослідження доводить, що саме бюджетна політика є вагомим
інструментом забезпечення фінансової безпеки держави, тому потрібно контролювати та
стимулювати розвиток бюджетної сфери. Удосконалення бюджетної політики повинне
передбачати ціленаправлену роботу органів державної влади, управління та місцевого
самоврядування на шляху формування однієї загальної всеохоплюючої стратегії
забезпечення фінансової безпеки країни.
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ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ
Браточенко О. О., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц., Сич О. А.
Львівський національний університет імені Івана Франка
Трансфертне ціноутворення (ТЦ) в Україні було запроваджене у 2013 році. При
цьому, кожного року вносяться зміни до податкового законодавства з метою
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пристосування його до міжнародних норм. Оскільки дане поняття в Україні достатньо
нове, важливо розглянути його головні особливості.
Трансфертне ціноутворення – це процес визначення трансфертної ціни, сукупність
економічних відносин, які виникають у процесі визначення трансфертної ціни на будьякий об’єкт торгівлі між пов’язаними компаніями або структурними підрозділами однієї
компанії, якщо об’єкт торгівлі перетинає митний кордон. Трансфертну ціну можна
визначити, як ціну, що встановлюється на об’єкт торгівлі або послуги між пов’язаними
компаніями або структурними підрозділами однієї компанії, у випадку перетинання
кордону об’єктом торгівлі [1, c. 16].
Згідно до статті 39 пункті 2 підпункті 1.7 Податкового кодексу України (ПКУ),
станом на 2019 рік, суб'єкт господарювання зобов'язаний підготувати звіт щодо ТЦ,
річний дохід якого перевищує 150 млн грн, при цьому обсяг кожної контрольованої
операції з контрагентом перевищує 10 млн грн за відповідний податковий звітний рік.
Відповідно, для кожної такої операції необхідно визначити ринкову ціну, тобто таку, за
якою було би придбано продукції/послуги між незалежними компаніями.
Українським законодавством визначено поняття принципу витягнутої руки,
контрольованих (КО) та господарських операцій (ГО), істотних функцій, ризиків та
активів, також методів ТЦ. Також подано основні елементи трансфертної документації.
У статті 39 пункті 2 підпункті 2.2 ними визначаються, зокрема:
 характеристика товарів (робіт, послуг), які є предметом операції;
 функції, які виконуються сторонами операції, активи, що ними
використовуються, умови розподілу між сторонами операції ризиків та вигод, розподіл
відповідальності між сторонами операції та інші умови операції (далі - функціональний
аналіз);
 стала практика відносин та умови договорів, укладених між сторонами операції,
які істотно впливають на ціни товарів (робіт, послуг);
 економічні умови діяльності сторін операції, включаючи аналіз відповідних
ринків товарів (робіт, послуг), які істотно впливають на ціни товарів (робіт, послуг);
 бізнес-стратегії сторін операції (за наявності), які істотно впливають на ціни
товарів (робіт, послуг) [2].
Важливе місце у трансфертній документації посідає функціональний аналіз, що
включає характеристику функцій, активів та ризиків кожної зі сторін зіставної
господарської операції. У статті 39 пункті 2 підпункті 2.4 ПКУ наведені такі приклади
функцій, як, зокрема, дизайн і технологічне розроблення товарів; виробництво товарів,
складення товарів чи їх компонентів та інші. Функції визначаються на аналізуються на
підставі інформації з договорів щодо проведення контрольованої операції.
Прикладами ризиків можуть бути ризик зміни валютного курсу, ризик знецінення
виробничих запасів, втрати товарами споживчих якостей тощо (відповідно до статті 39
пункту 2 підпункті 2.5). У розділі про активи, заангажовані у КО вказано, вказано, що
визначаються зокрема, але не виключно тип активу, його природа тощо (У статті 39
пункті 2 підпункті 2.9) .
Після здійснення функціонального аналізу проводиться розрахунок ринкової ціни
за одним з п’яти наступних методів: порівняльної неконтрольованої ціни, ціни
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перепродажу, «витрати плюс», чистого прибутку та розподілення прибутку. При цьому,
якщо транзакція стосується купівлі-продажу товарів, наприклад, зерна, частіше
використовують перший метод, оскільки дані щодо цін на біржі є відкритими. Метод
ціни перепродажу можливий, як подано у ПКУ, застосовується щодо підготовки товару
до перепродажу та його транспортування (поділ товарів на партії, формування поставок,
сортування, перепакування). Метод витрати плюс використовується, зокрема, щодо
операцій з продажу товарів, сировини або напівфабрикатів за договорами між
пов’язаними особами. Четвертий метод на практиці застосовується консалтинговими
компаніями для клієнтів найчастіше, оскільки для цього методу потрібно враховувати
діапазон ціни в порівнянних умовах, і при цьому використовуються бази даних
компаній, із власниками яких укладається контрактний договір. Для розрахунку
діапазону використовуються формули, наведені у статті 39 пункті 3 підпункті 2.5 ПКУ.
П’ятий метод зустрічається найрідше, оскільки по-перше, до нього звертаються останнім
відповідно до ієрархії методів та, по-друге, його використовуються, як правило, коли
обидві сторони транзакції спільно виробляють певний продукт або володіють
нематеріальними активами, які істотно впливають на рентабельність.
Варто зазначити, що якщо частка юридичної особи в компанії є більше 20%, такі
сторони вважаються пов'язаними, тобто операції між такими сторонами не можна
включати до вибірки потенційно зіставних компаній. Щодо фізичних осіб таких
обмежень не встановлено.
Введення ТЦ в Україні характеризується щорічним донарахуванням в бюджет
внаслідок здійснення перевірок податкового контролю. За результатами цих перевірок за
період 2013-2017 рр. донараховано податку на прибуток підприємств в сумі 632 млн.
грн., зменшено від’ємне значення об'єкту оподаткування податком на прибуток на 5,3
млрд. грн., донараховано ПДВ – 13,7 млн. грн., нараховано пені – 69 млн. грн. [3].
Таким чином, в Україні існує потреба регулювання ТЦ через намагання
підприємств уникати оподаткування шляхом заниження ціни при операціях із зіставними
сторонами, виведенням прибутку в офшорні зони тощо. Подальше пристосування ПКУ
до міжнародних стандартів призведе до подальшого викриття великими підприємствами
структури своїх активів, донарахуваннями до бюджету. Проте необхідно надавати
роз’яснення щодо механізму визначення трансфертної ціни для сумлінних платників та
заохочувати підприємства сплачувати податки.
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ФІНАНСОВА СПРОМОЖНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЯК
НЕОБХІДНА УМОВА ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ
Гринчишин І. М., к.е.н., с.н.с.
відділ регіональної фінансової політики,
Біль М. М., к.н. з держ. управління, с.н.с.
відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону,
Попадинець Н. М., к.е.н., с.н.с.
відділ регіональної економічної політики
ДУ «Інститут регіональних досліджень
ім. М.І. Долішнього НАН України»
В сучасних умовах реформи місцевого самоврядування одним із найбільш
пріоритетних завдань є забезпечення спроможності територіальних громад. З огляду на
це, зростання соціально-економічного добробуту територіальних громад нерозривно
пов’язано, по перше, з потребою якісних засад їх об’єднання, по-друге, з процесом
функціонування уже створених територіальних громад, по-третє, з правильною
ідентифікацією цільових орієнтирів їх стратегічного розвитку.
Потребу у формуванні спроможних громад закладено в Концепції реформування
місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні з огляду на
«проблему погіршення якості та доступності публічних послуг внаслідок ресурсної
неспроможності переважної більшості органів місцевого самоврядування здійснювати
власні і делеговані повноваження». Очікуваними результатами реалізації цієї Концепції є
«утворенню об’єднаних територіальних громад, спроможних самостійно або через
органи місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення» [1].
Методика формування спроможних громад визначає спроможними територіальні
громади сіл (селищ, міст), які в результаті добровільного об’єднання здатні самостійно
або через відповідні органи місцевого самоврядування забезпечити належний рівень
надання послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соціального
захисту, житлово-комунального господарства, з урахуванням кадрових ресурсів,
фінансового забезпечення та розвитку інфраструктури відповідної адміністративнотериторіальної одиниці [2].
Зазначимо, що базові засади створення територіальних громад на засадах
спроможності значною мірою піддаються сумніву, поза як 1/7 громад за підсумками
2018 р. дотаційна залежність становила більше 30%. Іншими словами, територіальні
громади, що визнані Кабінетом Міністрів України, спроможними у переважній більшості
такими не стали. Нормативний показник власних доходів, КМУ не визначається і
використовується виключно для представлення рейтингу територіальних громад. Інші
два критерії, що враховуються при визначенні рейтингу фінансової спроможності:
частка видатків управління та частка капітальних видатків у власних доходах
територіальної громади є функціональними, та доволі часто залежать від інших
чинників, таких як розмір громади за чисельністю населення, площі, кількості рад, що
об’єднали у своєму складі. З огляду на це, для з’ясування перешкод зростання соціально93

економічного добробуту територіальних громад потребує оцінювання в розрізі
окреслених вище зауваг.
В Україні за підсумками 2018 р. на прямих взаємовідносинах з Державним
бюджетом України функціонувало 665 громад [3]. При визначенні груп за показником
власних доходів, зважених на чисельність населення обрано групи з нерівними
інтервалами, з огляду на значну варіацію групувальної ознаки. Так, найвищий рівень
власних доходів у 2018 р. спостерігався у Троїцькій ОТГ (Дніпропетровська область) і
становив 25501,6 грн. на 1 мешканця, а найнижчий у Велимченській ОТГ (Волинська
область) із значенням 597,3 грн. на 1 мешканця. При цьому, розподіл групувальної
ознаки вказує, що понад 10 тис.грн. власних доходів на 1 мешканця у 2018 р.
спостерігалось у 19 ОТГ.
За результатами групування обрано громади за показником сформованих власних
доходів, зважених на чисельність населення. За обсягом переданих/отриманих
фінансових ресурсів запропоновано виділити такі групи громад: бездотаційні, з
мінімальною дотаційністю, з прийнятною дотаційністю, громади в зоні ризику та з
критичною дотаційністю). Загальні параметри групування на прикладі Львівської області
представлено у табл.1
Таблиця 1
Групування територіальних громад за підсумками 2018 р.
(на прикладі Львівської області)
Групи за рівнем дотаційності
Групи за
власними
доходами на
1 мешканця

менше 1000

[1000-4000]

більше 40%
ВолеБаранецька,
Новоміська,
Вільшаницька,
Луківська

Воютицька,
Магерівська,
Міженецька

[40%-30%]

[30%-15%]

Рудківська,
Розвадівська,
Нижанковицька,
Чуквянська

Ходорівська,
Щирецька,
Судововишнянська,
Підберізцівська,
Гніздичівська,
Великолюбінська,
Бісковицька,
Новострілищанська,
Бабинська,
Дублянська,
Грабовецька

[4000-7000]

[15%-0%]

Мостиська,
Великомостівська,
Тростянецька,
Жовтанецька,
Заболотцівська
Давидівська,
Мурованська,
Тростянецька,
Шегинівська,
Волицька

менше 0%

Новокалинівська

КамянкаБузька

[7000-10000]

Солонківська

понад 10000

Славська

Таким чином, проведене групування підтвердило значну варіацію територіальних
громад як за розміром власних доходів, зважених на чисельність населення, так і
бюджетної дотаційності. Відмітимо, що 91 територіальна громада з доходами до 4 тис.
грн. на 1 мешканця знаходяться в групі ризику та з критичною дотаційністю. Вважаємо,
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що діюча методика оцінювання (рейтинг) спроможних громад не відображає реального
стану спроможності та потребує урахування більш якісних критеріїв: кількість
підприємств, структура власних доходів, рівень надання публічних послуг. Виходячи з
базового визначення спроможної територіальної громади, на нашу думку,
критеріальними показниками (короткострокові цілі), в першу чергу, мали б слугувати
секторальні показники надання публічних послуг. Іншим, не менш важливим, напрямом
оцінювання спроможності є параметризація ознак розвитку громади, для прикладу,
встановлення порогових значень обсягу капітальних видатків та інших показників.
Список використаних джерел:
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Розпорядження
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Міністрів
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СТАВКИ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ:
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ
Демчинська Ю. Б., бакалавр,
спеціальність «Менеджмент»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Мединська Т. В.
Львівський торговельно-економічний університет
Протягом всього свого існування акцизний податок використовувався як джерело
податкових надходжень та засіб державного регулювання економіки і мав фіскальне та
регулююче значення. За допомогою правильного введення акцизного податку в країні,
можна покращити її економічне становище, проте якщо уряд введе такий податок не
зважено та не врахує минулого досвіду, то такі нововведення можуть призвести до спаду
економіки держави.
Акцизний податок – це непрямий податок на споживання окремих видів товарів
(продукції), визначених цим Кодексом як підакцизні, що включається до ціни таких
товарів (продукції) [1].
Акцизний податок з'явився та розвивався ще в часи Римської імперії. Там було
вперше було введено податкові платежі у вигляді відсоткової надбавки до ціни товару.
До таких обов'язковивих платежів належали особливі податки з продажу та звільнення
рабів, які становили, відповідно, 4 та 5% від їх ринкової вартості. В Стародавньому Китаї
існував відомий акциз із тростини, яка використовувалася як паливо або для даху, чаю,
риби та напоїв.
Акцизне оподаткування в України зародилося у Х ст. н.е. В історичних письмових
джерелах цієї доби є згадка про “медову” данину та “бражне” мито із хмелю, солоду та
меду. Ці продукти і стали першими підакцизними в Київської Русі. У договорі між
Великим Новгородом та тверським князем Ярославом у 1265 році, знайдена перша
згадка про мито з кожного “хмільного” короба.
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У Польщі ще до ХІ ст. н. е. існували такі акцизні збори як мито, податок від збуту
видобутої солі, виробленого олова. Було також багато прикладів вдалого застосування
акцизного податку, що піднімала економіку країни, але пори це були й випадки
негативного впливу акцизу на економіку. Наприклад, у 1630р. ҐуставІІ Адольф наклав на
торгівлю через Ґданськ мито в розмірі трьох з половиною відсотків, чим сильно вдарив
по економіці Ґданська і всієї Речі Посполитої.
У Польщі зараз підакцизними товарами є: енергетичні вироби, електроенергія,
алкоголь та алкогольні напої, тютюнові вироби, автомобілі [2].
До підакцизних товарів в Україні належать: спирт етиловий та інші спиртові
дистиляти, алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники
тютюну, пальне, автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи,
мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, транспортні
засоби для перевезення вантажів; електрична енергія [1].
Таблиця 1
Ставки акцизного (податку) збору станом на 1 січня 2019 р.
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Група товарів
моторний бензин
авіаційний бензин
бензинове паливо для
реактивних двигунів
реактивне паливо
дизельних масел
важкі мазути
газоподібне паливо,
призначене для двигунів
двигунів внутрішнього
згоряння - зріджене
електроенергія - для
гірничої та коксохімічної
промисловості
етиловий спирт
пиво
вино
зброджені напої
сидр та перрі потужністю
≤ 5 об.

Польща
Україна
База
Ставка
База
Ставка (в
оподаткування (в євро)* оподаткування
євро)*
1000 л
360,05
1000 л
213,50
1000 л
425,98
1000 л
213,50
1000 л

425,98

1000 л

213,50

1000 л
1000 л
1000 кг

338,07
273,78
14,96

1000 л
1000 л
1000 л

213,50
106
139,50

1000 л

156,65

1000 л

3,67

МВт

1,17

%

3,2

hl 100 об.
hl ° Платон
гектолітрів
гектолітрів

1333,60
1,82
36,94
36,94

1 літр 100 об.
гектолітрів
гектолітрів
гектолітрів

126,96
10
0,04
3,79

гектолітрів

22,68

гектолітрів

22,73

33,11+
31,41%

1000 шт.

108,11

14.

сигарети

1000 шт. +
максимальні
роздрібні ціни

15.

легкові автомобілі з
об’ємом двигуна> 2000
см³
сушений тютюн

%

18,6

1 см. куб
двигуна

1, 316

1 кг

53,64

1 кг

93,15

16.

*Ставки оподаткування переведено з злотих та гривень (польські і українські відповідно) згідно курсу
валют НБУ станом на жовтень 2019 року.
Джерело: складено автором на основі [2, 3]
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Отже, за даними таблиці можна зробити висновки. Загальну величину ставок
акцизного податку в Україні та Польщі порівнювати недоцільно, оскільки в залежності
від груп товарів вони різняться. Так, акцизні ставки на більшість видів палива в Польщі
є в 2-1,5 рази більшими за ставки в Україні на ці ж товари. Також в Польщі, порівняно
високими є акцизні ставки на алкоголь, з переліку алкогольних товарів наведених в
таблиці лише пиво оподатковується за нижчою ставкою. Щодо сигарет, то акциз є майже
в двічі нижчим, проте до нього додається ще максимальна роздрібно ціна (яка не
додається в Україні), що робить його більшим за Український. На прикладі автомобілів з
об’ємом двигуна> 2000 см³ бачимо що акцизний збір в Україні та Польщі стягується
різними методами, відсоток від вартості авто- в Польщі та за 1 см. куб двигуна- в
Україні. Відсотковий метод нарахування акцизного податку зобов’язує до сплати
менших сум ніж за кожен 1 см. куб двигуна.
Ставки акцизного податку в Польщі є вищими ніж такі ж ставки цього ж податку в
Україні. Проте враховуючи економічний стан та доходи і платоспроможність населення
двох країн, можемо зробити висновок: економіка Польщі є більш розвинута ніж в
Україні, громадяни мають високі доходи та є платоспроможними, тоді як в Україні
низькі доходи громадян та низька платоспроможність, тобто ставки акцизного податку в
Польщі є раціональніші ніж в Україні.
Список використаних джерел:
1. Податковий кодекс України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
2. Podatki.gov.pl
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ресурс]
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Режим
доступу
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ресурсу:
https://www.podatki.gov.pl/akcyza/stawki-podatkowe.
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БЮДЖЕТНО – ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ТА РЕФОРМУВАННЯ
ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ
Дячук Н. В., бакалавр,
спеціальність «Міжнародна економіка»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Куцик В. І.
Львівський торговельно-економічний університет
Податкова політика як складова частина фінансової політики володіє певною
самостійністю, яка виявляється у специфічних проявах впливу на розвиток економіки. В
силу цього вона може здійснювати як позитивний так і негативний вплив на стан
фінансової системи держави: в одних випадках через проведення політичних заходів
створюються умови для економічного зростання в інших – це зростання гальмується
Низка науковців вважають, що податкова політика є складовою економічної політики і
спрямована на формування податкової системи, яка буде забезпечувати економічне
зростання і сприяти гармонізації економічних нтересів держави і платників податків з
огляду на соціально-економічну ситуацію в країні [1, с. 55]
Податковим кодексом України визначено 17 загальнодержавних та 5 місцевих
податків і зборів. До загальнодержавних належать: податок на прибуток підприємств;
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податок на доходи фізичних осіб; податок на додану вартість; акцизний податок; збір за
першу реєстрацію транспортного засобу; екологічний податок; рентна плата за
транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та
нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу
та аміаку територією України; плата за користування надрами; плата за землю; збір за
користування радіочастотним ресурсом України; збір за спеціальне використання води;
збір за спеціальне використання лісових ресурсів; фіксований сільськогосподарський
податок; збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства; мито; збір у вигляді
цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім
електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками; збір у
вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх
форм власності.
До місцевих належать: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
єдиний податок; збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності; збір за
місця для паркування транспортних засобів; туристичний збір [2].
Метою бюджетної політики є забезпечення відповідного рівня соціальноекономічного розвитку суспільства з урахуванням збалансованості державних фінансів,
що реалізується через інститути бюджетного регулювання, державного фінансового
контролю. Державне регулювання в сучасних умовах являє собою макроекономічний
регулятор відтворювальних процесів, спрямований на реалізацію стратегічних
пріоритетів соціально-економічного розвитку держави. Перспективне прогнозування
видатків бюджету є важливим інструментом державного регулювання економічних і
соціальних процесів, оскільки обґрунтовує напрями використання бюджетних коштів у
майбутньому з урахуванням визначених цілей та пріоритетів соціально-економічного
розвитку держави на середньо-та довгострокову перспективу. Сучасний етап розвитку
бюджетних відносин характеризується посиленням ролі бюджетних видатків у процесі
регулювання соціально-економічного розвитку держави та регіонів.
Бюджетне регулювання у сфері видатків бюджету завдяки використанню
сукупності бюджетних інструментів впливу на процес формування та виконання
бюджету дозволяє вирішувати завдання, що стоять перед країною на сучасному етапі
суспільного розвитку, досягати необхідних макроекономічних пропорцій та показників
економічного зростання. Підвищення конкурентоспроможності економіки країни, якості
державних послуг, рівня життя населення вимагає реалізації стратегії оптимізації обсягу
видатків бюджету одночасно із посиленням їх результативності. Враховуючи рівень
наповнюваності бюджету в сучасних умовах, вагомими є завдання скорочення
бюджетного дефіциту та підвищення рівня результативності використання бюджетних
коштів. Це передбачає підвищення частки державних витрат в інноваційному секторі
економіки; удосконалення системи державних закупівель; програмноцільового методу
шляхом оптимізації кількості бюджетних програм, визначення їх оптимальної структури
та змісту; запобігання дублюванню функцій, покладених на головних розпорядників
бюджетних коштів; удосконалення процесу управління бюджетними програмами;
підвищення рівня відповідальності головних розпорядників бюджетних коштів за
порушення вимог бюджетного законодавства. [3]
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Існуюча податкова система України характеризується наступними негативними
рисами: податкова система України характеризується передусім фіскальною
спрямованістю, що є лейтмотивом більшості змін, які вносяться до податкового
законодавства; нормативно-правові акти з питань оподаткування є складними та
нестабільними, окремі законодавчі норми - недостатньо узгоджені, інколи суперечливі;
витрати на адміністрування окремих податків є більшими порівняно з доходами
бюджету, що формуються за рахунок їх справляння; механізм митно-тарифного
регулювання не дає можливості оперативно реагувати на зміни кон’юнктури світового
ринку та структури економіки в Україні.
Вищезазначені недоліки призвели до таких проблем системного характеру у
податковій системі:
- податкова заборгованість платників перед бюджетом та державними цільовими
фондами. Ця проблема породжена низкою причин, а саме, відсутністю ефективних
механізмів, що забезпечують відповідальність суб’єктів господарювання за виконання
своїх фінансових зобов’язань; практикою щодо списання та реструктуризації державою
податкової заборгованості підприємств перед бюджетом; проведення масових
бюджетних взаємозаліків, які роблять невигідною своєчасну і в повному обсязі сплату
податків, сприяють укоріненню у суспільній свідомості зневажливого ставлення до
податкових зобов’язань;
- широкомасштабне ухилення від оподаткування. В Україні на масштаби ухилення
від податків впливають не стільки розміри податкових ставок, скільки викривлення умов
конкурентної боротьби внаслідок нерівномірного розподілу податкового тягаря;
корупція; недосконалість законодавства, що регулює підприємницьку діяльність, у тому
числі податкового; загальне недотримання норм законів платниками податків;
- бюджетна заборгованість з відшкодування податку на додану вартість. Основними
причинами, що ускладнюють виконання державою зобов’язань перед платниками
податку на додану вартість, є недоліки законодавчих норм, якими регулюється
процедура відшкодування та пред’явлення необґрунтованих вимог на відшкодування
податку на додану вартість та заниження сум податкових зобов’язань;
- нерівномірне податкове навантаження, внаслідок чого найбільше податкове
навантаження покладено на законослухняних платників, позбавлених податкових пільг.
Основними завданнями податкової реформи в Україні мають бути: формування
нового інституційного середовища оподаткування, сприятливого для реалізації
принципу рівності всіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів
податкової дискримінації, формування відповідального ставлення платників до
виконання своїх податкових зобов’язань; підвищення фіскальної ефективності податків
за рахунок розширення податкової бази, покращання адміністрування, зменшення
масштабів ухилення від сплати податків; підвищення регулюючого потенціалу
податкової системи на основі запровадження інноваційно-інвестиційних преференцій з
податку на прибуток підприємств; забезпечення більш рівномірного розподілу
податкового тягаря між платниками податків; демократизація податкової служби
України, а саме зміна ідеології її функціонування на основі реформування податкової
служби [4].
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ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ВИНИКНЕННЯ ПОДАТКІВ
Жилюк М. І., Михайлишин Н. С., бакалаври,
спеціальність «Менеджмент»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Мединська Т. В.
Львівський торговельно-економічний університет
Відомо, що для стратегій суспільного розвитку податки є дуже важливим
атрибутом. Суспільство не може обходитись без системи оподаткування, саме система
оподаткування дає можливість державі накопичувати матеріально-фінансові ресурси.
Завдяки податкам формується бюджет держави. Податкова система завжди була
важливим інструментом політики (економічної і соціальної).
В історії можна виділити три етапи оподаткування:
1. Перший починається від древнього світу і до початку середньовіччя, коли
зароджувалися інститути податків, а данина сплачувалася у натуральному вигляді.
Наприклад земля, худоба.
Цікавим був той факт, що у Стародавній Греції був податок на прибуток.
Громадяни віддавали перевагу пожертвуванням, натомість у Стародавньому Єгипті була
плата за землю якою користувалися.
Але найцікавішою була система Римської Імперії. Саме там, з'явилися такі поняття,
як “ценз”, ”акциз”, ”фіскал”.
Першу реформу податкової системи здійснив Октавіан Август (в Римській
Імперії).Він створив установи, які контролювали оподаткування. Тому, як відомо,
основні принципи оподаткування сформувалися за Стародавніх часів [1].
2. На другому етапі, який припадає на XVI-XVIII століття розпочався інтенсивний
розвиток податків. Податки стягувалися практично на все: будинки, вікна, двері, товари,
прибутки, спадщину. Не входили в цей список лише сільськогосподарські податки, адже
земельний податок стягувався окремо.
Згодом у Англії запровадили податок на нерухомість. Судячи з цього почався
абсурд, оскільки штрафи почали стягувати навіть за перевищення будинком
установлених розмірів. Так званий “податок на повітря”. Це почало викликати у народу
велику кількість обурення. Систему податків було названо “узаконеною формою
грабежу” Фомі Аквінським, адже вона трималася лише на дворянстві і духівництві, бо
вони звільнялися від цих податків.
Відомий шотландський економіст і вчений Адам Сміт вважав, що “податки для
платника-ознака не рабства, а волі” [2, с. 9].
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3. Характерною ознакою третього етапу є акциз. Процедура його сплати була
простою-він стягувався з усіх товарів, які завозили й вивозили. Зазвичай розмір акцизу
становив 5-25%. Що ж до буржуазії та селянства, то вони сплачували державі лише 1015% усіх своїх прямих доходів.
Період XVIII-XX століття вчені називають епохою абсолютизму. Саме за цей
період держава зміцнюється, вона повністю опановує суспільство. Вдосконалюється
адміністрування податку, держави відмовляються від відкупної системи справлення
податків, спочатку вони передають повноваження зі збору податків міліції чи місцевим
органам, а потім вже створюються вищі спеціальні органи, які є відповідальними за
стягнення податків.
Також у цей період у багатьох країнах Європи зростає роль парламентів у
податковій політиці. У кінці XVIII ст. настає більш цивілізований третій етап розвитку
податків. Формуються наукові теорії оподаткування. В Європі раціональна податкова
система як прямих, так і непрямих податків [3, с. 29].
Фактично розвиток податкової системи незалежної України умовно можна
поділити на чотири етапи: 1 етап – 1991-1993 рр., 2 етап – 1994-1999 рр., 3 етап – 20002009 рр., 4 етап – 2010 – наш час. На сьогоднішній день Україна будує свою податкову
систему, орієнтуючись на найрозвиненіші країни світу.
Податкова система нашої держави повинна з одного боку виступати головним
знаряддям реалізації її економічної доктрини, а з іншого – забезпечувати фінансову базу
держави. Реформування податкової системи будь якої держави відбувається як у процесі
її становлення, так і в процесі подальшого розвитку. Зміст податкової реформи значною
мірою залежить від покладеної в її основу моделі державного регулювання економіки.
Система оподаткування в Україні має ряд недоліків системного характеру, які
спричинені низкою факторів, що перебувають як у межах податкової системи, так і за її
межами, зокрема [3, с. 23]:
 податкова
заборгованість платників перед бюджетними та державними
позабюджетними фондами;
 ухилення від оподаткування;
 нерівномірний розподіл податкового навантаження.
Отже, історичний аспект виникнення та розвитку податків полегшує розуміння
становлення податкових систем країн на сучасному етапі. Від співвідношення тих чи
інших податків залежить не лише рівень економічного розвитку країни і кожного
суб'єкта господарювання зокрема, а й можливість виконання державою покладених на
неї завдань.
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РОЛЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ РОЗВИТКУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ГРОМАД
Західна О.Р., к.е.н., доцент,
Жовтяк К. В., бакалавр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Львівський національний університет імені Івана Франка
За сучасних умов надзвичайно важливе значення для функціонування територіальних
громад відіграє формування у складі місцевих бюджетів бюджету розвитку. Видатки з
бюджету розвитку, як правило, спрямовуються на розширене відтворення, реалізацію
інвестиційних проектів, капітальне будівництво, розвиток інфраструктури, що в кінцевому
результаті впливає на покращення благоустрою та зростання економічного і соціального
розвитку громад в цілому.
Згідно статті 71 Бюджетного кодексу України, бюджет розвитку є складовою
частиною спеціального фонду місцевих бюджетів. Окрім того, він виступає одним з
найважливіших інструментів фінансової політики органів місцевого самоврядування при
реалізації інноваційних та інвестиційних програм. Основне призначення бюджету розвитку
полягає у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів, виконанні інвестиційних
проектів, фінансуванні будівництва, капітальних ремонтів та реконструкції об'єктів
соціально-культурної сфери і житлово-комунального господарства, будівництва і придбанні
житла окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, розвитку дорожнього
господарства, оновленні матеріально-технічної бази комунальних закладів освіти, охорони
здоров’я та інших заходів, пов'язаних з розширеним відтворенням [1].
В Бюджетному кодексі визначено основні напрями витрачання коштів бюджету
розвитку: 1) погашення місцевого боргу; 2) капітальні видатки, включаючи капітальні
трансферти; 3) проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу; 4) підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав
на них для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів; 5) розроблення
містобудівної документації на місцевому та регіональному рівнях [1]. На нашу думку,
істотну частину в структурі видатків з бюджету розвитку повинні займати саме капітальні
видатки, адже вони є фундаментальною основою соціально-економічного розвитку громад.
Протягом 2014-2015 років в Україні на базі реформи місцевого самоврядування
відбулися суттєві зміни в бюджетному та податковому законодавстві, пов’язані із
впровадженням фінансової децентралізації. Ці зміни значно вплинули на розширення
фінансової самостійності місцевих бюджетів, в тому числі, на процес формування і
використання бюджету розвитку [2]. Надходження бюджету розвитку формуються за
рахунок таких джерел як: дивіденди, нараховані на акції господарських товариств, у
статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, комунальна власність;
плата за надання місцевих гарантій; кошти пайової участі у розвитку інфраструктури
населеного пункту; кошти від відчуження майна, що належить АРК, та майна, що перебуває
в комунальній власності, включаючи кошти від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення або прав на них; 90 відсотків коштів від продажу
земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають
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у державній власності до розмежування земель державної і комунальної власності;
капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів; кошти від повернення кредитів,
наданих з відповідного бюджету, та відсотки, сплачені за користування ними; місцеві
запозичення [1].
Для оцінки значення бюджету розвитку варто дослідити структуру даного бюджету в
частині надходжень та витрат. Для аналізу візьмемо за приклад бюджет міста обласного
підпорядкування – м. Львів.

Рис. 1. Динаміка доходів місцевого бюджету і надходжень бюджету розвитку м.
Львова за 2016-2018 рр. , млрд. грн. [3]
Як видно з даних рисунка 1, у 2016-2018 роках спостерігалася позитивна динаміка
зміни надходжень бюджету розвитку Львова. У 2017 році порівняно із 2016 відбулось
суттєве збільшення даного показника. У 2018 році надходження бюджету розвитку
збільшились на 1,2 млрд. грн. (+80%) порівняно з попереднім періодом (рис. 1).
Для того, щоб оцінити вплив бюджету розвитку на забезпечення соціальноекономічного благополуччя територіальних громад, слід дослідити його структуру в частині
видатків. Розглянемо це на прикладі передбачених видатків бюджету розвитку міста Львів
на 2019 рік (рис. 2).

Рис. 2. Основні напрями видатків з бюджету розвитку м. Львів
за 2018-2019 рр., млн. грн. [4]
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Видатки на фінансування дорожньої інфраструктури з бюджету розвитку у 2019 році
передбачено у сумі 284 млн. грн., що на 11,5% менше, ніж у 2018 році. На розвиток
гуманітарної сфери (освіта, охорона здоров’я, соціальний захист, розвиток молоді, сім’ї та
спорту) з бюджету розвитку передбачено фінансування у розмірі 210 млн. грн. – на 16,7%
менше показника попереднього періоду. У сферу культури буде спрямовано 20,4 млн. грн. –
вдвічі менше, ніж 2018 року. Втім 2019 року передбачене значне зростання видатків з
бюджету розвитку на туризм – 10,3 млн. грн. проти 2 млн. грн. попереднього року. У сферу
містобудування з бюджету розвитку спрямовується 49,6 млн. грн., з них 38,4 млн. грн. – на
будівництво парків та 11,2 млн. грн. – управлінню архітектури. Незважаючи на те, що
обсяги видатків з бюджету розвитку Львова у 2019 році дещо менші, ніж у попередньому,
їхнє значення досить суттєве, адже саме за рахунок цих коштів реалізується багато
важливих для місцевого населення проектів та програм.
Таким чином, можемо стверджувати, що бюджет розвитку є основою розвитку
територіальних громад. Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм
соціально-економічного розвитку відповідної території, пов’язаних із здійсненням
інвестиційної та інноваційної діяльності та інших видатків, спрямованих на розширене
відтворення. Сьогодні слід відмітити позитивну тенденцію до збільшення з кожним роком
обсягів бюджету розвитку місцевих бюджетів та зростання обсягів фінансування
капітальних видатків громади. Проте, варто зазначити, що сучасна система формування
дохідної та видаткової частини бюджету розвитку не є досконалою і потребує заходів щодо
розширення дохідної та оптимізації видаткової частини даного бюджету.
Список використаних джерел:
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самодостатніх громад: [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://knute.edu.ua/file.pdf
3. Бюджет міста/ веб-сайт Львівської міської ради: [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://cityadm.lviv.ua/public-information.
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–
Режим доступу:
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МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПОДАТКОВИХ
АДМІНІСТРАЦІЙ
Кисіль О. І., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Таращенко В. А.
Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь
У сучасних умовах правильна оцінка діяльності державних установта виявлення їх
потенціалу, є чи не головною рушійною силою на шляху до розвитку. Рівень потенціалу,
характеризуючи наявний стан системи, обумовлений тісною взаємодією декількох
факторів, що і відрізняє його від таких на перший погляд близьких йому понять, як
«ресурс» і «резерв».
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Під потенціалом податкових адміністрацій та інших державних установ слід
розуміти систему взаємопов'язаних, взаємообумовлених і взаємодіючих факторів, що
забезпечують ефективний і прогресивнийрозвиток,вказаних
як в інституційних
сучасних умовах, так і на перспективу [2].
Сукупність факторів, що характеризують потенціал податкових адміністрацій, може
бути розділена за рядом ознак:
–внутрішній потенціал;
–існуючий потенціал [3. с, 25].
У публікаціях як вітчизняних, так і зарубіжних авторів, можна зустріти такі
поняття, як економічний, ринковий, виробничий, трудовий, науково-технічний,
інноваційний, інвестиційний та інші потенціали, якими можуть володіти соціальноекономічні системи. Однак практично не вживається термін «стратегічний потенціал»,
який безпосередньо пов'язаний з можливістю податкових адміністрацій реалізовувати в
процесі своєї діяльності ту чи іншу стратегію [4].
Очевидно, що для оцінки потенціалу податкових адміністрацій необхідні будь-які
орієнтири, що дозволять зробити висновок про якість ресурсів, компетенцій і здібностей.
Традиційні варіанти таких орієнтирів є історичний аналіз, порівняння, зіставлення з
галузевими нормами і аналіз передового досвіду (бенчмаркінг) [1]. Однак жоден з них не
може в повній мірі вказати на вибір найкращої стратегії.
Слід зазначити, що в силу ряду причин і, перш за все, відсутності єдиної
статистичної бази на регіональному рівні, при оцінці потенціалу конкретної податкової
адміністрації можна використовувати не весь набір показників, а тільки вибірку
найбільш чутливих до поставленої мети і ситуації. Здійснити такий вибір слід за
допомогою методів експертної оцінки, регресійного і кореляційного аналізу. При цьому
погоджуємося з думкою, що безпосереднє застосування методів і прийомів оцінки
потенціалу для податкових адміністрацій неприпустимо без урахування закономірностей
функціонування і розвитку досліджуваної системи [1].
На нашу думку, при проведенні оцінки потенціалу, перш за все, необхідно
акцентувати увагу на якісні характеристики потенціалу податкової адміністрації, що
дають їй конкурентні переваги. У зв’язку з цим, до оцінки та дослідження потенціалу
податкової адміністрації слід підходити індивідуально і враховувати велику кількість
різних факторів, що відображають особливості конкретної податкової адміністрації.
Список використаних джерел:
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТУ СЕКТОРАЛЬНОЇ
БЮДЖЕТНОЇ ПІДТРИМКИ ЄС У РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Кропельницька С. О., к.е.н., доцент,
Луцька Ю. М., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника»
Проекти регіонального ровитку є рушієм розвитку економіки як окремих територій,
так і держави загалом. Відповідно до законодавства такі проекти – це «комплекс
взаємопов’язаних заходів для розв’язання окремих проблем регіонального розвитку,
оформлений як документ за встановленою законодавством формою, яким визначаються
спільні дії учасників проекту, а також ресурси, необхідні для досягнення цілей проекту
протягом установлених термінів [1].
У 2014 році між Урядом України та Європейською Комісією було укладено
Угоду про фінансування Програми підтримки секторальної політики – Підтримка
регіональної політики України (далі – Угода) [2].
У 2017 році на теренах України в рамках імплементації згаданої Угоди було
оголошено перший конкурсний відбір із застосуванням нового фінансового інструменту
підтримки реалізації розвиткових проектів. Мова йде про кошти державного бюджету,
отримані від Європейського Союзу, – секторальну бюджетну підтримку ЄС.
Зважаючи на те, що на даному етапі триває реалізація проектів-переможців
першого конкурсу і на даний час відбувається підготовка Міністерством розвитку
громад та територій України (раніше – Мінрегіон. – прим. авт.) до оголошення другого
конкурсу, актуальним є питання особливостей та проблемних аспектів за результатами
участі попередніх заявників та виконавців.
Особливостями нового конкурсного відбору мають стати розширення кола
потенційних замовників проектів, два етапи відбору – у профільному міністерстві та
міністерстві, що є головним розпорядником коштів, електронна платформа для подання
проектних заявок, зменшено максимальний термін реалізації проектів до 2-ох років,
підвищено вимоги щодо співфінансування проектів, і, найголовніше, – розширено
перелік програм регіонального розвитку з п’яти до семи: Інноваційна економіка та
інвестиції; Сільський розвиток; Розвиток людського потенціалу; Розвиток туризму;
Загальноукраїнська солідарність; Підтримка розвитку депресивних територій; Ефективне
управління регіональним розвитком [3].
Зважаючи на процедуру минулого конкурсу, на думку авторів, недоліком її було те,
що вона була недостатньо визначеною за змістом, структурою та термінами проведення.
Не менш слабким місцем була система оцінки проектних пропозицій, яка хоча є
достатньо розробленою і відповідає європейським стандартам, та водночас передбачала
два етапи, де, мав місце певний дисонанс. Перший етап проводився незалежними
експертами, другий – створеною Мінрегіоном комісією. При цьому, на жаль, фахова
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думка незалежних експертів не завжди була врахована при остаточному виборі проектів,
серед яких опинились і неякісні проектні заявки.
Проблемні аспекти таких проектних пропозицій можна умовно розділити на дві
групи.
Одна з них стосується головних аспектів концепції проектів: проблеми, мети і
завдань, цільових груп, заходів та очікуваних результатів.
Невідповідність або виключно “формальна” відповідність тематики/загальних
цілей проекту
Відсутність логічного зв’язку між загальними цілями проекту (що
корелюють зі Стратегіями, Програмам тощо) та конкретними
цілями/результатами проекту
Цілі/результати проекту неузгоджені між собою та/або вказано різні
цілі/результати в різних частинах проекту
Невідповідність цілей/результатів проекту проблемі, на вирішення якої
спрямовано проект та його цільових груп, або повна відсутність аналізу
проблем/потреб
Показники досягнення цілей не визначено (кількісні/якісні)

Рис. 1. Проблемні аспекти концептуальних частин проектів [4]
Іншу групу недоліків слід віднести до фінансової частини проектів, зокрема питань,
пов’язаних з формуванням бюджету проекту, його співфінансування та вигід
економічного, соціального та іншого характеру.
Невідповідність вартості запланованих дій/послуг/товарів ранковій вартості
Непропорційність заявленого бюджету цілям/результатам та діям проекту
Невідповідність обсягів фінансування, що запитується від державного бюджету,
межам, визначеним відповідними напрямками Програм
Відсутність будь-яких прямих і непрямих економічних вигід від реалізації проекту,
в тому числі на рівні загальних цілей
Проект не передбачає співфінансування під час реалізації, самоокупності або
фінансування утримання результатів проекту після його закінчення.

Рис. 2. Проблемні аспекти фінансово-економічних частин проектів [4]
Аналіз діючої нормативно-правової бази щодо підготовки, оцінки та відбору
інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за
рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, а також
особливостей і проблемних аспектів використання таких коштів за результатами
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першого конкурсу дає підстави стверджувати, що критеріальна оцінка і сама процедура
відбору, а також якість проектних пропозицій ще потребують удосконалення.
Нові ключові зміни, сподіваємось, слугуватимуть майбутньому відбору та реалізації
на регіональному рівні дійсно якісних розвиткових проектів, що, в кінцевому результаті,
дасть можливість регіонам економічно й соціально зростати.
Список використаних джерел:
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2. Програма підтримки секторальної політики - Підтримка егіональної політики України:
офіційний веб-сайт. URL: https://sectoral.minregion.gov.ua/ua
3. Мінрегіон спільно з Групою радників провели координаційну нараду для інформування регіонів
про зміни у законодавстві щодо другого конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які
можуть бути профінансовані за рахунок коштів програми секторальної бюджетної підтримки ЄС. URL:
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАТКІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА ПРИКЛАДІ
М. САМБІР
Лучкевич В. І., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Сич О. А.
Львівський національний університет імені Івана Франка
Система видатків місцевого бюджету регулюється ст.89 Бюджетного кодексу
України. До видатків, що здійснюються з бюджетів міст республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних
територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом
формування територій громад, належать видатки на: освіту; дошкільну освіту; загальну
середню освіту; навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та
реабілітації: загальноосвітні школи-інтернати, інші державні освітні програми; вищу
освіту; позашкільну освіту; охорону здоров’я; соціальний захист та соціальне
забезпечення: державні культурно-освітні та театрально-видовищні програми (сільські,
селищні та міські палаци і будинки культури, клуби, центри дозвілля, інші клубні
заклади та бібліотеки; театри, районні (міські) бібліотеки або централізовані бібліотеки
районної (міської) централізованої бібліотечної системи, музеї, виставки, палаци і
будинки культури, школи естетичного виховання дітей, включаючи заклади та установи
комунальної власності, яким надано статус національних, зоопарки комунальної
власності); фізичну культуру і спорт: утримання та навчально-тренувальна робота
дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів , заходи з фізичної культури і спорту та
фінансова підтримка місцевих осередків всеукраїнських громадських організацій
фізкультурно-спортивної спрямованості і спортивних споруд місцевого значення[1].
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Виконання місцевого бюджету за видатками передбачає: встановлення бюджетних
асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на основі затвердженого бюджетного
розпису; затвердження кошторисів розпорядникам бюджетних коштів; взяття
бюджетних зобов'язань; отримання товарів, робіт та послуг; здійснення платежів;
використання товарів, робіт та послуг на виконання бюджетних програм.
Рішенням міської ради затверджено такий перелік захищених статей видатків
загального фонду міського бюджету на 2018 рік за економічною структурою видатків:
оплата праці працівників бюджетних установ; нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; забезпечення продуктами
харчування; трансферти населенню; оплата комунальних послуг та енергоносіїв.
Фінансове управління м. Самбора здійснює кошторисне фінансування бюджетних
установ, що знаходяться на утриманні даного бюджету.
Кошторисне фінансування являє собою забезпечення державними грошовими
коштами установ і організацій соціально-культурної сфери, оборони, органів державного
управління. Вони отримують кошти на своє утримання із бюджету на підставі
фінансових документів - кошторисів. Так фінансується уся невиробнича, так звана,
бюджетна сфера.
Згідно пояснюючої записки до звіту про виконання бюджету за 2018 рік кількість
бюджетних установ у м. Самборі становить 44 одиниці. З бюджету міста Самбора
фінансуються 27 закладів освіти, 5 закладів культури, 1 заклад фізичної культури та 3
медичні заклади [2].
Відповідно до звіту за 2018 рік на соціально-культурну сферу спрямовано га
установи освіти – 121311,8 тис. грн.; на медичні установи – 87617,4 тис. грн; на установи
культури – 3547,5 тис. грн; на установи фізичної культури та спорту- 3885,9 тис. грн[2].
Чинники, які враховуються при розрахунках видатків є на ступними - на освіту це: загальний обсяг ресурсів бюджету на цю мету; - фінансовий норматив бюджетної
забезпеченості на одного учня в ЗНЗ та ПНЗ, або дитини в ДНЗ; - приведений
контингент учнів різних типів загальноосвітніх навчальних закладів, позашкільних та
дошкільних навчальних закладів.
Чинники розрахунку видатків на культуру і мистецтво – це чисельність населення
адміністративно-територіальної одиниці; та фінансовий норматив бюджетної
забезпеченості на одного жителя. На фізичну культуру і спорт - це чисельність населення
адміністративно-територіальної одиниці, а також питома вага видатків на фізичну
культуру і спорт певної групи місцевих бюджетів у загальній сумі видатків на фізичну
культуру і спорт всіх місцевих бюджетів.
На охорону здоров'я – це чисельність населення адміністративно-територіальної
одиниці; співвідношення обсягів даних видатків між місцевими бюджетами окремих
видів; коригувальні коефіцієнти до фінансових нормативів бюджетної забезпеченості,
які враховують співвідношення видатків на заробітну плату в загальній сумі видатків
місцевих бюджетів, вікову структуру населення, надання послуг відомчими закладами
охорони здоров'я.
Чинниками, які враховуються при розрахунках видатків на соціальний захист і
соціальне забезпечення, є: загальний обсяг ресурсів бюджету на цю мету; фінансовий
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норматив бюджетної забезпеченості; контингенти отримувачів соціальних виплат. На
соціальний захист та соціальне забезпечення населення спрямовуються кошти цільових
субвенцій з державного бюджету та кошти місцевого бюджету .
Відповідно до звіту за 2018 рік на соціальний захист та соціальне забезпечення
спрямовано 151391,4 тис.грн. в т.ч.:
- на виплату допомоги сім'ям з дітьми і малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам , тимчасової державної допомоги по догляду за інвалідом І чи
ІІ групи внаслідок психічного розладу проведені видатки в сумі 50952,3 тис. грн. (2017
рік-49987,9 тис. грн.);
- на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам
органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок
репресій або є пенсіонерами, громадянам які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи та житлових субсидій населенню на житлово - комунальні послуги і
компенсацій за пільговий проїзд проведені видатки в сумі 91936,2 тис. грн. (2017рік77950,1 тис. грн.);
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, та дітей, позбавлених
батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним
батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу проведені
видатки в сумі в сумі 272,3 тис. грн. (2017 рік- 303,8 тис. грн.).
При затверджені бюджету на 2018 рік на місцеве самоврядування були виділені
асигнування в сумі 20330,0 тис. грн. Штатна чисельність на початок року становила
141,5 ос. , на кінець року 143,5 ос. Середньорічна фактична чисельність становить 141,5
штатних одиниць. Протягом року проведені відповідні уточнення в грошовій частині,
асигнування збільшено на суму 6008,7 тис. грн., і на кінець року склали 26338,7 тис. грн.
Уточнення проведено за рахунок зменшення фінансування на програми місцевого
значення, передачі коштів з загального фонду бюджету в бюджет розвитку, у зв’язку з
підвищенням посадових окладів службовців органів місцевого самоврядування з
18.05.2017 року на 35-71 відсотки.
Кредиторська заборгованість по органах місцевого самоврядування на звітну дату
становить 35,9 тис. грн., в т.ч. оплата за теплопостачання 35,6 тис. грн., виникла по
причині відсутності коштів на котловому рахунку місцевого бюджету 28 грудня 2018
року (останній день обслуговування видатків місцевого бюджету Казначейством)[2].
Можна зробити наступні висновки – бюджет міста формується і виконується згідно
чинного законодавства та нормативно-правових актів , що регулюють цей процес.
Однак, загальний аналіз видатків бюджету вказує на його соціальний характер та
відсутність програм інвестиційного та довгострокового розвитку, які би були
профінансовані з бюджету. Основними статтями витрат залишаються оплата праці та
комунальних послуг.
Список використаних джерел:
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СУТНІСТЬ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ
РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ
Лютовська І. В., Сіромах М. І., магістри,
спеціальність «Судово-економічна експертиза у фінансових розслідуваннях»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Савченко А. М.
Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь
Становлення бюджетно-податкової політики залежить від багатьох як внутрішніх,
так і зовнішніх факторів. До внутрішніх факторів можна віднести: структуру та стан
розвитку економіки країни, форми власності, рівень добробуту населення тощо. До
зовнішніх факторів: економічні взаємовідносини держави з іншими країнами світу,
процеси міжнародної інтеграції [1].
Сутність бюджетної політики виявляється у формах і методах мобілізації
фінансових ресурсів та їх використанні на державні потреби. Вона відображається в
статтях доходів і видатків бюджету, у джерелах їх формування і напрямках
використання. З іншого боку, бюджетна політика являє собою сукупність пріоритетів
(національних інтересів) і конкретних заходів щодо організації і використання
фінансових ресурсів держави для вирішення економічних і соціальних завдань країни.
Вона передбачає створення умов для постійного підвищення реальних доходів
населення, якості життя та якості державних послуг, соціально-економічного розвитку
регіонів та їх економічного потенціалу, зміцнення ресурсної бази місцевих бюджетів.
Така політика передбачає якісний прорив у створенні сприятливого інвестиційного
клімату, розвитку підприємницької активності громадян [1].
В Україні податкова політика в останні роки була спрямована на удосконалення
податкової системи. Результатом стало формування податкової системи, подібної до
системи оподаткування розвинених країн. До позитивних наслідків проведення такої
політики можна зарахувати зниження ставок основних податків. Зокрема, ставки ПДВ
було зменшено з 28 до 20%, податку на прибуток – з 30 до 25%. Запроваджено
пропорційне оподаткування доходів фізичних осіб. Використовується єдина ставка в
обсязі 15%, яка є значно нижчою порівняно з країнами ЄС. З метою стимулювання
розвитку малого бізнесу в Україні діє спрощена система оподаткування, обліку та
звітності суб'єктів малого підприємництва. Укладено угоди з уникнення подвійного
оподаткування з іншими країнами.
З метою підвищення ефективності бюджетної політики бюджетна система України
повинна будуватися на принципах стабільності, економічної обґрунтованості,
достовірності, соціальної справедливості (неупередженого розподілу суспільного
багатства між громадянами і територіальними громадами), збалансованості, фінансової
єдності, адміністративної самостійності, рівнозначності видатків, повноти, прозорості.
Довгостроковим пріоритетом бюджетної політики в Україні має стати створення
передумов для прориву в інформаційне суспільство і форсування переходу від рецесії та
екстенсивного зростання до стійкого економічного пожвавлення та підйому [2].
Метою реформування податкової системи України є досягнення такого її стану,
який найбільш повною мірою відповідає забезпеченню поступального розвитку
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економіки та вирішенню соціальних проблем. При цьому до уваги береться як досвід
розвинутих країн у формуванні системи оподаткування, так і особливості стану
економічного, соціального і культурного розвитку України. Отже, основними задачами
податкової реформи є:
– забезпечення стабільного, поступального розвитку економіки;
– формування достатнього обсягу ресурсів державного сектору для вирішення
гострих соціальних проблем, наявних в Україні;
– проведення змін у системі податкового адміністрування, спрямованих на
використання сучасних методів і форм, які запроваджено в розвинутих країнах.
Проведення податкової реформи спрямоване на підвищення інвестиційної
активності в Україні, продовження структурної перебудови господарського комплексу,
стимулювання
інноваційного
розвитку,
зміцнення
конкурентоспроможності
вітчизняного бізнесу, сприяння розвитку підприємницької діяльності, сприяння
прискореному розвитку регіонів. Важливою залишається задача забезпечення
фінансування соціальних програм та соціального захисту громадян [3].
До основних напрямів проведення реформування податкової системи України
належать:
– оптимізація фіскальної функції оподаткування;
– підвищення регулювальної функції оподаткування;
– проведення реформування системи платежів до соціальних фондів;
– формування системи оподаткування відповідно до вимог СОТ та забезпечення її
адекватності умовам ЄС.
Основною орієнтацією реформування податкової системи держави на сьогодні є
виведення значної частини економіки з тіні за рахунок скорочення податкового
навантаження як на громадян так і на бізнес. В ідеалі оптимально побудована податкова
система повинна, з одної сторони, в повній мірі забезпечувати фінансовими ресурсами
потреби держави, а з іншої – не тільки не знижувати стимули платників податків до
підприємницької діяльності, але й зобов’язувати їх до постійного пошуку шляхів
підвищення ефективності господарювання [4].
Таким чином, у сучасних умовах становлення ринкових відносин в Україні
суттєвого значення набуває бюджетно-податкова політика. Саме реформування ринкової
економіки значною мірою залежить від зміцнення державних фінансів, через які держава
акумулює грошові ресурси для фінансування суспільних потреб. Поряд з цим бюджетноподаткова політика спрямована на встановлення умов для активізації економічного
зростання і підвищення суспільного добробуту.
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ЕЛЕКТРОННЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ
Ногінова Н. М., к.е.н., старший викладач
Національний університет «Острозька академія»
Найбільш суперечливим податком, з точки зору його ефективності, є податок на
додану вартість (ПДВ), дискусія щодо напрямів удосконалення якого ведеться вже
десятки років. Податок на додану вартість наразі є головним джерелом податкових
надходжень державного бюджету України. Значна частка ПДВ у структурі надходжень
державного бюджету визначає його критично важливе значення в податковій системі
України.
Проте останнім часом посилився комплекс суттєвих проблем, пов’язаних з
адмініструванням даного податку та викривленням його економічної сутності. Їх вияв
негативно відображається на фіскальній ефективності податку, діяльності підприємств та
добробуті громадян, котрі є його фактичними платниками. Це активізувало дискусії
щодо нагальної необхідності реформування системи ПДВ, адже сьогодні велика
кількість нарікань на її ефективність звучить з боку як уряду, так і бізнесу.
З початком фінансово-економічної кризи в Україні почали особливо виразно
проявлятися дисбаланси податкової системи. Проведена в Україні податкова реформа
засвідчила, що роль ПДВ як засобу фіску в доходах Зведеного бюджету держави важко
переоцінити. Ця форма оподаткування споживання перетворилася у вагоме джерело
формування державних доходів
Об’єктивна необхідність застосування ПДВ в Україні пояснюється прагненням
нашої держави до інтеграції у ЄС, однією з умов якого є використання саме цього
податку. І, скасувавши ПДВ, Україна просто випаде з інтеграційних процесів не лише в
Європі, а й у світі.
Істотною проблемою в Україні є відшкодування ПДВ. Сумніви щодо потреби цього
податку для країни виникають з огляду на те, що [1, с. 214]:
 відбуваються масові зловживання під час нарахування ПДВ;
 виникають труднощі з відшкодуванням ПДВ;
 відбувається лобіювання фінансових інтересів первинних олігархічних сил.
У Податковому кодексі України міститься процедура автономного відшкодування
податку на додану вартість. Запровадження такої процедури допоможе податковим
органам здійснювати відшкодування сумнівним платникам податку на додану вартість в
оперативному режимі. Це значно прискорить процес відшкодування і позбавить від
контакту з податковою службою. Але право на бюджетне відшкодування мають не всі
платники.
З метою уникнення проблем відшкодування та ретельного контролю за сплатою
ПДВ в Україні, з 1 липня 2015 року внесені зміни до Податкового кодексу України і
введено систему електронного адміністрування ПДВ.
Система електронного адміністрування ПДВ, що організована на центральному
рівні Державної податкової служби (ДПС), забезпечує автоматичний облік у розрізі
платників податку [2]:
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 сум податку, що містяться у виданих та отриманих податкових накладних,
зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН), та розрахунках
коригування до них;
 сум податку, сплачених платниками при ввезенні товарів на митну територію
України;
 сум поповнення та залишку коштів на рахунках у системі електронного
адміністрування ПДВ;
 суми податку, на яку платники мають право зареєструвати податкові накладні
в ЄРПН.
Система електронного адміністрування ПДВ не вносить кардинальних змін до
загальних принципів справляння ПДВ, затверджених Податковим кодексом України
(ПКУ). Норми ПКУ, які визначають коло платників ПДВ, об’єкт оподаткування,
принципи формування податкових зобов’язань та податкового кредиту, залишаються
незмінними.
Відповідно до вимог пп. 14.1.562 ст. 14 розділу 1 ПКУ [3], з метою реалізації
платниками податків та державними, у тому числі контролюючими, органами своїх прав
та обов’язків, визначених ПКУ, іншими законодавчими та нормативно-правовими
актами, наказом Міністерства фінансів України від 14.07.2017 р. № 637 затверджено
Порядок функціонування Електронного кабінету. Вхід до інформаційнотелекомунікаційної системи «Електронний кабінет» здійснюється за електронною
адресою, а також через офіційний веб-портал ДПС.
У приватній частині електронного кабінету в меню «Система електронного
адміністрування ПДВ» платник має доступ до інформації з системи електронного
адміністрування ПДВ, а саме: реєстру операцій, реєстру транзакцій, інформації про суму
перевищення. За допомогою опції «Реєстр транзакцій» користувачі електронного
кабінету отримують перелік всіх операцій, пов’язаних з електронним рахунком у системі
електронного адміністрування ПДВ (СЕА ПДВ), в тому числі інформацію про тип
транзакції (зарахування коштів, списання коштів тощо), загальну суму поповнення
електронного рахунку, списання коштів з електронного рахунку, суму всіх кредитових
оборотів по електронному рахунку, заборгованість, актуальний залишок коштів на
електронному рахунку.
Згідно з п. 421.2 ст. 421 ПКУ [3] Електронний кабінет забезпечує можливість
реалізації платниками податків прав та обов’язків, визначених ПКУ та нормативноправовими актами, що прийняті на підставі та на виконання ПКУ, шляхом, зокрема
перегляду в режимі реального часу інформації про платника податків, що збирається,
використовується та формується контролюючими органами у зв’язку з обліком
платників податків та адмініструванням податків, зборів, дані системи електронного
адміністрування ПДВ.
Інформацію щодо реквізитів рахунка у системі електронного адміністрування ПДВ
платники податків мають можливість переглянути в приватній частині Електронного
кабінету у вкладці «Дані про банківські реквізити» режиму «Облікові дані платника» та
у вкладці «Реєстр транзакцій» режиму «Система електронного адміністрування ПДВ».
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Отже, дослідивши порядок та особливості електронного адміністрування ПДВ
можна зробити висновок, що головною метою впровадження системи електронного
адміністрування ПДВ є: запобігання зловживань шляхом незаконного отримання
відшкодування ПДВ із бюджету, зниження ризиків формування фіктивного кредиту та
унеможливлення отримання неправомірного відшкодування ПДВ з бюджету, скорочення
обсягів тіньової економіки в країні та витрат держави на адміністрування ПДВ;
спрощення процедури сплати та адміністрування ПДВ через запровадження і
використання «Електронних кабінетів» платників.
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РИЗИКООРІЄНТОВАНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДРОЗДІЛАМИ АУДИТУ В
УМОВАХ МОДЕРНІЗОВАНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ
Олійник Н. Р., к.е.н., начальник відділу перевірок
у сфері торгівлі управління податкових перевірок,
трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування
Головне управління ДПС у Львівській області
Необхідною умовою функціонування ефективної податкової системи є податковий
контроль, який забезпечує зв’язок платників податків з органами державного управління,
що наділені особливими податковими правами та повноваженнями. Правомірно сказати,
що це обов’язкова система заходів державних податкових органів, яка допомагає
надійному і своєчасному наповненню бюджету країни, а також сприяє зниженню
податкових ризиків, підвищенню податкової культури та запобіганню ухилень від
оподаткування [1, с. 203].
Головним принципом контрольно-перевірочної роботи підрозділів аудиту
Державної податкової служби України (ДПСУ), що відповідає провідній міжнародній
практиці є вибірковість контролю на основі оцінки ризиків у діяльності платника.
Відбір до плану ризикових платників здійснюється автоматично засобами
інтегрованої автоматизованої інформаційної системи (АС) «Податковий блок».
Комплексне впровадження «Програми модернізації державної податкової служби
України» передбачала трансформацію моделі старої служби в податкову службу нового
зразка, яка включала кардинальну зміну філософії служби: перебудувати з фіскальної на
стимулюючу до добровільної сплати податків [2].
У рамках впровадження програми модернізації ДПС було розроблено та
впроваджено систему АС „Податковий блок”.
Система призначена для виконання таких завдань, покладених на органи ДПС [3]:
- інформування платників податків про їх податкові зобов’язання та надання
роз’яснень податкового законодавства;
- податковий облік та реєстрація платників податків;
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- прийом та обробка документів податкової звітності та облік платежів;
- перевірка податкової звітності на відповідність вимогам та нормам, встановленим
законодавчими та нормативними актами України;
- застосування заходів із погашення податкового боргу у випадках порушення
податкової дисципліни з боку платників податків;
- вирішення спірних питань щодо сум податкових донарахувань та податкового
боргу тощо.
Створення системи АС „Податковий блок” передбачає впровадження чотирьох
сегментів (підсистем) операційної діяльності податкової служби:
- реєстрація платників податків;
- обробка податкової звітності та платежів;
- облік платежів;
- податковий аудит.
Підсистеми, що створюються, не дублюють існуючу в ДПС функціональність, а
шляхом використання сучасних інформаційних технологій (зокрема WEB - технологій)
запроваджують удосконалені процеси адміністрування податків.
Завдяки концентрації на перевірках найбільш ризикових платників та операцій,
загальний вклад підрозділів аудиту до бюджету за 2018 рік становив 7 млрд. грн. Це
майже на 2 млрд. грн., або на 40% більше, ніж за 2017 рік.
Ризикоорієнтована система постійно оновлюється. Зокрема, у 2017 році двічі
переглядався порядок формування плану-графіка документальних перевірок, зокрема
переглянуто та удосконалено 44 ризики, за якими формувалися плани на 2017, 2018 та
2019 роки. Вживаються також заходи для запровадження електронного доперевірочного
аналізу та електронних перевірок.
За рахунок скорочення заходів контролю знижено тиск на платників: за останні 5
років у 3,5 раза зменшено кількість виходів до платників для документального
підтвердження ризиків, визначених при відборі.
Вдосконаленням відбору ризиків в операціях з ПДВ суттєво зменшено кількість
зустрічних звірок та позапланових перевірок. Водночас, на 10% збільшено кількість
планових заходів, у ході яких комплексно відпрацьовуються всі ризики у діяльності
платників. При цьому, акцент у плановій роботі зроблено на великих платниках – їх
перевірено 9%, середніх – лише 5 %, а малих тільки 0,2%.
У 100% запланованих до перевірок платників документально та проведеними
донарахуваннями підтверджено ризики несплати податків, що свідчить про якість
відбору ризикових платників.
За галузевим принципом були визначені найбільші ризики у діяльності 4,6 тис.
платників податків із сумарним обсягом доходів 890 млрд. грн. Так, у сфері оптової та
роздрібної торгівлі перевірено 1,2 тис. платників з обсягами доходів за 2017 рік 183
млрд. грн. і за результатами перевірок донараховано 2,9 млрд. грн.; у добувній галузі
перевірено 45 платників з доходами 36 млрд. грн., донараховано 2,6 млрд. грн.; у галузі
вирощування зернових культур перевірено 404 платники з доходами 36 млрд. грн.,
донараховано 0,5 млрд. грн.; у будівництві перевірено 369 платників з доходами 18,5
млрд. грн., донараховано 0,5 млрд. гривень [4].
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Левову частку у загальній сумі недоплат, які були виявлені плановими перевірками,
становить ПДВ, податок на прибуток, акцизний податок, рентна плата. Найчастіше при
плановому контролі виявлялося:
- завищення податкового кредиту за рахунок робіт та ТМЦ, отриманих від
«сумнівних» суб’єктів господарювання;
- завищення витрат внаслідок порушень стандартів бухгалтерського обліку
(нарахування курсових різниць на заборгованість в національній валюті, коригування
резерву сумнівних боргів);
- заниження доходів внаслідок не врахування отриманих безповоротних фінансових
допомог, протермінованої кредиторської заборгованості;
- реалізація товарів (робіт, послуг) нижче фактичної собівартості;
- порушення при обчисленні рентної плати за користування надрами.
У минулому 2018 році 63% з 16,6 тис. позапланових перевірок проводились з
причин, які не залежать від ДФС: за зверненнями платників податків та за рішеннями
суду. Протягом 2017 року частка таких перевірок складала 58,5% з 16,1 тис.
Для забезпечення відкритості у діяльності податкової служби та упередження
корупційних ризиків план-графік документальних планових перевірок платників
податків на 2019 рік було розміщено у грудні 2018 року на офіційному веб-порталі ДФС.
Отже, реалізована система та підсистеми в умовах модернізованої ДПС України
працюють ефективно і надають нові можливості підрозділам аудиту для податкового
контролю ризикових платників, боротьби з мінімізацією податкових зобов’язань,
зменшення податкового тиску на платників та забезпечення наповнення дохідної
частини бюджету.
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СПРАВЛЯННЯ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ:
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ
Патицька Х. О., к.е.н.
ДУ «Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього НАН України»
Коваль В. М.,
голова сільської ради Підберізцівської ОТГ
Акцизний податок виступає одним з основних джерел наповнення місцевих
бюджетів. До його складу входить акцизний податок з виробленого та ввезеного на
митну територію України пального і акцизний податок з реалізації суб’єктами роздрібної
торгівлі підакцизних товарів. З 2020 року відповідно до Законів України від 17.11.2016 р.
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№1762 [2] та 1763 [1] акцизний податок з пального у повному обсязі зараховуватиметься
до спеціального фонду Державного бюджету як джерело формування Державного
дорожнього фонду. Таким чином, важливим є визначення рівня залежності бюджетів
територіальних громад від надходжень акцизу з пального та фінансових втрат, які понесе
кожна громада з 2020 року. З іншої сторони, вагомим є визначення частки акцизного
податку з реалізації суб’єктами роздрібної торгівлі підакцизних товарів, адже він
характеризується значними резервами нарощення надходження податку до бюджету.
В процесі аналізу надходжень акцизного податку до місцевих бюджетів
територіальних громад виявлено залежність обсягів доходів від оподаткування цим
платежем від місця розташування адміністративно-територіальної одиниці та наявності
на її території автозаправних станцій. Зокрема, серед ОТГ з найвищими показниками
надходження акцизного податку на одну особу 100% громад характеризуються
проходженням через їх територію важливих автомобільних шляхів міжнародного та
національного значення та наявністю АЗС. Відповідно такі громади характеризуються
значною залежність від надходжень акцизного податку з пального; для прикладу, в
доходах Вишнівської та Бабинської ОТГ питома вага цього податку сягає 46,6 та 44,0%
відповідно, що дозволяє акцентувати на ризику втрати фінансової спроможності такими
громадами в результаті запровадження змін.
Проаналізувавши
особливості
використання
бюджетного
потенціалу
територіальних громад за акцизним податком в розрізі груп ОТГ (громади з рівнем
дотаційності до 15% та показником власних доходів на одну особу в межах 1000-7000
грн.) за чисельністю жителів (табл. 1), можна зробити такі висновки.
Таблиця 1
Особливості справляння акцизного податку в розрізі груп ОТГ
за чисельністю жителів, 2018 р.

до 5 тис. осіб

Кількість
суб’єктів
господарювання,
які здійснюють
роздрібну
торгівлю
підакцизними
товарами на
території
громади, од.
13,3

5-10 тис. осіб

18,4

6,2

237,6

107,0

47,2

10-20 тис. осіб

46,2

5,9

259,0

132,8

28,4

20 і більше тис. осіб

64,5

5,1

231,9

111,0

27,4

Середнє по ОТГ

35,6

5,8

231,8

112,1

39,9

Група ОТГ

Частка
акцизного
податку з
пального в
структурі
податкових
надходжень
місцевого
бюджету, %

Надходження
акцизного
податку на
одну особу,
грн.

Темп
приросту
надходження
акцизного
податку до
попереднього
року, %

6,0

198,9

97,6

Частка надходжень
акцизного податку з
реалізації
суб’єктами
роздрібної
торгівлі підакцизної
продукції в складі
надходжень
акцизного податку,
%
56,8

1. Частка надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами роздрібної торгівлі
підакцизної продукції в складі надходжень акцизного податку спадає зі зниженням
чисельності населення в територіальній громаді; якщо в групі ОТГ з чисельністю
жителів до 5 тис. осіб цей показник становить 56,8%, то в громадах з населенням більше
20 тисяч – 27,4%, тобто вдвічі менше. Це свідчить про те, що в невеликих громадах
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надходження акцизу з пального порівняно менше, а відтак на території таких громад
менше АЗС у порівнянні з великими громадами.
2. У громадах з чисельністю жителів понад 20 тисяч, які в більшості є міськими,
значно більша кількість суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю
підакцизними товарами. На одну таку громаду припадає 64,5 таких суб’єктів, тоді як в
громадах з чисельністю жителів до 5 тисяч осіб – 13,3 суб’єктів, тобто майже в п’ять
разів менше. Такі результати пов’язані з вищим рівнем економічного розвитку міських
територіальних громад та селищ міського типу та концентрацією на їх території
суб’єктів економіки. Разом з тим, така перевага не позначається на питомій вазі
надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами роздрібної торгівлі підакцизної
продукції в складі надходжень акцизного податку, оскільки зі збільшенням чисельності
жителів вона знижується. Це ще раз підтверджує, що у великих громадах
розташовується порівняно більше автозаправних станцій.
3. Попри зазначене, саме малі ОТГ характеризуються максимальною залежністю
від надходження акцизного податку з пального в складі власних доходів бюджету (6,06,2%) у порівнянні з великими ОТГ (5,1%). Це пов’язано з меншою кількістю в малих
громадах суб’єктів господарювання та нижчим рівнем їх соціально-економічного
розвитку, а відтак залежністю від функціонування суб’єктів господарювання, які
розташовані на території.
Таким чином, серед громад з низькими показниками виявлено ті, які
характеризуються, по-перше, високою залежністю від надходження податку з пального
та, по-друге, невикористанням потенціалу акцизного податку з реалізації суб’єктами
роздрібної
торгівлі
підакцизних
товарів
(Бабинська,
Новострілищанська,
Новознам’янська, Почаївська ОТГ). Серед громад з високим значенням часткового
індексу за акцизним податком ОТГ, в складі власних доходів яких незначна частка
акцизного податку з пального, що нівелює ризик втрати вагомого джерела доходів
місцевих бюджетів, проте які ефективно використовують потенціал акцизного податку у
порівнянні з іншими.
Список використаних джерел:
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ФОРМУВАННЯ І ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ
Поліщук В. О., Коршунов Б. Л., магістри,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: д.е.н, проф., Бондарук Т. Г.
Національна академія статистики, обліку та аудиту, м. Київ
Місцеві бюджети України займають не лише важливе місце у бюджетній системі,
але й одне з центральних місць в економічній системі кожної держави, їх роль і значення
безпосередньо зумовлені типом економічної системи, обраними цілями та пріоритетами
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суспільного розвитку. Основна роль місцевих бюджетів є те, що вони виступають:
важливим чинником економічного розвитку і фінансової стабільності; інструментом
макроекономічного регулювання; фінансовою базою місцевого самоврядування;
планами формування і використання фінансових ресурсів територіальних утворень;
основним важелем фінансового вирівнювання; головним джерелом фінансових ресурсів
для утримання і розвитку місцевого господарства, вирішення місцевих проблем;
місцевим бюджетам належить важлива роль у забезпеченні конституційних гарантій,
вирішенні соціальних проблем, піднесенні рівня добробуту населення [3, с. 39-44].
Місцеві бюджети – це фонди фінансових ресурсів, що мобілізуються та
витрачаються на відповідній території, а також це система формування, розподілу та
використання фінансових ресурсів для забезпечення місцевими органами влади
покладених на них функцій і завдань, як власних, так і делегованих [2].
Сучасна бюджетна система України складається з державного бюджету та місцевих
бюджетів, які містять бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети
та бюджети місцевого самоврядування [4, с. 14]. Місцеві бюджети насамперед покликані
вирішувати задачі місцевих рівнів. Таких рівнів в бюджетній системі України маємо три:
1) Республіканський бюджет Криму, обласні бюджети, бюджети міст
республіканського підпорядкування;
2) районні бюджети, бюджети міст обласного підпорядкування (з районним поділом
та без нього);
3) бюджети міст районного підпорядкування, бюджети сіл та селищ, районів у
містах [1, с. 5].
Виконання місцевого бюджету є центральною та однією з найбільш важливих
стадій бюджетного процесу. Відповідно до Бюджетного кодексу України виконання
місцевих бюджетів забезпечується місцевими органами самоврядування. Від
ефективності функціонування місцевих органів, яка тісно пов’язана зі здійсненням
бюджетного процесу влади, та рівня виконання місцевого бюджету залежать якісні
показники соціально-економічного розвитку території, необхідний рівень соціального
захисту населення, забезпечення фінансування пріоритетних галузей економіки.
На ефективність виконання бюджету в Україні негативно впливають такі фактори,
як:
– відсутність чіткого розмежування повноважень щодо контролю за виконанням
місцевих бюджетів, а також відповідальність за виконання бюджетів між
розпорядниками бюджетних коштів та державними органами влади на місцях;
– неефективне й нецільове використання бюджетних коштів;
– часткова невідповідність між показниками виконання місцевих бюджетів і
показниками соціально-економічного розвитку території [5, с. 278];
– низька ефективність механізмів управління грошовими коштами бюджету;
– недостатня ефективність системи управління зобов’язаннями розпорядників
коштів бюджету [3, с. 111];
– відсутність належної узгодженості бюджетних процедур між учасниками
бюджетного процесу; надмірно високе функціональне навантаження на працівників
органів Державного казначейства України, яке робить фізично неможливим здійснювати
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контроль за спрямуванням і використанням бюджетних коштів; – відсутність у
фінансовому апараті держави належної системи матеріального стимулювання.
У цілому ефективність виконання бюджету залежить від чіткої його організації та
логічної побудови стадій і взаємозв’язку між ними [5, с. 3].
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МІСЦЕВІ ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ: РОЛЬ У
ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
Поночовна К. В., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: д.е.н., проф., Бондарук Т. Г.
Національна академія статистики, обліку і аудиту, м. Київ
Як і кожна держава, що стоїть на шляху розвитку, Україна намагається постійно
вдосконалювати податкову систему, щоб та відповідала сучасним ринковим умовам та
потребам правового суспільства. Такий рух необхідний для формування в Україні
ефективного місцевого самоврядування, спрямованого на розвиток демократичного
суспільства та для кращого управління системою державних і місцевих фінансів.
Місцеві податки та збори є основою фінансової незалежності органів місцевого
самоврядування. Контроль за надходженнями місцевих податків до бюджетів, належна
реалізація місцевими органами своїх повноважень у цій сфері як відображення реального
здійснення податкової децентралізації є необхідною передумовою для налагодження
ефективного механізму функціонування системи місцевого оподаткування та
податкового адміністрування взагалі. Місцеві податки і збори формують дохідну базу
місцевих бюджетів, щодо якої центральні органи влади не мають жодних повноважень, у
зв’язку з чим наявною є необхідність дослідження зарубіжного досвіду та акцентування
уваги на наявних проблемах у цій сфері з метою їх подальшого вивчення та
врегулювання.
Питання місцевих податків та зборів, їх особливостей у національній правовій
системі є надзвичайно актуальним та досліджувалось у наукових працях багатьох
авторів, серед яких – О.В. Безкровний, Н.В. Бортнік, М.В. Вікторчук, М.В. Гончаренко,
В.М. Кміть, В.В. Письменний, І.П. Лопушинський, М. Черновська та ін. У працях
зазначених науковців було досліджено механізм адміністрування та регулювання
місцевих податків та зборів, економічні основи наповнення місцевих бюджетів та
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зарубіжну практику місцевого оподаткування, проте, незважаючи на це, відчувається
потреба у подальших дослідженнях у цьому напрямі.
Фінансова децентралізація має велике значення, адже вона є однією з умов
незалежності та ефективності місцевих органів і підконтрольних їм територій, сприяє
розвитку всіх аспектів життя населення, враховуючи особливості географічнотериторіального, природно-кліматичного, економіко-правового, соціально-політичного
характеру територій [1, с. 1-2].
Кожна адміністративно-територіальна одиниця має законодавчо закріплене право
на економічну самостійність, тому повинна мати власний бюджет, яким самостійно
могла б розпоряджатися без зовнішнього втручання. Це необхідність фінансових джерел
для організації управління соціальним і економічним життям регіону. Дані джерела
формуються на основі певних податків і платежів, що надходять до відповідного
бюджету певної території.
Таким чином, місцеві бюджети – це основа фінансового стану місцевого
самоврядування, яке займається фінансуванням закладів освіти, культури, охорони
здоров’я населення, засобів масової інформації, соціальним захистом населення.
Податки і збори є однаково важливими для всіх суб’єктів господарювання, зокрема
для підприємств промисловості, оскільки дають змогу фінансування безпосередньо тієї
адміністративно-територіальної одиниці, де знаходиться підприємство. Отже, місцеві
податки та збори є визначальними для економіки та населення України. В Україні
відповідно до статті 10 Податкового кодексу до місцевих податків належать податок на
майно та єдиний податок, а до місцевих зборів відносяться збір за місця для паркування
транспортних засобів та туристичний збір [2].
Розглянемо єдиний податок, який входить в спрощену систему оподаткування,
обліку та звітності – особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює
заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного податку з одночасним
веденням спрощеного обліку та звітності.
Щодо податку на майно потрібно сказати, що він складається з: податку на
нерухоме майно відмінне від земельної ділянки ; транспортного податку; плати за
землю.
Ставки податку встановлюються за рішенням відповідної ради в залежності від
місця розташування та типів об’єктів нерухомості. Розмір ставки не перевищує 1,5%
розміру МЗП, за 1 м2 бази оподаткування, сума податку додатково збільшується на
25000 грн на рік для житлового об’єкта, площа якого перевищує 300 м2 (для квартири)
та/або 500 м2 (для будинку) [2].
Транспортний податок сплачують фізичні та юридичні особи, які мають
зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що є
об’єктами оподаткування, ставка податку 25 000 грн на рік за кожен легковий
автомобіль, що є об’єктом оподаткування [2].
Плата за землю включає земельний податок, орендну плату за землю. Ставка
податку становить не більше: 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки;
для земель загального користування – не більше 1% від їх нормативної грошової оцінки;
для сільськогосподарських угідь – від 0,3% до 1% від їх нормативної грошової оцінки; за
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земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання
– не більше 12% від їх нормативної грошової оцінки.
Платниками орендної плати є орендарі земельної ділянки, підставою для сплати
податку є договір такої ділянки. Розмір орендної плати встановлюється у договорі
оренди, але річна сума платежу, не може бути меншою розміру земельного податку, та
перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки землі [2].
Також розглянемо збір за місця для паркування транспортних засобів платниками
якого є, юридичні особи, філії, відділення, представництва юридичних осіб, фізичні
особи-підприємці. Ставка збору та порядок сплати збору до бюджету встановлюються
відповідною сільською, селищною, міською радою або радою об’єднаних
територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом
формування територій громад [2].
Платниками туристичного збору є громадяни України, іноземці, особи без
громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на
якій діє рішення відповідної ради про встановлення туристичного збору, та отримують
послуги з тимчасового проживання із зобов’язанням залишити місце перебування в
зазначений строк. Ставка збору встановлюється у розмірі від 0,5 до 1 відсотка до бази
справляння збору [2].
Проте, безумовно, сама лише кількість встановлених податків не може свідчити про
ефективність системи місцевого оподаткування. Звернемо увагу на інший аспект, а саме
на наявність повноважень у органів місцевого самоврядування на встановлення тих чи
інших податків та зборів. Наприклад, у Великій Британії всього один місцевий податок –
із нерухомого майна, натомість у Бельгії – понад 100 податків і зборів. Трішки менші
показники у Німеччині – 45, Франції – 50, Італії – близько 70 [3, с. 37–42].
Аналізуючи досвід іноземних держав, потрібно сказати, що основу дохідної
частини місцевого бюджету становлять саме майнові податки. Загалом, у різних
європейських країнах цей податок має різну питому вагу у власних надходженнях
місцевих бюджетів. У таких іноземних державах, як Данія, Фінляндія, Греція та
Люксембург, податок на нерухомість становить незначну частку у власних
надходженнях місцевих бюджетів, менше 10% загального обсягу власних надходжень, а
у таких країнах, як Бельгія, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Словенія, Іспанія, він
становить понад 50% загального обсягу власних надходжень; у Великобританії, Естонії
та Ірландії він дорівнює майже 100% [4].
Розглянемо декілька прикладів. Так, податкова система Франції включає два
майнові податки, а саме: податок на майно (забудовані і незабудовані ділянки) та
податок на житлову нерухомість. Податок на житлову нерухомість є місцевим та
сплачується щорічно будь-якою особою, яка проживає в житловому приміщенні.
У більшості європейських держав ставка податку на майно розраховується на
основі кадастрової вартості, податкової вартості та ринкової вартості нерухомого майна
[5]. У Великобританії та Франції основою для обчислення бази оподаткування є орендна
вартість об’єкта оподаткування.
Слід зазначити, що в Україні чинною базою оподаткування виступає загальна
площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості.
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З огляду на вищевикладене, вважаю цілком слушною пропозицію М.В. Вікторчука
про необхідність реформування податку на майно та запровадження можливості
визначення бази оподаткування залежно від ринкової вартості об’єкта оподаткування.
Обов’язковою умовою такого реформування, на думку науковця, має стати
впорядкування інформаційної бази щодо наявності та вартості об’єктів нерухомого
майна, а також представлення та оновлення такої інформації у відкритому доступі [6, с.
6].
На думку І. Лопушинського, місцеві податки та збори – це обов’язкові платежі,
суми яких, згідно із законодавством України, встановлюються органом місцевого
самоврядування на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (села,
селища, міста чи об’єднання сіл) та які зараховуються до її місцевого бюджету [7].
М. Черновська зазначає, що «місцеві податки та збори мають формувати в собі ту
частину дохідної бази місцевих бюджетів, щодо якої центральні органи влади не мають
жодних повноважень. Ці кошти повинні бути власністю місцевого самоврядування, на
яке вони опираються при виконанні своїх завдань і функцій» [8]
Вивчивши досвід розвинених країн, В.М. Кміть та Ю.В. Вовчанський вважають, що
доцільно було би запровадити в Україні акцизний податок на шкідливі для здоров’я
людини продукти харчування та безалкогольні ароматизовані та підсолоджені напої.
Вони зазначають, що вказаний податок мав би добрий фіскальний потенціал у
поповненні дохідної частини місцевих бюджетів. Крім цього, вони пропонують
розширити перелік місцевих податків і зборів за рахунок запровадження зборів
цільового спрямування, таких як збори за прибирання та освітлення вулиць, утилізацію
сміття і побутових відходів, упорядкування парків, цвинтарів [9, с. 660].
На мій погляд, викладені пропозиції є досить сумнівними на цьому етапі розвитку
нашої держави. Зокрема, перелічені податки є характерними для розвинутих держав, де
рівень матеріального забезпечення населення є досить високим. В Україні
запровадження таких видів податків та зборів хоч і сприяло би швидкому поповненню
місцевих бюджетів, проте поклало би на пересічних громадян необґрунтовано
непомірний тягар з їх сплати.
Місцеві податки і збори необхідні для того, щоб місцеві органи влади мали
можливість надавати послуги, рівень яких у населення асоціюється з обсягом сплачених
податків. Кошти, зібрані на місцях використовуються більш ефективно, аніж виділені
центральним урядом [10].
Також місцеві бюджети повинні бути збалансовані та забезпечені постійними
надходженнями. Місцеві бюджети тісно пов’язані з економічною та соціальною
ситуацією в кожному регіоні. Для здійснення фінансової децентралізації місцевих
органів влади необхідно, щоб місцеві бюджети мали відповідні доходи, серед яких
визначне місце займають фіскально-податкові доходи. Позитивним у нововведеннях
Податкового кодексу було реформування єдиного податку. Так зараз вся частина
отриманого податку залишається в місцевому бюджеті, що сприяє поліпшенню
фінансового вирішення проблем місцевого рівня. Для забезпечення фінансової
незалежності адміністративно-територіальних одиниць в Україні необхідно посилити
вплив місцевих податків і зборів в частині формування дохідної бази місцевих бюджетів,
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дозволити регулювати органам місцевої влади ставки місцевих податків і зборів.
Втілення запропонованих закладів буде сприяти збільшенню доходної частини місцевих
бюджетів, що знайде своє відображення у розвитку адміністративно-територіальних
одиниць.
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ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ЗБАЛАНСУВАННЯ МІСЦЕВИХ
БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ
Попович Г. А., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Нуковий керівник: к.е.н., доц. Власюк Н. І.
Львівський торговельно-економічний університет
Аналіз проблем місцевих бюджетів України, а також розгляд теорії та практики
побудови бюджетних систем у країнах із ринковою економікою показує, що наявна
фінансова самостійність місцевих бюджетів має низку серйозних недоліків.
Нині в Україні проблеми, пов’язані з незалежним функціонуванням місцевих
бюджетів як самостійних, мають такий вигляд.
Насамперед, недостатність коштів для фінансування розвитку місцевого
самоврядування. Фінансові можливості територіальних громад істотно обмежені, не
відповідають установленим нормам забезпечення соціальних гарантій та зумовлюють
значні касові розриви під час виконання місцевих бюджетів. При цьому найвагомішим
джерелом фінансових ресурсів місцевого самоврядування є доходи місцевих бюджетів.
Протягом багатьох років в Україні існують проблеми формування дохідної частини
місцевих бюджетів, серед них – брак коштів органів місцевої влади та нестабільність
надходжень. Постійна нестача фінансових ресурсів у органів місцевого самоврядування
та нестабільність їхніх доходних джерел стали проблемою справді загальнодержавної
ваги. Як наслідок, на місцях не вирішуються першочергові проблеми громадян, не
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забезпечується належне фінансування економічного й соціального розвитку відповідних
територій, їх благоустрій, управління комунальним господарством освіти, охорони
здоров’я, погіршується стан доріг тощо.
Негативними факторами, що впливають на динаміку надходжень до місцевих
бюджетів, є зниження темпів соціально-економічного розвитку країни, зростання
безробіття, загострення інфляційних процесів, девальвація національної валюти, що
спостерігалися останнім часом у державі. У разі збереження прискорених темпів
зростання видатків на фінансування бюджетної сфери, що знаходяться в компетенції
органів місцевої влади, проблема нестабільності надходжень є дуже гострою.
Реформа міжбюджетних відносин у контексті реформи децентралізації – це
стимулювання для місцевих громад ефективніше наповнювати свої бюджети,
переходити на самозабезпечення та ретельно планувати свої видатки [1].
Хоча держава, безперечно, фінансово підтримує місцеве самоврядування, бере
участь у формуванні доходів місцевих бюджетів, здійснює контроль законного,
доцільного, економного, ефективного витрачання коштів, а також належного обліку їх за
допомогою фіскальних органів, проте органи місцевого самоврядування сьогодні не
мають доступу до відповідної інформації щодо платників податків та сплачених сум.
Задля покращення ситуації з цього питання, вважаємо за необхідне запровадження
таких заходів:
1) організація автоматизованого оброблення інформації про сплату податків та
інших обов’язкових платежів фізичними особами в режимі комп’ютерної мережі з
безпечним доступом посадових осіб місцевого самоврядування, які займаються аналізом
та плануванням бюджету;
2) взаємодія територіальних органів Державної фіскальної служби України з
органами місцевого самоврядування з метою забезпечення контролю правильності та
своєчасності сплати фізичними та юридичними особами податків та інших обов’язкових
платежів;
3) організація нормативно-довідкової інформації для взаємодії державних
податкових інспекцій всіх рівнів з іншими органами виконавчої влади [2].
Розвиток громади можливий лише за умови, що кошти, які надійшли до місцевих
бюджетів за результатами децентралізації, буде інвестовано в енергоефективність,
розвиток місцевої інфраструктури, економіки та підвищення якості життя мешканців.
Між тим органам місцевого самоврядування передано повноваження щодо
фінансування оплати комунальних послуг та енергоносіїв закладів охорони здоров’я,
загальноосвітніх навчальних закладів, оплати праці обслуговуючого персоналу у сфері
освіти та здійснення інших видатків щодо утримання цих закладів, а ще й видатки на
компенсацію за пільговий проїзд пільговим категоріям громадян автомобільним та
залізничним транспортом (раніше ці компенсації надходили з державного бюджету до
місцевого бюджету).
Усе це відволікає велику частину бюджетних ресурсів, що унеможливлює
фінансування місцевого економічного розвитку навіть за умови значного порівняно з
попередніми періодами збільшення доходів місцевих бюджетів.
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Чинний механізм фінансового вирівнювання не стимулює громади до нарощування
доходів, а навпаки, призводить до “зрівняння” становища бюджетів-донорів і дотаційних
бюджетів щодо співвідношення доходів і видатків.
Делегування і передача повноважень від держави до органів місцевого
самоврядування
дозволяє
реалізувати
принцип
субсидіарності,
здійснити
децентралізацію, проте цей процес повинен супроводжуватися одночасною передачею
фінансових ресурсів, що відповідає управлінському принципу адекватності завдань і
ресурсів. Тобто лише єдність доходів і видатків бюджету має зумовлювати і передачу
державою права на здійснення видатків, які забезпечують виконання делегованих та/або
переданих державних функцій, оскільки баланс доходів і видатків означає
врівноваженість повноважень кожного бюджету і фінансових ресурсів на їхнє
виконання.
Питання щодо оптимізації видатків та формування дохідної бази, подолання
бюджетного дефіциту є одними з найактуальніших тем місцевого самоврядування.
Проблеми формування дохідної частини бюджету, як і в багатьох інших галузях,
викликані корупцією в сфері оподаткування. Також, цьому сприяє недостатній контроль
за дохідною та видатковою частиною бюджету та відсутність мір покарання за будь-які
відхилення від виконання запланованих показників. Питання удосконалення процесу
формування доходів місцевих бюджетів та пошук резервів їх збільшення є надзвичайно
актуальним в умовах розширення повноважень, якими наділяються органи місцевого
самоврядування.
Протягом останніх років в Україні спостерігається негативна тенденція до
зменшення частки власних доходів у структурі доходів місцевих бюджетів і збільшення
кількості дотаційних бюджетів. Недостатність власних стабільних джерел доходів
значно обмежує вплив місцевих органів влади на соціально-економічний розвиток
регіонів. Тому розширення та оптимізація джерел наповнення місцевих бюджетів є
надзвичайно важливим завданням, вирішення якого сприятиме підвищенню рівня
фінансової незалежності органів місцевого самоврядування і якісному виконанню
покладених на них завдань і функцій [3].
Для зміцнення фінансової основи органів місцевого самоврядування і надання їм
досить широких повноважень необхідно прагнути до досягнення реальної бюджетної
самостійності і фінансової децентралізації через удосконалення системи регулювання
міжбюджетних відносин, посилення інвестиційної складової місцевих бюджетів,
підвищення ефективності управління коштами місцевих бюджетів та посилення
контролю і відповідальності за дотриманням бюджетного законодавства.
Для реального забезпечення принципів самостійності в складанні і використанні
бюджетів усіх рівнів необхідно, щоб кожна ланка бюджетної системи мала чітку,
визначену законом дохідну базу, а взаємовідносини між державним і регіональними
бюджетами будувалися з урахуваннями специфіки та перспектив соціальноекономічного розвитку регіонів.
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АНАЛІЗ НАПОВНЕННЯ БЮДЖЕТУ РЕГІОНУ
Пульча Д. О., бакалавр,
спеціальність «Публічне управління та адміністрування»
Науковий керівник: д.е.н., проф. Добрянська Н. А.
Одеський національний політехнічний університет
Досліджуючи показники наповнення бюджету, можемо констатувати, що перше
завдання Податкового Кодексу України (ПКУ) з формальної точки зору було виконано
успішно. При помірній інфляції та відносно стриманих показниках зростання економіки,
що є двома головними чинниками зростання доходів бюджету, підвищення фіскальної
ефективності вдалося досягти з головних податків.
Зростання доходів бюджету дійсно було досить значним і, очевидно, заслуговувало
певних позитивних оцінок діяльності уряду в цій сфері. Разом з тим існувала низка
зауважень, які дещо знижували результативність цих досягнень. Так, значний внесок у
зростання доходів бюджету забезпечило підвищення податкового тиску на економіку,
зокрема звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з
постачання зерна, скасування податкових пільг для технопарків, тиск на платників
єдиного податку з метою спонукання їх до переходу на загальну систему оподаткування.
Це прямо суперечило завданню формування сприятливого фіскального простору та
стимулювання економічної активності. Треба відмітити, що тенденція посилення
фіскального тиску зупинилися лише починаючи з 2012 року. Така політика
викривлювала досягнення уряду в питанні підвищення фіскальної ефективності
податкової системи та формувала загрози для економічної активності корпоративного
сектору. У межах реалізації цього завдання в ПКУ було визначено низку важливих
заходів. Підвищенню фіскальної ефективності податкової системи повинно було сприяти
таке:
1. Відчутне зниження ставок податку на додану вартість і податку на прибуток. У
2014 році ставка податку на додану вартість мала знизитися до 17%, але і зараз вона
дорівнює 20%, а ставка податку на прибуток – до 16%, проте вона складає 18%. Отже, в
Україні поки що не досягнуті заплановані ПКУ завдання щодо зменшення номінальних
ставок цих податків до одних з найнижчих в Європі.
2. Скорочення кількості податків і зборів. ПКУ зменшив кількість податків та
зборів – до 18 загальнодержавних та 5 місцевих, що є, безсумнівно, позитивним кроком.
Водночас це завдання вирішене більшою мірою механічно. Діюче податкове
законодавство встановлює в Україні загальнодержавні та місцеві податки та збори [1].
До загальнодержавних належать обов'язкові до сплати на усій території України
податки та збори: податки: на прибуток підприємств; на доходи фізичних осіб; на додану
вартість; акцизний; екологічний; фіксований сільськогосподарський; збори: за першу
реєстрацію транспортного засобу; за користування радіочастотним ресурсом України; за
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спеціальне використання води; за спеціальне використання лісових ресурсів; на розвиток
виноградарства, садівництва і хмелярства; у вигляді цільової надбавки до діючого
тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої
кваліфікованими когенераційними установками; у вигляді цільової надбавки до діючого
тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, плата за використання
інших природних ресурсів; рентна плата: за транспортування нафти і нафтопродуктів
магістральними
нафтопроводами
та
нафтопродуктопроводами,
транзитне
транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України; за
нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні; плата: за
користування надрами; за землю; мито.
До місцевих належать податки та збори,що встановлені відповідно до переліку і в
межах граничних розмірів ставок, визначених ПКУ, рішеннями сільських, селищних і
міських рад у межах їх повноважень, і є обов'язковими до сплати на території
відповідних територіальних громад. До місцевих податків належать: податок на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; єдиний податок, транспортний податок,
плата за землю (у складі податку на майно). До місцевих зборів належать: збір за
провадження деяких видів підприємницької діяльності; збір за місця для паркування
транспортних засобів; туристичний збір.
Зарахування загальнодержавних податків та зборів до державного і місцевих
бюджетів, місцевих податків та зборів до відповідних місцевих бюджетів здійснюється
відповідно до Бюджетного кодексу України. Проведений аналіз підтверджує, що для
«збільшення доходів місцевих бюджетів та забезпечення їх життєздатності та
незалежності, необхідно збільшити фінансові нормативи бюджетної забезпеченості
адміністративно-територіальних одиниць відповідно до зростання рівня ВВП і обсягу
доходів бюджетів, поліпшити існуючий паритет між загальнодержавними та місцевими
податковими платежами, посилити громадський контроль за дотриманням органами
місцевого самоврядування норм бюджетно-фінансового законодавства, а відтак
підвищити ефективність управління бюджетними коштами» [2, с. 207].
Структура доходів загального фонду бюджету представлена на прикладі Одеської
області у 2018 році (рис. 1).
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Рис. 1 Динаміка надходжень до різних видів бюджету в Одеській області
за 2017-2018 рр., млрд. грн.
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По платежам, які контролюються Головним Управлінням ДФС в Одеській області,
до зведеного бюджету надійшло 21,4 млрд.грн., що на 4,5 млрд.грн. або на 26,5% більше
показника 2017 р.
До державного бюджету зібрано 9,0 млрд.грн., що на 1,9 млрд.грн., або 26,6%
більше надходжень 2017 р., до місцевих бюджетів мобілізовано – 12,4 млрд.грн., що на
2,6 млрд.грн. або 26,4% більше находжень 2017 р.
Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування за підсумками 2018 року становлять 9,6 млрд.грн., що на 2,1 млрд.грн. або
26,8% більше надходжень 2017 року.
Основною фінансової бази органів місцевого самоврядування є місцеві бюджети, в
доходах яких центральне місце належить податкам, зборам та платежам, контроль за
справленням яких покладено на органи фіскальної служби України.
До місцевих бюджетів виконання доведеного ДФС індикативу склало 104,2%, по
надплановій надходження – 497,5 млн.грн. ( індикатив – 11,9 млрд.грн., факт – 12,4
млрд.грн.).
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Рис. 2 Структура наповненості державного бюджету у 2018р., %
Виконання розпису місцевих бюджетів, затверджених органами місцевого
самоврядування на 2018р, виконано на 101,2% (додатково мобілізовано 167,5 млн.грн.).
Податки і відрахування до державного бюджету стосовно ВВП в Україні становлять
більш, ніж 30%. Завдяки перерозподілу ВВП через бюджетну систему здійснюється
державний вплив на розвиток економіки країни. Між тим, варто зазначити, що державне
регулювання економічного розвитку здійснюється за допомогою низки податків і зборів,
податкових пільг, податкових звільнень і вилучень, адміністративних стягнень
порушення податкового законодавства.
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БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Сапожнік О. М., викладач фінансово-економічних дисциплін
Чернівецький кооперативний економіко-правовий коледж
Однією з реформ місцевого самоврядування й територіальної організації влади в
Україні є децентралізація. Цей механізм був запущений ще у 2014 році, після схвалення
Урядом Концепції з реформування місцевого самоврядування та територіальної організації
влади.
Основним завданням адміністративно-фінансової децентралізації в Україні є
досягнення фінансової незалежності регіонів, що сприятиме прискоренню їх економічного
розвитку, підвищення рівня життя населення.
Децентралізація формує нової якості зв’язки між регіонами внаслідок вбудовування в
систему адміністративно-територіального устрою нових одиниць – об’єднаних
територіальних громад, має великий потенціал для стимулювання розвитку регіонів і,
через цей розвиток, країни у цілому. Разом з тим, вона містить певні виклики, пов’язані як
із перебігом її впровадження, так і з впливом на різноманітні сфери суспільно-політичного
та соціально-економічного життя громади. Децентралізація є складовою частиною
економічних реформ в Україні і є актуальною проблемою, яка вимагає свого дослідження.
Важливою складовою повноцінного розвитку України в умовах бюджетної
децентралізації є формування фінансово забезпечених об’єднаних територіальних громад,
тобто стабільних та достатніх джерел їх наповнення для ефективного виконання ними
делегованих, переданих на місця та власних повноважень з одного боку та оперативного
вирішення завдань соціально-економічного характеру на рівні територіальної громади – з
іншого.
Процес утворення об’єднаних територіальних громад в Україні супроводжуються
низкою ризиків та проблем, серед яких:
- законодавча неврегульованість;
- спротив з боку окремих обласних та районних державних адміністрацій;
- недостатня поінформованість перспектив та наслідків децентралізації;
- орієнтація на поточне споживання та брак стратегічно орієнтованих цілей розвитку;
- криза управлінських кадрів, недостатність необхідних знань та досвіду;
відсутність системи відповідальності органів місцевого самоврядування та
антикорупційних процедур;
- низька самоорганізація та безініціативність громадян;
- нерівномірність розвитку територіальних громад, що зумовлює небажання
заможних громад об’єднуватися з менш успішними;
- амбіції громад, які бажають стати адміністративними центрами майбутніх об’єднань.
Незважаючи на окреслені проблеми за попередні чотири роки в Україні створено 992
об’єднаних територіальних громади, до яких увійшли 4542 територіальні громади. Це
становить понад 41% територіальних громад від загальної кількості громад базового рівня
та є прямим наслідком реалізації Концепції реформи місцевого самоврядування та
територіальної організації влади в Україні. Стовідсоткове покриття території України
об’єднаними громадами має завершитися навесні 2020 року. Це означає, що впродовж
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2019р. процес об’єднання територіальних громад залишається добровільним, тоді як у
2020р. не виключена можливість застосування адміністративного способу затвердження
території громад усіх областей.
Створені ОТГ перейшли на прямі міжбюджетні відносини з державою, що передбачає
зарахування міжбюджетних трансфертів, а саме: базова дотація, освітня субвенція,
субвенція на підготовку робітничих кадрів, медична субвенція, субвенція на забезпечення
медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного
характеру, реверсна дотація та надходження в рамках програм і допомог; наділення
додатковими власними фінансовими ресурсами, зокрема: 60% податку на доходи фізичних
осіб, 100% податку на майно (нерухомість, земля, транспорт), 100% єдиного податку, 100%
акцизного податку з роздрібної торгівлі (тютюн, алкоголь, нафтопродукти), 100% податку
на прибуток установ комунальної власності ОТГ, 100% платежів за надання
адміністративних послуг, 25% екологічного податки, інші збори та платежі.
Однак, як засвідчує практика, наділення цими ресурсами переважної більшості
невеликих територіальних громад, повною мірою не забезпечує їхньої спроможності. Як і
раніше, більша частина ресурсів у таких громадах витрачається на утримання
управлінського апарату, а для реалізації стратегічно важливих проектів місцевого розвитку
коштів бракує.
Основним джерелом податкових доходів ОТГ є надходження з податку на доходи
фізичних осіб. Це ставить доходи бюджетів ОТГ у залежність від розвитку бізнесу на своїй
території. До того ж, на жаль, активність органів місцевого самоврядування в напрямі
залучення бізнесу та інвестицій в громаду все ще перебуває на низькому рівні [1].
Також, у прямій залежності від ефективності організації органів місцевого
самоврядування по запровадженню та мобілізації місцевих податків і зборів знаходяться
власні доходи місцевих бюджетів, оскільки, саме до компетенції органів місцевого
самоврядування належить запровадження та встановлення розміру ставок місцевих
податків і зборів.
Нові умови підвищили зацікавленість органів місцевого самоврядування збільшувати
надходження до місцевих бюджетів, вживати заходи з пошуку резервів їхнього наповнення
та підвищувати ефективність адміністрування податків і зборів. Крім того, сьогодні місцеве
самоврядування поступово відходить від притаманної раніше споживацької позиції.
Очікування дотацій вони сьогодні замінюють активними діями у створенні ефективного
управлінського апарату, спрямовують кошти на розвиток громад, здійснюють аналіз
витрачання бюджетних коштів та запобігають випадкам неефективного, нераціонального їх
використання.
Перспективи зростання можливостей та забезпечення сталого розвитку
територіальних громад вбачаємо в напрямку:
- законодавчо визначений поділ бюджетних повноважень органів влади різних рівнів з
погляду відповідальності за надання суспільних послуг;
- оптимізації видатків та збільшення надходжень через детінізацію місцевого бізнесу;
- зваженого управління об’єктами комунальної власності;
- активізації зусиль органів місцевого самоврядування по виявленню та створенню
умов для появи й розвитку нових внутрішніх резервів фінансування потреб громади;
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- об’єднання (укрупнення) малочисельних територіальних громад як найдієвіший
спосіб їх трансформації у спроможні громади;
- максимально залучати жителів громади до прийняття управлінських рішень, зокрема
шляхом сприяння розвитку форм прямого народовладдя;
- формування інвестиційних профілів або портфоліо з метою покращення
інвестиційної привабливості ОТГ;
- інтенсифікації співпраці із недержавними інституціями (фондами), в тому числі
зарубіжними, які зацікавлені в реалізації програм регіонального, транскордонного,
секторального розвитку тощо.
Тільки в випадку достатності ресурсів у місцевих бюджетах, ефективному їх
використанні місцеві адміністрації мають можливість надавати більш якісні та більш
різноманітні послуги своїм мешканцям, розвивати місцеву інфраструктуру, реалізовувати
соціальні проекти, сприяти розвитку підприємництва, залучати як внутрішніх, так і
зовнішніх інвесторів, займатись стратегічним плануванням розвитку своїх територій і
покращувати якість життя населення територіальної громади[2].
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ВЕДЕННЯ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ ФІЗИЧНОЮ
ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ
Сняданко Ю. П., бакалавр,
спеціальність «Менеджмент»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Мединська Т. В.
Львівський торговельно-економічний університет
Оподаткування громадського харчування в Україні в цілому не має особливої
специфіки і здійснюється на загальних підставах. При цьому власники закладів
громадського харчування різного рівня дійсно використовують стандартні схеми
зменшення податкових надходжень шляхом включення в розрахункові ланцюжки
платників єдиного податку І та II груп.
Така схема не властива виключно громадському харчуванню – вона абсолютно
стандартна для більшості видів діяльності, на які не накладаються обмеження для
застосування єдиного податку. При цьому потрібно врахувати, що саме собою
використання ФОП-єдиноподатника не є зловживанням, якщо загальний оборот закладу
за рік вкладається в обсяги, встановлені законом.
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Про використання схеми ухилення можна говорити тоді, коли на одному об'єкті
громадського харчування протягом року використовуються кілька ФОП, між якими
розподіляється загальний оборот коштів.
Згідно податкового законодавства, платники єдиного податку в Україні
поділяються на 4 групи [1]:
1) 1 група ФО (виручка до 300 000 грн, без права найму персоналу, ставка ЄП до 10% МЗП на 01 січна 2019р);
2) 2 група ФО (виручка до 1 500 000 грн, кількість працівників до 10 осіб, ставка
ЄП - до 20% МЗП на 01 січня 2019р);
3) 3 група ФО (Виручка до 5 000 000 грн, кількість працівників без обмежень,
ставка ЄП - 3% + ПДВ або 5%);
4) 4 група ФО або ЮО с/г товаровиробники (частка с/г виробництва за
попередній податковий рік > 75%, кількість працівників без обмежень, ставка податку з
1 га с/г угідь).
Відповідно до Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства,
затверджених наказом Мінекономіки та європейської інтеграції, ресторанне
господарство – це вид економічної діяльності суб'єктів господарської діяльності щодо
надавання послуг відносно задоволення потреб споживачів у харчуванні з
організуванням дозвілля або без нього.
При цьому, заклад ресторанного господарства - організаційно-структурна одиниця
у сфері ресторанного господарства, яка здійснює виробничо-торговельну діяльність:
виробляє і (або) доготовляє, продає і організовує споживання продукції власного
виробництва і закупних товарів, може організовувати дозвілля споживачів.
В Україні є поширеною схема ведення господарської діяльності, відповідно до якої
одне підприємство надає послуги щодо громадського харчування, а інше здійснює
продаж алкогольних напоїв.
Друга група суб'єктів господарювання, які застосовують спрощену систему
оподаткування, обліку та звітності – це фізичні особи-підприємці, які здійснюють
господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного
податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері
ресторанного господарства.
Продаж алкоголю юридичною компанією є правомірним, адже наявна ліцензія, яка
може бути отримана на будь-яке підприємство, але не на фізичну особу-підприємця на
єдиному податку (їм заборонено торгувати підакцизною продукцією). Тому на практиці,
бари з продажу алкогольних напоїв правомірноюридично оформлені на юридичну особу.
Ресторани працюють на ІІ групі платників єдиного податку (сплачують в місяць:
ЄП 834,60 грн + ЄСВ 918,06 грн). При цьому такі платники можуть мати в штаті не
більше 10 осіб та оборот – 1,5 млн в рік. Відповідно, при обороті 1,5 млн на рік
підприємець платить 21 032 грн. податків за поточний 2019 рік.
Однак така схема зменшення суми податків для ресторанів викликає деякі
труднощі, що мають декілька варіантів вирішення:
1. Оформлення приміщення:
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 обидва підприємця можуть разом купити приміщення кафе і володіти ним на праві
спільної сумісної власності (коли частка кожного власника окремо не виділяється)
– ст. 368 – 372 ЦКУ. Цей варіант ми не рекомендуємо застосовувати, оскільки у
ФОП на загальній системі можуть виникнути проблеми при оформленні
«алкогольної» ліцензії, для отримання якої слід дотриматися обмеження щодо
розміру торговельної площі (≥ 20 кв. м);
 обидва підприємці можуть разом купити приміщення кафе і володіти ним на праві
спільної часткової власності (тобто кожний з них матиме свою частку в кафе.
Розмір цієї частки за умовчанням 50/50, але за їх угодою може бути й іншою – ст.
357 – 367 ЦКУ;
 підприємці можуть укласти з власником два договори оренди — кожний від свого
імені. При цьому кожний з них орендуватиме лише частину кафе, окремо
вноситиме плату орендодавцю і матиме власний документ на приміщення;
 підприємці можуть укласти з власником один договір оренди, в якому орендарями
одного приміщення виступатимуть відразу два підприємці. У цьому випадку
орендну плату вони вноситимуть у порядку, визначеному в договорі. Причому в
такому договорі краще прописати, хто з підприємців яку площу кафе орендує
(знову ж таки, це згодиться ФОП на загальній системі для оформлення
«алкогольної» ліцензії).
2. Оформлення офіціантів. Перше, що спадає на думку: оформити офіціантів в
одного ФОП за основним місцем роботи, а в іншого – за сумісництвом. У цьому випадку
потрібно сформувати два окремі меню (одне підписане ППЄПом, друге – ФОП на
загальній системі). Це дасть нам одну перевагу та два недоліки: «+» виручка ППЄПа не
проходитиме через РРО загальносистемника, тобто податківці не зможуть достеменно
контролювати її обсяг; «-» але обом підприємцям доведеться звітувати щодо найманих
працівників і сплачувати податки з їх зарплати; «-» і трудову діяльність офіціантів не
можна вважати повністю правильно організованою, оскільки працівник не може
одночасно виконувати роботу за основним місцем роботи та за сумісництвом. Адже
робота за сумісництвом припускає працю у вільний від основної роботи час.
В цілому, мінусами застосування цієї схеми є те, що всі дозвільні документи (крім
ліцензії на алкоголь і тютюн) необхідно отримувати на всіх суб’єктів підприємництва.
Збільшується також робота для бухгалтера, так як здається звітність та ведеться облік за
кожного з суб’єктів підприємницької діяльності, якщо вони не роблять цього самостійно.
Клієнт отримує кілька чеків. А також виникає питання юридично грамотного
оформлення правовідносин між усіма суб’єктами господарювання. Попередньо можна
зробити висновок, що при дотриманні всіх законодавчих вимог, хоча ресторанне
господарство і зменшує податок, така діяльність не суперечить правовим вимогам.
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ВПЛИВ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА НОВОСТВОРЕНІ
ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ
Трачук С. О., Стасишин Н. З., магістри,
спеціальність «Фінанси, митна та податкова справа»
Науковий керівник: к.е.н, доц. Західна О. Р.
Львівський національний університет імені Івана Франка
Протягом останніх років в Україні відбулися значні зміни системи місцевого
самоврядування, особливо в частині формування місцевих бюджетів та утворення нового
суб’єкта місцевого самоврядування – об’єднаних територіальних громад.
Реформу децентралізації в Україні досліджували такі вчені: Бак Н. А., Луніна О. І.,
Малиняк Б. С., Тарангул Л. Л., Мельничук А., Остапенко П., Патока І. В., Возняк Г. В.та
багато інших.
Децентралізація сьогодні є однією з найуспішніших реформ, що ефективно
впроваджується в країні. У зв'язку з реалізацією реформи децентралізації державного
управління, в тому числі бюджетної децентралізації, значна частина повноважень і
відповідальності у фінансовій та бюджетній сфері перейшла на «місця», зокрема в
новостворені об'єднані територіальні громади (ОТГ) та виявляється багато складних
проблем у їх функціонуванні, від вирішення яких залежить у цілому соціальноекономічний розвиток країни.
Однією з перших виступає проблема належного виконання територіальною
громадою своїх функцій, яка переплітається з питаннями наповнення бюджету ОТГ,
формуванням фінансових ресурсів, достатніх для належного фінансування нагальних
соціальних потреб громад на основі принципу субсидіарності, реалізації програми їх
економічного, технологічного розвитку. Тому об’єднаним територіальним громадам
необхідно, по-перше, мати реальні можливості формувати певний обсяг фінансових
ресурсів, щоб бути фінансово спроможними, а по-друге, мати законодавчо визначені
повноваження як суб'єкта влади, що і є першочерговими завданнями реформ.
Питання децентралізації бюджетної системи України є надзвичайно важливим,
оскільки фінансова децентралізація – одна з найважливіших умов незалежності та
життєздатності органів місцевої влади. Проте сьогодні в українському селі існує
величезна проблема з формуванням бюджету розвитку . В сільських громадах з
чисельністю населення до 500 осіб бюджет розвитку не формується взагалі; з
населенням 500-1000 осіб бюджет розвитку мають 11% таких сільських громад. У селах
із населенням більше 5000 осіб мова йде про 66%. А це вже свідчення того, що там є
бюджети саморозвитку. Крім того, в громаді з чисельністю населення 500-1000 осіб
бюджет розвитку становить приблизно 2,5% від загального обсягу бюджету
територіального утворення, а у громаді більше 5000 осіб – 27%. Можна зрозуміти, що
для самого лише формування бюджету розвитку необхідним є проведення
адміністративно-територіальної реформи, яка в свою чергу забезпечить укрупнення
територіальних громад і, відповідно, місцевих бюджетів [1].
Майже всі місцеві проблеми мають вирішуватися на рівні територіальної громади,
але сьогодні нічого не може бути реалізовано вчасно та якісно з однієї причини: у нашій
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державі більша частина ресурсів акумулюється в державному бюджеті, а це свідчить про
високу залежність ресурсів місцевої влади від державних коштів і про їх низьку
автономію.
Одним із видів доходів бюджетів територіальних громад є міжбюджетні
трансферти, які можуть отримуватися у вигляді базових дотацій, освітніх субвенцій,
медичної субвенції, реверсної дотації державному бюджету. В загальному можна
відзначити, що метою реформи місцевого самоврядування та об’єднання територіальних
громад є забезпечення дієвої спроможності місцевого самоврядування самостійно, за
рахунок власних ресурсів, вирішувати питання місцевого значення в інтересах жителів
громади.
Можна виділити багато важливих чинників специфіки управління фінансами
об’єднаних територіальних громад:
 фінанси об’єднаної територіальної громади охоплюють територію декількох
населених пунктів
 в Україні відсутній досвід управління фінансами об’єднаної територіальної
громади. Дія чинника обмежує підтримання високого темпу реформування місцевих
фінансів та спричиняє труднощі у вирішенні поточних проблем управління фінансами
об’єднаних територіальних громад. З іншого боку, з’являється можливість переривання
спадкових недоліків у цій сфері, в тому числі створюється сприятливе середовище для
викорінення корупції у сфері місцевих фінансів.
 запроваджуються прямі міжбюджетні відносини між бюджетом об’єднаної
територіальної громади та державним бюджетом. Це гарантує об’єднаній територіальній
громаді обсяг міжбюджетних трансфертів, розрахований для усіх бюджетів місцевого
самоврядування за допомогою універсальної формули.
 відбувається концентрація значних фінансових ресурсів у бюджеті об’єднаної
територіальної громади. Таким чином, з’являється потужний ресурс, спроможний
здійснювати помітний вплив на соціально-економічний розвиток об’єднаної
територіальної громади. При цьому зростає значення якісного планування розвитку
об’єднаної громади та спрямування ресурсів на вірно визначені в ньому пріоритети.
Зростання обсягу фінансових ресурсів, якими розпоряджаються органи управління
об’єднаної територіальної громади, приводить до підвищення ризиків несправедливого
їх розподілу або неефективного використання.
 чинне
законодавство,
яке
регламентує
функціонування
об’єднаних
територіальних громад, передбачає, що якість та доступність публічних послуг, що
надаються в об’єднаній територіальній громаді, не можуть бути нижчими, ніж до
об’єднання [2, c. 32-34].
Таким чином, об’єднання територіальних громад має низку позитивних наслідків
для управління місцевими фінансами: зростає спроможність місцевого самоврядування
в управлінні фінансовими ресурсами через збільшення можливостей залучати
висококваліфікованих фахівців до управлінських структур (кількість яких значно
зменшиться); зменшується чисельність адміністративного персоналу місцевих рад і
обсяг видатків на його утримання; підвищується конкуренція населених пунктів у межах
об’єднаної територіальної громади, що стимулює детінізацію економіки, зменшення
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корупції у сфері формування та використання бюджетних коштів, розподілі земельних
ресурсів, управлінні комунальним майном тощо; управлінські рішення щодо надання
більшої кількості суспільних послуг ухвалює об’єднана територіальна громада, а не
районна рада, що сприяє повнішому забезпеченню пріоритетів населення [3, с. 17-18].
Можна дійти висновку, що реформування місцевих органів самоврядування дає
нові можливості для перспективного ефективного розвитку сільських, селищних та
міських територій у регіонах України. Сьогодні кількість об’єднаних територіальних
громад постійно зростає, що є свідченням ефективного впровадження концепції
децентралізації на шляху до євроінтеграції. Водночас позитивним аспектом є той факт,
що рівень доходів бюджетів територіальних громад та об’єднаних територіальних
громад тепер може реально збільшитися майже вдвічі. Це дає можливість проводити
ефективну соціальну політику на місцях.
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СЕКЦІЯ 4
МЕХАНІЗМИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
ЕФЕКТИВНІСТЬ БАНКІВСЬКОГО ФІНАНСУВАННЯ У
КООПЕРАТИВНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН
Бобеляк О. В., Гаджула Д. І., Кабаровський А. І., магістри,
спеціальність «Міжнародні економічні відносини»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Семів С. Р.
Львівський торговельно-економічний університет
Кооперативний сектор світової економіки відіграє важливу роль у забезпеченні
високого рівня зайнятості населення, посилення продовольчої безпеки держав,
вирішення важливих соціально-економічних завдань. Особливо високу ефективність
демонструють кооперативні системи Євросоюзу, в яких кооперативи успішно
конкурують з провідними транснаціональними корпораціями на ринках товарів та
послуг. Важливою передумовою високих показників розвитку європейських
кооперативів є наявність дієвих механізмів банківського фінансування їх діяльності.
Однією з центральних проблем розвитку кооперативних систем Центральної та
Східної Європи, і зокрема України, є брак фінансових ресурсів. Тому питання
підвищення ефективності фінансування кооперативів порушується сьогодні на
загальноєвропейському та міжнародному рівні. Прикладом такої діяльності є
започаткування масштабної спільної інвестиційної програми Міжнародного
кооперативного альянсу (МКА) та британського банку The Cooperative Bank, який є
частиною найбільшого у світі споживчого кооперативу. У результаті реалізації цієї
програми 1 листопада 2011 р. було створено Кооператив глобального розвитку (GDC).
Сьогодні в європейському кооперативному русі спостерігається тенденція до
значного збільшення чисельності кооперативів, різноманітних їх видів і кількості
учасників. Станом на початок 2019 р. в найбільшому та найвпливовішому об’єднанні
„Європейські кооперативи”, до якого входять кооперативні спілки з 33 країн Європи,
налічувалося 84 кооперативних організації в 6 секторах економіки (близько 176 тис.
кооперативних підприємств, членами яких є 141 млн. осіб і в яких зайнято 4,7 млн. осіб).
Одним з факторів успішної діяльності кооперативів у ЄС є їх глибока інтеграція з
європейськими кооперативними банківськими групами, які забезпечують доступ до
дешевих кредитів навіть в умовах циклічних проявів глобальних фінансових криз. У
посланні генерального секретаря ООН від 4 липня 2009 р. зазначається, що в країнах, які
постраждали від фінансової кризи, кооперативні банки і кредитні союзи розширювали
свою діяльністю з надання кредитів, в той час як інші фінансові установи були вимушені
її скоротити. Це сприяло послабленню негативних наслідків заморожування
банківського кредитування для найбільш уразливих груп населення, підкреслюючи
важливе значення альтернативних моделей підприємницької діяльності і інституційної
різноманітності для життєздатності фінансової системи.
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В умовах глобалізації європейські кооперативні банки успішно конкурують з
транснаціональними банківськими групами, про що свідчать їх високі показники доходів
та активів, які були опубліковані МКА у рейтингу трьохсот провідних кооперативів світу
Global-300. Загалом сумарний оборот найбільших європейських кооперативних банків та
кредитних спілок у цьому рейтингу перевищує 400 млрд. дол. США, а найбільшим
кооперативним банком у Європі та світі є французький Crédit Agricole (оборот – 90,16
млрд. дол. США).
У сучасних умовах розвиток інтеграційних процесів у європейській кооперативній
банківській системі зміщується від рівня співпраці між окремими національними
кооперативними банками у фазу глобальної інтеграції на загальноєвропейському рівні.
Прикладами такої інтеграції на рівні ЄС є діяльність таких європейських кооперативних
банківських об’єднань, як Міжнародне об’єднання народних банків (Confédération
Internationale des Banques Populaires – СІВР) та Європейська асоціація кооперативних
банків (European Assotiation of Co-operative Bank – ЕАСВ). Європейська асоціація
кооперативних банків об’єднує понад 3 тис. банківських відділень, 81 млн
індивідуальних учасників та обслуговує 209 млн. споживачів банківських послуг. Як
свідчить діяльність цієї організації, кооперативний банківський сектор відіграє важливу
роль у процесах інтеграції фінансових ринків ЄС, координації міжнародної співпраці
національних кооперативних систем, підвищенні рівня їх конкурентоспроможності та
представленні інтересів на загальноєвропейському рівні.
Діяльність кооперативних банківських груп Західної Європи, і особливо Австрії та
Німеччини, відіграла вагому роль у процесах трансформації та розвитку кооперативних
систем у країнах Центральної та Східної Європи. Одним із лідерів в економічному
співробітництві з кооперативними об’єднаннями центрально-східноєвропейських країн є
Австрійський кооперативний союз імені Шульце-Делітча, який є об’єднанням
Австрійської спілки виробничих, товарних та сервісних кооперативів і потужної
транснаціональної кооперативної банківської групи – Спілки народних банків
(Volksbanken Verbund). У звітах Австрійського кооперативного союзу починаючи з кінця
90-х років постійно зазначається, що міжнародна інтеграція та активізація міжнародного
співробітництва, зокрема з кооперативними спілками країн Східної та Центральної
Європи, є пріоритетним напрямом розвитку кооперативного об’єднання.
Зокрема, це стосується співпраці у сфері фінансування виробничої і ремісничої
сфер (особливо створення пекарень та кондитерських підприємств, діяльності
підприємств із виробництва будівельних матеріалів), будівництва об’єктів готельного
бізнесу, надання лізингових та консалтингових послуг, трансформації кооперативних
банківських систем Чехії, Словаччини, Угорщини, Польщі та Словенії та сприяння їх
вступу в Міжнародне об’єднання народних банків (CICP). Австрійський кооперативний
союз відкрив мережу філій універсальних банків (на базі кооперативних банків) у
Словаччині, Угорщині, Словенії, Хорватії, Чехії з метою обслуговування та інвестування
в кооперативний сектор економіки цих країн. Там (а також у Польщі) засновано спільні
підприємства (виробничі, торговельні, лізингові, консалтингові, страхові тощо) та інші
форми підприємств спільно з кооперативами перерахованих країн. Зокрема, у Братиславі
створено спільне австро-словацьке підприємство Koop-Konsult-Internationale, яке надає
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консалтингові послуги, особливо щодо розвитку та трансформації діяльності
кооперативів.
Таким чином, досвід країн ЄС переконливо доводить, що суттєвим фактором
успішної діяльності кооперативних банківських систем в умовах глобалізації є
використання існуючої єдності міжнародного кооперативного руху і його економічного
та соціального потенціалу. В сучасних умовах стратегічною метою для підприємств та
організацій кооперативного сектору економіки України повинно стати максимальне
використання можливостей співробітництва з провідними європейськими банківськими
групами та об’єднаннями, яке б спрямовувалося на посилення переваг та потенційних
можливостей кооперації, підвищення організаційно-економічної ефективності операцій
на внутрішньому та зовнішньому ринках.
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АНАЛІЗ КРЕДИТУВАННЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ
Беркацький Б. Л., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Сич О. А.
Львівський національний університет імені Івана Франка
Кредитування виступає однією з найважливіших банківських операцій, тому
банківські кредити відіграють значну роль в процесах фінансування розвитку ринкової
економіки, задовольняючи тимчасову потребу одних суб’єктів у додаткових коштах за
рахунок їх тимчасового надлишку в інших. Основою фінансової стабільності і ринкової
стійкості банківських установ виступає правильна та ефективна організація банківського
кредитування, розробка гнучкої системи управління кредитним операціями.
Управління кредитною діяльністю банку, ефективне використання його кредитного
потенціалу, формування оптимального для нього кредитного портфеля, чітку
організацію всього кредитного процесу покликана здійснювати кредитна політика
банків, тобто кредитна політика визначає основні напрями кредитного процесу,
пріоритети, принципи та цілі певного банку на кредитному ринку (стратегія кредитної
діяльності) та передбачає застосування конкретних фінансових та інших інструментів,
що використовуються в процесі реалізації кредитних угод (тактика банку щодо
організації процесу кредитування). Головною метою розробки ефективної кредитної
політики є контроль над ризиками під час ефективного розміщення кредитних ресурсів
для отримання максимального доходу від кредитних операцій [1].
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Кредитна політика банку ‒ це стратегія і тактика банку щодо спрямування коштів
на кредитування клієнтів банку (позичальників) на основі принципів кредитування.
Основними етапами розроблення кредитної політики: формування цілей кредитування,
визначення стандартів кредитування, розроблення вихідних документів [2].
Кредит є засадничою економічною категорією, що пояснюється його
багатогранністю та тісним зв’язком з іншими економічними категоріями, такими як
товар, виробництво, гроші тощо. У вузькому розумінні банківський кредит – це форма
руху позичкового капіталу між банком як кредитором та іншими економічними
суб’єктами як позичальниками [2].
Загальний обсяг кредитних вкладень у 2018 році збільшився на 72% до 1116 млрд.
грн. у порівнянні з 2017 роком. Протягом 2015-2016 рр. темпи зростання кредитних
вкладень мали стійку тенденцію до уповільнення. На динаміку кредитних вкладень
істотно вплинули кризові події останніх років, коли банки значно знизили свою
кредитну активність. До початку 2014 р. швидшими темпами зростали довгострокові
кредити, надані юридичним особам, порівняно із короткостроковими. Частка
довгострокових кредитів у портфелі юридичних осіб за 2013 р. зросла від 55,3% до
58,7%, а за 2014 р. зменшилася до 57,5%. Станом на 01.01.2017 р. довгострокові кредити
в портфелі юридичних осіб становили 51,3%, а на 01.01.2019 – 49,9% [3]. В цілому,
частка кредитів юридичних осіб не знизилась, через врахування непрацюючих кредитів.
Також слід зауважити, що хоча банківська система України за підсумками 2016
року отримала чистий збиток у розмірі 223 млн грн, вже у 2018 році банківська система
почала демонструвати прибутки, а саме 10 млрд грн. (по платоспроможних банках).
Станом на 1 січня 2019 року обсяг наданих кредитів становить 1116 млрд. грн., в тому
числі кредити фізичним особам склали 197 млрд. грн., а юридичним особам 919 млрд.
грн. Під час кризи 2008 року та в 2009-2010 рр. в країні збанкрутували 12 банків. Всього,
починаючи з 2014-го, регулятор прийняв рішення про виведення з ринку 88 банків. Через
банкрутство 50-ти банків в 2014-2015 роках банківська система України втратила 230
млрд. грн. або 9% ВВП України. Однак, рішучі кроки НБУ та націоналізація ряду банків,
в тому числі Приватбанку, дозволила стабілізувати ситуацію. Тенденції у 2019 році
свідчать про подальше зменшення кількості банків через політичну та соціальну
нестабільність. Адже банківське кредитування для розвитку потребує досягнення умов
макроекономічної рівноваги.
При визначенні особливостей кредитування юридичних осіб банками України, слід
звернути увагу на якість кредитного портфелю, частку негативно класифікованих
активів та частку прострочених кредитів у загальному кредитному портфелі. Вперше за
останні роки обсяг проблемних кредитів знизився нижче рівня 50% і на 1 вересня 2019
року становить 49,3% по системі в цілому, причому у державних банках – це 50%, в
іноземних – 35%, у вітчизняних приватних – 20% кредитного портфеля.
Також слід відмітити, що на кредитному ринку України склалася певна структура
кредитного портфелю, яка характеризується наступним чином: станом на 31.12.2018 р.
частка наданих кредитів юридичним особам склала 84,3%, а фізичним особам відповідно
15,7% [2].
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Іноземні банки – лідери ринку за активами, 45%, державні банки займають друге
місце з 35% частки на ринку, а приватні - останнє місце з 20% ринку. Кількість банків у
групі іноземних банків в Україні у 2019 році – 21, приватних – 51, державних - 6.
Порівняння України з Польщею є не випадковим. Україну та Польщу поєднує
спільна історія та одинакові вихідні можливості після розпаду радянської імперії та її
соціалістичного табору у 90-их роках минулого століття. З того часу Польща значно
випередила Україну. Зараз це – найбільша економіка в Центральній та Східній Європі.
Польська банківська система характеризується високою стабільністю та стійкістю.
Польський орган фінансового нагляду (Komisja Nadzoru Finansowego - KNF) відповідає
за державний нагляд за національним фінансовим ринком. Інституцією, відповідальною
за управління процесом гарантування вкладів, є Фонд гарантування банків (Bankowy
Fundusz Gwarancyjny - BFG). Органом, відповідальним за макропруденційний нагляд, є
Комітет фінансової стабільності (Komitet Stabilności Finansowej - KSF), до складу якого
входять Національний центральний банк Польщі (NBP), Міністерство фінансів, а також
згадані вище Комісія (KNF) та Фонд (BFG)[4].
Наприкінці 2018 року польський банківський сектор складався з 32 комерційних
банків, 543 кооперативних банків та 31 відділення кредитних установ. Також у 2018 році
активи польського банківського сектору становили 442,92 мільярда євро (1896,2 млрд.
злотих). Вартість загального балансу зросла на 6,7% порівняно з попереднім роком.
Розмір банківського сектора, відносно ВВП, залишається досить низьким порівняно з
іншими економіками ЄС (89,6% на кінець 2018 року), і цей показник залишився
незмінним з 2017 року.
Кредитний портфель відіграє домінуюче місце в загальних активах (54,7% у 2018
році). Протягом останніх чотирьох років спостерігається швидше зростання в
корпоративному банкінгу, аніж у роздрібному каналі збуту банківських продуктів.
Проблема іпотечних кредитів у іноземній валюті, що з’явилась у 2008 році, досі існує,
але цей портфель зменшується з кожним роком. Зважена кредитна політика дозволила
банкам підтримувати частку проблемних кредитів позики на відносно низькому рівні 6,8%.
2018 рік характеризувався швидким зростанням депозитів домогосподарств, які
становлять 72% усіх депозитів нефінансового сектору. Співвідношення депозитів
нефінансового сектору до ВВП було оцінено приблизно в 54,7%. Однак частка
довгострокових депозитів є доволі обмеженою, а строкова невідповідність з боку
кредитів та депозитів є значною.
У 2018 році польські банки досягнули показника рентабельності власного капіталу
(ROE) = 8,3% та рентабельності активів (ROA) = 0,80%. Ці результати були близькими
до результатів 2017 року (ROE=8,5%, ROA=0,78%)[4].
На основі проведеного вище аналізу можна зробити наступні висновки. Банківська
система Польщі, в якій рівень насиченості економіки кредитами значно нижчий, ніж у
інших країнах ЄС, стабільно продовжує нарощувати як обсяги кредитування економіки,
так і рівень доходів комерційних банків. В той же час, рентабельність українських банків
залишається проблематичною.
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Особливістю кредитування в банківській системі Польщі є низький рівень
токсичних кредитів в порівнянні з українською ситуацією. В той же час, специфікою
польського кредитного ринку є існування кооперативних банків та превалювання
кредитів фізичних осіб (особливо іпотечних) над кредитами юридичних осіб.
Дослідження показало, що українська банківська система, особливо її кредитний
сектор, рухається в бік здешевлення кредитування з одного боку, та підвищення вимог
до кредитоспроможності позичальника з іншого. Саме в поєднанні цих двох чинників
вбачається майбутній фундамент до розвитку кредитування в Україні.
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Науковий керівник: к.е.н., доц. Перепьолкіна О. О.
Львівський торговельно-економічний університет
Електронні платіжні системи, або системи електронних платежів (англ. electronic
payment systems), призначені для здійснення платіжних операцій у інтернеті. За
допомогою платіжної системи можна здійснювати розрахунок за товари та послуги
проектів і сервісів. Наприклад, оплачувати мобільний зв'язок, комунальні послуги,
кабельне або супутникове телебачення, послуги провайдерів, покупки в інтернетмагазинах. Електронні гроші як платіжний засіб існує винятково в електронному вигляді,
тобто у вигляді записів у спеціалізованих електронних системах [1, с. 124].
Серед переваг електронних платіжних систем простота і низька вартість комісії.
Електронні гроші не потрібно друкувати, задіюючи для цього величезні виробничі
потужності, робочу силу, сировину, що пов’язано з великими витратами. Також їм
властива простота зберігання. Засоби електронних платіжних систем зберігаються в
електронному вигляді, їм не потрібна упаковка, грошові сховища, транспортування,
охорона та інші фактори, необхідні для забезпечення ходіння паперових грошей. Крім
того, електронні гроші не можуть пропасти, як кошти на банківських рахунках у разі
банкрутства фінансової установи. Також електронні гроші характеризуються високою
портативністю. Електронні гроші, незалежно від сум, не володіють габаритами (обсягом,
вагою і т.д.) на відміну від традиційних банкнот і монет. У електронних грошей
відсутній поділ на номінали. Завдяки електронному характеру засобів EPS відсутня
проблема підбору потрібної суми, здачі при здійсненні платежів і т.п. Електронні гроші
не потрібно перераховувати – цю функцію здійснюють алгоритми платіжних систем, які
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практично не помиляються. Кошти на електронних гаманцях, зважаючи на відсутність їх
фізичної форми, не зношуються, не рвуться, дряпаються і т.д. Електронними грошима
легко розраховуватися за товари та послуги в інтернеті або відправляти їх в якості
приватних переказів. Операція перерахування займає лічені хвилини, а кошти надходять
до одержувача практично миттєво, у тому числі і між країнами. Електронні гроші можна
перевести, не знаючи імені, прізвища, паспортних даних та номерів банківських
рахунків одержувача, достатньо знати номер електронного гаманця. Електронні платіжні
системи застосовують різні сучасні способи захисту проведення платежів і збереження
коштів на електронних гаманцях. Виключаються всі можливі злочини, які можуть бути
пов’язані з поводженням готівки (грабежі, крадіжки і т.д.).
Основними недоліками електронних грошей є [2, с. 794]:
1. Відсутність досконалої законодавчої бази. У більшості країн, в т.ч. в
пострадянських країнах відсутні дієві методи правового регулювання обігу електронних
грошей. Завдяки цьому електронні платіжні системи часто використовуються як засіб
для ведення тіньового бізнесу, ухилення від податків і т.п.
2. Необхідність підключення до інтернету для проведення розрахунків. Електронні
гроші можна перераховувати тільки за допомогою всесвітньої мережі. У багатьох
випадках для цього потрібно ще спеціальне програмне забезпечення (тобто при його
відсутності, наприклад, на іншому комп’ютері неможливо здійснити платіж).
3. Необхідність достатнього рівня підготовки. Створення електронного гаманця,
введення/виведення електронних грошей, проведення платежів – все це вимагає певного
рівня знань. Людина, яка слабко володіє інтернетом або не володіє ним взагалі, може
допустити певні помилки, а вони, в свою чергу, можуть обернутися втратою грошових
коштів.
4. Кошти на електронних гаманцях можуть бути заблоковані. Багато ЕПС
залишають за собою таку можливість, з якою користувач погоджується при підписанні
оферти. У випадку блокування, навіть якщо вона сталася не з вини користувача,
повернути гроші з електронного гаманця дуже складно, іноді – неможливо. 5.
Необхідність зберігати паролі, використовувати мобільний телефон. У більшості
випадків з метою безпеки проведення розрахунків аккаунт учасника ЕПС прив’язується
до його номера мобільного телефону, підтвердження всіх операцій здійснюється через
СМС. Крім того, необхідно пам’ятати і зберігати паролі доступу, іноді їх може бути
кілька. При втраті пароля або номера мобільного телефону відновлення доступу може
бути проблематичним.
6. Персоналізація даних для проведення великих розрахунків. Для можливості
здійснювати операції з електронними грошима в більш великих сумах (іноді це вже,
наприклад, від 100 доларів) необхідно проходити процедуру персоналізації, тобто,
надавати в платіжну систему скан копію паспорта та при необхідності інші документи.
7. Введення/вивід коштів досить дороге. Щоб перевести традиційні гроші в
електронні і навпаки, необхідно заплатити певні комісії: банкам, обмінним пунктам,
платіжним терміналам і самим платіжним системам. Розмір комісій у сукупності може
досягати 5% і більше, що досить багато в порівнянні, наприклад, з безготівковими
розрахунками в банках або отриманням / відправкою грошових переказів.
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8. Немає широкого застосування. Хоч обороти електронних платіжних систем
стабільно ростуть, електронні гроші ще не знайшли повсюдного широкого застосування.
Їх приймають до оплати навіть не всі інтернет магазини. Тобто, далеко не факт, що ви
завжди зможете оплатити потрібний вам товар або послугу електронними грошима.
9. Можливі проблеми з платіжними системами. Електронні платіжні системи
можуть відчувати всілякі труднощі, які відіб’ються на всіх їхніх учасниках. Приміром, в
2013 році за рішенням правоохоронних органів були заблоковані рахунки посередника
Webmoney в Україні, у зв’язку з чим курс віртуальної гривні різко впав, а всі операції з
нею стали дорогими і важко здійсненними.
10. Можливі випадки шахрайства. У сфері електронного грошового обігу діє
чимало шахраїв, які намагаються зламати електронні гаманці або обманним шляхом
змусити власника самого перевести їм гроші. Причому, зловити такого шахрая дуже
складно, практично нереально. Що ж, як бачите, електронні гроші мають як ряд
беззаперечних переваг, так і ряд недоліків. Користуватися такими грішми, чи ні – ваша
особиста справа, однак, якщо ви заробляєте гроші в інтернеті, або тільки мрієте це
робити – вам необхідно використовувати електронні гроші в своїй роботі.
Недосконалість правового регулювання обігу електронних грошей на
законодавчому рівні породжує можливість шахрайства, кримінального використання та
сприяє виникненню ризиків втрати коштів користувачами послуг платіжних систем
електронних грошей. Ризик неплатоспроможності або банкрутства емітентів може
вплинути на довіру користувачів до електронних грошей взагалі. Для запобігання
кримінальному використанню електронних грошей, виражених в іноземній валюті, при
розрахунках або транскордонних переказах, необхідна уніфікація національного
законодавства із існуючим законодавством відповідних країн на базі єдиних принципів
регулювання та норм відповідних міжнародних відносин, а також проведення з цих
питань ефективної правоохоронної діяльності різних держав у рамках їх суверенних
юрисдикцій.
Основні цілі законодавчого регулювання повинні бути спрямовані на:
– формування правового середовища регулювання обігу та використання
електронних грошей, уніфікованого із нормами законодавствами, в першу чергу ЄС,
Великої Британії та США;
– розвиток ефективних та мало затратних технологій надання фінансових і
платіжних послуг;
– забезпечення користувачам захисту від шахрайства та недобросовісної діяльності;
– запобігання використанню електронних грошей у кримінальних цілях.
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МЕХАНІЗМИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
УКРАЇНИ
Мамчур К. О., бакалавр,
спеціальність «Маркетинг»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Куцик В. І.
Львівський торговельно-економічний університет
Необхідною умовою стабільного, збалансованого розвитку економіки України та її
інтеграції у світове господарство є потужна банківська система. Перш за все, це
зумовлено тим, що за умов слабкого розвитку фондового ринку та небанківських
фінансових установ банківська система України є найбільшим офіційним фінансовим
посередником, що задовольняє потреби реального сектору економіки та населення
країни у фінансових ресурсах.
В умовах постійних економічних трансформацій на фінансових ринках вітчизняні
банки проходять серйозну перевірку часом. Збільшення іноземних капіталовкладень та
швидка зміна умов функціонування спонукають банківську систему до постійного
пошуку шляхів забезпечення її стійкості та конкурентоспроможності.
Погіршення структури банківського ринку Структура банківського ринку за
власністю банків є несприятливою для розвитку української економіки. Домінуючу
частку на банківському ринку і з боку акумуляції ресурсів економіки, і з боку
розміщення їх в активах займають банки з іноземним капіталом, включаючи банки з
російським капіталом. За станом на 01.10.2017 в сукупному статутному капіталі
банківської системи велику частку (50%) займають банки з іноземним капіталом,
включаючи частку (21%) банків з російським капіталом. Також за роки кризи відбулась
експансія державних банків, частка їх статутного капіталу становить 40%, українських
приватних банків – 10%. Ринок активів на 59% належить банкам з іноземним капіталом,
з них 15% - банкам з російським капіталом. Державні банки контролюють 28% активів,
банки з приватним українським капіталом – 13%. У структурі кредитування економіки
банки з іноземним капіталом мають домінуючу частку 67% (включаючи частку 19%
банків з російським капіталом); державні банки – 19%; банки з приватним українським
капіталом – 14%.
Структура банківського ринку за розмірами банків стає більш гомогенною, що
посилює системні ризики: за два роки частка малих банків у статутному капіталі
банківської системи зменшилась з 13% до 6%, а великих збільшилась з 58% до 75%. У
результаті виведення банків з ринку відбулоcь зниження конкуренції на банківському
ринку. Подальше виведення банків може поглибити структурну проблему української
економіки – її олігополізацію та підвищення концентрації банківського капіталу, зокрема
банків з іноземним капіталом, включаючи банки з російським капіталом. Це загострює
системні ризики для національної безпеки України.
Виведення банківських установ країни з ринку мало негативний вплив на реальний
сектор економіки, зокрема, через погіршення фінансового стану підприємств реального
сектору економіки, які мали поточні та депозитні рахунки в цих банках, масове
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скорочення персоналу, що працює у реальному секторі економіки, а також позначилось
на зменшенні обсягів капіталу банківської системи.
Першочергові механізми розвитку банківської системи, економіки і суспільства в
цілому:
 призначення професійних та незалежних членів Ради НБУ, які б забезпечували
підвищення прозорості дій НБУ і його підзвітності суспільству;
 введення законодавчих норм, які б унеможливлювали прийняття Правлінням
НБУ рішень з питань, які відносяться до компетенції і повноважень Ради НБУ, у разі
відсутності Ради НБУ;
 введення норм щодо надання членам Ради НБУ права бути присутніми на
засіданнях Правління з правом дорадчого голосу; в
 ведення норм щодо обов’язкових наслідків звернень Ради НБУ до Президента та
Верховної Ради України щодо незадовільної діяльності Правління, невиконання
рекомендацій Ради НБУ щодо реалізації Основних засад грошово-кредитної політики;
 введення норм щодо дострокового звільнення з посади Голови НБУ у разі
висловлення недовіри з боку Президента або Верховної Ради України;
 встановлення заборони для НБУ змінювати вимоги до формування
регулятивного капіталу та інші істотні правила діяльності банків частіше, ніж раз на рік;
обмеження повноважень НБУ щодо віднесення банку до категорії неплатоспроможних
виключно випадками справжньої фінансової неплатоспроможності;
 встановлення обов'язку НБУ забезпечувати оприлюднення інформації про
підстави ухвалення рішень щодо неплатоспроможності банку та відкликання банківської
ліцензії, разом з інформацією про вжиті НБУ заходи з метою недопущення цього;
 відновлення скасованої практики проведення правової експертизи нормативноправових актів НБУ Міністерством юстиції України;
 перегляд вимог щодо мінімального розміру статутного капіталу та порядку
проведення докапіталізації банків;
 вирішення питання проблемних активів у банківській системі (створення
санаційного банку для управління проблемними активами, створити інститут «Єдиного
державного реєстру крупних позичальників».
На основі вищевикладеного можна зробити висновок, що основними напрямами
діяльності подолання проблем розвитку банківської системи України повинні стати:
- збільшення присутності іноземного капіталу в національній банківській системі
має відбуватися з урахуванням усіх позитивних і негативних чинників, потенційних
ризиків.
- підвищення якості та конкурентоспроможності банківських послуг шляхом
заміщення готівкових розрахунків на безготівкові платіжні інструменти;
- підвищення рівня капіталізації банківського сектора за допомогою залучення
додаткового акціонерного капіталу.
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Петик Л. О., к.е.н., доцент,
Шира В. В., магістр,
спеціальність «Управління та адміністрування»
Львівський національний університет імені Івана Франка
Наслідками поширення фінансово-економічних криз є зростання проблем із
нарощенням банківського капіталу та зниження ліквідності переважної більшості
банківських установ. Нова редакція положень «Міжнародної конвергенції визначення
капіталу та стандартів капіталу: нові підходи» («Базель ІІІ») була розроблена у відповідь
на світову фінансову кризу 2008 року, яка показала необхідність посилити вимоги до
капіталу банків, збільшуючи їхню ліквідність. Його метою є посилення регулювання,
нагляду та управління ризиками банківського сектору.
Основними вимогами до капіталу банків відповідно до «Базель-ІІІ» є:
1. Підвищення вимог до достатності капіталу. Акціонерний капітал має зрости з 2
до 4,5%; капітал першого рівня збільшиться з 4 до 6%; вимоги до сукупного капіталу
залишились на рівні 8%. Що стосується системно важливих банків, то для них
запроваджено додаткові вимоги до капіталу у розмірі від 1 до 2,5%, тобто для них
цільове значення достатності капіталу може підвищитися до 15,5%.
2. З метою покриття збитків, пов’язаних із негативними змінами у фінансовому і
економічному середовищі, передбачено формування (понад нормативне значення
нормативу достатності основного капіталу) буферів капіталу , а саме:
 буфер запасу (консервації) капіталу розміром 2,5%, що збільшує вимоги до
сукупного капіталу з 8 до 10,5%, за капіталом 1-го рівня – з 4 до 8,5%, а за акціонерним
капіталом з 2 до 7%,
 контрциклічний буфер у розмірі від 0 до 2,5%, тобто вимоги щодо сукупного
капіталу уже збільшуються до 13%.
3. Усі відрахування з капіталу повинні здійснюватися з обсягу капіталу першого
рівня.
4. Встановлені обов’язкові параметри контролю за ризиком ліквідності:
– коефіцієнт ліквідного покриття – банки повинні мати ліквідні активи, які б на
100% покривали короткострокові зобов’язання банків терміном менше місяця;
– коефіцієнт чистого стабільного фінансування – характеризує наявність
довгострокових джерел фінансування і розраховується на один рік;
– коефіцієнт левериджу – відношення обсягу капіталу першого рівня до сукупних
активів, зважених з урахуванням ризику на рівні 3% [1].
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Важливим напрямом змін є нові стандарти управління ліквідністю, підвищення
покриття короткострокової ліквідності – «Базель ІІІ» визначає вимоги до ліквідності,
стандарти ліквідності, мінімальні вимоги до ліквідності, систему моніторингових
інструментів [2].
Основними недоліками стандартів «Базель ІІІ», на нашу думку, є наступні:
- достатньо жорстоке регулювання банківської діяльності викликає загрозу щодо
зростання економіки країни;
- наслідками запровадження нових стандартів, згідно із думкою експертів, буде
зниження середніх світових значень темпів зростання ВВП на 0,04 % упродовж 4,5 років;
- нові вимоги можуть призвести до зниження прибутковості банківського сектору
та, відповідно, збільшити вартість позичкових ресурсів;
- з метою відповідності встановленим вимогам, банківським установам необхідне
додаткове вливання значного обсягу коштів;
- у міжнародних стандартах недостатньо розвинута наглядова складова, оскільки
лише посилення вимог до банківського капіталу не забезпечить фінансової стійкості
банківської системи. Таким чином, окрім підвищення нормативів капіталу, банківським
установам необхідно запроваджувати заходи щодо покращення якості активів та
вдосконалення ефективності роботи менеджменту.
Підвищення нормативів регулювання капіталу в стандартах «Базель ІІІ» отримало
неоднозначну оцінку з боку окремих міжнародних регуляторів та самих суб’єктів
регулювання. Особливо це стосується підвищення частки акціонерного капіталу першого
рівня з 2% до 4,5% [3]. Тому впровадження даних пропозицій може викликати певні
труднощі щодо досягнення необхідного рівня капіталу навіть серед досить
капіталізованих банківських установ США та Європи.
Що стосується України, то можна констатувати наступне:
 на сьогодні банківська система відповідає рекомендаціям «Базель І» та лише деякі
банківські установи реалізували стандарти «Базель ІІ». Щодо пропозицій «Базель ІІІ», то
їх частково запровадити зможуть лише ті банки, які володіють іноземним капіталом;
 збільшення обсягу статутного капіталу до 500 млн. грн.. для значної кількості
банків є нереальними;
 для формування буферів капіталу основним регулятором не визначено самого
рівня надмірної кредитної активності банків та розрахунку ризиків, що пов’язані із ним.
 враховуючи складність процесу адаптації банківської системи України до вимог
Базель ІІІ, НБУ доцільно сформувати певну «дорожню карту» поетапного переходу до
вимог Базельського комітету.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ
СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Плазова А. В., бакалавр,
спеціальність «Економіка»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Перепьолкіна О. О.
Львівський торговельно-економічний університет
Ефективно функціонуюча банківська система забезпечує життєдіяльність
економічного організму держави та створює передумови для позитивних тенденцій в
господарстві. Стійкість банківської системи обумовлюється ступенем її капіталізації,
станом ліквідності, загальним рівнем довіри до неї з боку суб‘єктів господарювання та
населення. Особливої уваги та підтримки вимагає процес формування міцної банківської
системи в умовах макроекономічної нестабільності, коли негативними тенденціями
охоплено не лише вітчизняні, а й світові фінансові ринки.
Основними проявами дестабілізації національної економіки на сучасному етапі є
загальний спад виробництва, в першу чергу промислового, наслідком чого є різке
уповільнення темпів економічного зростання; погіршення інвестиційного клімату та
відтік іноземного капіталу; розкручування інфляційної спіралі, що відбувається, з одного
боку, через надмірно великі видатки держбюджету на забезпечення неадекватних
соціальних програм, які (видатки) виглядають особливо дивно на фоні
загальноекономічної стагнації, а з іншого – внаслідок різкого зростання цін на
енергетичні ресурси, що є невід’ємною складовою собівартості будь-якого виробництва;
банкрутство багатьох підприємств, яке призводить до скорочення кількості робочих
місць і зростання армії безробітних. Усе зазначене не могло не торкнутися банківської
системи, що в повному обсязі відчула негативні прояви дестабілізаційних процесів.
Банківська система – основна ланка кредитно-фінансової системи, невід’ємна
частина структури ринкової економіки. Банківські системи різних країн відрізняються,
але можна виділити два типи їх побудови, а саме однорівневу та дворівневу. Однорівнева
система передбачає горизонтальні зв'язки між банками, здійснення уніфікованих операцій,
тут усі банки перебувають на одній ієрархічній лінії. Дворівнева система характерна для
країн ринкової економіки, складається з двох рівнів: верхній рівень -центральний банк;
нижній рівень – інші банки.
Структуру банківської системи України визначає Закон «Про банки і банківську
діяльність» [1]. Вона складається з Національного банку України та інших банків, що
створені і діють на території України. Банки в Україні створюються у формі акціонерного
товариства, товариства з обмеженою відповідальністю або кооперативного банку.
Державний банк – це банк, сто відсотків статутного капіталу якого належить державі.
Стан і проблеми розвитку вітчизняної банківської системи традиційно викликають
інтерес не лише профільних фахівців і політиків, а й ЗМІ, тим більше що з початком
російської агресії проти України у 2014. Тому характерною ознакою нинішнього етапу
розвитку української банківської системи, на яку звернули увагу вітчизняні ЗМІ, є
перехід від збиткової до прибуткової роботи. Зокрема, повідомляється, що в січні – липні
поточного року сукупні доходи комерційних банків України становили 108,9 млрд проти
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101,6 млрд грн за січень – липень минулого року. Витрати ж комерційних банків України
за цей період скоротилися зі 101,8 млрд до 99,1 млрд грн. У результаті за січень – липень
2018 р. українські комерційні банки в цілому отримали сукупний прибуток у обсязі 9,7
млрд проти 223 млн грн збитку за аналогічний період 2017 р. [2].
До основних факторів розвитку банківської системи України належать:
1) банківський сектор здійснює комплексний вплив на функціонування фінансової
сфери шляхом нормалізації механізму розподілу фінансових ресурсів, забезпечення
обігу грошової маси та економічної стабілізації. Проте необхідно враховувати, що в
кризових умовах економіка та банківська система можуть посилювати негативний
взаємовплив;
2) сучасний стан функціонування банківської системи України характеризується
наявністю ряду негативних факторів, до яких відносяться: військово-політична
нестабільність, загальноекономічна дестабілізація, зниження довіри населення до
банківського сектору та продуктів, що пропонують його суб’єкти;
3) діяльність НБУ у сфері регулювання банківської системи можна
охарактеризувати за наступними напрямами: «оздоровлення» банківського сектору
шляхом виводу з ринку недієздатних банків; реалізація політики інфляційного
таргетування, основним завданням якої є забезпечення інфляційної стабільності та більш
ефективної координації дій НБУ з відповідальними структурами; накладення санкцій на
банки, які є дочірніми відділеннями російських державних банків;
Для вирішення актуальних проблем банківського сектору та нормалізації його
функціонування необхідним є:
– застосування системи заходів, спрямованих на загальноекономічну стабілізацію.
В рамках цих заходів першочерговим є створення умов для курсової стабілізації
національної валюти; нівелювання або мінімізація впливу політичних процесів на
економіку за рахунок превентивних та протекційних заходів; посилення контролю за
процесом розподілу й використання бюджетних коштів; залучення незалежних
міжнародних експертів для надання консультацій стосовно стабілізації вітчизняної
економічної та фінансової сфери;
– повернення довіри до банківського сектору. Для цього потрібне безумовне
відшкодування вкладів у проблемних банках за рахунок ФГВФО; підвищення рівня
інформаційного забезпечення з боку комерційних банків; оптимізація мережі
банківських відділень відповідно до регіональних потреб; посилення відповідальності
власників та керівників банків за проведення операцій з пов’язаними особами; реалізація
індивідуальних депозитних програм;
– підвищення ефективності діяльності НБУ у сфері контролю та регулювання
банківської системи. Для цього необхідним є постійний моніторинг з боку НБУ кризових
явищ на мікро- і макрорівнях, насамперед тих, що можуть торкнутися України;
формування та використання необхідних додаткових резервів як на рівні НБУ, так і на
рівні комерційних банків завчасне інформування НБУ банків другого рівня відносно
необхідності вживання запобіжних заходів; перехід банківської системи на новий,
встановлений НБУ рівень Перегляд діючого механізму рефінансування; посилення
контролю за проблемними банками.
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Реалізація запропонованих заходів дозволить мінімізувати вплив негативних
факторів у короткостроковій перспективі та створить умови для прискореного розвитку
банківської системи України у майбутньому.
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Інноваційно-інвестиційна стратегія розвитку банку являє собою довгострокову та
перспективну програму, що здійснює формування та реалізацію інноваційних переваг,
які повинні мати відображення в позитивних якісних змінах інвестиційного процесу.
При створенні інноваційно інвестиційної стратегії необхідно дотримуватися
наступних вимог: послідовність (стратегія не повинна містити суперечливих завдань та
заходів); узгодженість (передбачення реакції на зовнішнє середовище та зміни у ньому);
забезпечення переваг (підтримка та посилення конкурентних переваг в інноваційно
інвестиційній сфері); здійсненність (передбачення надмірних витрат та проблем, які
неможливо розв’язати).
Успішна реалізація інноваційно-інвестиційної стратегії можлива за дотримання
таких умов:
- узгодженість розмірів інвестицій та виявлення необхідності інновацій та
можливих обсягів залучення інвестицій;
- визначеність терміну реалізації завдань інноваційно-інвестиційної стратегії;
- оптимальне поєднання очікуваного рівня прибутковості від вкладання інвестицій в
інновації та потенційних ризиків і невизначеності майбутнього періоду;
- узгодженість запланованих інвестицій інноваційної спрямованості із
загальноекономічними умовами;
- визначення реальних часових рамок, необхідних для впровадження нововведень,
які дають змогу залучати інвесторів, які усвідомлюють їх цінність [1].
Виходячи з єдиного методологічного підходу до організації стратегічного
управління у банку, розробка інноваційно-інвестиційної стратегії повинна базуватися на
загальних принципах:
- розробка стратегії є безперервним процесом розвитку та вдосконалення діяльності
банку;
- забезпечення зростання вартості банку шляхом створення нових можливостей як
для клієнтів так і для банку;
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- не можна намагатися стати «всім для кожного», необхідно зробити акцент на
найважливіших на даний момент цілях;
- універсальних стратегій не буває, вони завжди унікальні;
- стратегія повинна орієнтуватися на майбутнє, а не на минуле чи сьогодення;
- реалізація стратегії вимагає адекватних внутрішніх змін у банку (бізнес-процесів,
оргструктури, персоналу);
- зміст стратегії повинен безперервно адаптуватися до змін ринку банківських
послуг;
- розробка та реалізація стратегії – це творчий процес, який здійснюється всім
колективом банку при провідній ролі топ-менеджерів [2, с. 7-8].
При формуванні інноваційно-інвестиційної стратегії розвитку банку необхідно
враховувати основні цілі його розвитку:
- збільшення прибутковості та операційної ефективності; зростання частки банку на
окремих сегментах ринку банківських продуктів і послуг;
- розширення спектру банківських продуктів та послуг; збільшення рівня
лояльності та задоволеності клієнтів;
- оптимізація бізнес-процесів банку;
- географічне розширення сфери банківського бізнесу [3, с. 171].
Більшість цілей повинні відповідати декільком обов’язковим умовам, серед яких:
конкретність, вимірність, взаємоузгодженість, досяжність та визначеність у часі. Після
врахування окреслених цілей постає питання про шляхи їх досягнення через
конкретизацію завдань, заходів, виконавців, строків, тобто власне про розробку
інноваційно-інвестиційної стратегії розвитку банку.
Інноваційно-інвестиційні стратегії розвитку банку (використання сильних сторін
банку для збільшення можливостей) дозволяють активно створювати конкурентні
переваги, на відміну від інших типів, мають захисний характер і спрямовані на
утримання стратегічних позицій. Вони повинні чутливо реагувати на нові можливості та
загрози, що виникають із зміни загальної соціально-економічної ситуації та її впливу на
фінансовий стан банку, пріоритетних потреб клієнтів, дій конкурентів, розвитку
досліджень та прогресу ІТ- технологій тощо. Важливим моментом у формуванні
інноваційно-інвестиційної стратегії розвитку банку є процес її реалізації, оскільки він
передбачає внесення постійних змін у її складові.
Отже, формуючи власну інноваційно інвестиційну стратегію, сучасний банк
висуває цілі та визначає шляхи їх досягнення, які в умовах активної конкурентної
боротьби неодмінно повинні бути пов’язані із застосуванням інноваційно-інвестиційних
рішень.
Cписок використаних джерел:
1. Наконечна О. С. Формування та реалізація інноваційно-інвестиційної стратегії стійкого розвитку
підприємства / О. С. Наконечна // Економiка та держава № 4/2015. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.economy.in.ua/pdf/4_2015/12.pdf.
2. Алавердов А. Р. Стратегический менеджмент в коммерческом банке: учеб. / А. Р. Алавердов. – М.: Маркет
ДС, 2007. – 576 с.
3. Єгоричева С. Б. Інноваційна діяльність комерційних банків: стратегічні аспекти : монографія / С. Б.
Єгоричева; Полтавський університет економіки і торгівлі. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2010. – 348 с.

154

УДОСКОНАЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ
КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Серафінський Марцін, магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: д.е.н., проф. Васильців Т. Г.
Львівський торговельно-економічний університет
Важливу роль у забезпеченні суб’єктів бізнесу кредитними ресурсами відіграє
банківська система, яка покликана здійснювати розрахунки між фізичними особами,
суб’єктами господарювання та державою, забезпечувати залучення коштів вкладників, їх
подальше надання позичальникам в якості кредитних ресурсів, обслуговувати боргові
зобов’язання підприємств, забезпечуючи фінансову-економічну стабільність держави та
її соціальний розвиток.
Варто зауважити, що в Україні функціонує дворівнева банківська система, яка
складається з Національного банку України, що виконує функції головного регулюючого
органу системи, здійснює грошово-кредитну політику та займає провідне місце в
регулюванні всієї фінансової системи країни, та банків другого рівня, взаємодія між
рівнями будуються у двох площинах – по вертикалі й по горизонталі відповідно до
положень Закону України «Про банки і банківську діяльність». Від ефективного
функціонування якої залежать результативність грошово-кредитного регулювання
економіки, ефективність кредитно-розрахункового обслуговування господарського
обороту тощо.
Сьогодні вітчизняна банківська система є одним з найрозвиненіших секторів
фінансово-кредитного ринку, зокрема, на неї припадає понад 90 % фінансових послуг в
Україні. Водночас у 2014–2015 рр. банківська система України зіткнулася із найбільш
глибокою кризою за часи свого існування, внаслідок чого чотири роки поспіль фіксує
збитки. Основною причиною збиткової діяльності банків є погіршення якості їх
кредитного портфеля через незадовільний фінансовий стан значної кількості
позичальників та погіршення їх платіжної дисципліни внаслідок комплексу негативних
чинників, зокрема, повільних темпів відновлення промислового виробництва,
погіршення стану ринку праці, зниження платоспроможного попиту населення. Більше
того, скорочується кількість працюючих банків, що, з одного боку, формує передумови
економічного відновлення шляхом очищення банківської системи України від
проблемних, непрозорих, недостатньо капіталізованих банків, а з іншого, посилює
фінансову дестабілізацію в країні, оскільки втрати клієнтів збанкрутілих банків
погіршують їх фінансовий стан та ділові очікування.
Як результат, скорочення фінансово-ресурсної бази банків обумовило замороження
кредитної активності. Внаслідок чого, банківська система значною мірою перестала
виконувати покладену на неї функцію фінансово-кредитного забезпечення реального
сектору економіки, натомість здійснюється кредитування переважно короткострокових
проектів, пов’язаних із торгівлею та переробкою. Тоді як високі процентні ставки
унеможливлюють кредитування проектів з довготривалим періодом реалізації. В свою
чергу політика НБУ полягала у підвищенні облікової ставки з 6,5 % у 2013 р. до 14,0 % у
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2014 р. та 30,0 %, починаючи з березня 2015 р. За результатами перегляду розміру
облікової ставки станом на 7 вересня 2018 р. її затверджено на рівні 18 %. Проте таке
зниження облікової ставки майже не вплинуло на активізацію процесів кредитування
реального сектору економіки.
Додатковим негативним чинником, який призводить до збільшення дефіциту
кредитних ресурсів для реального сектору, є перерозподіл тимчасово вільних коштів
банків з кредитного портфеля у портфель боргових цінних паперів держави та
кредитування дефіциту державного бюджету та НБУ шляхом купівлі ОВДП та
короткострокових депозитних сертифікатів, оскільки високі процентні ставки, які
пропонує держава, суттєво знижують зацікавленість банків у кредитуванні реального
сектору економіки. При цьому, загальна сума інвестицій банків на придбання обох цих
фінансових інструментів становила на 1 січня 2014 р. 91 млрд грн, на 1 січня 2018 р. –
316 млрд грн.
Високі ризики кредитної діяльності через нестабільну вартість грошей в умовах
високої інфляції і невизначеної курсової динаміки, дефіцит фінансових ресурсів через
високу частку проблемних кредитів банків, ускладнений доступ до зовнішніх ринків
капіталу та відплив депозитів з банківської системи значно звужує джерела
фінансування підприємств реального сектору економіки, тоді як в умовах розгортання
кризових процесів потреби його у фінансово-кредитній підтримці істотно зросли. При
цьому, сектор середнього і малого підприємництва традиційно належить до найбільш
ризикованих позичальників, тому вимоги до забезпечення за такими банківськими
кредитами жорсткі, а процентна ставка – висока.
За таких умов, ключовим пріоритетом НБУ та комерційних банків у
середньостроковій перспективі має бути відновлення кредитування підприємств
реального сектору економіки, які відіграють системну роль у ринковій економіці,
поєднуючи реалізацію суто економічних завдань – виробництва товарів і послуг,
утворення фінансового ресурсу тощо, а також соціальних – створення робочих місць,
забезпечення доходів працюючого населення, реалізації трудового потенціалу нації.
Разом з тим, у період подолання кризових економічних процесів забезпечити розвиток
такого високоризикованого напряму кредитування без державної підтримки практично
неможливо.
У компетенції держави щодо удосконалення параметрів функціонування фінансовокредитного сектору лежить вирішення низки завдань, по-перше, формування необхідних
інституційних умов стимулювання кредитування реального сектору економіки і, подруге, забезпечення бюджетної фінансової підтримки, потрібної для відновлення
процесу кредитування банками вітчизняних підприємців. Зокрема, першочергово
необхідно забезпечити поступове зниження рівня облікової ставки як чинника
здешевлення кредитних ресурсів. Крім того, важливо досягти позитивного рівня
процентних ставок НБУ відносно прогнозованої базової інфляції внаслідок
впровадження режиму інфляційного таргетування, який уможливлює забезпечення
низької та стабільної інфляції в Україні, що, в свою чергу, дає змогу банкам
прогнозувати середньострокові відсоткові ставки та приймати кредитні рішення з
урахуванням таких прогнозів.
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З метою активізації кредитування банками корпоративних позичальників існує
гостра необхідність обмеження продажу комерційним банкам державних цінних паперів,
зокрема, боргових облігацій Уряду, депозитних сертифікатів «овернайт», що відволікає
вільні фінансові ресурси банківської системи від кредитування підприємств реального
сектору економіки.
Одним з інструментів активізації кредитування реального сектору слід вважати
структурне рефінансування надійних системних банків з метою подальшого
спрямування цих коштів підприємствам реального сектору економіки, ключовим
принципом якого має стати залежність обсягів та вартості кредитів, наданих НБУ
комерційних банкам, від обсягів та якості кредитів, що надаються банками
підприємствам реального сектору економіки. На рівні НБУ необхідно розробити перелік
індикаторів ефективності та механізму контролю реалізації таких схем.
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЮ
ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКУ
Цмоканич Н. М., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Рущишин Н. М.
Львівський торговельно-економічний університет
Кредитно-інвестиційна діяльність банків має суттєве значення як для економіки
країни в цілому, так і для самих банків. Кредитно-інвестиційній діяльності банків
дозволяє акумулювати фінансові ресурси фізичних і юридичних осіб та розмістити їх в
привабливі інвестиційні проекти, що в свою чергу вплине на розвиток реального сектору
національної економіки та соціальної сфери. Для окремого банку кредитно-інвестиційна
діяльність сприяє зростанню доходів, прибутків та розширення участі в капіталі інших
суб’єктів господарювання.
Досягнення результативності кредитно-інвестиційна діяльності банку можливе при
ефективному управлінні. До основних етапів управління кредитно-інвестиційної
діяльності банку відносять:
а) розробка кредитно-інвестиційної політики банку;
б) зменшення витрат та збільшення доходів і прибутків банку від кредитноінвестиційної діяльності;
в) підвищення ефективності кредитної та інвестиційної діяльності банку;
г) мінімізація рівня ризиків банку в процесі здійснення кредитно-інвестиційної
діяльності.
Кредитно-інвестиційна політика банку як основа процесу управління кредитами та
інвестиціями визначає пріоритети в процесі інвестування та розвитку кредитних
відносин, з одного боку і функціонування кредитно-інвестиційного механізму – з
другого. За допомогою кредитно-інвестиційної політики створюються необхідні загальні
передумови ефективної праці персоналу банку і прийняття раціональних рішень.
Правильна організація процесу банківського кредитування та інвестування, розробка
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ефективної та гнучкої системи управління кредитними та інвестиційними операціями –
основа фінансової та ринкової стабільності банків [1, с. 235].
Кредитно-інвестиційна політика банку включає формування системи цільових
орієнтирів кредитно-інвестиційної діяльності, вибір найбільш ефективних способів їх
досягнення. У організаційному аспекті вона виступає як комплекс заході щодо
організації і управління кредитно-інвестиційною діяльністю, направлених на
забезпечення оптимальних об'ємів і структури кредитно-інвестиційних активів,
зростання їх прибутковості при допустимому рівні ризику. Найважливішими
взаємозв'язаними елементами кредитно-інвестиційної політики є стратегічні і тактичні
процеси управління кредитно-інвестиційною діяльністю банку [2, с. 16].

Рис. 1. Механізм управління кредитно-інвестиційною діяльністю банку [3]
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До основних елементів ефективного механізму управління кредитно-інвестиційною
діяльністю банку відносять:
- мету, завдання, принципи і функції, які притаманні кредитно-інвестиційній
діяльності;
- форми, методи та інструменти, що дозволяють сформувати і використовувати
кредитно-інвестиційний потенціал;
- умови і чинники впливу на управління кредитно-інвестиційною діяльністю;
- етапи реалізації кредитно-інвестиційної діяльності банку;
- умови зростання вартості банку.
Сучасний механізм управління кредитно-інвестиційною діяльністю банку
відображає основні складові процесу управління та взаємозв’язки між ними, що
безпосередньо впливають на задоволення інтересів власників, працівників і клієнтів
банку (рис. 1). Даний механізм управління забезпечить не тільки зростання обсягів та
прибутковості кредитно-інвестиційної діяльності банку, а й суттєво вплине на вартість
банківського бізнесу.
До основних чинників впливу на зростання вартості банку в процесі управління
кредитно-інвестиційною діяльністю відносять: вплив конкурентного середовища,
позиція банку на ринку банківських продуктів і послуг, вимоги НБУ та інших
наглядових органів держави, зміна власників банку та прагнення щодо збільшення
вартості їх частки у капіталі банку.
Отже, кредитно-інвестиційна діяльність банку є важливим джерелом його розвитку.
Якість управління кредитно-інвестиційною діяльністю, в свою чергу, залежить від
ефективного механізму управління, його власників, професіональних топ-менеджерів;
рівня кредитно-інвестиційного потенціалу банку; розробленої стратегії і тактики
кредитно-інвестиційної діяльності та рівня конкуренції на банківському ринку.
Cписок використаних джерел:
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дискурс: міжнародний збірник наукових праць. Випуск 3. – Тернопіль: Крок, 2014. – С. 234-237.
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КОМПЛАЄНС-РИЗИКИ В БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Черненко Л. О. (Єндоренко Л. О.), аспірант,
Науковий керівник: д.е.н., проф., Вовчак О. Д.
ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Київ
Останнім часом в економічній літературі та практичній діяльності особливу уваги
почали приділяти розробленню та вдосконаленню систем уникнення ризиків у
банківській діяльності. Комплаєнс у більшості розвинених країн світу став
інструментом, який покликаний забезпечити фінансову стійкість банківських установ та
допомогти уникнути втрат від невідповідності роботи банків внутрішнім та зовнішнім
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стандартам. У вітчизняній банківській діяльності нині йде орієнтація на ризикорієнтований підхід та розвиток систем комплаєнс-ризику.
Історія комплаєнс у банківському секторі офіційно починається у 2005 році, з
оприлюдненням 10 Принципів організації комплаєнсу в банківських інституціях,
розроблених Базельським комітетом з банківського нагляду у документі «Комплаєнс і
його функції в банках». У серпні 2008 року, на основі трирічного досвіду імплементації
системи комплаєнс в зарубіжних країнах, Базельським комітетом з банківського нагляду
було видано опитувальник «Імплементація принципів комплаєнс». У 2015 році
Базельський комітет з банківського нагляду визначив комплаєнс дев’ятим принципом
серед Принципів Корпоративного управління.
Діяльність банківської установи завжди пов’язана із численними ризиками, що
зумовлені необхідністю дотримання багатьох вимог, стандартів, нормативів та етичних
норм. Невідповідність діяльності банку сукупності встановлених правил може
спричинити незворотні наслідки як для самого банку, так і для його клієнтів та
партнерів. Комплаєнс-контроль виник у відповідь на посилення ризиків у діяльності
вітчизняного банківського бізнесу.
Процес розвитку комплаєнс у банках України активізувався із приходом на
банківський ринок міжнародних банківських груп, які приділяли комплаєнс значну
увагу. Також впровадженню комплаєнс посприяв процес «очищення» банківської
системи від неплатоспроможних банків та закріплення в нормативних документах
Національного банку України вимог щодо створення та функціонування системи
комплаєнс.
За своєю сутністю комплаєнс передбачає дотримання банком законодавчих актів,
ринкових стандартів та вимог внутрішніх документів банку, а комплаєнс-ризик є
ризиком юридичних санкцій, фінансових збитків або недоотримання запланованих
доходів чи втрат, втрати репутації внаслідок невиконання банком встановлених вимог.
До основних причин появи комплаєнс-ризиків у банківській діяльності можна
віднести такі:
– недоліки в організації системи внутрішнього контролю банку;
– недосконалість програмного забезпечення;
– недостатній рівень підготовки та кваліфікованості працівників банку;
– невиконання працівниками банку встановлених вимог;
– відсутність незалежності підрозділу комплаєнс та достатніх ресурсів для його
ефективної діяльності.
Стимулом для розвитку комплаєнс є також високий рівень корупції в Україні. За
даними міжнародної організації Transparency International, рівень корупції в Україні є
одним із найбільших у світі. У всесвітньому рейтингу Україна у 2018 році посіла 120
місце серед 180 країн. Такий стан речей змушує розглядати корупцію як одну із загроз
діяльності будь-якої організації, у тому числі банку, а комплаєнс – як інструмент для
такої боротьби [1].
Для якісного управління комплаєнс-ризиками банк має використовувати усі
доступні джерела отримання інформації:
– дані з бази внутрішніх подій операційного ризику;
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– зведені дані щодо скарг клієнтів;
– інформацію, отриману в результаті звернень до підрозділу комплаєнс;
– звіти внутрішніх та зовнішніх аудиторів;
– дані, отримані від НБУ тощо.
Щодо офіційних веб-сайтів, присвячених комплаєнсу, їх має лише половина банків,
які сьогодні діють в Україні. Водночас серед тих банків, які мають цю сторінку, тільки
21 банк має форми для онлайн повідомлень про факти неприйнятної поведінки
працівника банку, з них лише 9 надають можливість анонімного повідомлення. Дії
банків виглядають формально щодо вищенаведеного [2].
Що стосується оцінки комплаєнс-ризиків, то для її удосконалення в банках,
необхідно керуватися такими принципами:
– принцип мінливості. Будь-який банк у результаті допущених помилок у
фінансовій та управлінській сферах може стати жертвою кризи. Тому банку необхідно
бути готовим здійснювати діагностичні заходи;
– принцип об’єктивності. Аналітик, який оцінює вірогідність зниження рівня
ризиків, а також виникнення кризової ситуації, повинен робити це на основі певної
методики аналізу, а не своїх суб’єктивних міркувань;
– принцип конфіденційності. Результати діагностики ймовірності настання кризи
та зниження фінансової стійкості повинні бути комерційною таємницею банку, щоб не
викликати негативну реакцію клієнтів, партнерів, контрагентів та інвесторів;
– принцип коректності в інтерпретації результатів. Результати аналізу та
рекомендації щодо забезпечення діяльності банку повинні бути чіткими та зрозумілими,
щоб уникнути неправильного їх розуміння і, як наслідок, помилкових дій з боку
керівництва;
– принцип альтернативності варіантів розвитку. Розвиток подій в умовах
нестабільності зовнішнього середовища практично завжди має альтернативний
імовірнісний характер. Тому необхідно розробити декілька варіантів антикризових
заходів і мати в запасі відповідні ринкові стратегії, як мінімум оптимістичну, найбільш
вірогідну та песимістичну.
Для якісного оцінювання кожного з комплаєнс-ризиків є доцільним створення так
званого реєстру функціональних ризиків, який за структурою має бути сформований
досить детально з висвітленням характерних ознак їх прояву та можливих наслідків
впливу на банк.
Комплаєнс-ризики мають прямий зв’язок із правильністю організації здійснення
внутрішніх бізнес процесів, зокрема, щодо протидії легалізації коштів, одержаних
злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, що є додатково одним із предметів
інспектування в межах системи управління операційним ризиком.
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СЕКЦІЯ 5
НАПРЯМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА
РОЗВИТОК СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА В УКРАЇНІ
Басюк О. О., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: д.е.н., проф. Черкасова С. В.
Львівський торговельно-економічний університет
Фінансове посередництво визначається як процес непрямого інвестування, при
якому фінансові посередники позичають кошти у тих, які їх заощадили і, у свою чергу,
надають позики іншим [3, с. 32]. Проте таке визначення не охоплює всього різноманіття
діяльності фінансових посередників, які надають не лише позики, а й здійснюють
інвестиції у фінансові активи. Деякі автори визначають сутність фінансових
посередників через виконувані ними функції [2, с. 37].
Українське законодавство не містить прямого визначення фінансового
посередництва, однак оперує поняттям «фінансова установа», під яким розуміється
юридична особа, яка надає одну чи декілька фінансових послуг та яка внесена до
відповідного реєстру. До фінансових установ належать банки, лізингові компанії, довірчі
товариства, страхові компанії, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи,
виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг [1]. На мою думку,
найбільш містким визначенням є наступне: фінансове посередництво – система
опосередкованого фінансування, що полягає у залученні фінансових ресурсів з метою їх
подальшого розміщення у фінансові активи. Достатньо повно, на мій
погляд,
взаємовідносини між базовими суб’єктами фінансового ринку та фінансовими
посередниками продемонстровані на рис. 1.
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Рис. 1. Загальна схема фінансового посередництва
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Під час взаємодії з клієнтами фінансові посередники виконують такі функції: 1.
Акумуляція
заощаджень
окремих
господарських
одиниць
з
подальшим
диверсифікованим реінвестуванням їх в різноманітні проекти; 2. Суттєве скорочення
трансакційних витрат базових суб’єктів грошового ринку (витрати на проведення
реклами, створення інформаційних систем, забезпечення оціночно -аналітичних заходів
тощо); 3. Збалансування попиту і пропозиції на фінансові активи в межах ринку
капіталів; 4. Мінімізація і перерозподіл фінансових ризиків між інвесторами, що мають
різні ступені схильності до ризику (від повного неприйняття ризику – до повної
схильності до ризику – два крайні полюси); 5. Збільшення дохідності позичкових
капіталів, особливо зосереджених у дрібних власників, завдяки зменшенню фінансових
ризиків, скороченню витрат на здійснення фінансових операцій та відкриттю доступу до
великого, високодохідного бізнесу.
Посередники мають можливість сконцентрувати значну кількість невеликих
заощаджень і спрямувати їх на фінансування великих, високодохідних операцій та
проектів. Використовуючи ряд ефектів та концепцій (ефект масштабу, концепція
схильності до ризику, вартість грошей в часі, концепція трансакційних витрат тощо),
фінансові посередники виконують одне із головних завдань- спрямовують рух капіталу
(заощаджень) до економічно найефективніших споживачів за допомогою різних
інструментів. Комбінація інструментів фінансового ринку дозволяє надавати широкий
спектр фінансових послуг. Таким чином, існує декілька підходів до визначення категорій
«фінансові посередники» і «фінансове посередництво», кожен з яких пояснює лише
окремі аспекти явища, залишаючи актуальним питання щодо ідентифікації поняття у
вітчизняній термінології та визначення його широти.
Значення діяльності фінансових посередників знаходить своє безпосереднє
вираження у процесах фінансування суб'єктів економічної діяльності. Така діяльність
сприяє підвищенню ефективності функціонування економіки та її розширеному
відтворенню.
Діяльність фінансових посередників забезпечує певні переваги (вигоди) як для
власників заощаджень, так і для позичальників вільного капіталу:
- можливості для кожного окремого заощаджувана або інвестора оперативно
розмістити вільні кошти у дохідних активах, а для позичальника оперативно
мобілізувати фінансові ресурси для ведення господарської діяльності;
- зменшенні вартості фінансових операцій, пов'язаних із акумулюванням та
позичанням вільного капіталу, розміщенням його у дохідних активах, що досягається за
рахунок «ефекту масштабу»;
- збільшенні прибутковості інвестиційного капіталу завдяки мінімізації фінансових
ризиків, скороченню витрат, можливості об'єднання невеликих капіталів для здійснення
великих інвестицій;
- зменшенні фінансових ризиків для суб'єктів ринку завдяки наявності широкої
інформаційної бази у посередників, здійсненню ними диверсифікації діяльності та
застосуванню спеціальних систем страхування ризиків;
- наданні додаткових послуг кредиторам і позичальникам капіталу.
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Згідно з вітчизняним законодавством фінансових посередників виокремлюють у дві
групи: банківські (універсальні, інвестиційні, спеціалізовані) та небанківські установи.
Цю систему класифікації чітко можна віднести до суб’єктної. У основі критерію поділу
лежить участь у формуванні грошової пропозиції. Так, різновидами небанківських
фінансових посередників є страхові компанії, пенсійні фонди, інститути спільного
інвестування, кредитні спілки, довірчі товариства, брокерські компанії, дилерські
контори.
Відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України Державної
служби статистики [4] вітчизняні фінансові корпорації розподіляються на два рівні,
кожен з яких включає певні підсектори. Зокрема, на першому рівні виокремлюють:
Національний банк України; інші депозитні корпорації; інші фінансові посередники (за
виключенням страхових компаній та недержавних пенсійних фондів); допоміжні
фінансові установи; страхові компанії та недержавні пенсійні фонди. На другому рівні
фінансові корпорації розподіляють залежно від об’єкта контролю (крім НБУ): державні;
приватні; фінансові корпорації під іноземним контролем.
Таким чином, саме перший рівень являє собою своєрідну та функціонально
орієнтовану класифікацію фінансових посередників. Зауважимо, що дане тлумачення
фінансового посередництва є «широким» підходом, тому що включає допоміжні
фінансові установи, біржі тощо.
Підсумовуючи, можна констатувати, що однією з причин відсутності єдиної
класифікації фінансових посередників є різниця в рівнях економічного розвитку різних
країн світу. Крім того, відмінність між класифікаціями фінансових посередників у
різних країнах пояснюється відсутністю єдиного тлумачення категорії «банківська
установа», а також єдиного класифікаційного критерію суб’єктів фінансового
посередництва.
Пріоритетна роль банків у фінансову посередництві не перешкоджає активній
діяльності та розвитку у більшості розвинутих країн небанківських фінансових установ
та підвищенню їх ролі на ринку фінансових послуг.
В Україні процес становлення небанківських фінансових установ, ще не
завершився, продовжується процес вдосконалення інституційної структури
небанківського фінансового посередництва. Світовий досвід свідчить про те, що на
окремих ринках фінансових операцій діяльність небанківських фінансових установ може
виявитися більш ефективною, ніж діяльність банків.
Список використаних джерел:
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ВЕЛИКІ МІСТА ЯК ЦЕНТРИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ
РЕГІОНІВ
Жабинець О .Й., к.е.н., доцент,
науковий співробітник відділу просторового розвитку
ДУ «Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього НАН України»
Соціально-економічний розвиток та конкурентоспроможність України та її регіонів
значною мірою визначається процесами активізації залучення прямих іноземних
інвестицій (далі – ПІІ) та їх ефективним використанням. За статистикою, найбільші
обсяги іноземного інвестування надходять в економіку великих міст як центрів ділової
активності та концентрації інвестиційного потенціалу регіону, а інвестиційна діяльність
виступає важливим фактором економічного та інноваційного розвитку.
Аналіз тенденцій та внеску великих міст Західного регіону України у залучення ПІІ
протягом 2012-2017 рр. свідчить, що м. Івано-Франківськ різко виділяється на фоні
інших обласних центрів Західного регіону України, демонструючи протягом
аналізованого періоду не тільки суттєве збільшення своєї частки в регіоні (на 25% пт.),
але й значний приріст у залученні інвестицій (161,8%), тобто більш ніж в 2,5 рази (рис.
1). Найбільш значні обсяги прямих іноземних інвестицій у 2017 р. (за нашими
розрахунками це майже 55% загальнообласного обсягу ПІІ) було вкладено у промислові
підприємства м. Івано-Франківська.

Рис. 1. Тенденції та частка великих міст Західного регіону України
у залученні ПІІ протягом 2012-2017 рр.
Джерело: розраховано та побудовано за [1]

На жаль, в усіх інших аналізованих містах спостерігаємо спад інвестиційної
діяльності з найбільшим показником 57,2% в м. Луцьк. Таким чином можемо
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стверджувати, що внесок мм. Львів, Луцьк та Чернівці у залучення ПІІ своїх регіонів у
2017 р. в порівнянні із 2012 р. різко скоротився.
За часткою прямих іноземних інвестицій у структурі зовнішньоекономічної
діяльності аналізованих міст Західного регіону України у 2017 році (рис. 2)
спостерігаємо знову ж таки беззаперечне лідерство м. Івано-Франківська (48,3%) зі
значним відривом від інших обласних центрів Західної України. Аутсайдерами за даним
показником є мм. Луцьк та Чернівці, в структурі зовнішньоекономічної діяльності яких
залучення ПІІ складає менш ніж 8%.

Рис. 2. Частка прямих іноземних інвестицій у структурі зовнішньоекономічної
діяльності великих міст Західного регіону України у 2017 рр., %
Джерело: розраховано та побудовано за [1]

Лідерство м. Івано-Франківська підтверджується також рейтингом прозорості
інвестиційного сектору, за яким місто зайняло 1 позицію серед 100 найбільших міст
України, отримавши 15 балів із 20 можливих та випередивши такі міста як Київ і
Вінниця. Для досягнення максимального показника місту рекомендовано впровадити
електронні аукціони сезонної торгівлі, підключити місто до платформи, яка
допомагатиме відкрити власний бізнес, опублікувати перелік діючих регуляторних актів
та включити до членів виконавчого комітету підприємців [2].
Таким чином, проведене дослідження засвідчило, що на фоні загального спаду
інвестиційної активності у більшості великих міст їх внесок у залучення ПІІ своїх
регіонів протягом аналізованого періоду залишається досить значним. Серед
аналізованих міст найбільш інвестиційно привабливим є м. Івано-Франківськ, яке не
тільки забезпечило збільшення своєї частки в регіоні та у структурі
зовнішньоекономічної діяльності серед аналізованих міст, але й значний приріст у
залученні прямих іноземних інвестицій та визнано лідером в Україні за прозорістю
інвестиційного сектору.
Список використаних джерел:
1.
Державна служба статистики України: веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
2.
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ
ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ
Каспрук А. А., викладач фінансово-економічних дисциплін
Чернівецький кооперативний економіко-правовий коледж
Одним з найважливіших факторів економічного зростання країни є інвестиційна
діяльність. Завдяки залученню інвестицій створюються нові підприємства, з’являються
робочі місця із використанням високоефективної праці, оновлюється обладнання на
діючих підприємствах, запроваджуються інновації та розвивається інфраструктура
загалом. На сьогоднішній день інвестиції — це найбільш необхідна та актуальна форма
капіталовкладень, що дозволяє реалізувати масштабні виробничі проекти та забезпечити
структурні зміни в економіці України.
На активізацію інвестиційного процесу суттєво впливає стан інвестиційного
клімату в державі. Це питання є стратегічно важливим, оскільки інвестиції є основою
для розвитку як підприємств окремих галузей, так і економіки країни в цілому.
Інвестиційний клімат формується на загальнодержавному рівні. Інвестиційний клімат –
це сукупність соціальних, економічних, організаційних, правових, політичних,
соціокультурних передумов, що зумовлює привабливість і доцільність інвестування в ту
чи іншу галузь промисловості країни [1].
Від ефективності державної інвестиційної політики та наявності сприятливого
інвестиційного клімату залежить активність вітчизняних та іноземних інвесторів.
Для економіки України залучення інвестицій стало останнім часом все більш
актуальним. Держава не в змозі забезпечити надходження такого обсягу коштів, який
необхідно для прискореного соціально-економічного розвитку та виходу України на
новий технологічний рівень євроінтеграційних процесів. Низький рівень інвестиційної
діяльності України пов’язаний, насамперед, з незначною часткою довгострокових
кредитних вкладень, малими обсягами бюджетних вливань та відсутністю внутрішнього
ринку інвестицій. В умовах такого недофінансування економіки необхідний стрімкий
приплив іноземного капіталу.
Істотно покращити інвестиційну привабливість України можна, забезпечивши
реалізацію певного комплексу заходів законодавчого, виконавчого, стимулюючого та
контролюючого характеру. Ряд позитивних кроків у цьому напрямі вже здійснено.
Україна приєдналась до Декларації ОЕСР про міжнародні інвестиції і багатонаціональні
підприємства та набула членства в Інвестиційному комітеті ОЕСР, що дає суттєві
переваги для країни, а саме: свідчить про запровадження Україною міжнародних
стандартів здійснення інвестиційної діяльності; сприяє залученню прямих іноземних
інвестицій; поліпшенню конкурентного середовища та впливу на впровадження та
розповсюдження інновацій; сприяє реалізації принципів та стандартів соціальної
відповідальності бізнесу згідно з керівними принципами ОЕСР щодо ведення
відповідального бізнесу.
Поряд із тим, головними передумовами успішної інвестиційної діяльності
залишаються низький рівень інфляції в країні, передбачуваність рівня цін в економіці,
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політична та законодавча стабільність, відсутність злочинності та корупції, зрозуміла
система оподаткування та прибутковість від інвестицій.
Україна завдяки своєму достатньо суттєвому потенціалу, значним природним та
трудовим ресурсам, потенційній ємності внутрішнього ринку на даний час є країною із
вражаючим простором для інвестиційної діяльності розвинених країн світу.
Згідно з показниками міжнародних рейтингових агентств інвестиційна
привабливість України зростає, що сприяє зміцненню її авторитету на міжнародному
ринку.
У 2018 р. розмір надходження прямих іноземних інвестицій в Україну склав 2,5
млрд. доларів, що на 8% більше, якщо порівнювати з 2017 р. У січні-березні 2019 року в
економіку України іноземними інвесторами світу вкладено 587,6 млн. доларів США
прямих інвестицій. Особливістю таких інвестицій є те, що вони спрямовуються у вже
розвинені сфери економічної діяльності, що знижує ризики інвесторів [3]. Найбільші
обсяги надходжень прямих інвестицій спрямовувалися в такі галузі, як: фінансова та
страхова діяльність, промисловість, будівництво, сільське господарство, оптова та
роздрібна торгівля, транспорт. Головними інвесторами в Україну виступили Кіпр,
Нідерланди, Велика Британія, Німеччина, Австрія та Швейцарія.
Проте чи завжди така позитивна динаміка відчувається в реальному секторі
економіки — велике питання. В масштабах країни динаміка інвестицій визначає процес
розширеного відтворення, впливаючи на рівень національного доходу. Важливим
аспектом інвестицій є їхня спрямованість на майбутнє. На жаль, сьогодні залученню
інвестицій у довготривалі проекти української економіки заважають багато факторів.
Для якісного зрушення на краще, інвестори чекають політичної стабільності та
реального прогресу в боротьбі з корупцією, ефективної боротьби з контрабандою та
тіньовою економікою, судової та земельної реформи, вдосконалення інфраструктури,
створення умов для підвищення заробітної плати, прозорого податкового законодавства,
своєчасного відшкодування ПДВ та поліпшення бізнес-клімату України за кордоном.
Отже, лише за умови реалізації зазначених факторів можливе ефективне
запровадження у національну економіку інвестиційних потоків. Держава має впливати
на подальшу активізацію інвестиційних процесів, створюючи сприятливе середовище
для прибуткового функціонування капіталів у державі, причому однаковою мірою як для
вітчизняних, так і іноземних інвесторів [2].
Позитивний інвестиційний клімат сприяє вирішенню соціальних проблем,
забезпечує високий рівень зайнятості населення, дозволяє проводити модернізацію й
нарощування основних фондів підприємств, впроваджувати новітні технології тощо.
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СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОБ’ЄДНАНИХ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД РЕГІОНІВ
Кльоба С. М., аспірант,
спеціальність «Економіка»
Науковий керівник: д.е.н. Максимчук М. В.
ДУ «Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього НАН України»
Розвиток економіки супроводжується посиленням важливості ролі регіону в системі
національної економіки. В таких умовах раціональна розробка стратегії розвитку регіону
стає основою для прийняття ефективних управлінських рішень, визначення перспектив
розвитку регіону з урахуванням специфіки місцевих ресурсів та формування
ефективного механіму у напрямку забезпечення конкурентоспроможності об’єднаних
територіальних громад.
На нашу думку, створення конкурентоспроможної ОТГ можливе тоді коли, на
почачку створення і формування є чітко визначена стратегія розвитку конкретної
громади, а також обраний напрямок, або ніша, яку дана територіальна громада розвиває.
Стратегічне планування є однією з основних функцій стратегічного управління.
Воно являє собою процес прийняття управлінських рішень щодо стратегічного
передбачення, розподілу ресурсів, адаптації до зовнішнього середовища, внутрішньої
організації. Стратегічне планування розвитку регіонів відбувається з урахуванням їх
природно-ресурсного, економічного, науково-технічного, трудового потенціалу, а також
особливостей спеціалізації у виробництві товарів та послуг.
Стратегічне планування – це системна технологія обґрунтування та ухвалення
найважливіших рішень щодо місцевого розвитку, визначення бажаного майбутнього
стану території та способу його досягнення, що базується на ситуаційному аналізі
зовнішнього оточення території та її внутрішнього потенціалу і полягає у формуванні
узгоджених з територіальною громадою дій, на реалізації яких концентруються зусилля,
ресурси основ- них суб’єктів місцевого розвитку [1].
Щодо стратегічного планування об’єднаних територіальних громад, то стратегії
розвитку громади розробляють самостійно (на підставі методичних рекомендацій), а
також із залученням зовнішніх фахівців як на платній, так і на безоплатній основі.
Стратегія розвитку ОТГ сконцентрована на ключових, найбільш перспективних
напрямах, які виявлені на основі аналізу соціально-економічного потенціалу, сильних і
слабких сторін внутрішнього середовища території, можливих сприятливих чи
негативних зовнішніх впливів.
Планування розвитку території не обмежується підготовкою лише однієї стратегії, а
являє собою цілу низку планувальних документів, що мають формувати цілісну систему.
До базових складників такої системи планування територіального розвитку слід
віднести:
 стратегічні довгострокові плани соціально-економічного розвитку;
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 просторові плани територіального розвитку (генеральні плани міст і містобудівна
документація населених пунктів);
 середньострокові плани соціально-економічного розвитку території та цільові
програми розвитку окремих сфер діяльності;
 короткострокові програми соціально-економічного розвитку.
Стратегічний план надає місцевим жителям великі можливості для активної участі
в житті громади. Процес розробки стратегічного плану із залученням громадськості
допомагає сформувати у неї впевненість, що в її силах зробити що-небудь корисне для
свого міста, села, селища. Стратегічний план в сучасних умовах є ефективним
інструментом, що визначає адаптивний, стабільний характер територіального розвитку,
що створює у населення відчуття впевненості в завтрашньому дні. На відміну від
попередніх зразків планування стратегічний план є формою виразу внутрішньої
мотивації місцевого співтовариства до досягнення бажаної моделі майбутнього. Процес
стратегічного планування розвитку територій покликаний утримати територіальну
громаду від популістських настроїв і налаштувати її на реалістичну та об’єктивну оцінку
наявних ресурсів розвитку території. Стратегічний план одночасно розкриває потенціал,
накопичений старшим поколінням, і спирається на можливості молоді. Ідеї стратегічного
плану допомагають молоді сформулювати свої власні цілі життєвої самореалізації і
погоджувати свої життєві плани з планом територіального розвитку. Для системи освіти
стратегічний план є довгостроковим соціальним замовленням, для батьків –
перспективною основою для життєвого самовизначення їхніх дітей. Це є також
важливим аспектом стратегічного планування [2].
Отже в Україні створено нормативно-правову базу щодо формування нової
регіональної політики, яка відповідає європейським стандартам і базується на філософії
зміцнення конкурентоспроможності регіону шляхом залучення всіх регіональних
суб’єктів розвитку та використання ключових активів регіону. Важливим інструментом
досягнення цього є стратегічне планування.
Об’єднані територіальні громади, для яких питання конкурентоспроможності є не
менш важливими, ніж для регіону, повинні мати перспективне бачення власного
розвитку, що закріплюється в місцевій стратегії.
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ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Комар Н. В., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Магас Н. В.
ПрАТ «ВНЗ «МАУП»Львівський інститут»
Системна криза національного ринкового господарства, несе небезпеку діяльності
підприємствам, підвищує підприємницькі ризики і загрози із зовнішнього середовища. В
умовах системної кризи підприємствам необхідно враховувати потребу в інноваційних
ресурсах, які можуть гарантувати подальший розвиток, відрив від конкурентів.
Інтеграційні процеси в яких задіяна вся економіка України призводить до не
конкурентоспроможності багатьох підприємств, щоб вийти з цієї ситуації необхідні
зміни методів управління, розробка нових підходів і методик прогнозування,
нейтралізації ризиків і небезпек, які виникають із середовища їх функціонування. Для
здійснення цих завдань вітчизняним підприємствам потрібні додаткові фінансові
ресурси у вигляді інвестицій.
В економічній літературі поняття сутності й аналізу основних підходів оцінки
інвестиційної привабливості розглядалися у низці робіт відомих вітчизняних та
зарубіжних дослідників, зокрема І. О. Бланка, А. П. Іванова, Ф. В. Бандуріна, А.
Гайдуцького, О. М. Теліженка, С. С. Донцова та ін.
Однак, й досі залишаються недостатньо проробленими аспекти прийняття
якісних управлінських рішень щодо інвестування коштів. Зокрема, з питання
формування комплексної, адекватної та загальноприйнятної системи оцінювання
інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання.
У Законі України «Про інвестиційну діяльність» інвестиції трактуються як «усі
види майнових та інтелектуальних цінностей, котрі вкладаються в об’єкти
підприємницької та інших видів діяльності, в результаті яких створюється прибуток
(дохід) або досягається соціальний ефект» [1]. Інвестиції відповідно до вітчизняного
законодавства можуть існувати в грошовій або матеріальній формах, у формі
майнових прав та інших цінностей. З цього визначення випливає, що будь-яке
використання ресурсів потребує вкладення цінностей у вигляді людських,
матеріальних та фінансових ресурсів, тобто здійснення інвестицій.
Для визначення значення інвестицій у функціонуванні і розвитку економіки
доцільно розглянути поняття валових і чистих інвестицій.
Валові інвестиції являють собою загальний обсяг інвестованих коштів у певному
періоді, спрямованих на нове будівництво, придбання засобів виробництва і на приріст
товарно-матеріальних запасів. Чисті інвестиції – це сума валових інвестицій,
зменшена на суму амортизаційних відрахувань у певному періоді.
К. В. Ізмайлова, щоб адекватно зрозуміти саме поняття «інвестиційна
привабливість
підприємства»,
пропонує
вивчити
господарську
діяльність
підприємства, а основну увагу зосередити на показниках майнового стану,
фінансової стійкості, ліквідності, ділової та ринкової активності. На підставі їх
розрахунку й визначається показник інвестиційної привабливості підприємства [2].
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І. П. Мойсеєнко пропонує застосовувати визначення, що інвестиційна
привабливість підприємства – це рівень задоволення фінансових, виробничих,
організаційних, та інших вимог чи інтересів інвестора щодо конкретного підприємства,
яке може визначатися чи оцінюватися значеннями відповідних показників, у т.ч.
інтегральної оцінки [3].
Управління інвестиційною діяльністю підприємства передбачає наукове
обґрунтування рішень пов’язаних з інвестиціями. Методом обґрунтування цих
рішень і інструментом контролю за їх виконанням є економічний аналіз. У сучасних
умовах зміст і мета економічного аналізу інвестиційної діяльності полягає в оцінці
інвестиційної привабливості суб’єкта господарювання, виявленні ефективних шляхів її
реалізації, що відповідає основним напрямам управління інвестиційними процесами
на підприємствах.
Важливим фактором інвестиційної привабливості є ступінь гарантованості,
надійності та своєчасності досягнення цілей інвестора, основними з яких виступають:
отримання прибутку у довгостроковій перспективі; отримання контролю над
підприємством (наприклад, постачальником ресурсів); отримання спекулятивного
прибутку (за рахунок швидкої зміни курсу цінних паперів підприємства).
Інвестиційна привабливість окремого підприємства повинна включати:
- загальну характеристику підприємства;
- характеристику технічної бази підприємства;
- номенклатуру продукції, що випускається;
- виробничу потужність, характеристику рівня її використання, оцінку можливостей
її нарощування;
- місце підприємства в галузі, на ринку, рівень його монопольності, концентрації
його продукції на ринку;
- характеристику системи управління, встановлення її відповідності сучасним
умовам господарювання;
- статутний фонд, власники підприємства, ціна акцій, переваги та недоліки існуючої
організаційно-правової форми, доцільність її зміни;
- обсяг прибутку та напрямки його використання, рівень самофінансування
діяльності;
- структуру витрат на виробництво, рівень капіталоємності та ресурсоємності
виробництва та продукції, можливості зниження витрат на одиницю продукції.
При управлінні інвестиційною привабливістю слід враховувати для кого
підприємство повинно бути привабливим, так як різні групи інвесторів надають
перевагу різним оціночним показникам. Так, фінансово-кредитні установи надають
перевагу оцінюванню фінансового стану; дрібні інвестори, а відповідно і фонди
спільного інвестування, – показникам віддачі акціонерного капіталу; стратегічні
інвестори вважають за потрібне бути обізнаними не тільки з цими двома аспектами
діяльності, а й із становищем внутрішнього середовища підприємства, переважно з
його слабкими сторонами, бо їх подолання в подальшому потребуватиме вкладення
нових коштів у відтворювальні процеси чи реструктуризацію [4].
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ
ЕНДОГЕННОГО ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД УКРАЇНИ
Лещух І. В., к.е.н., н.с.
відділу просторового розвитку
ДУ «Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього НАН України»
У сучасних умовах децентралізації влади важливим завданням є розвиток
спроможних громад, здатних вирішувати суспільні питання, які належать до їх
компетенції, та задовольняти потреби населення.
Чільне місце у соціально-економічному розвитку територіальної громади належить
її ендогенному фінансово-інвестиційному потенціалу. Існують різні точки зору щодо
визначення вказаного поняття, факторів його формування та методів оцінки.
Досліджуючи наявну наукову літературу, присвячену даному питанню, ендогенний
фінансово-інвестиційний потенціал територіальної громади нами трактується як
сукупність об’єктивних передумов (природних, економічних і соціальних) та внутрішніх
наявних ресурсів (фінансових, трудових і виробничих) необхідних для здійснення
фінансово-інвестиційної діяльності з метою досягнення сталого розвитку територіальної
громади.
Аналіз наукової літератури, присвяченої дослідженню формування та оцінювання
фінансово-інвестиційного потенціалу на різних рівнях управління, а також проведений
моніторинг наявної статистичної бази в розрізі ОТГ дозволили запропонувати авторську
методику оцінки ендогенного фінансово-інвестиційного потенціалу ОТГ (табл. 1).
Враховуючи, що наведені у табл. 1 показники є неоднорідними, тобто не
підлягають зіставленню та містять значні внутрішньорегіональні коливання, необхідним
є процес їх стандартизації, який забезпечить порівнянність та співставність сформованої
інформаційної бази.
Процедуру стандартизації доцільно здійснити, виходячи з позиції, що наведені
показники є показниками-стимуляторами (зростання їх значень позитивно впливає на
загальний рівень потенціалу ОТГ) або показниками-дестимуляторами (зростання їх
значень, відповідно, має негативний вплив) соціально-економічного розвитку.
За допомогою авторської методики оцінено фінансово-інвестиційний потенціал 85
громад України, з них – 60 ОТГ – із обсягом власних доходів бюджету на 1-го мешканця
в межах 1000-4000 грн; 25 ОТГ – із обсягом власних доходів бюджету на 1-го мешканця
в межах 4000-7000 грн.
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Таблиця 1
Показники оцінювання ендогенного фінансово-інвестиційного потенціалу
об’єднаної територіальної громади*
Складові інвестиційного потенціалу
Показники забезпеченості фінансовими ресурсами
Власні доходи місцевого бюджету, в розрахунку на 1 мешканця, тис. грн.
Обсяг капітальних інвестицій, в розрахунку на 1 мешканця, тис. грн.
Кількість суб’єктів господарювання, які розташовані на території громади, але
сплачують ПДФО до бюджету за місцем реєстрації головного підрозділу, в
розрахунку на 1 тис. наявного населення
Середньомісячна заробітна плата працівників, зайнятих на суб’єктах
господарювання, що здійснюють діяльність в ОТГ, грн.
Середньомісячна заробітна плата працівників, зайнятих в апараті ради ОТГ, грн.
Показники забезпеченості трудовими ресурсами
Частка зайнятого населення в загальній кількості населення працездатного віку, %
Частка осіб працездатного віку в структурі населення, %
Кількість осіб, які перебувають за кордоном на тимчасових чи постійних заробітках
(мігрантів), в розрахунку на 1 тис. наявного населення
Показники забезпеченості виробничими ресурсами
Кількість промислових підприємств, у розрахунку на 1 тис. наявного населення, од.
Кількість суб’єктів господарювання, які діють на території ОТГ, у розрахунку на 1
тис. наявного населення, од.
Кількість ФОП, які функціонують в ОТГ, у розрахунку на 1 тис. наявного
населення, од.
Кількість суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю
підакцизними товарами на території громади, у розрахунку на 1 тис. наявного
населення, од.
*Джерело: розроблено автором

Характер впливу
показника
Стимулятор
Стимулятор
Дестимулятор
Стимулятор
Стимулятор
Стимулятор
Стимулятор
Дестимулятор
Стимулятор
Стимулятор
Стимулятор
Стимулятор

Проведене дослідження дозволило окреслити основні тенденції розвитку ОТГ
України, які чинять найбільший вплив на їх фінансово-інвестиційний потенціал:
1) низька забезпеченість громад, особливо сільських, виробничими ресурсами;
2) низький рівень зайнятості у сільських громадах; висока частка працездатних
осіб, які перебувають за кордоном на тимчасових чи постійних роботах; старіння
населення;
3) наявність проблем інфраструктурного характеру. Так, при наявності об’єктів
інвестування, низка громад, здебільшого сільських:
– не у повному обсязі забезпечена автомобільними шляхами з твердим покриттям,
а в частині громад взагалі відсутнє асфальтне покриття під’їзду до окремих
інвестиційних об’єктів;
– частковий або й взагалі відсутній доступ до інженерних комунікацій
(газопостачання, водовідведення, каналізація, пожежні водойми, очисні споруди тощо);
4) недостатнє організаційно-інституційне забезпечення інвестиційної політики,
особливо у сільських громадах;
5) недосконалість інструментів розкриття внутрішнього фінансово-інвестиційного
потенціалу (інвестиційних паспортів/карток, стратегій соціально-економічного розвитку
тощо).
Оцінювання та аналіз ендогенного фінансово-інвестиційного потенціалу
об’єднаних територіальних громад України дозволили виділити два типи
організаційного механізму його реалізації:
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1. Формування та нарощення – для громад, віддалені від «точок зростання»
(великих міст, обласних центрів, міст обласного значення).
2. Нарощення та оптимізація – для громади, які самі є «точками зростання», або
знаходяться у територіальній близькості до «точок зростання».
При цьому зазначимо, фінансово-інвестиційний потенціал громади, незалежно від
типи його організаційного механізму здійснення (формування, нарощення, оптимізація),
повинен реалізовуватися на принципах:
1) цілісності – передбачає характеризується взаємоузгодженість програм розвитку
інвестиційного потенціалу громади з існуючою нормативно-правовою базою України;
2) актуальності та об’єктивності – передбачає використання лише реальних
чинників детермінації економічного процесу під час реалізації фінансово-інвестиційного
потенціалу, його адаптованість до існуючого стану соціально-економічного розвитку
громади;
3) ефективності – полягає в забезпечені оптимізації структури фінансовоінвестиційного потенціалу територіальної громади;
4) соціальності – передбачає першочергове вирішення «поточних» проблеми
мешканців ОТГ завдяки позитивним перетворенням соціально-економічного
благоустрою громади;
5) екологічність – виявляється у збережені/покращенні існуючого рівня природного
середовища.
Активізація фінансово-інвестиційної діяльності в ОТГ вимагає пошуку ресурсів на
місцях, їх акумулювання, примноження та нарощування, а також ефективне
використання, що передбачає розроблення комплексу заходів щодо підвищення
фінансово-інвестиційного потенціалу ОТГ як важливого чинника нарощення їх
спроможності.
ІНОЗЕМНЕ ІНВЕСТУВАННЯ УЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ:
ЗНАЧЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН
Млечко М. І., бакалавр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Рущишин Н. М.
Львівський торговельно-економічний університет
В економіці будь-якої країни інвестиції є домінуючою складовою розвитку.
Проблема інвестування досить гостро стоїть у більшості країн світу, для України вона
також є надзвичайно актуальною. Наша держава може акумулювати внутрішні
інвестиції, але їх кількість є значно нижча порівняно з країнами Західної Європи чи
США. Іноземні інвестиції – це один з ключів до інтеграції ринково орієнтованої й
демократичної України в Європу. Переваги іноземного інвестування для України
проявляються в наступному: створення додаткових та збереження існуючих робочих
місць, активізація підприємницької діяльності, залучення сучасних технологій і „ноухау”, сприяння виходу на світові ринки тощо.
Важливу роль для розвитку Львівської області відіграють іноземні інвестиції,
тобто цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об'єкти інвестиційної
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діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або
досягнення соціального ефекту.
Львівська область – це унікальний регіон в Україні, який межує з Європейським
Союзом. Завдяки своєму вигідному географічному розташуванню Львівщина є
«воротами» в Україну для європейців: по її території пролягають міжнародні
комунікації, які з'єднують зі Словаччиною, Угорщиною, Румунією. Львівщина є
перехрестям торговельних шляхів Європи та Азії. На сьогодні це найбільш інвестиційнопривабливий регіон України. Тут добре розвинена інфраструктура, наявні території, які
можна використовувати під реалізацію інвестиційних проектів. Внутрішній ринок
постійно зростає і сьогодні відкриває інвесторам доступ до 100 мільйонів споживачів
України, Росії, країн Європи та Азії. Це регіон із давньою історією, добрими традиціями
та великим потенціалом. В області зберігається тенденція активного розвитку
підприємництва, що є наслідком забезпечення сприятливих умов для його
функціонування. Львівщина є надійним і перспективним регіоном для створення бізнесу
[1].
Упродовж 2018 року в економіку Львівщини залучено 122,4 млн.дол. США прямих
іноземних інвестицій (акціонерного капіталу). Відтак, регіон посів друге місце по
Україні за цим показником. Найбільше в економіку Львівщини інвестували з країн ЄС –
82,3 % від загального обсягу інвестицій, з інших країн світу – 17,7 %. Лідерами в
інвестуванні підприємств Львівщини є партнери з Кіпру (187,7 млн. дол. США), Польщі
(135,8 млн. дол. США), Німеччини (104,9 млн. дол. США), Нідерландів (86,5 млн. дол.
США), Швейцарії (75,8 млн. дол. США), Данії (75,2 млн. дол. США) та Австрії (64,6
млн. дол. США). На ці країни припало 79,2 % від загальнообласного обсягу прямих
іноземних інвестицій [2].
Динаміка прямих іноземних інвестиції за видами економічної діяльності у
Львівській області за 2014-2018 рр. наведена у табл. 1.
Прямі іноземні інвестиції, протягом аналізованого періоду 2014-2018 рр., знизились
на 449501,5 тис. дол. США. Це зумовлено зниження рядом таких показників: вкладення в
сільське, лісове та рибне господарство зменшилось на 9327,9 тис. дол. США, в оптову та
роздрібну торгівлю; ремонт автотранспортних засобів та мотоциклів на 10333,8 тис. дол.,
тимчасове розміщування й організація харчування на 11586,9 тис. дол. США, проти
19527,9 тис. дол. США на початок 2014 р. Помітно знизилось інвестування інформації та
телекомунікації, адже вкладення становлять на початок 2018 р. 4244,2 тис. дол. США
проти 30911,1 тис. дол. США на початок 2014 р. Прямі іноземні інвестиції у фінансову та
страхову діяльність зменшились на 284475,8 тис. дол. США, а операції з нерухомим
майном на 41849,5 тис. дол. США.
Позитивним показником є збільшення вкладень коштів у промисловість, а саме –
на 4394,5 тис. дол. Помітним є збільшення інвестувань в будівництво – на 1812,3 тис.
дол.
Основними причинами зменшення інвестицій в Львівську область і в Україну в
цілому є високий рівень корупції, недовіра до судової системи, нестабільність
національної валюти, а також , починаючи з 2014 року військовий конфлікт України з
Росією.
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Таблиця 1
Прямі іноземні інвестиції за видами економічної діяльності у
Львівській області за 2014-2018 рр.
2014 р.

2015 р.

2016 р.

2017 р.

2018 р.

Відхилення (+; -)
2018/2014 рр.

1379523,1

1097586,4

1032886,1

833471

930021,6

-449501,5

41866,9

40692,6

37221,4

34802,9

32539

-9327,9

2. Промисловість

492981,2

435719,8

396511,8

425804,1

497375,7

4394,5

3. Будівництво

17096,7

19988,5

17666,1

18373,1

18909

1812,3

4. Оптова та роздрібна
торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і
мотоциклів

58746,6

43283

36069,4

42068,7

48412,8

-10333,8

5. Транспорт, складське
господарство, поштова та
кур`єрська діяльність

41558,7

116473,5

107891,1

77853,6

13663,2

-27895,5

6. Тимчасове розміщування
й організація харчування

19527,9

13751

9208,6

7852,4

7941

-11586,9

7. Інформація та
телекомунікації

30911,1

30952,1

30603

28573,1

4244,2

-26666,9

8. Фінансова та страхова
діяльність

402527,9

264723,1

283053,3

96673,9

118052,1

-284475,8

131088,2

100683,6

89532

77484,7

89238,7

-41849,5

Показники
Прямі іноземні інвестиції на
початок року, тис. дол.
США, всього:
в тому числі:
1. Сільське, лісове та рибне
господарство

9. Операції з нерухомим
майном
Джерело: [3]

Отже, для розвитку Львівщини, а також зменшення рівня безробіття і покращення
добробуту населення, необхідні іноземні інвестиції. Для цього необхідно створити
сприятливий інвестиційний клімат в Україні. Потрібно стабілізувати валютний курс,
знизити темпи інфляції, створити прозору судову систему, щоб інвестор міг відстояти
свої інтереси в суді, якщо це необхідно. На законодавчому рівні доцільно посилити
захист іноземних інвесторів.
Список використаних джерел:
1. Інвестиційна привабливість Львівщини [Електронний ресурс.] – Режим доступу http://www.lvivregion.travel/ua/cat/investment-attractiveness.
2. Новини Львова, випуск 7 березня, 2019 р. [Електронний ресурс.] – Режим доступу
https://dyvys.info/2019/03/07/lvivshhyna-posila-druge-mistse-po-ukrayini-za-obsyagom-zaluchennya-pryamyhinozemnyh-investytsij-za-rik.
3. Головне управління статистики у Львівській області [Електронний ресурс] – Режим доступу
http://lv.ukrstat.gov.ua/ukr/themes/06/theme_06.php?code=06.
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ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Петик Л. О., к.е.н., доцент,
Костюк І. Л., магістр,
спеціальність «Управління та адміністрування»
Львівський національний університет імені Івана Франка
Сучасний ринок цінних паперів забезпечує ефективність взаємодії між усіма
елементами економічної системи. Його суб'єкти формують дієві механізми для
функціонування та розвитку, оптимізуючи рух фінансових активів, забезпечують
акумулювання заощаджень та подальше їх розміщення. Насамперед основною
діяльністю на ринку цінних паперів є інвестиційна діяльність. Потенційно одними з
найбільш потужних інвесторів, які здатні акумулювати кошти населення та інших
дрібних інвесторів і трансформувати їх в інвестиційні ресурси, є інститути спільного
інвестування (ІСІ). Основна мета діяльності ІСІ – надання фінансових послуг із
розміщення капіталу індивідуальних інвесторів, головним чином шляхом вкладення його
в цінні папери.
Відповідно до чинного законодавства інститут спільного інвестування може бути
відкритого, інтервального і закритого типів [1].
На ринку цінних паперів ІСІ залучають фінансові ресурси фізичних та юридичних
осіб, формуючи пул фінансових активів — інвестиційний фонд; вкладають акумульовані
фінансові ресурси в інструменти ринку цінних паперів та управляють даним пулом
активів з метою збереження його вартості та одержання додаткової дохідності.
Позитивний вплив на економіку залежить від дієвої взаємодії інститутів спільного
інвестування, з одного боку, та інвесторів і емітентів, з іншого боку, для забезпечення
алокативної ефективності та зниження трансакційних витрат у процесі інвестування.
З позиції інвесторів, перевагами ІСІ є потенційно висока дохідність, порівняно із
традиційними альтернативними напрямами вкладень, менші витрати часу на управління
інвестиціями, їхня диверсифікація, можливість оперативного вилучення коштів. Однак
зважаючи на досить низький рівень розвитку фондового ринку, його інституційну
незрілість, недосконалість законодавства, в Україні інститути спільного інвестування
поки що відіграють надзвичайно малу роль у сфері залучення інвестицій у реальний
сектор економіки.
Динаміка зміни кількісного складу компаній з управління активами (КУА) на ринку
цінних паперів свідчить про зменшення їх кількості внаслідок фінансової кризи 2008
року. Проте зниження кількості КУА на ринку паралельно із збільшенням кількості ІСІ
не варто розглядати як негативний факт, а радше як консолідацію ринку та його
очищення від дрібних, неефективних компаній з управління активами.
Незважаючи на загальну позитивну динаміку кількісних показників ІСІ на ринку
цінних паперів, показник, який оцінює частку вкладень населення в ІСІ до ВВП країни,
залишається надзвичайно мізерним та практично недосяжним до аналогічного показника
у країнах з розвинутою економікою [4].
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У загальній вартості активів інститутів спільного інвестування частка венчурних
ІСІ становить понад 90%.
Структура активів відкритих та інтервальних фондів є досить схожою: частка
грошових коштів і банківських депозитів в агрегованому портфелі цих типів фондів
становить 30 і 15% відповідно, а цінних паперів – 70 і 85% відповідно. Структура
агрегованого портфеля закритих та венчурних ІСІ містить меншу частку грошових
коштів і банківських депозитів – 6 і 2%, а більшу – цінні папери та інші активи [2].
Основними проблемами розвитку ринку спільного інвестування є:
 зростання частки неякісних і проблемних фінансових інструментів у структурі
активів окремих типів ІСІ.;
 падіння довіри населення до фінансового сектору внаслідок фінансової кризи;
 слабка поінформованість громадян у такого роду фінансових інструментах;
 низька дохідність цих фінансових інструментів на даний момент;
 можливості КУА та ІСІ серйозно обмежені вимогами вітчизняного законодавства
щодо диверсифікації вкладень. Зокрема, Закон України «Про інститути спільного
інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» (та й нова редакція закону)
забороняє ІСІ тримати у грошових коштах, на банківських депозитних рахунках більше
ніж 50 відсотків загальної вартості активів ІСІ, при цьому не більш як 10 відсотків
загальної вартості активів ІСІ в зобов’язаннях одного банку;
 українське законодавство значно обмежує компанії з управління активами
вибором інструментів інвестування. Зокрема, бракує умов для компаній з управління
активами щодо управління резервними фондами страхових компаній, НПФ, операцій із
похідними цінними паперами.
До основних заходів, спрямованих на підвищення ефективності функціонування
інститутів спільного інвестування, слід віднести такі:
 ліквідації окремих законодавчих перепон, зокрема внесення змін до низки
законодавчих актів («Про страхування», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про
інвестиційну діяльність», «Про недержавне пенсійне забезпечення», Бюджетного
кодексу і нормативно-правових актів НКЦПФР);
 приведення законодавства, що врегульовує діяльність ІСІ, до вимог
європейського законодавства, зокрема щодо диверсифікації вкладень та розширення
інструментів для інвестування, доступних ІСІ;
 удосконалення стандартів розкриття інформації компаніями з управління
активами;
 підвищення довіри до ІСІ як фінансового посередника;
 проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо популяризації
здійснення інвестицій у ринок ІСІ серед населення України;
 підвищення рівня охоплення населення фінансовими послугами ІСІ в Україні
шляхом подолання регіональної асиметрії охоплення цих послуг;
 диверсифікації активів ІСІ;
 зменшення частки «неякісних» фінансових інструментів в активах ІСІ;
 зменшення частки спекулятивної складової активів ІСІ;
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 підвищення інвестиційної ролі муніципальних облігацій [3].
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спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Рущишин Н. М.
Львівський торговельно-економічний університет
Успішне реформування економіки України у нових умовах господарювання
вимагає широкомасштабних трансформаційних процесів у всіх сферах суспільного
життя. Спрямовані на економічне зростання України суттєві структурно-технологічні
зрушення передбачають потужне фінансове забезпечення. Такі процеси, як структурне та
якісне оновлення виробництва та створення ринкової інфраструктури, відбуваються
здебільшого шляхом інвестування. Чим активнішим є інвестиційний процес в країні, тим
швидше здійснюються ефективні ринкові перетворення.
За визначенням Маковецького М. Ю. «Інвестиції – це вкладення заощаджень всіх
учасників економічної системи як в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності,
так і в цінні папери та інші активи з метою отримання доходу (прибутку) або досягнення
позитивного (соціального) ефекту» [1, с. 46].
Згідно Закону України «Про інвестиційну діяльність» інвестиціями є всі види
майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та
інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід) та/або
досягається соціальний та екологічний ефект. Такими цінностями можуть бути: грошові
кошти, цінні папери, банківські депозити, паї, рухоме і нерухоме майно, майнові права,
патенти, ліцензії та ін. [2].
Найпоширенішим визначенням інвестицій є вкладення капіталу з метою
подальшого його збільшення. Цей підхід до визначення поняття «інвестиції» є
домінуючим як у вітчизняній, так і в іноземній літературі. При цьому багато економістів
акцентують увагу на прирості капіталу, він повинен бути достатнім, щоб компенсувати
інвестору відмову від використовування існуючих засобів на споживання в поточному
періоді, винагородити інвестора за ризик, відшкодувати йому втрати від інфляції в
майбутньому.
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Інвестиційна діяльність – це комплекс заходів та дій фізичних і юридичних осіб, які
вкладають свої кошти (у матеріальній, фінансовій або іншій майновій формі) з метою
отримання прибутку [3, с. 27].
Інвестиційна діяльність посідає значне місце в розвитку та ефективному
функціонуванні підприємств, адже саме інвестиції забезпечують розширення
підприємницької діяльності та освоєння нових галузей бізнесу й технологій. Без
належного інвестування досить важко розраховувати на ефективне функціонування
підприємств. Поряд з тим, інвестиційна діяльність супроводжується різними ризиками,
які можуть призвести до втрати вкладеного капіталу та одержання збитку.
Основними формами ризику, з якими може зіштовхнутися підприємства в процесі
здійснення інвестиційної діяльності, є:
– кредитний ризик, що полягає у загрозі наявності фінансових проблем у
державного органу або організації, котра емітувала цінні папери, пов’язаних з
неможливістю виплати відсотків або погашення самої позики;
– реінвестиційний ризик, що передбачає ймовірність втрати частини інвестованих
коштів в процесі реінвестування;
– концентраційний ризик, тобто ймовірність втрати всього обсягу вкладених коштів
в одну форму інвестицій (наявність концентраційного ризику змушує диверсифікувати
наявні інвестиції задля зменшення ризику);
– ризик ліквідності, який полягає в неспроможності реалізувати власні інвестиції за
бажаною ціною та змушує утримувача цих інвестицій знизити їх ціну, що веде до втрати
власного доходу;
– інфляційний ризик, що пов’язаний з падінням купівельної спроможності грошей,
що є прямим наслідком інфляції, тобто вартість інвестицій відмінна від наявного рівня
інфляції [4, c. 47].
Учасниками інвестиційної діяльності виступають фізичні і юридичні особи, в тому
числі – іноземного походження, а також держави. Що стосується участі в інвестиційній
діяльності юридичних осіб, то вони можуть виступати в ролі інвесторів, вкладників,
кредиторів і покупців. Це можуть бути спеціалізовані кредитно-фінансові установи, що
відіграють досить значну роль на ринку інвестиційних послуг, надаючи широкий набір
послуг своїм клієнтам. Особливе значення в цьому плані має діяльність брокерських і
дилерських контор, трастових і інвестиційних компаній. Цільовим орієнтиром
інвестиційної діяльності є: забезпечення реалізації найбільш ефективних форм вкладення
капіталу, спрямованих на розширення економічного потенціалу інвестора. Будь-який
перехідний період в економічній системі характеризується високим динамізмом, що
вимагає від кожного підприємства швидкої реакції на зміну ситуацій в економіці
держави, здатності корегувати свої практичні кроки. Наявність у підприємства таких
якостей забезпечує йому можливість розвиватися, поступово переходити від одного
стану до якісно нового. При цьому необхідно враховувати такі особливості інвестиційної
діяльності: обмеженість фінансових ресурсів; можливість вибору альтернативних
проектів; значний вплив фактора ризику.
У комплексі проблем, пов’язаних із визначенням ролі інвестицій підприємств, в
сучасних умовах більшого значення набуває процес управління інвестиціями
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підприємства, що визначає збільшення уваги до інформаційного забезпечення
керівництва відповідними даними про інвестиції Він повинен бути представлений як
цілісна організаційно-економічна система процесу інвестування, що є складовою
частиною в загальній структурі господарського механізму підприємства. До структури
цього механізму входять:
- ринковий механізм саморегулювання та ціноутворення на основі попиту і
пропозиції на інвестиційних ринках;
- держане нормативно-правове регулювання інвестиційної діяльності;
- внутрішній механізм регулювання інвестиційної діяльності підприємства (за
основними напрямками інвестування здійснюється за допомогою розробленої
інвестиційної стратегії та цільової інвестиційної політики, внутрішніх нормативів та
вимог до інвестиційної діяльності за окремими її аспектами);
- система конкретних засобів управління, за допомогою яких передбачається
досягнення конкретних результатів інвестиційної діяльності.
Ефективний механізм здійснення підприємством інвестиційної діяльності дає змогу
з максимальною швидкістю досягти поставлених цілей та вирішити основні завдання
розвитку економіки підприємства, сприяє результативному вирішенню конкретних
функцій управління інвестиційною діяльністю, повна і послідовна реалізація яких є
надійною запорукою активної інвестиційної політики підприємства.
Отже, національна економіка залишається привабливою для інвестицій, водночас
вона не перебуває осторонь світових процесів, є досить інтегрованою у світове
господарство, а порушення макростабільності на зовнішніх ринках має свій відголос в
Україні.
На сьогодні в Україні створене правове поле для інвестування та розвитку
державно-приватного партнерства. Законодавство України визначає гарантії діяльності
для інвесторів, економічні та організаційні засади реалізації державно-приватного
партнерства [5, с. 147].
Інвестиційна діяльність є досить важливою складовою розвитку підприємств та
економіки загалом. З метою збільшення інвестицій в діяльність підприємств, необхідно:
- вдосконалити нормативно-правову базу, яка б чітко визначала права інвесторів та
давала їм можливість вільно вкладати вільні кошти в підприємства;
- створити освітні центри, для навчання та розповсюдження інформації щодо
інвестиційної діяльності;
- запозичити міжнародний досвіт щодо інвестиційної діяльності підприємств.
Вдосконалення інвестиційної діяльності позитивно вплине на розвиток підприємств
та національної економіки України загалом.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ
Ставрук Л. А., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Андрейків Т. Я.
Львівський торговельно-економічний університет
Державне регулювання є важливою та невід’ємною частиною функціонування
будь-якої ринкової системи, у тому числі і фінансової. Фінансові ринки розвинутих країн
світу обслуговують міжнародний обіг товарів і послуг, беруть участь у формуванні
вартості на фінансові інструменти, а також є механізмом захисту від ризиків. Ринок
цінних паперів є найбільш об’ємною та значною частиною фінансового ринку у
більшості розвинутих країн світу. Механізм державного регулювання ринку цінних
паперів значною мірою визначає модель держаного регулювання усього фінансового
сектору країни. Державне регулювання фінансових ринків ґрунтується на визнанні
існування державного регулювання фінансових відносин як невід’ємної складової
державного регулювання економіки країни, орієнтується на використання внутрішніх
сил ринкового саморегулювання та безпосереднього впливу держави. Поглиблення
господарських зв’язків та зростання взаємозалежності національних фінансових систем
вимагають підвищення ролі регулювання ринку цінних паперів, який відіграє
вирішальну роль у мобілізації, перерозподілі та контролі капіталу.
Потреба державного регулювання ринку цінних паперів зумовлюється ще й тим, що
на ринку наявні інтереси як держави, так і різних учасників ринку, які можуть вступати в
суперечності між собою. Оцінюючи доцільність втручання держави у функціонування
ринку, необхідно виходити з цілей державного регулювання. Перед державою повинні
стояти ті цілі, які є бажаними для інтересів суспільства. Реальні цілі, що ставлять перед
державним регулюванням, іноді не збігаються із задекларованими цілями і можуть,
наприклад, відображати інтереси різних груп політичного впливу. Головною метою
системи регулювання ринку цінних паперів, у тому числі і державного, є стабільний
розвиток та ефективне використання інструментів цього ринку для стабілізації
фінансової системи взагалі [1].
Регулювання ринку цінних паперів є необхідним і важливим процесом як для світу
в цілому, так і для України зокрема. На сучасному етапі становлення України та її
інтеграції до світового співтовариства, набуття членства в об’єднанні європейських
країн, важливим стає впровадження стандартів існуючої демократичної системи та
формування відповідних механізмів державного управління. Розвиток добре
регульованого і прозорого фондового ринку в Україні має надзвичайно важливу роль для
підтримання швидких темпів зростання і забезпечення успішної інтеграції країни до
єдиного фінансового ринку.
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Регулювання ринку цінних паперів поділяють на два напрями: державне та
саморегулювання (СРО).
Державне регулювання ринку цінних паперів – здійснення державою комплексних
заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду за ринком цінних паперів та їх похідних
та запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері.
Саморегулювання – це здійснення ринком в особі своїх громадських (недержавних)
інститутів таких функцій регулювання: встановлення стандартів професійної діяльності
учасників ринку; подання звітності; здійснення перевірок діяльності учасників ринку та
контролю за ними; сертифікація та ліцензування. В свою чергу, СРО – це асоціація
учасників ринку, що виконує зазначені функції [1].
Згідно із Законом України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в
Україні” державне регулювання здійснюється з метою: реалізації єдиної державної
політики у сфері випуску та обігу цінних паперів та їх похідних; створення умов для
ефективної мобілізації та розміщення учасниками ринку цінних паперів фінансових
ресурсів з урахуванням інтересів суспільства; одержання учасниками ринку цінних
паперів інформації про умови випуску та обігу цінних паперів, результати фінансовогосподарської діяльності емітентів, обсяги і характер угод з цінними паперами та іншої
інформації, що впливає на формування цін на ринку цінних паперів; забезпечення рівних
можливостей для доступу емітентів, інвесторів і посередників на ринок цінних паперів;
гарантування прав власності на цінні папери; захист прав учасників фондового ринку;
інтеграція у європейський та світовий фондові ринки; дотримання учасниками ринку
цінних паперів вимог актів законодавства; запобігання монополізації та створення умов
розвитку добросовісної конкуренції на ринку цінних паперів; контроль за прозорістю та
відкритістю ринку цінних паперів.
До сфери державного регулювання ринку цінних паперів в Україні належать як
законодавче забезпечення, так і регулювання й визначення правил випуску та обігу
цінних паперів, реєстрація нових випусків, ліцензування професійної діяльності на ринку
цінних паперів, захист прав інвесторів, контроль за дотриманням антимонопольного
законодавства, контроль системи ціноутворення та діяльності професійних учасників
ринку.
Загалом регулювання ринку має певний перелік базових принципів, що характерні
для кожного ринку: законотворча діяльність, законодавчо-правове регулювання,
механізм безпосереднього регулювання ринку цінних паперів (ліцензування, атестація
тощо), контрольні функції за дотриманням законодавства [2].
Незважаючи на більшість загальних підходів до управління ринком цінних паперів,
кожна країна має свої особливості становлення та розвитку інституту державного
регулювання фондового ринку.
Отже, ринок цінних паперів в Україні потребує глибокої реструктуризації для того,
щоб конкурувати і виживати на світовому фінансовому ринку. Це вимагає заходів з
удосконалення інфраструктури ринку та зміцнення правового і регуляторного
середовища ринку. Сучасні системи регулювання ринку цінних паперів у зарубіжних
країнах, в більшості, ґрунтуються на створенні мегарегулятора фінансового ринку.
Система регулювання ринку цінних паперів має базуватися на трьох основних
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принципах: захист інвесторів; забезпечення функціонування справедливого, ефективного
та прозорого ринку; зменшення ризику. Зокрема, удосконалення державного
регулювання ринку цінних паперів має відбуватись через: вдосконалення законодавства,
яке посилить роль держави у процесі інституційного та інформаційного забезпечення;
ефективне використання емісії цінних паперів як джерела виробничих інвестицій;
розвиток первинного і вторинного ринків; використання корпоративних цінних
облігацій, які дають переваги і є ефективним інструментом розвитку довгострокового
позикового фінансування, що забезпечує основу економічного розвитку та підсилює
конкурентоспроможність економіки.
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Для забезпечення сталого розвитку економіки кожної країни важливим елементом є
інвестиційна привабливість держави. Інвестування значною мірою впливає на вирішення
соціально-економічних проблем, з якими стикається будь-яка країна.
Інвестиційна привабливість України зростає, згідно з показниками міжнародних
рейтингових агентств. Проте чи відчувається це в реальному секторі економіки —
велике питання. Сьогодні залученню інвестицій у довготривалі проекти заважають такі
процеси як корупція, нестабільність валюти, адміністративний тиск, перемінність
українського законодавства. Протягом останнього часу на законодавчому рівні було
впроваджено низку реформ, спрямованих на покращення процесів ведення бізнесу. [4 ]
Одним із перспективних секторів української економіки виступає сільське
господарство. Його інвестиційна привабливість повинна сприяти все більшій вигоді від
інвестицій в аграрний сектор у середньостроковій і довгостроковій перспективі, оскільки
попит на продовольство та інші сільськогосподарські продукти, як очікується,
продовжить рости. [2]
Україна має досить широке коло конкурентних переваг, до яких належать:
 велика територія – площа становить 603 628 км². Найбільша за площею країна з
тих, чия територія повністю лежить у Європі;
 вигідне геополітичне розміщення – Україна має вихід до Чорноморського
басейну; розташована на перехресті транспортних шляхів Європа – Азія, Північ –
Південь;
 перспективи для сільськогосподарської діяльності – висока родючість ґрунтів, за
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цим показником Україна посідає одне з перших місць у світі;
 високий рівень природно-ресурсної забезпеченості – Україна відома за високою
кількістю корисних копалин в своїх надрах (марганцеві руди, вугілля, залізна руда,
калійні солі, глинисті сировини і т.д.);
 дешева кваліфікована робоча сила – середньомісячна заробітна плата українця
значно нижча від заробітної платні робітників зарубіжних країн.
Інвесторів можуть привабити потенційні можливості інвестування в сільське
господарство: право на землю, ніша на ринку України. Крім того, відсутні конкуренти і
порівняно дешево можна придбати права власності. Забезпеченість земельними
ресурсами і сприятливі кліматичні умови дозволяють займатись сільським
господарством на всій території країни [1].
Наступним чинником можна відзначити несформований ринок товарів. Це дає
можливість іноземному інвестору вкладати гроші у виробництво практично будь-якого
товару без ризику зазнати збитків. Характерною ознакою майже кожного ринку є
незадоволений попит населення. Вкладаючи капітал у виробництво споживчого товару,
іноземний інвестор упевнений, що практично не матиме проблем з його реалізацією,
оскільки споживчий попит населення ще далекий від повного задоволення [1].
Кожний інвестиційний проект має свою конкретну спрямованість і може з
найбільшою ефективністю бути реалізований у тих регіонах України, де для цього є
найкращі умови. Залучення інвестицій в сільське господарство спирається на широкий
набір факторів, які виходять за рамки аграрної політики, зокрема макроекономічної
політики. Послідовна політика є найважливішим компонентом сприятливого
інвестиційного клімату для всіх інвесторів (вітчизняних або іноземних, малих чи
великих) [2]. При розвитку регіонів враховуються такі фактори, як раціональне
використання різноманітних економічних можливостей кожного з них, ефект
оптимальної інтеграції, територіальний розподіл праці та взаємна економічна
кооперація. У відповідності до цієї мети завданнями державної політики регіонального
розвитку є:
 реконструкція старих промислових регіонів;
 стимулювання розвитку експортних та імпортозамінних виробництв тих регіонів,
які мають для цього найкращі умови;
 формування вільних (спеціальних) економічних зон;
 прискорений розвиток необхідної регіональної інфраструктури.
 реалізація цих завдань тісно пов’язана з державною та приватною інвестиційною
діяльністю [1].
Аграрний сектор економіки України став провідною галуззю як за рівнем
інвестицій, так і за рівнем капіталізації. Це яскраво демонструє статистика. Зокрема,
за офіційними даними Держкомстату України, за підсумками дев'яти місяців 2017 р.
сума капітальних інвестицій в сільське господарство сягнула майже 41 млрд грн,
що на 37,6 % більше порівняно з аналогічним періодом попереднього року. До речі,
за весь 2016 р. в АПК надійшло 44 млрд грн інвестицій [3].
Чималу роль у збільшенні інвестиційної привабливості агросектору, безумовно,
відіграв вихід української продукції на зовнішні ринки [3].
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За період з 2015 по 2017 рр. обсяги капітальних інвестицій в АПК зросли більше
ніж удвічі. Основні причини, які стимулюють надходження інвестицій в сільське
господарство: стабільне зростання попиту на продукцію АПК, вплив реформ,
можливість диверсифікувати ринки збуту, високий рівень маржинальності
сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки тощо. Позитивним фактором
є й зростання інвестицій у сільгоспмашини та обладнання. Це пов’язано і з розширенням
посівних площ, і з бажанням оновити парк існуючого обладнання [3].
За даними Держстату надходження прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в
Україну у січні-червні 2019 року склали 1259,5 млн.дол.США [5].
Обсяги
освоєння
капітальних
інвестицій
підприємств
України
у
І півріччі 2019 року складають 233,9 млрд. грн, що на 12,3 % більше від обсягу
капітальних інвестицій за відповідний період 2018 року [5].
Провідними сферами економічної діяльності, за обсягами освоєння капітальних
інвестицій, у І півріччі 2019 року залишаються: промисловість – 40,3%, будівництво –
10,8%, сільське, лісове та рибне господарство – 10,1%, інформація та телекомунікації –
3,7%, оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів –
7,9%, транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 8,4%,
державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування – 5,4%, операції з
нерухомим майном – 4,9% [5].
За цими даними можна зробити висновок, що сільське господарство не є провідним
елементом інвестування, але входить у трійку лідерів. Отже, потенційно Україна може
бути однією з провідних країн застосування прямих та портфельних іноземних
інвестицій. Цьому сприяє велика кількість акторів, серед яких: її величезний внутрішній
ринок, порівняно кваліфікована й водночас дешева робоча сила, великі природні
ресурси, значний науково-технічний потенціал та наявність інфраструктури.
Список використаних джерел
1.
Інвестиційна
привабливість
України.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK_42_21.pdf
2. Інвестиційна привабливість галузі сільського господарства України з урахуванням факторів ризику.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/24-1-2017/15.pdf
3.
Інвестиційні
реалії
агросектору.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.visnuk.com.ua/ru/publication/100006843-investitsiyni-realiyi-agrosektoru
4. Інвестиційна привабливість України: проблеми та шляхи їх вирішення. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://journals.uran.ua/index.php/2413-9009-CL/article/view/73038/68310
5. Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ НА
ФОНДОВОМУ РИНКУ
Хмельник М. Т., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
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Успішний розвиток фондового ринку значною мірою забезпечується активною
діяльністю інституційних інвесторів. Діяльність цих інститутів на ринку цінних паперів
сприяє прискоренню переливу капіталу, носіями якого є фондові інструменти, формує
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попит на ефективні цінні папери, а також є чинником, що прискорює зростання
економіки. Практика діяльності розвинених країн світу свідчить, що інституційні
інвестори є важливими учасниками національних фондових ринків шляхом спрямування
своїх вкладень в корпоративні та державні цінні папери. В українській практиці
інституційні інвестори небанківського типу поки що не перетворились на важливих
інвесторів фондового ринку. Водночас недостатня активність інституційних інвесторів
гальмує розвиток вітчизняного фондового ринку й зменшує обсяги інвестиційних
ресурсів, які можуть бути залучені для фінансування економічного зростання країни.
На думку З. Ватаманюка та О. Баула, рівень ефективності ринку цінних паперів
значною мірою визначається обраною моделлю його формування. На основі обраної
моделі визначаються найважливіші учасники ринку, рівень конкуренції між ними,
ступінь інформаційної прозорості ринку [1, с. 103].
Особливо активна роль інституційних інвесторів в забезпеченні функціонування
ринку цінних паперів спостерігається в тих країнах, де фінансова система сформована за
ринково-орієнтованим типом. В цих країнах характерним є фінансування економіки за
рахунок джерел, що залучені на фондовому ринку, аутсайдерський тип управління, за
якого власниками акціонерного капіталу є значна кількість інституційних і
індивідуальних інвесторів, організаційна структура, що добре пристосовується до
зовнішніх змін [2, с. 5]. І навпаки, в країнах з банківсько-орієнтованою фінансовою
системою, до яких належить й Україна, інституційні інвестори займають другорядну
роль у функціонуванні фондового ринку. Причинами цього є домінування кредитного
способу фінансування, що забезпечується банками, інсайдерська система
корпоративного управління, при якій розподіл акціонерної власності проведений між
небагатьма крупними інвесторами.
Банківсько-орієнтована модель національної фінансової системи визначає
особливості функціонування ринку цінних паперів, в складі яких: пріоритет первинного
ринку, переважання ринку акцій над іншими ринками, малі розміри ринків боргових
інструментів, низька ступінь консолідації ринку та ін. Вітчизняний ринок цінних паперів
значно поступається банківській системі за обсягами залучення ресурсів, що
спрямовуються на розвиток економіки. Банківсько-орієнтована модель фінансової
системи апріорі визначає другорядну роль фондового ринку в фінансуванні економіки та
стримує активний розвиток діяльності інституційних інвесторів як учасників цього
ринку.
Діяльність інституційних інвесторів на фондовому ринку є багатоплановою і може
розглядатись в контексті емісійної, інвестиційної діяльності й забезпечення обороту
випущених цінних паперів. Тому вплив діяльності інституційних інвесторів на розвиток
цього ринку може розглядатись у таких аспектах, як: зростання ліквідності й
капіталізації ринку; прискорення розвитку окремих сегментів ринку (ринку акцій, ринку
облігацій підприємств, ринку інвестиційних сертифікатів, ринку сертифікатів фондів
операцій з нерухомістю); посилення конкуренції між учасниками ринку за вільні
інвестиційні ресурси; зростання кількості лістингових цінних паперів; розширення
складу інвестиційно-привабливих фондових інструментів; збільшення привабливості
ринку для внутрішніх і зовнішніх інвесторів тощо.
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Існує і обернений вплив фондового ринку на вдосконалення практики діяльності
інституційних інвесторів. На думку І. Дороніної, розвиток фондового ринку призводить
до диверсифікації фінансових інструментів, а також стимулює фінансові інновації,
значно збільшує попит на послуги з управління активами й веде до вдосконалення
структури інвестиційного портфеля інституційних інвесторів. Інституційні інвестори
більш активно стимулюють розвиток фондового ринку на його більш ранніх стадіях, а
розвинений ринок здійснює позитивний вплив на вдосконалення діяльності таких
інститутів на більш пізніх стадіях [3, с. 62].
В умовах нестачі інвестиційних ресурсів для розвитку національної економіки
зростання інвестиційної активності інституційних інвесторів на ринку цінних паперів
набуває особливо важливого значення. Це забезпечує макроекономічний ефект у формі
збільшення обсягів інвестиційних ресурсів, а також обумовлює подальший розвиток
досліджуваних фінансових інститутів шляхом вдосконалення їх інвестиційних стратегій,
розширення переліку інвестиційних активів, зростання інвестиційної культури клієнтів
таких інститутів.
Окремі науковці вбачають наявність негативного впливу інституційних інвесторів
на фондовий ринок в кризові часи його розвитку. В. Пластун зазначає, що синхронна
діяльність інституційних інвесторів щодо вкладень в цінні папери або вилучення коштів
з них може призвести до нестабільності на ринку та до підвищення його волотильності.
Інвестиційні рішення таких інвесторів щодо розміщення активів мають суттєвий вплив
на потоки капіталів та ціни фінансових активів. В кризові часи центральні банки можуть
регулювати банківську систему, а для інституційних інвесторів існує ліберальний режим
регулювання. Тому фінансові системи країн, в яких інституційні інвестори мають
домінуючу роль, під час кризових явищ можуть суттєво постраждати [4, с. 66].
Важливим напрямом діяльності інституційних інвесторів на фондовому ринку є
випуск цінних паперів. Серед небанківських інституційних інвесторів активно
здійснюють випуск цінних паперів корпоративні інвестиційні фонди, КУА пайових
інвестиційних фондів і страхові компанії. Метою випуску цінних паперів інститутами
спільного інвестування є залучення коштів індивідуальних інвесторів. Корпоративні
інвестиційні фонди для таких цілей випускають акції, компанії з управління активами
пайових інвестиційних фондів – інвестиційні сертифікати. Інститутам спільного
інвестування заборонено випускати облігації і векселі. Страхові компанії, що засновані у
формі акціонерного товариства, здійснюють випуск акцій для формування статутного
капіталу. У разі необхідності залучити позикові кошти на ринку цінних паперів
страховики можуть здійснити емісію облігацій підприємств. Небанківські фінансові
установи, що створили фонди операцій з нерухомістю, здійснюють випуск сертифікатів
цих фондів. Інші види небанківських інституційних інвесторів, такі як НПФ і кредитні
спілки не мають права здійснювати випуск цінних паперів.
Вказані обставини визначають вагомість та обов’язковість емісійної діяльності в
організаційно-економічному механізмі забезпечення діяльності інститутів спільного
інвестування та акціонерних страхових компаній.
За розрахунками, сукупний річний обсяг емісії (реєстрації) цінних паперів,
здійснений небанківськими інституційними інвесторами або установами, що управляють
189

їх активами, в 2018 р. становив 22,54 млрд. грн [5]. До складу зазначеного показника
були включені обсяги випуску інвестиційних сертифікатів, акцій корпоративних
інвестиційних фондів, акцій страхових компаній. Найбільший вплив на зростання
обсягів емісії цінних паперів в секторі небанківського інституційного інвестування
здійснюють корпоративні інвестиційні фонди шляхом випуску своїх акцій та КУА
пайових інвестиційних фондів шляхом випуску інвестиційних сертифікатів.. Випуски
акцій та облігацій страхових компаній і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю не
мають вагомого впливу на зростання емісійної активності в небанківському
інституційному інвестуванні.
По відношенню до загального показника емісії цінних паперів в країні в 2018 р.
частка небанківських інституційних інвесторів в сукупності становила 37,4 % [5], що
свідчить про їх достатню вагомість в забезпеченні емісійної активності на вітчизняному
ринку.
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Важливу роль в 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 умовах ринкової економіки іноземні інвестиції використовують для розвитку
базових (ракетно-космічна, літакобудівна, суднобудівна, інформаційна, біотехнологічна)
та інших галузей (харчова, переробна, торгівля, легка промисловість та ін.).
Визначення категорії «іноземні інвестиції» є ключовим питанням для законодавця,
оскільки таким чином він визначає коло правовідносин, які підпорядковані
регулятивному процесу даного законодавства.
Згідно з Законом України «Про режим іноземного інвестування» під іноземними
інвестиціями розуміють усі цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об’єкти
інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання
прибутку чи досягнення соціального ефекту [1].
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Іноземні інвестиції – це цінності, що іноземні інвестори вкладають в об'єкти
інвестиційної діяльності в Україні з метою одержання прибутку або досягнення
соціального ефекту [2].
Формулювання сутності економічної категорії передбачає визначення найбільш
суттєвих ознак іноземних інвестицій, а саме:
- відносини двох сторін різних країн при перетині інвестиційними ресурсами
національних кордонів держав, які відбуваються в рамках законодавства приймаючої
сторони;
- найбільш повну характеристику сучасних об’єктів і суб’єктів інвестування;
- цілеспрямованість інвестиційних ресурсів на отримання результатів інвестування,
перш за все, прирощення капіталу (зростання вартості компанії, створення
національного продукту), досягнення певного рівня прибутку та різних видів ефектів [3].
Іноземні інвестори мають право здійснювати інвестиції в наступних формах:
– участь іноземних інвесторів у підприємствах України;
–створення підприємств, які повністю належать іноземним інвесторам;
– придбання діючих підприємств;
– придбання рухомого та нерухомого майна (земельні ділянки, будинки,
обладнання, транспорт і т.д.) [3].
Іноземними інвесторами є суб'єкти, які проводять інвестиційну діяльність на
території України. Це фізичні особи, які не проживають постійно в Україні, юридичні
особи – нерезиденти, іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові організації та
ін. Іноземні інвестиції за складом інвестиційних ресурсів можуть здійснюватися у
вигляді: іноземної валюти, валюти України (при реінвестиціях), рухомого і нерухомого
майна, майнових прав, корпоративних прав, цінних паперів, грошових вимог і прав на
вимоги виконання договірних зобов'язань (гарантованих банками), прав інтелектуальної
власності, прав на здійснення господарської діяльності (на користування надрами та
природними ресурсами) та інших цінностей. Загальною вимогою до видів інвестицій є
оцінювання у вільноконвертованій валюті, підтверджене країною-інвестором або
міжнародними торговельними угодами.
Для іноземних інвесторів на території України встановлюється національний режим
інвестиційної та іншої господарської діяльності. Для окремих суб'єктів може
встановлюватися пільговий режим. Надаються гарантії захисту іноземних інвестицій, які
стосуються гарантій щодо примусових вилучень, незаконних дій державних органів та їх
посадових осіб. Передбачається надання компенсацій і відшкодування збитків іноземним
інвесторам у випадках порушення державними органами вимог законодавства щодо
іноземних інвестицій. Відшкодування збитків може включати врахування упущеної
вигоди і моральної шкоди. Признаючи ту чи іншу особу іноземним інвестором, держава
тим самим визнає його право на пільги та гарантії, що проголошені в Законі України
«Про режим іноземного інвестування».
Говорячи про іноземні інвестиції, необхідно, перш за все, розмежовувати державні
та приватні інвестиції.
Державні інвестиції – це позики, кредити, які одна держава або група держав надає
іншій державі. У цьому випадку мова йде про відношення між державами, що
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регулюються міжнародними договорами і до яких застосовуються норми міжнародного
права. Можливі і «діагональні відносини», коли консорціум (група) приватних банків
надає інвестиції державі.
Під приватними розуміють інвестиції, які надають приватні фірми, компанії чи
громадяни однієї країни відповідним суб’єктам іншої країни. Інвестиційні відносини
настільки складні та багатогранні, що нерідко відносини між державами тісно пов’язані з
відносинами між приватними інвесторами. Такий зв’язок найбільше проявляється, коли
інвестор передає свої права та вимоги державі.
Можлива і більш складна конструкція відносин, коли матеріальні зобов’язання
держави-боржника за отриманими кредитами (наприклад, сплата процентів)
задовольняються за рахунок повної або часткової вартості майнових прав приватного
інвестора в країні боржника (наприклад, надання прав на розробку природних ресурсів).
Залежно від ступеня контролю над зарубіжними компаніями інвестиції поділяються
на прямі та портфельні.
Прямі інвестиції – основна форма експорту приватного капіталу, що забезпечує
встановлення ефективного контролю і надає право безпосереднього розпорядження
закордонною компанією. За визначенням МФВ, прямі іноземні інвестиції існують у тому
випадку, коли іноземний власник володіє не менш ніж 25 % статутного капіталу
акціонерного товариства (згідно з американським законодавством – не менше 10 %, у
країнах Європейського Співтовариства – 20 – 25 %, у Канаді, Австралії і Новій Зеландії –
50 %) [2].
Прямі інвестиції поділяються на дві групи:
– трансконтинентальні капітальні вкладення, зумовлені кращими умовами ринку,
тобто тоді, коли існує можливість поставляти товари з нового виробничого комплексу
безпосередньо на ринок даної країни (континенту). Витрати відіграють у цьому випадку
незначну роль, основне – знаходження на ринку. Різниця у витратах виробництва
порівняно з материнською компанією є меншим фактором впливу на розміщення
виробництва на даному континенті. Витрати виробництва є вирішальними для
визначення країни даного континенту, в якій необхідно створювати нові виробничі
потужності;
– транснаціональні вкладення – прямі вкладення, часто в сусідній країні. Мета –
мінімізація витрат порівняно з материнською компанією [3].
Портфельні інвестиції – капітальні вкладення, частка яких у капіталі нижче межі,
визначеної для прямих інвестиції. Портфельні інвестиції не забезпечують контролю за
закордонними компаніями, обмежуючи прерогативи інвестора отриманням частки
прибутку (дивідендів).
У певних випадках міжнародні корпорації реально контролюють іноземні
підприємства, володіючи портфельними інвестиціями, в силу двох причин: через значну
розпорошеність акцій серед інвесторів; наявність додаткових договірних зобов’язань, що
обмежують оперативну самостійність іноземної фірми, (ліцензійні та франчайзингові
угоди, контракти на маркетингові послуги та технічне обслуговування).
Інвестиційна діяльність пов’язана з багатьма ризиками для іноземного інвестора,
тому обсяг інвестицій значною мірою залежать від ефективності національного
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законодавства. Іноземний інвестор хоче мати гарантію, що умови при яких вкладаються
кошти змінюватись не будуть, і при будь-яких змінах у законодавстві не будуть сильно
впливати на очікуваний прибуток [4, с. 107].
Залучення іноземних інвестицій в Україні дає змогу отримати ряд вигод, основними
з яких є: поліпшення платіжного балансу; трансфер новітніх технологій та ноу-хау;
комплексне використання ресурсів; розвиток експортного потенціалу і зниження рівня
залежності від імпорту; досягнення соціально-економічного ефекту (підвищення рівня
зайнятості, розбудова соціальної інфраструктури тощо). Водночас, використання
іноземних інвестицій для країни є потенційним джерелом загроз, таких як експлуатація
сировинних ресурсів та забруднення навколишнього природного середовища,
підвищення рівня залежності країни від іноземного капіталу, зниження рівня
конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників, трансфер капіталу за кордон
[5].
Отже, іноземні інвестиції відіграють значну роль в економічному розвитку будьякої держави незалежно від рівня її економічного розвитку та сприяють економічному
зростанню приймаючої економіки на основі ефективнішого використання національних
ресурсів. Для активізації притоку іноземних інвестицій в Україну важливим є здійснення
таких заходів є створення стабільного законодавства та сприятливого інноваційного
клімату; сприяння залученню прямого іноземного капіталу в сферу матеріального
виробництва; створення сприятливих умов для розвитку спільних підприємств; розробка
та прийняття законодавчої бази щодо страхування ризиків.
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ
ПОКРАЩЕННЯ
Штефуряк Б. І., бакалавр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Рущишин Н. М.
Львівський торговельно-економічний університет
На сьогоднішній день питання інвестиційного клімату є досить актуальною для
світу, а особливо для України. Для інвестора, який хоче вкласти свої кошти в економіку
певної країни цікавлять не лише перспективні ресурси чи вигідний ринок збуту, але й те,
чи важко буде розмістити свої інвестиції, керувати ними, або в разі потреби забрати
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назад. Саме тому, країни, які хочуть залучати інвестиції, формують відповідну політику
та умови, які б сприяли надходженню інвестицій. Головним завданням державної
політики у сфері інвестиційної діяльності має бути формування сприятливого
інвестиційного клімату, адже Україна, також зацікавлена в надходженні іноземних
інвестицій.
Для України потреба в залученні іноземних коштів визначається передусім такими
ознаками, як:
• надзвичайна низька інвестиційна активність власних товаровиробників, на яких
вплинули затяжна економічна криза, стагнації виробництва, значні стрибки рівня
інфляції;
• необхідність виробничої модернізації технічної та технологічної бази, всієї
інфраструктури загалом шляхом упровадження нових технологій, використовуючи
досвід країн ЄС;
• необхідність модернізації та диверсифікації всіх сфер виробництва та
забезпечення їх рівноваги на ринках;
• забезпечення можливості ефективного довгострокового вкладення фінансових
ресурсів у розвиток підприємств та ефективного державного регулювання
інвестиційними вкладеннями [1, c. 206].
Інвестиційний клімат є найбільш важливим моментом при ухваленні іноземним
інвестором рішення про інвестування в тій або іншій країні; він є комплексним
поняттям. Це сукупність політичних, економічних, правових, адміністративних умов
діяльності іноземного інвестора, що існують в конкретній країні, включаючи заходи в
цілях залучення іноземного капіталу (умовно суб'єктивні чинники). Інвестиційний
клімат розглядають одночасно із забезпеченістю країни ресурсами, необхідними для
реалізації проектів, він показує привабливість країни для інвесторів, що вже діють і
потенційних. Крім об'єктивних чинників (не залежних від державної політики), що
впливають на привабливість держави для інвестування, існують і суб'єктивні чинники
(залежні від державної політики). Перша група чинників робить в першу чергу вплив на
ступінь ризику вкладень, друга – на прибутковість вкладень.
Сучасна інвестиційна політика в Україні носить дуже суперечливий та
непослідовний характер так, як не завжди враховується специфіка економіки держави,
що розвивається. З урахуванням особливостей сучасного етапу виходу української
економіки зі стадії рецесії потрібно розробити модель державної інвестиційної політики,
яка б передбачала активну участь держави в інвестиційному процесі та дозволяла б
забезпечити умови для стійкого економічного зростання шляхом реалізації розвитку
внутрішнього інвестиційного потенціалу економіки. Інвестиційна політика повинна бути
спрямована на усунення перешкод та запровадження стимулів для інвестування, захисту
прав інвесторів. Основними напрямами інвестиційної політики в Україні повинні бути:
1. Послідовне зниження регуляторного тиску на інвесторів та відсутність
диверсифікованих джерел інвестицій, нерівномірність їх розподілу між регіонами.
2. Зростання динаміки інвестування в державних сферах.
3. Зниження соціального напруження, досягнення остаточного підходу у виділенні
коштів на потреби соціальної сфери.
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4. Скорочення фонду виробничого будівництва за рахунок державних коштів і
формування надійних інвестиційних джерел, у першу чергу з власних коштів
підприємств.
5. Залучення іноземних інвестицій, отримання іноземних кредитів, створення
спільних підприємств з іноземним капіталом за такими напрямами, як розвиток
переробної промисловості, агропромислового комплексу, створення ефективних форм і
механізмів управління інвестиційною діяльністю [2].
Основною проблемою сучасного стану інвестиційного клімату в країні є те, що
існуючій структурі державного апарату притаманний громіздкий процес прийняття
рішень, бюрократія і нечітке розмежування компетенції між урядовими відомствами.
Сильно заважають поліпшенню інвестиційного клімату недостатній рівень правових
гарантій, непрозоре законодавство, стан якого сьогодні потребує негайного
вдосконалення. У державі не сформовані єдині умови для всіх без винятку суб'єктів
господарювання. Сучасний інвестиційний потенціал національної економіки
характеризується: незадовільним станом основних засобів та інфраструктурою,
застарілими технологіями, високою енергоємністю економіки, недостатньою
конкурентоспроможністю продукції, низьким рівнем політико-правової стабільності,
регуляторними перешкодами та корупцією, низьким рівнем розвитку фінансової
інфраструктури та незначною інноваційною складовою економіки [3].
Найбільш серйозним недоліком інвестиційного клімату в Україні іноземні
інвестори вважають політичну, економічну та законодавча нестабільність. Також
іноземні інвестори вказують на низьку дієздатність механізмів забезпечення ринкових
прав і свобод інвесторів та захисту їхніх інтересів [4, с 107].
Щоб покращити інвестиційний клімат в Україні необхідно вдосконалювати
організаційно-правову базу стосовно забезпечення сприятливого інвестиційного клімату,
створювати фундамент поліпшення конкурентоспроможності національної економіки.
здійснювати комплексні заходи щодо поліпшення умов діяльності інвесторів,
розширювати механізми забезпечення еквівалентності обміну між галузями і сферами
економіки, встановлювати економічно обґрунтовані та взаємовигідні ціни на
інвестиційні ресурси.
Отже, відповідне збільшення обсягу інвестицій в економіку України забезпечить
пришвидшення соціально-економічного розвитку країни та пріоритетних галузей
виробництва, а державна політика стосовно формування інвестиційного клімату
потребує докорінних змін і має проводитися на вищому рівні. Вона має базуватися на
забезпеченні стійкого підйому економіки України шляхом реформування фінансовокредитної системи, удосконалення відносин власності, а також створення умов для
залучення іноземних інвестицій.
Список використаних джерел:
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проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернетконференції, 28 листопада 2018 року. – Львів: Львівський інститут МАУП, 2018. –Ч. 1.
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СЕКЦІЯ 6
МІКРОРІВНЕВІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ
ОЦІНКА СТАНУ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВ
ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Бук Д. Р., магістр,
спеціальність «Менеджмент»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Килин О. В.
Львівський інститут економіки і туризму
Україна, будучи унікальною країною з унікальним природно-кліматичним
потенціалом, в перспективі має всі ресурси для підвищення конкурентоздатності
економіки на основі використання її культурно-природничих можливостей. Але щоб
задовольнити всі потреби туриста, відпочиваючого, бізнесмена, потрібно забезпечити
комфортність його проживання, високу якість обслуговування, тобто створити
атмосферу гостинності. Це можливо лише на основі статистичного аналізу розвитку
підприємств готельного господарства, оцінювання особливостей функціонування
готельних підприємств, визначення тенденції їх розвитку на майбутнє.
В даний час світове готельне господарство нараховує близько 350 тис.
комфортабельних готелів, що мають більш, ніж 14 млн. номерів (26 млн. місць). При
цьому кількість номерів за останні 20 років щорічно в середньому збільшується на 3–4
%, що свідчить про значну динаміку зростання засобів розміщення туристів [4].
Таблиця 1
Показники розвитку світового готельного господарства
Показник розвитку готельного
господарства
3,5 млн. номерів
1,65 млн. номерів
1 млн. номерів
Потужність
0,5 млн. номерів
готельного
0,3 млн. номерів
фонду
0,15–0,23 млн. номерів
Менше 0,15 млн номерів
Темпи зростання готельного фонду
Більше 3 млн.
готельних місць
Більше 2 млн.
готельних місць
900 тис. місць
550 тис. місць
Найбільші темпи готельного будівництва
Найбільший
міжнародний
туристичний
обмін

Країни
США
Японія
Італія
Франція, Іспанія, Англія, Китай, Австралія
Австрія, Мексика, Канада, Греція
Таїланд,
Російська
Федерація,
Індонезія,
Туреччина
Швейцарія, Бразилія, Аргентина
Туреччина, Китай, Малайзія, Сінгапур, Марокко,
Іспанія, Німеччина, Аргентина
Італія
Німеччина, Франція, Іспанія, Англія
Австрія, Канада, Мексика
Греція, країни колишньої Югославії
Китай, Малайзія, Туреччина, Марокко і Сінгапур.
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За 2017 р. готельне господарство України нараховувало 2 474 готелі та аналогічних
засобів розміщення, з яких готелі складали 1 704 одиниці (68,9%). В порівнянні з даними
2014 року, спостерігається збільшення питомої ваги у складі засобів розміщення, яка
складала 57,6% [3].
Таблиця 2
Стан готельного господарство України в 2017 році
Найменування

Колективні засоби
розміщення
Готелі та аналогічні
засоби розміщення
Готелі
Мотелі
Хостели
Кемпінги
Гуртожитки для
приїжджих та інше

Кількість
закладів

Кількість
місць
(ліжок)

4115

Кількість осіб, що перебували у закладах
Усього

У тому числі
іноземців

359034

6661177

932548

2474

133396

5135164

878165

1704
137
36
12

101193
3791
1472
506

4395846
110699
44498
7814

840296
2330
6044
371

585

26434

576307

29124

Нижче наведено динаміку розвитку готельного господарства України за 2014-2017
роки, у якій можна відзначити негативну динаміку кількості готелів та місць у них, проте
значне збільшення кількості відпочиваючих, яке на момент 2017 року змогло
перевершити результат 2013 року, після якого спостерігався різкий спад.
Таблиця 3
Динаміка розвитку готельного господарства України за 2014-2017 роки
Рік

2014 р.
2015 р.
2016 р.
2017 р.

Кількість підприємств
готельного типу, од.
Абсолютне
Темп
значення, од зростання, %
2644
2478
2534
2474

93,2
93,7
102,3
97,6

Кількість місць
(ліжок), од.
Абсолютне
Темп
значення,
зростання,
од
%
135518
98,7
132535
97,8
135916
102,6
133396
98,1

Кількість
відпочиваючих, од.
Абсолютне
Темп
значення, зростання,
од
%
3814201
78,4
4297190
112,7
5037075
117,8
5135164
101,9

Експлуатаційна програма є вихідним розділом плану господарської діяльності
підприємства, яке надає послуги з розміщення туристів. Цей розділ за суттю аналогічний
виробничій програмі будь-якого підприємства, але відрізняється методологією розробки.
План експлуатаційно-фінансової діяльності підприємства готельного типу включає
такі розділи:
- експлуатаційна програма (використання номерного фонду);
- план доходу від експлуатаційної (основної) діяльності, додаткових послуг і
допоміжних підрозділів;
- план щодо праці і заробітної плати;
- план витрат на готельні послуги (плановий кошторис витрат);
- план прибутку від усіх видів діяльності;
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- прогноз грошових потоків;
- план підвищення якості експлуатаційної діяльності;
- заходи щодо забезпечення виконання плану експлуатаційно-фінансової діяльності
[1].
Експлуатаційна програма складається на основі кількості місць для розміщення
(проживання) гостей, що передбачається в плановому періоді. Вона виражається в
натуральних і вартісних показниках. Натуральним показником експлуатаційної програми
є кількість місце-днів, а вартісним - виручка (доход) від реалізації послуг з розміщення
клієнтів.
Україні коефіцієнт зайнятості готельних місць не досяг 30%, а в Греції, Іспанії в два
рази вищий (досяг 60%).
Результати аналізу ефективності використання ємності конкретного підприємства
розміщення туристів у динаміці та перспективи розвитку туристичного бізнесу в країні
(регіоні) дають підстави для розробки його експлуатаційної програми. Сутність розробки
цієї програми полягає у визначенні можливого рівня завантаження потужностей
підприємства, а саме - завантаження наявного фонду номерів (спальних місць).
Вінницька
Волинська
Житомирська
Кіровоградська
Львівська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
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Рис. 1. Кількість підприємств готельного господарства України в 2017 році
Найбільше підприємств готельного господарства знаходиться у Львівській (0,33%),
Одеській (8,89%), Харківській (8,86%), областях та м. Київ (5,94%) [3].
Практика показує, що повне завантаження потенціалу спальних місць у готелях має
характер верхньої межі в розрахунках. Реально таке завантаження неможливе, оскільки
завжди виникають вимушені простої, пов'язані не тільки з відсутністю попиту, а й з
капітальним ремонтом, реконструкцією, поточним ремонтом та іншими причинами.
Тому потенційно можлива кількість місце-днів у плановому періоді зменшується на
кількість місце-днів вимушеного простою і збільшується на додаткове введення місць за
рахунок розширення (реконструкції) номерного фонду [2].
Кількість днів вимушеного простою номерів і збільшення номерного фонду за
рахунок реконструкції та нового будівництва планується окремо. При плануванні
простоїв через ремонт або реконструкцію використовуються графіки їхнього
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проведення. До днів вимушеного простою при плануванні іноді відносять деякі святкові
дні, зокрема сімейного (домашнього) характеру, наприклад, Різдвяні свята, Новий рік.
Проведений аналіз динаміки експлуатаційної програми в Україні та світі, а також
тенденції зміни готельного фонду дозволяє зробити висновок, що дана галузь
економічної діяльності є перспективною сферою капіталовкладень, оскільки
розвивається достатньо швидкими темпами, зумовлює рівень зайнятості у відповідних
регіонах, створює матеріальну базу для розвитку туризму. Але в останні роки
підприємства готельного господарства розвиваються в негативних умовах, зокрема
нестабільної економіко-політичної ситуації країни, що призводить до зниження
туристичної та бізнес-активності, дефіциту фінансування, відсутності привабливих для
будівництва готельних комплексів земельних ділянок, довгої окупності таких проектів.
Позитивну тенденцію показує кількість відвідувачів, що демонструє попит на такого
роду послугу. Поліпшенню ситуації сприятиме розробка програми розвитку готельного
та туристичного бізнесу, пошук фінансових джерел та створення сприятливого
інвестиційного клімату.
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ДІАГНОСТИКА БАНКРУТСТВА, ЯК ЗАСІБ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ
СТАНОМ ПІДПРИЄМСТВА
Воронко О. С., к.е.н., доцент,
Кондрак Ю. І., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Львівський торговельно-економічний університет
Банкрутство та санація підприємств є невід’ємною частиною економічних відносин
в умовах ринку. Законодавство про банкрутство має виконувати три основні функції:
1. Бути механізмом запобігання непродуктивному використанню активів
підприємств.
2. Бути інструментом реабілітації підприємств, які опинилися на межі банкрутства,
однак мають значні резерви для успішної фінансово-господарської діяльності в
майбутньому.
3. Сприяти як найповнішому задоволенню претензій кредиторів [1].
Головне завдання провадження справи про банкрутство підприємства полягає в
якомога повнішому задоволенні вимог кредиторів, пред'явлених до боржника. Цього
можна досягти:
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 продажем майна боржника та розподілом виручених коштів між кредиторами,
що здійснюється в процесі ліквідаційної процедури;
 успішною реалізацією плану санації боржника;
 через реалізацію плану реорганізації.
Отже, арбітражний суд може застосовувати до боржника такі типи процедур:
 ліквідаційні;
 реорганізаційні;
 санаційні.
До ліквідаційних процедур відносять примусову ліквідацію підприємства-боржника
з ухвали арбітражного суду або добровільну ліквідацію підприємства під контролем
кредиторів. До реорганізаційних процедур належить зовнішнє управління майном та
реорганізація підприємства. Санація передбачає фінансове оздоровлення боржника.
До прийняття нового законодавства про банкрутство в Україні домінував перший
метод задоволення претензій кредиторів. Проте в багатьох економічно розвинутих
країнах пріоритет віддається санації, а не ліквідації підприємства-боржника.
Підставою для ухвалення арбітражним судом проведення санації боржника може
бути:
1. Санаційна спроможність боржника, тобто наявність реалістичної санаційної
концепції.
2. Наявність реальних можливостей виконання плану санації, відновлення
платоспроможності підприємства-боржника та його успішної виробничо-господарської
діяльності.
3. Наявність санатора, який має достатньо фінансових ресурсів для фінансового
оздоровлення боржника.
Ініціатива санації може походити від самого підприємства-боржника. Як правило, у
такому разі справа про банкрутство також ініціюється боржником. Це робиться в тому
разі, коли підприємство є санаційно спроможним, однак йому бракує часу для реалізації
плану санації. Заява про банкрутство подається з надією отримати відстрочення платежів
кредиторам, наприклад у разі укладання мирової угоди. Відтак разом із заявою про
банкрутство боржник подає до арбітражного суду план санації та проект мирової угоди
[3].
Особа, яка бажає взяти участь у санації боржника, має право ознайомитися з його
майновим і фінансовим становищем безпосередньо на підприємстві. Потенційний
санатор може також дати доручення аудиторській чи консалтинговій фірмі провести
санаційний аудит боржника з метою визначення його санаційної спроможності.
Санація вводиться на строк не більше ніж дванадцять місяців. На клопотання
комітету кредиторів чи керуючого санацією або інвесторів цей строк може бути
продовжено ще на кілька місяців (до шести) або скорочено. Комітет кредиторів приймає
рішення про погодження кандидатури керуючого санацією, вибір інвестора (санатора),
схвалення плану санації боржника [2].
На жаль, процедура санації у справах про банкрутство ще не набула в Україні
належного поширення й застосовується досить рідко. Тому, ми вважаємо, що
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законодавство про банкрутство має суттєво стимулювати процеси фінансового
оздоровлення суб'єктів господарювання.
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ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Гавришкевич Т. М., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Магас Н. В.
ПрАТ «ВНЗ «МАУП» Львівський інститут»
Метою діяльності будь-якого підприємства у ринкових умовах господарювання є
отримання позитивного фінансового результату – прибутку. Фінансові результати
характеризують майже всі аспекти діяльності підприємства: продуктивність праці,
ступінь використання основних засобів, трудових, матеріальних і грошових ресурсів,
собівартість реалізованої продукції, її якість, обсяг та ціни реалізації продукції, тощо.
Відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності» [1] величина фінансового результату будьякого виду господарської діяльності підприємства (операційної, інвестиційної,
фінансової, звичайної, надзвичайної) визначається як різниця між сумою доходів та
пов’язаною з нею величиною витрат відповідного виду діяльності підприємства.
Тобто, фінансовий результат господарської діяльності (чистий прибуток або
збиток) розраховується як різниця доходів та витрат від усіх видів діяльності
підприємства, що зменшена на суму нарахованих податків на прибуток.
Фінансовий результат - грошова форма підсумків господарської діяльності
організації або її підрозділів, виражена в прибутках або збитках [2].
Ткаченко Н. М. розглядає фінансовий результат як доходи діяльності підприємства
за вирахуванням витрат діяльності [3].
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства є необхідним етапом для
розробки планів і прогнозів фінансового оздоровлення підприємства. Фінансовий стан
підприємства треба систематично й усебічно оцінювати з використанням різних методів,
прийомів та методик аналізу. Стійкий фінансовий стан підприємства формується в
процесі всієї його виробничо-господарської діяльності. Тому оцінку фінансових
результатів діяльності підприємства можна об'єктивно здійснити не через один, навіть
найважливіший, показник, а тільки за допомогою комплексу, системи показників, що
детально й усебічно характеризують господарське становище підприємства. Також,
головним завданням кожного підприємства є виявлення шляхів покращення фінансового
стану.
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Фінансовий стан підприємства характеризується системою показників, що
дозволяють оцінити наявність, розміщення і ефективність використання фінансових
ресурсів.
Основні завдання аналізу фінансового стану підприємства:
1) аналіз ефективності використання майна (капіталу) підприємства, забезпечення
підприємства власними оборотними коштами;
2) аналіз стану і динаміки ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості
підприємства;
3)
аналіз
рентабельності
підприємства
та
кількісна
оцінка
його
конкурентоспроможності;
4) аналіз стану підприємства на фінансовому ринку;
5) пошук резервів підвищення рентабельності виробництва.
Метою аналізу фінансових результатів діяльності підприємства є пошук шляхів
та кількісна оцінка резервів збільшення прибутку і підвищення рентабельності
підприємства на основі ефективного управління його доходами і витратами.
Об’єктом аналізу фінансових результатів є безпосередньо фінансовий результат
діяльності підприємства, тобто прибуток або збиток, а також його складові: отримані
доходи і понесені витрати в досліджуваному періоді в результаті здійснення всіх видів
діяльності.
Існують різні методичні підходи до побудови системи показників, що дають
можливість досліджувати формування, динаміку та структуру фінансових результатів.
Зокрема, виділяють:
– горизонтальний аналіз, який передбачає визначення абсолютного і відносного
відхилення величини окремих видів фінансових результатів за звітний період, а
також у динаміці за ряд періодів і дозволяє дати якісну характеристику виявленим
змінам;
– вертикальний аналіз, який здійснюється шляхом вивчення структури фінансових
результатів (питомої ваги окремих видів доходів і витрат в загальному підсумку або
частки фінансових результатів від різних видів діяльності у чистому прибутку
(збитку)), а також оцінки змін, які в ній відбуваються;
– трендовий аналіз для визначення основної тенденції у динаміці показників
фінансових результатів з метою їх прогнозування;
– аналіз коефіцієнтів, який полягає у визначенні взаємозв’язків між показниками.
Наприклад, розрахунок показників рентабельності для оцінки отриманого ефекту від
здійснених витрат та використаних ресурсів.
Для аналізу фінансових результатів використовуються як абсолютні, так і відносні
показники. Зокрема, основним абсолютним показником є розмір отриманого прибутку
(понесеного збитку). При цьому, в аналізі використовуються різні показники прибутку,
що оцінюються підприємством та іншими зацікавленими суб’єктами (власниками,
менеджерами, кредиторами, інвесторами, державними контролюючими органами
тощо), виходячи з їх інтересів.
Надзвичайно важливим показником для оцінки ефективності діяльності
підприємства є отримання чистого прибутку, який дає можливість стверджувати, що
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керівництво підприємством ефективно використовує наявні грошові ресурси, вміє спів
ставляти витрати та доходи, правильно формує фінансово-облікову політику
підприємства.
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МЕХАНІЗМИ АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
ДО ЗМІН ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Годунько Р. Б., аспірант
Львівський торговельно-економічний університет
Враховуючи зростання конкуренції на споживчому ринку, коливання економічної
кон'юнктури, неоднозначний (здебільшого негативний) вплив чинників внутрішнього і
зовнішнього середовища виникає необхідність формування дієвої системи механізмів, які
би забезпечували ефективне функціонування та розвиток підприємств роздрібної
торгівлі.
На наш погляд система адаптації підприємств роздрібної торгівлі до змін
зовнішнього середовища, які у підсумку асоціюються із зміною економічної кон'юнктури
споживчого ринку, повинна включати такі механізми: ринковий, техніко-технологічний,
організаційний, інноваційний, інформаційний.
Кожен елемент (механізм) цієї системи в питанні забезпечення адаптації
підприємства має свій специфічний зміст (охоплює і передбачає низку заходів) та
виконує відповідні функції.
Так, ринковий механізм охоплює визначення типу й структури споживчого ринку,
урахування бар'єрів входу і виходу з нього, дослідження величини й можливостей
зростання сегментів ринку, еластичності цін, циклічності та сезонності попиту,
дослідження рівня конкуренції та поведінки основних конкурентів при запровадженні
стратегій функціонування і розвитку цього підприємства, які (стратегії) є конкретними
засобами адаптації підприємства до змін в зовнішньому оточенні, використання сучасних
маркетингових заходів.
За визначенням Г. Мінцберга саме стратегія є планом заходів, планом в якому
визначені заходи, щодо адаптації підприємства до майбутніх можливих змін та
досягнення його стратегічних цілей [1]. А І. Ансофф розглядає стратегію як план
адаптації підприємства до діяльності в динамічному конкурентному середовищі, до
(уникнення) його загроз і (використання) його можливостей [2]. Стосовно торговельних
підприємств стратегію, як інструмент адаптивного механізму, можна трактувати як
уніфікований, інтегрований адаптивний план, який визначає напрями функціонування та
розвитку підприємства, що стосується сфери, засобів та форм його діяльності, а також
позиції в навколишньому середовищі, та системи взаємовідносин всередині
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підприємства, що у результаті приводить підприємство до досягнення визначених цілей
через ефективне формування та використання ресурсів, враховуючи платоспроможний
попит та швидко зростаючі потреби споживачів, а також адаптацію до умов
(можливостей і загроз) ринкового оточення та забезпечення конкурентоспроможності на
споживчому ринку.
Техніко-технологічний механізм адаптації включає дослідження рівня використання
підприємствами роздрібної торгівлі основних засобів та впровадження ними сучасних
технологій, способи та методи впровадження сучасного торговельного, складського і
касового обладнання, автоматизації та механізації торговельного процесу і логістичних
операцій.
Організаційний механізм адаптації передбачає формування управлінської структури
та забезпечення оптимальної чисельності персоналу, охоплює мотиваційну підтримку за
рахунок сучасних стимулюючих заходів.
Інноваційний механізм адаптації включає постійний моніторинг рівня інноваційної
активності підприємства роздрібної торгівлі, впровадження і використання інновацій за
кожним елементом ресурсного забезпечення з метою його ефективного використання.
Інформаційний механізм адаптації передбачає отримання зворотніх зв'язків із
зовнішнім середовищем, споживачами та іншими контрагентами щодо показників
діяльності конкурентів, міри задоволення потреб споживачів, тенденцій розвитку
внутрішньої торгівлі та споживчого ринку, змін у нормативно-законодавчій сфері тощо.
При цьому для адаптації підприємств роздрібної торгівлі до мінливих умов
зовнішнього ринкового середовища на основі стратегічного менеджменту і його
конкретного інструменту - стратегії необхідно дотримуватися певних принципів, а саме:
визначення потенційних можливостей і загроз для функціонування та розвитку (для
цього зазвичай застосовують метод SWOT- аналізу);
перманентний моніторинг
споживчого ринку; наявність фінансового забезпечення стратегії як ключового
резулюючого інструменту адаптації; формування мотивації персоналу; формування
позитивного іміджу підприємства роздрібної торгівлі; формування і запровадження
адекватної цінової політики та використання сучасного маркетингу; управління
інноваційною діяльністю.
При цьому. особливий акцент слід робити на інноваційно-інвестиціній складовій
механізму забезпечення адаптації (і відповідно в стратегії, як його ключовому
резулючому інструменті), а відтак ефективного функціонування і розвитку підприємств
роздрібної торгівлі в динамічному зовнішньому середовищі. Для обґрунтування
інвестиційно-інноваційої поведінки можна застосовувати графічну аналітичну модель
“стратегічного тла” підприємства, побудувавши в її площині “криву стратегічного
профілю інновацій на підприємстві”[4, с. 25-44], яка демонструватиме рівень пропозиції
інновацій підприємством або інвестицій в інновації (від низького до високого) у
порівнянні із його середнім значенням по галузі бізнесу та із його значенням в основних
конкурентів за усіма ключовими компетенціями в межах певного ринкового сегменту
діяльності цього підприємства.
Для формування, корегування чи адаптивної зміни інноваційної поведінки за
окремими ключовими компетенціями в бізнесі розглядаються такі альтернативи:
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1) відмова від пропонування інновацій за певною компетенцією в бізнесі
(наприклад, за певним бізнес-процесом на підприємствах роздрібної торгівлі, як
компетенцією);
2) зменшення пропозиції інновацій за певним фактором (бізнес процесом);
3) збільшення пропозиції інновацій за певним фактором (бізнес-процесом);
4) пропонування інновацій за новими факторами (бізнес-процесами), які не є
типовими для цього підприємства.
У підсумку цей метод дозволяє визначити напрями інвестицій в інновації на
підприємстві роздрібної торгівлі як в розрізі окремих ключових компетенцій (наприклад,
бізнес-процесів тощо). Цю модель необхідно доповнювати оцінкою віддачі інвестицій
інновацій за кожним із факторів, що розглядаються в якості ключових компетенцій,
визначивши рівень кореляції між інвестиціями в інновації та результативними
показниками оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємства. Далі мають бути
розписані конкретні інноваційні заходи, що мають забезпечити реалізацію інноваційного
процесу на рівні окремих компетенцій (наприклад, складових бізнес-процесів) щодо
реалізації конкретних напрямів інновацій, передбачених та можливих для підприємства.
Акцент на інноваціях нами зроблено по тій причині, що власне інновації різного типу, і
за різними компетенціями, які є предметом конкуренції в галузі, є тим засобом, який
допомагає підприємствам успішно адаптуватися і конкурувати в мінливому динамічному
ринковому середовищі. А обґрунтування напрямів інвестицій в інновації здійснюється, а
відтак, і вимагає розробки відповідної стратегії.
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ПОНЯТТЯ ЛІКВІДАЦІЇ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
Головачко В. М., к.е.н., доцент
Мукачівський державний університет
У нормальному і закономірному процесі ринкової економіки з її
непередбачуваністю і певною імпульсивністю підприємства створюються, функціонують
і ліквідуються. Проблема ліквідації підприємств є надзвичайно актуальною, оскільки
кожен суб'єкт господарювання, незалежно від виду основної діяльності і форми
власності повинен реально оцінювати як власний фінансовий стан та фінансові
можливості, так і фінансовий стан потенційних партнерів чи конкурентів.
Величезний внесок у вивчення цього питання зробили такі вчені-правники, як Т. Д.
Аіткулов, М. І. Брагінський, О. М. Вінник, В. К. Джунь, А. В. Коровайко, В. К. Мамутов,
С. В. Мартишкін, О. А. Наумов, М. В. Тєлюкіна, В. С. Щербина та багато інших.
Ліквідація суб'єкта підприємницької діяльності є таким же закономірним та
органічним процесом, як і створення.
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На сьогоднішній день чинне законодавство поки що не визначає загального поняття
ліквідації юридичних осіб. Так, Закон України «Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом» у статті 1 дає визначення цього поняття, але
лише стосовно процедури банкрутства. Ліквідація при банкрутстві – це припинення
діяльності суб'єкта підприємницької діяльності, визнаного господарським судом
банкрутом, з метою здійснення заходів щодо задоволення визнаних судом вимог
кредиторів шляхом продажу його майна.
Юридична наука узагальнює поняття ліквідації, як регламентовану законом
процедуру, результатом якої є припинення діяльності юридичної особи. Отже, ліквідація
– це одна із форм припинення юридичної особи.
Юридична особа ліквідується: за рішенням її учасників або органу юридичної
особи, уповноваженого на це установчими документами; за рішенням суду [4].
Що стосується підстав для ліквідації юридичної особи, то такими можуть бути,
зокрема: закінчення строку, на який було створено юридичну особу, або після
досягнення мети, поставленої при її створенні; у зв'язку з визнанням судом недійсною
державної реєстрації юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які
не можна усунути, а також в інших випадках, передбачених установчими документами;
інші підстави, передбачені законодавчими актами України.
Ліквідація юридичних осіб здійснюється без переходу прав і обов'язків
підприємства, що ліквідується, до інших осіб, тобто без правонаступництва. При
ліквідації підприємства його права й обов'язки припиняються [3].
Ліквідація суб’єкта господарювання можлива як у добровільному, так і
примусовому порядку. Підстави ліквідації можуть бути передбачені законодавством,
установчими документами, законодавчими актами погіршення фінансово – економічного
стану тощо.
За таких підстав у добровільному порядку суб’єкт господарювання ліквідується:
 за рішенням власника (власників) чи уповноважених ним органів;
 у зв’язку із закінченням строку, на який він створювався;
 у разі досягнення мети, заради якої його було створено.
Підставами для примусової ліквідації суб’єкта господарювання можуть бути:
 рішення суду про визнання недійсною державної реєстрації через допущенні при
його створену порушення, які не можна усунути;
 у разі здійснення діяльності. що суперечить закону чи установчим документам на
підставі рішення суду за таких підстав: провадження діяльності, що суперечить
установчим документам або такої заборонена законом( систематичне та грубе
порушення законодавства);
 як розмір статутного фонду господарського товариства стає меншим від
мінімального визначеного законом;
 у разі визнання його в установленому порядку банкрутом.
Відповідно до статей 104 Цивільного кодексу України [4] та 59 Господарського
кодексу України [9] юридична особа припиняється також в результаті реорганізації
(злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
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Реорганізація суб'єкта господарювання – юридичної особи є формою його
припинення шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення з наступним переходом
до новостворених юридичних осіб усіх майнових прав та обов'язків колишнього суб'єкта
господарської діяльності.
При реорганізації правонаступник відповідає за боргами реорганізованої особи в
повному обсязі, незалежно від обсягу отриманих ним активів.
Відповідно до ст. 106 ЦК України реорганізація відбувається:
 за рішенням учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це
установчими документами;
 за судовим рішенням, прийнятим у випадках, передбачених законом;
 за рішенням органу державної влади, прийнятим у випадках, передбачених
законом.
Видами реорганізації є злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення суб'єкта
підприємницької діяльності (ст. 59 ГК України) [1].
У разі злиття суб'єктів господарювання усі майнові права та обов'язки кожного з
них переходять до суб’єкта господарювання, що утворений внаслідок злиття. При злитті
створюється новий суб'єкт господарювання з одночасним припиненням двох чи більшої
кількості інших. Злиття вважається завершеним з моменту державної реєстрації
новоутвореної юридичної особи та державної реєстрації припинення юридичних осіб,
що припиняються в результаті злиття.
За умов приєднання одного або кількох суб’єктів господарювання до іншого
суб'єкта господарювання до цього останнього переходять усі майнові права та обов'язки
приєднаних суб'єктів господарювання. Тобто відбувається «поглинання» слабкого
сильнішим. Приєднання вважається завершеним з моменту державної реєстрації
відповідних змін до установчих документів та державної реєстрації припинення
юридичних осіб, що припиняються в результаті приєднання.
У випадку поділу суб'єкта господарювання всі його майнові права і обов'язки
переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових
суб'єктів господарювання, що утворені внаслідок цього поділу. При цьому «старий»
суб’єкт господарювання припиняється. Поділ вважається завершеним з моменту
державної реєстрації новоутворених юридичних осіб та державної реєстрації
припинення юридичної особи, що припиняється у результаті поділу.
У разі виділення одного або кількох нових суб'єктів господарювання до кожного з
них переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права і
обов'язки реорганізованого суб'єкта. При цьому «старий» суб'єкт господарювання
зберігає за собою певні майнові права та обов’язки і продовжує існування. Таким чином,
виділення – це єдиний вид реорганізації, в якому вона не є формою припинення суб'єкта
господарювання.
Відповідно до ст. 108 ЦК України перетворенням юридичної особи є зміна її
організаційно-правової форми. У разі перетворення одного суб'єкта господарювання в
інший до новоутвореного суб'єкта господарювання переходять усі майнові права і
обов'язки попереднього суб'єкта господарювання. Перетворення вважається завершеним
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з моменту державної реєстрації новоутвореної юридичної особи та державної реєстрації
припинення юридичної особи, що припиняється у результаті перетворення [4].
Суттєва різниця між ліквідацією та реорганізацією полягає у тому, що в першому
випадку має місце остаточне припинення будь-якої діяльності якогось суб'єкта
господарювання, у другому – припинення його функціонування в конкретній
організаційно-правовій формі із заміною на нову. В обох випадках «припинення суб’єкта
господарювання» суб'єкт, що припиняється, більше не існуватиме. У зв'язку з
ліквідацією суб'єкта припиниться і його діяльність, у зв’язку ж із реорганізацією вона
триватиме, але вже не в колишній (яка існувала до реорганізації), а в новій
організаційно-правовій формі суб'єкта господарювання [2].
Отже , сутність припинення діяльності суб`єктів господарювання полягає у зміні
форми його діяльності (якщо має місце реорганізація), або повне припинення діяльності
суб’єкта господарювання (тобто, остаточний розрахунок з кредиторами та виконання
зобов`язань перед контрагентами, закриття банківських рахунків, закриття реєстрових
записів в управліннях пенсійного фонду, податкової та інше).
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО
СТАНУ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
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Львівський торговельно-економічний університет
Функціонування підприємств і організацій споживчої кооперації в умовах
економічних трансформацій, які супроводжуються кризовими явищами, актуалізує
проблему оцінки їх фінансового стану з точки зору її об’єктивності та відповідності
реаліям господарювання. Основним джерелом інформації для оцінки фінансового стану
є бухгалтерська звітність, яка виступає своєрідним фіксатором важливих подій щодо
кожного аспекту діяльності споживчого товариства. Відповідно, аналіз фінансової
звітності є процесом критичного вивчення інформації з метою розуміння господарських
операцій споживчого товариства та прийняття виважених управлінських рішень. Саме
аналіз фінансової звітності допомагає товариству виявити проблеми та розробити
заходи, спрямовані на їх усунення або ж нейтралізацію, задля покращення фінансових
показників діяльності.
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Не зважаючи на підвищений інтерес вітчизняних і зарубіжних науковців до
методики аналізу фінансового стану, невирішеними залишаються питання її комплексної
оцінки. На наш погляд, комплексну оцінку фінансового стану споживчих товариств
необхідно проводити за такими етапами, як: експрес аналіз; аналіз вартісної та
структурної динаміки активів і пасивів; коефіцієнтний аналіз; факторний та/або
кореляційно-регресійний аналіз взаємозв’язків між різними показниками фінансового
стану та узагальнення результатів аналізу й розробка заходів, спрямованих на
покращення фінансового стану споживчого товариства (рис. 1). З огляду на це,
вважаємо, що у запропоновану Центральною спілкою споживчих товариств України [1]
послідовність проведення аналізу фінансового стану доцільно було б внести відповідні
зміни.
У процесі експрес-аналізу необхідно здійснити попередній огляд фінансової
звітності. При цьому необхідно визначити характер зміни у валюті Балансу та величинах
його розділів і статей, а також виявити статті, наявність яких може викликати
занепокоєння з точки зору фінансового благополуччя споживчого товариства. В процесі
оцінки дотримання динамічних моделей необхідно перевірити виконання наступних
нерівностей:
ТЧП ТЧД ТВБ ТІ,,
(1)
де ТЧП – темп зростання чистого прибутку споживчого товариства, %;
ТЧД – темп зростання чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг), %;
ТВБ – темп зростання активів споживчого товариства (валюти Балансу), %;
ТІ – темп зростання інфляції, %.
ТВОК ТОА ТПЗ ,
(2)
де ТВОК– темп зміни власного оборотного капіталу, %;
ТОА – темп зміни оборотних активів, %;
ТПЗ – темп зміни поточних зобов’язань, %.
ТВК ТВБ ТЗ ТПЗ ,
(3)
де ТВК – темп зміни власного капіталу Балансу), %;
ТВБ – темп зміни валюти Балансу, %;
ТЗ – темп зміни зобов’язань, %.
ТПЗ – темп зміни поточних зобов’язань, %.
Горизонтальний (трендовий) аналіз включає порівняння історичних даних (статей)
впродовж кількох звітних періодів. Горизонтальний аналіз може використовувати як
абсолютні змінні, так і відносні. За результатами горизонтального аналізу користувачі
фінансової звітності встановлюють тенденції зростання чи спаду.
Вертикальний аналіз – це вивчення взаємозв'язку різних статей у фінансовій
звітності за один обліковий період. Він передбачає розрахунок питомої ваги окремих
статей у валюті Балансу.
Коефіцієнтний аналіз передбачає розрахунок відносних показників, які
характеризують платоспроможність, фінансову стійкість, ділову активність та
результативність діяльності.
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Експрес-аналіз

2. Оцінка дотримання

1. Попередній огляд
фінансової звітності

динамічних моделей

Структурний (вертикальний) аналіз
активів

капіталу

грошових потоків

Аналіз динаміки показників фінансової звітності
(горизонтальний аналіз)
вартісної та структурної динаміки активів

вартісної та структурної динаміки пасивів

Аналіз фінансових коефіцієнтів
фінансової стійкості

платоспроможності

ділової активності

рентабельності

Факторний та/або кореляційно-регресійний аналіз
взаємозв’язків між різними показниками
фінансового стану

Узагальнення результатів аналізу та розробка
заходів, спрямованих на покращення
фінансового стану споживчого товариства

Рис. 1. Методика аналізу показників фінансової звітності споживчого товариства

Факторний та кореляційно-регресійний аналіз дозволяють виявити взаємозв’язки
між різними показниками фінансового стану, а також встановити чинники, які викликали
їх зміну.
Отже, з огляду на те, що фінансовий стан споживчого товариства – це комплексне
динамічне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових
відносин, виражене через систему фінансових показників, які відбивають стан і
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ефективність використання основних та оборотних активів, власних і позикових коштів,
фінансову стійкість, кредито- і платоспроможність, ділову активність та рентабельність,
вважаємо, що запропонована методика його аналізу дозволить отримувати управлінню
інформацію, необхідну для прийняття рішень як оперативного, так і стратегічного
характеру.
Список використаних джерел:
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звернення 01.11.2019).

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ 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»
В умовах невизначеності виникають постійні зміни оточуючого середовища, зміна
попиту і пропозиції, конкуренція між виробниками продукції, коливання цін тощо. Ці
фактори впливають на стратегію і тактику розвитку суб’єктів господарювання, їх
фінансовий стан. Для підтримання позицій на ринку товару, суб’єкти господарювання
постійно повинні діагностувати стан внутрішнього та зовнішнього середовища.
Оцінювати рівень фінансової стійкості та планувати рівень фінансової безпеки.
Типологія факторів впливу дає можливість виявити ризики і загрози, які виникають із
зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування, вчасно та ефективно на них
реагувати, що в свою чергу гарантує фінансову безпеку господарювання.
Дослідженням питань фінансової безпеки підприємства займалися такі відомі
науковці як О.І. Барановський, В. І. Франчук, М.М. Єрмошенко, Г.В. Веретенникова,
М.І. Камлик, І.П. Мойсеєнко, Н.В. Магас, В. Ярочкін, Є.М. Коротков, І.О. Бланк, О.
Грунін, А.О. Старостіна, В.А. Кравченко, Е.С. Дмитренко та ін.
М.М. Єрмошенко [1] підкреслює, що фінансова безпека підприємства є такий його
фінансовий стан, який характеризується, по-перше, збалансованістю і 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.
Ю.В. Лаврова зазначає [2], що фінансова безпека підприємства – це складова
економічної безпеки підприємства, яка полягає у наявності такого його фінансового
стану, котрий характеризується: збалансованістю і 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.
Ю.Г. Кім [3], під фінансовою безпекою підприємства визначає такий стан
фінансових ресурсів, за якого забезпечується ефективна (прибуткова) діяльність
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підприємства, захист його фінансових інтересів та здатність зберігати свою ліквідність,
платоспроможність і фінансові можливості під впливом різного роду небезпек і загроз.
На думку З.С. Варналія [4], фінансова безпека – це захищеність фінансових
інтересів суб’єктів господарювання на всіх рівнях фінансових відносин, забезпеченість
домашніх господарств, підприємств, організацій та установ, регіонів, галузей, секторів
економіки, держави фінансовими ресурсами, достатніми для задоволення їх потреб і
виконання зобов’язань.
Причини виникнення фінансових ризиків є безліч, вони залежать від змін
внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування підприємства. Фінансові
ризики постійно змінюються, модифікуються, підприємства повинні слідкувати за ними,
мати ефективні методи запобігання їм, щоб забезпечити свою безпеку.
Фінансовий ризик - являє собою результат вибору його власниками або
менеджерами альтернативного фінансового рішення, направленого на досягнення
основного результату фінансової діяльності при можливості понесення економічних
втрат в умовах невизначеності його реалізації [5].
За джерелами виникнення виділяють:
- господарський ризик – виникає при здійсненні господарської діяльності;
- ризик, обумовлений діями людини – характеризує ризик, який виникає від
неправильних або навмисних дій людини;
- ризик обумовлений природними факторами – обумовлений певними стихійними
лихами, природними катаклізмами, змінами кліматичних умов тощо.
За сферою виникнення:
- зовнішній фінансовий ризик – це ризик незалежний від діяльності суб’єктів
господарювання, вони на нього ніяк вплинути не можуть. Він виникає на фінансовому
ринку при здійсненні будь-яких фінансових операцій;
- внутрішній фінансовий ризик – цей ризик повністю залежить від діяльності
суб’єктів господарювання. Дані ризики можуть бути викликані некваліфікованими
кадрами, неефективною системою управління, не прорахованим кредитним портфелем,
прив’язаність до фінансових операцій з високим рівнем ризику, запобігти цим наслідкам
можна за рахунок комплексних методів нейтралізації.
За комплексністю:
- простий фінансовий ризик – це ризик, який складається з одного виду ризику;
- складний фінансовий ризик – складається з комплексу підвидів ризиків .
За можливістю усунення:
- несистематичний ризик, диверсифікований – це специфічний ризик, який залежить
від діяльності суб’єктів господарювання, який вони можуть побачити та усунути або
зменшити його вплив за рахунок диверсифікації;
- систематичний ризик – не диверсифікований - це іншими словами ринковий
ризик, на який суб’єкти господарювання ніяк вплинути не можуть, і він не залежить від
їх діяльності. Можливість усунення таких видів ризиків суб’єкти господарювання не
мають.
За сукупністю досліджуваних елементів:
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- індивідуальний фінансовий ризик – характеризує ризик притаманний окремим
фінансовим інструментам;
- портфельний фінансовий ризик – характеризує ризик притаманний комплексу
фінансових інструментів, які об’єднанні у портфель;
За ступенем впливу на фінансовий стан суб’єктів господарювання:
- припустимий фінансовий ризик – характерний тим, що він не перевищує суми
прибутку на яку розраховують суб’єкти господарювання з певної фінансової операції ;
- критичний фінансовий ризик - характерний тим, що він не перевищує суми
валового доходу за деякими фінансовими операціями;
- катастрофічний фінансовий ризик – характеризується тим, що за даним ризиком
суб’єкти господарювання повністю або частково можуть втратити власний капітал і
навіть позиковий капітал.
За можливими наслідками:
- ризик, який призводить до економічних втрат – у результаті дій цього ризику
суб’єкти господарювання певну частину доходу або капіталу ;
- ризик, в результаті якого втрачається частина передбаченого доходу – результатом
даного ризику є те, що суб’єкти господарювання не можуть виконати певну фінансову
операцію. Наприклад, якщо суб’єкт господарювання сьогодні оплатить всю вартість
сировини за місяць то він буде мати нижчу ціну, але в силу того, що його партнери не
оплатили свої зобов’язання, залишок коштів на рахунку не достатній для здійснення
даної операції ;
- ризик, який призводить як до втрат, так і до додаткових доходів – даний ризик
дуже часто в літературі ще називають спекулятивним. В результаті дії якого суб’єкти
господарювання можуть понести втрати або отримати дохід.
За можливістю передбачення:
- прогнозований фінансовий ризик – це ризик на який суб’єкти господарювання
очікують (циклічність фінансових криз, зміни світового фінансового ринку тощо) і
наперед складають план дій в певних ситуаціях.;
- непрогнозований фінансовий ризик – це види ризиків, які наперед не можливо
передбачити, вони пов’язані із сезонним виробництвом, форс-мажорними обставинами
тощо.
Таким чином, для визначення впливу факторів фінансових ризиків на фінансову
підприємства потрібно наперед вибрати план розвитку фінансової діяльності в
найближчий час і тим самим розрахувати рівень очікуваних доходів. Розрахувати вплив
різних видів ризиків на фінансову безпеку суб’єктів господарювання.
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СУТЬ ТА КОМПОНЕНТИ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ
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спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: д.е.н., проф. Крутова А. С.
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Сучасні умови господарювання вимагають від суб’єктів підприємницької діяльності
захисту економічних інтересів підприємства та забезпечення його стабільного розвитку.
Існуючі загрози, як зовнішнього так і внутрішнього середовища, можуть впливати на
рівень ефективності роботи підприємства та на його конкурентоспроможність. Тому
важливого значення набуває система управління фінансовою безпекою суб’єктів
господарювання, спрямована на своєчасне виявлення негативних відхилень фінансового
стану, виправлення їх без загрози втрати фінансової стійкості та платоспроможності і
забезпечення захисту фінансових інтересів.
Стан розвитку національної економіки України характеризується наявністю
численних чинників, які негативно впливають на функціонування суб’єктів
господарювання. До таких чинників, окрім циклічних глобальних економічних криз,
варто віднести, насамперед, нестабільність податкового і регуляторного законодавства,
інфляційні процеси, недоступність кредитних ресурсів, посилення конкуренції, низький
рівень капіталізації фондового ринку, зниження рівня інвестиційної активності,
уповільнення платіжного обороту, зростання числа збиткових підприємств. Дія цих
чинників викликає аритмію у русі матеріальних і фінансових потоків, призводить до
значних втрат і збитків і, як наслідок, втрати суб’єктом господарювання фінансової
безпеки. З огляду на це актуальним напрямком сталого функціонування українських
підприємств є формування на них ефективної системи управління фінансовою безпекою.
Дослідження постулатів управління системою фінансової безпеки дозволяє більш
системно визначити її сутність, яка є важливою складовою економічної безпеки
підприємства і представляє собою такий його стан, що:
 дозволяє забезпечити фінансову стійкість, платоспроможність, ліквідність та
достатню фінансову незалежність підприємства у довгостроковому періоді;
 забезпечує оптимальне залучення та ефективне використання фінансових
ресурсів підприємства;
 дозволяє ідентифікувати небезпеки та загрози стану підприємства та розробляти
заходи для їх вчасного усунення;
 дозволяє самостійно розробляти та впроваджувати фінансову стратегію;
 має бути оцінена кількісними та якісними показниками, які мають граничні
значення.
Процес управління системою фінансової безпеки підприємства базується на
механізмі управління, який, з одного боку, є сукупністю основних елементів впливу на
процес розробки і реалізації управлінських рішень із забезпечення захисту його
фінансових інтересів від різноманітних загроз, а з другого – це сукупність органів
управління всіх рівнів підприємства, що діє на базі нормативно-правових документів,
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технічних засобів забезпечення процесу управління, організація формальних і
неформальних взаємовідносин між внутрішніми суб’єктами управління в процесі
планування та проведення заходів щодо протидії внутрішнім і зовнішнім загрозам і
ризикам, а також взаємин зі стейколдерами.
Таким чином, механізм управління системою фінансової безпеки підприємства
складається із взаємопов’язаних компонент: сегментація фінансових інтересів власників
і стейкхолдерів; зовнішня нормативно-законодавча та внутрішня нормативноінструктивна документація захисту фінансових інтересів; обліково-аналітичне
забезпечення; бюджетне планування; контролінг і моніторинг; мотивація та
відповідальність; управління та регулювання. Відповідно, функціонування управління
системою фінансової безпеки підприємства передбачає постійну взаємодію функцій
планування, аналізу, регулювання, контролю та мотивацій в процесі прийняття
оптимальних управлінських рішень керівництвом і структурними підрозділами.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПОКРАЩЕННЯ
ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Завадський Б. М., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»,
Львівський торговельно-економічний університет
Низька ліквідність та часткова неплатоспроможність господарських суб’єктів
господарювання є основними проблемами на шляху формування їх фінансової стійкості
та інвестиційної привабливості.
У роботах науковців розглядається понятійний апарат, фінансові методи та важелі,
що використовуються для підтримки та примноження ліквідних активів підприємств.
Згідно з дослідженнями, платоспроможність та ліквідність підприємства
знаходяться в тісному взаємозв’язку та взаємозалежності. Ліквідність є стратегічно
важливою величиною, а платоспроможність характеризує поточний стан підприємства.
Для покращення фінансового стану, підвищення ліквідності та платоспроможності
підприємству необхідно враховуючи специфіку галузі та конкретні умови діяльності,
розробити та здійснити комплекс заходів, основним серед яких є, безумовно, досягнення
прибутковості.
Адже можливості оптимізації оборотного капіталу, скорочення капітальних
вкладень, збільшення відстрочки платежів та інші рано чи пізно вичерпаються. І лише
стабільно зростаючий та достатньо високий рівень рентабельності надає підприємству
реальні можливості щодо зміцнення свого фінансового становища та впевненого
розвитку.
У більшості випадків основними проблемами, що зумовлюють недостатній рівень
ліквідності та платоспроможності підприємства, є:
– низький рівень розрахунково-платіжної дисципліни;
– високий рівень низьколіквідних активів у загальній вартості майна підприємства;
– низький рівень окупності капітальних вкладень;
– відсутність страхових фондів [1].
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Ознаками наявності кризи ліквідності є низькі значення системи коефіцієнтів
платоспроможності (грошової, розрахункової та майнової), а також значний диспаритет
сум елементів оборотних активів та зобов’язань.
З-поміж багатьох різних заходів, які сприяють підвищенню платоспроможності й
підтримуванню ефективної господарської діяльності, виділяють, зокрема, такі: зміна
складу керівників підприємства та стилю управління; інвентаризація активів
підприємства; оптимізація дебіторської заборгованості, зниження витрат підприємства;
продаж незавершеного будівництва; обґрунтування необхідної чисельності персоналу;
продаж зайвого устаткування, матеріалів і залишків товарів; реструктуризація боргів
перетворенням короткострокової заборгованості в довгострокові позики або іпотеки;
запровадження прогресивної технології, механізації та автоматизації виробництва;
удосконалення організації праці; проведення капітального ремонту, модернізації
основних засобів, заміни застарілого устаткування [2].
Якщо підприємство отримує прибуток і є при цьому неплатоспроможним,
необхідно проаналізувати використання прибутку.
Чільну увагу доцільно приділити питанням ресурсозбереження: впровадження
прогресивних норм, нормативів і ресурсозберігаючих технологій, використання
вторинної сировини, організації дієвого обліку і контролю за використанням ресурсів,
вивчення і впровадження передового досвіду у здійсненні режиму економії,
матеріального і морального стимулювання працівників за економію ресурсів і
скорочення непродуктивних витрат і втрат.
Велику допомогу у виявленні резервів поліпшення платоспроможності
підприємства може надати маркетинговий аналіз щодо вивчення попиту і пропозиції,
ринків збуту і формування на цій основі оптимального асортименту і структури
виробництва і реалізації продукції підприємства.
Крім радикальних напрямів підвищення рівня платоспроможності підприємства
варто проводити пошук внутрішніх резервів збільшення прибутковості діяльності і
досягнення беззбиткової роботи за рахунок більш повного використання виробничих
потужностей підприємства, підвищення якості і конкурентоздатності товарів, зниження
їх собівартості, раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових
ресурсів, скорочення непродуктивних витрат і втрат.
Основні етапи управління платоспроможністю проводяться в двох напрямах:
профілактика (зниження) неплатежів і підвищення платоспроможності.
Заходи, які сприяють підвищенню ліквідності активів і усувають причини зниження
платоспроможності: зростання у складі активів підприємства частки оборотних активів,
прискорення оборотності активів, підвищення частки ліквідних оборотних активів.
Підвищуючи платоспроможність, підприємство здійснює профілактику неплатежів
шляхом посилення контролю за платіжними потоками. З цією метою бажано складати
плани надходження й витрачання коштів, вести платіжний календар.
Оптимізація ліквідності підприємства реалізується за допомогою оперативного
механізму фінансової стабілізації − системи заходів, спрямованих, з одного боку, на
зменшення фінансових зобов'язань, а з іншого − на збільшення грошових активів, що
забезпечують ці зобов'язання.
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Фінансові зобов'язання підприємство може зменшити за рахунок:
- скорочення суми постійних витрат (в тому числі витрат на утримання
управлінського персоналу);
- зменшення рівня змінних витрат;
- продовження строків кредиторської заборгованості за товарними операціями.
Збільшити суму грошових активів можна за рахунок:
- рефінансування дебіторської заборгованості (шляхом факторингу, врахування та
дисконтування векселів, форфейтингу);
- прискорення оборотності дебіторської заборгованості (шляхом скорочення
термінів надання комерційного кредиту);
- оптимізації запасів товарно-матеріальних;
- скорочення розмірів страхових, гарантійних та сезонних запасів на період
перебування підприємства у фінансовій кризі [3].
Вирішення проблеми підвищення ліквідності та покращення платоспроможності
підприємства, що аналізується, є реальним і можливим перш за все за рахунок
подальшого збільшення обсягу реалізації продукції та підвищення рівня прибутковості.
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ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ
ЯК СКЛАДОВА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ
Задорожний А. В., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Бойко Р. В.
Львівський торговельно-економічний університет
Аналізуючи фінансове планування на рівні держави, варто зазначити, що тут
основним фінансово-плановим документом є державний бюджет, механізм якого
регулюється відповідними нормативно-правовими актами, а саме: Бюджетним кодексом
України, законом України "Про Державний бюджет на відповідний рік" та іншими
важливими підзаконними актами, якими керуються всі учасники бюджетного процесу, в
тому числі начальник фінансово-економічного органу. Як фінансовий план, він має
передбачати виконання всіх функцій держави – економічної, соціальної, управлінської,
військової, судової, міжнародної, тощо. Плановість бюджету є однією з його основних
ознак і є складовою загальнодержавного економічного планування. Рівень його
організації, наукова обґрунтованість планових показників, їх збалансованість значною
мірою визначають економічний і соціальний розвиток держави в цілому [1, 5].
Щодо фінансового планування на рівні військової частини, тут основним
фінансово-плановим документом є кошторис, який підтверджує її повноваження щодо
отримання доходів та здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для
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виконання функцій та досягнення поставлених завдань, відповідно до бюджетних
призначень. При розробці даного документу відповідні виконавці повинні
дотримуватись певних вимог, нормативів [2].
Розгляд фінансового планування військової частини, планування бюджету
Міністерстві оборони України, потрібно провадити за всім процесом планування та
формування бюджетного процесу держави як єдиним взаємопов’язаним процесом [4].
Адже фінансове планування є складовою формування оборонного бюджету держави і
входить в бюджетний процес України. Бюджетний процес, це своєрідний "життєвий
шлях" бюджету. Відповідно до ст. 2 Бюджетного кодексу України, бюджетний процес –
це регламентований бюджетним законодавством процес складання, розгляду,
затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а також контролю за
дотриманням бюджетного законодавства [1].
Серед характерних рис бюджетного процесу доцільно виокремити: 1) визначення
складу учасників тієї чи іншої діяльності; 2) перелік видів необхідних дій та їх
обов’язкову послідовність; 3) передбачення організаційної форми кожної дії; 4)
визначення обов’язкового порядку прийняття рішень.
Завданнями бюджетного процесу є такі: максимальне виявлення всіх матеріальних і
фінансових резервів, із метою створення збалансованого ринку; визначення доходів
бюджету за окремими податками та іншими обов’язковими платежами, а також
загального обсягу відповідно до прогнозів і цільових програм соціально-економічного
розвитку; узгодження бюджету із загальною програмою фінансової стабілізації,
спрямованої на подолання інфляційних тенденцій у економіці та забезпечення
стабільності національної грошової одиниці; здійснення бюджетного регулювання з
метою збалансування бюджетів різного рівня шляхом перерозподілу джерел доходів
держави між ними та сферою господарства, економічними регіонами; скорочення й
ліквідація бюджетного дефіциту за рахунок економічно виправданих джерел; посилення
контролю фінансової діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування,
юридичних і фізичних осіб.
Етапи фінансового планування у військові частині є взаємозалежні бюджетного
процесу і здійснюються в розрізі формування бюджету МО України [3].
Процес фінансового планування можна поділити на наступні етапи:
– організаційний етап, котрий охоплює такі часові проміжки як початок квітня за
спеціальним фондом та початок жовтня, у відповідності до наданих обсягів видатків, за
загальним фондом. На цьому етапі здійснюється подання рапорту з проханням видати
наказ про майбутнє фінансове планування на наступний рік;
– етап визначення потреби в грошових коштах, складання і подання
забезпечуючому фінансовому органу фінансово-планових документів у встановлені
терміни по фондах;
– витребування грошових коштів від забезпечуючого фінансового органу,
отримання призначень та їх витрачання (січень – грудень );
– уточнення потреби в грошових коштах, обов’язково на початку листопада і по
мірі необхідності на протязі всього року.
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На досліджуваному об'єкті, а саме – у військовій частині А0284 використовуються
наступні основні фінансово-планові документи:
1) кошторис військової частини;
2) план асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) за видатками
загального фонду, затвердженими у кошторисі для загального фонду;
3) план асигнувань за видатками спеціального фонду(за винятком власних
надходжень військової частини), затвердженими у кошторисі для спеціального фонду;
4) зведення показників спеціального фонду кошторису (з додатками до них, у яких
показники доходів і видатків приведені у відповідність до класифікації видатків за
кошторисом МО України у розрізі кодів економічної класифікації та статей витрат);
5) розрахунок потреби в коштах за фондом грошового забезпечення та заробітної
плати;
6) розрахунок потреби в коштах за окремими статтями витрат (форма 1/фс);
7) розрахунок надходжень коштів від господарської діяльності (форма 1а/фс);
8) повідомлення про призначення коштів;
9) лімітні довідки про бюджетні асигнування;
10) заявка на потребу в коштах на відповідний період;
11) донесення про зменшення бюджетних асигнувань (форма 10/фс);
12) заявка на кошти до кінця року (форма 9/фс).
Отже, фінансове планування військової частини, безумовно, потрібно розглядати як
складову бюджетного процесу, оскільки, воно здійснюється в розрізі етапів формування
бюджету та складає певну ієрархічну структуру даного процесу є важливою
фундаментальною основою на шляху максимального задоволення потреб військової
частини в умовах виділених ресурсів.
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МІКРОРІВНЕВІ АСПЕКТИ
МОДЕРНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ
Здрагуш Х. Г., бакалавр,
спеціальність «Міжнародна економіка»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Куцик В. І.
Львівський торговельно-економічний університет
Модернізація – це складний процес, а модернізоване суспільство можна
охарактеризувати як комплекс взаємопов'язаних рис, які розглядаються в контексті
проведення економічної, політичної, соціальної, культурної, екологічної модернізації.
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Важливе місце в процесі модернізації відведено її соціальній складовій, що
передбачає розбудову відкритого суспільства з динамічною соціальною структурою та
сприятливим життєвим середовищем. Таке гармонійне суспільство може розвиватися на
основі ринкових відносин, справедливої правової системи, існування стабільних
соціальних інститутів. Демократія ж необхідна для швидкої зміни правил гри та
розбудови відкритого суспільства. Політична модернізація передбачає формування
політичних інститутів, які реально сприяють активній участі населення в роботі органів
влади, а також впливу різних громадських організацій на процес прийняття рішень під
час визначення стратегічних пріоритетів розвитку держави. Під культурною
модернізацією розуміють формування високо диференційованої (у той же час
уніфікованої) культури, яка ґрунтується на комплексній парадигмі прогресу, цінності
знань, гармонізації сфери виробництва і споживання, ефективності економічної
діяльності, відчуття щастя і можливостей природного вираження особистих якостей та
почуттів кожною людиною.
У другій половині ХХ ст. спостерігалися «три хвилі» досліджень модернізації –
модернізації класичного типу, постмодерну, нової модернізації [1, с. 4-5].
Історичними складовими економічної модернізації є:
– заміна сили людини або тварини неживими джерелами енергії – парою,
електрикою або атомною енергією, які використовуються у виробництві, транспорті
комунікації, життєвому середовищі людини;
– активізація економічної діяльності та відокремлення її від інших видів людської
діяльності;
– постійна та поступова заміна знарядь праці більш сучасними машинами і
складними технологіями;
– зростання у кількісному і якісному вимірі вторинного (промисловість і торгівля) і
третинного (обслуговування) секторів економіки при одночасному скороченні
первинного (видобуток);
– посилення спеціалізації економічних ролей та кластерів економічної діяльності –
виробництва, споживання і розподілу;
– забезпечення процесу розширеного відтворення з дотриманням необхідних
макроекономічних пропорцій;
– зростаюча індустріалізація сфери виробництва.
Форми модернізації, згідно світового досвіду вона може здійснюватися за
допомогою:
– ендогенної, коли модернізація здійснюється на власній основі, як відбувалося в
Європі та США;
– ендогенно-екзогенної, коли вона здійснюється, як на власній основі, так і за
допомогою запозичень ідей, технологій (Туреччина, Греція, Росія);
– екзогенної, що здійснюється на основі запозичень за відсутності власної стратегії
модернізації [2, с. 2].
Екзогенна модернізація характерна для більшості колишніх колоній, у той час як
ендогенно-екзогенна відбувається переважно у поясі країн, що оточують західні
держави.
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Головною ознакою модернізації є те, що в економіці стає пріоритетним
технологічний розвиток, заснований на використанні наукових знань [3].
Поглиблюється суспільний і технічний поділ праці, отримує розвиток вторинний
(індустрія, торгівля) та третинний (послуги) сектори економіки, розширюються ринки
товарів, капіталів, робочої сили. В політиці спостерігається підвищення активності
громадян. Формуються і поступово розвиваються сучасні громадські інститути.
У соціальній сфері головними стають: індивідуалізація, де базовою соціальною
одиницею є індивід, а не група; диференціація, в результаті якої передаються окремі
функції від родини до соціальних інститутів; формалізація, тобто посилення значимості
соціальних інститутів, домінуючої ролі науки та оцінки експертів; зростання професійної
спеціалізації; покращення якості життя [4, с. 225].
Провідну роль в процесах модернізації відіграє економічна модернізація, зміст якої
в сучасних реаліях, на нашу думку, доцільно трактувати в контексті:
Структурно - виробничий аспект:
 структурної перебудови економіки з метою досягнення оптимальної її структури
за рахунок збільшення частки індустріальних галузей, які виробляють продукцію з
високою часткою доданої вартості;
 нагромадження виробничого капіталу та кардинального оновлення основного
капіталу шляхом заміни фізично та морально застарілих основних засобів;
 системних технологічних змін на основі розробки та впровадження
новихтехнологій;
 підвищення частки і нноваційної продукції в обсягах виробництва;
 комплексного розширення внутрішнього ринку на основі масштабного
імпортозаміщення та збільшення обсягів власного виробництва;
Соціальний аспект:
 розбудови «економіки знань»; поєднання науки з виробництвом;
 посилення ролі людського капіталу, підвищення соціальних стандартів;
Інституційно-організаційний аспект:
 створення інституцій, які взмозі в стратегічному, тактичному та
 фінансовому плані забезпечити реалізацію національних проектів модернізації;
Фінансово-економічний аспект
 формування фінансового потенціалу модернізації на основі масштабно
консолідації внутрішніх і зовнішніх фінансових ресурсів різних власників [5, с. 3].
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У
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Науковий керівник: к.е.н.,доц. Килин О. В.
Львівський інститут економіки і туризму
Готельне підприємство розвиватиметься, одержувати прибуток і матиме
можливість зберегти конкурентоспроможність, за умови оптимізувати віддачу від
вкладень будь-яких ресурсів: матеріальних, фінансових і головне - людських. Людський
ресурс – це персонал, який є найважливішою складовою діяльності будь-якого
підприємства. Саме персонал підприємства, будучи невичерпним резервом підвищення
ефективності діяльності, є основою стратегічного потенціалу підприємства, впливає на
його конкурентоспроможність, визначає напрями подальшого розвитку. Будь-який
персонал потребує системи органів управління, засобів і методів, спрямованих на
задоволення потреби підприємства в робочій силі необхідної кількості, якості і до
певного часу, і саме це можна вважати механізмом управління персоналом.
Питанням, що стосуються проблем визначення сутності персоналу, його оцінці,
окремим аспектам управління присвячено публікації як вітчизняних науковців, так і
зарубіжних. Серед таких учених можна виділити І. Ансоффа, М. Армстронга, А.
Ткаченко, В. Маслова, А. Томпсона, Дж. Стрікленда, І. Грузіна, С. Шекшні, Г. Друкера,
П. Ніксона та ін. При цьому деякі проблеми, пов’язані з управлінням персоналу як
джерела забезпечення ділової активності підприємств, досі залишаються не розкритими.
Метою статті є шляхи удосконалення механізму управління персоналом,
підвищення рівня конкурентоспроможності та компетентності персоналу готельного
господарства.
Управління персоналом - це діяльність організації, спрямована на ефективне
використання людей (персоналу) для досягнення цілей, як організації, так і
індивідуальних (особистих).
З цього випливає, що поняття "управління персоналом" має два основних аспекти:
1) функціональний;
2) організаційний.
У функціональному відношенні під управлінням персоналом розуміється виконання
таких найважливіших елементів, а саме :визначення загальної стратегії, планування
потреби організації у персоналі з урахуванням діючого кадрового складу, залучення,
відбір та оцінка персоналу, підвищення кваліфікації персоналу та його перепідготовка,
система просування по службі ( управління кар'єрою), звільнення персоналу, побудова та
організація робіт, у тому числі визначення робочих місць, функціональних і
технологічних зв'язків між ними, змісту та послідовності виконання робіт, умов праці,
політика заробітної плати та соціальних послуг, управління витратами на персонал.
В організаційному відношенні управління персоналом охоплює всіх працівників і
всі структурні підрозділи в організації , які несуть відповідальність за роботу з
персоналом. Дослідження, проведені на вітчизняних підприємствах готельного
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господарства різних форм власності та структури господарювання, дали змогу
сформувати низку проблемних аспектів з управління персоналом, актуальних на
сьогоднішній день. Таким проблемами є:
1. незадоволеність працівниками рівнем своєї заробітної плати;
2. низький рівень кваліфікації працівників через так звані «пільгові» умови
прийому на роботу (знайомство, родинні зв'язки та інші фактори);
3. гендерна неспівставність та нерівність, що викликає дисбаланси в трудовому
колективі;
4. сезонність праці, що призводить до збільшення рівня бідності та ускладнює
процес кар’єрного планування;
5. високий рівень плинності персоналу тощо.
Ураховуючи узагальнені проблемні аспекти з управління персоналом сучасних
суб’єктів господарювання, а також індивідуальні, властиві конкретній організації, слід
зазначити, що ефективна система управління персоналом на підприємстві повинна
включати: періодичні інноваційні та капітальні вкладення в розвиток трудового
потенціалу працівників для максимізації їх продуктивності праці та особистої
інтелектуальної реалізації.
Проведений аналіз сучасних автоматизованих систем управління персоналом дає
змогу констатувати, що головними їх функціями є визначення і планування вакансій,
ведення бази даних претендентів, збирання резюме в Інтернет, забезпечення
відповідного діловодства. Такі системи ефективно розв’язують задачі обліку вакансій,
резюме претендентів, планування подій, і тільки деякі програмні продукти проводять
комплексну оцінку кваліфікації робітників і кандидатів та визначення кадрового плану.
З метою удосконалення механізму управління персоналом доцільно впровадити
модуль інформаційної системи SAP – «SAP HR», яка забезпечить економічність,
зручність та швидкість вирішення питань підбору та найму персоналу.
Програмне забезпечення, що пропонується для роботи кадрових служб, в більшості
випадків має обмежений функціонал, спрямований в першу чергу на вирішення таких
завдань як кадровий облік і розрахунок заробітної плати. SAP HR пропонує зовсім інший
підхід до автоматизації служб по роботі з персоналом [1].
Якісно побудована система SAP HR діє не фрагментарно, а підкоряється загальній
логіці управління компанією у відповідності зі стратегією її розвитку. Вона успішно
інтегрується для вирішення спільних завдань з виробничими, фінансовими і іншими
інформаційними системами, що використовують дані про персонал для вирішення
конкретних бізнес-завдань.Основні функції системи [2]:
 адміністрування персоналу, або кадровий облік;
 розрахунок заробітної плати (у т. ч. відрядної) і формування звітності по
формі,встановленій законодавством;
 планування витрат на персонал;
 управління відрядженнями;
 розвиток та управління талантами;
 управління політикою мотивації співробітників;
 аналіз ефективності діяльності персоналу;
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 корпоративне навчання та ін.
Варто зазначити, що одном із способів удосконалення механізму управління
персоналом у готельному господарстві виступає мотивація. Мотивація персоналу —
одна з найбільш актуальних тем вже багато років. Кожний роботодавець хотів би знати,
де в його працівника кнопка, натиснувши на яку можна отримати високоефективного,
ініціативного та лояльного професіонала. Мотивація — це внутрішнє спонукання
персоналу до виконання своєї роботи, досягнення виробничих цілей. Власне, це бажання
працювати, яким також складно управляти зовні як щастям або радістю. Однак, простіше
кажучи, влаштовуючись на роботу працівник сподівається отримати: гроші, стабільність
і безпеку, комфорт, справедливість, розвиток і кар’єру, визнання, новизну і драйв,
самореалізацію.
Удосконалення механізму управління персоналом у готельному господарстві варто
підвищувати за допомогою інноваціних методів управління, які наведено у таблиці 1 [3].
Таблиця 1

Активність в
інноваційній діяльності,
через можливість
Займає загато часу.
обговорення своєї роботи
з керівництвом.
Мотивовані працівники;
зниження плинності
Високий рівень
кадрів; зацікавленість конкуренції серед
сферою діяльності
працівників.
підприємства.

Управління
кар’єрою

Підбір
персоналу

Можливості оцінки
сучасного стану
Економічні
кандидата з урахуванням
витрати, витрати
особливостей організації
часу.
та майбутньої посади.

Досягнення цілей в
галузі кар’єри.

Система
винагород

Процес встановлення
відповідності якісних
характеристик
персоналу вимогам
посади й робочого
місця.

Ефективний та послідовний процес
найму та відбору сприяє поліпшенню
діяльності компаній за міжнародним
бізнес-сценарієм, а структурований
процес найму визначає найбільш
придатних кандидатів з робочого
блоку.
Регулярна характеристика
керівниками своїх підлеглих з
погляду як досягнутих ними
результатів, так і того, завдяки чому
вони досягнуті і як можуть бути
поліпшені.
Професійний розвиток працівника,
тобто набуття ним потрібної для
обіймання бажаної посади
кваліфікації через професійне
навчання, стажування, підвищення
кваліфікації.
Забезпечення фінансової
відзнаки, просування та іншого
визнання, щоб мотивувати
працівників ризикувати, розвивати
нові продукти та створювати нові
ідеї.

Мотивація працівників
шляхом задоволення їх
потреб.

Навчання

Ретельний відбір
кандидатів з метою
отримання кращих
працівників для
процвітання
підприємства.

Оцінка діяльності

Інноваційні методи управління персоналом

Збільшення
продуктивності праці
Допомагає працівнику
співробітників; зростання
здобувати знання, навички та вміння,
потенціалу працівників і
Підвищення рівня
що сприятимуть інноваціям у сфері
всієї організації загалом;
кваліфікації персоналу. продуктів, виробничих процесів та
скорочення витрат на
методів управління
забезпечення
в повсякденній роботі.
функціонування
організації.
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Зростання
задоволеності працею;
можливість творчої
реалізація та створення
новацій.

Економічні
витрати.

Витрати на
навчальну
літературу/
тренінги.

Згідно таблиці 1 яскраво видно, що кількість інноваційних методів управління
персоналом є досить велика кількість і голове, що вони є всі перевірені на пактиці. Варто
зазначити, що дані інноваційні методи будуть ефективними для сфери готельного
господарства і зможуть вивести на новий рівень механізм управління персоналом, що у
подальшому принесе збільшення конкурентоспроможності та отримання більшого
прибутку.
Удосконалення механізму управління персоналом у готельному господарстві є
областю знань, яка спрямована на те, щоб забезпечити компанію «якісними» кадрами і
оптимальне їх застосування. Оптимальне застосування кадрів, якщо говорити про
«управлінні персоналом» виходить внаслідок виявлення позитивної і негативної
мотивації окремих працівників і груп в компанії і забезпечення стимулювання
позитивних мотивів і відхід від негативної мотивації, а також аналізу різних впливів та
використання інноваційних методів управління.
Список використаних джерел:
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МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Кручак Л. В., к.е.н., асистент
Мукачівський державний університет
Ринкові зміни у національній економіці змушують суб’єктів господарювання
постійно підтримувати високий рівень конкурентоспроможності, джерелом якого є
технологічні та управлінські інновації у напрямку розвитку ключових компетенцій.
Вітчизняні та зарубіжні вчені приходять до спільної думки, що саме ключові компетенції
є предметом конкурентної боротьби на міжнародному ринку, і маркетинг як важлива
функціональна сфера управління вітчизняними підприємствами, що включені у
міжнародні торгівельні стосунки, безперечно містить потужний потенціал для зростання
ключових компетенцій підприємств. Традиційний підхід до маркетингу розглядає
товарну політику як одну із найважливіших маркетингових функцій, оскільки саме товар
є предметом обміну між виробником та споживачем, а в результаті успішної
маркетингової товарної політики підприємство отримує прибуток.
Аналіз праць вчених виявив, що існують відмінності у трактуванні поняття
«маркетингова товарна політика.
Так Романов А. вважає, що товарна політика припускає визначений курс дій
товаровиробника або наявності в нього заздалегідь обдуманих принципів поведінки [3,
c.57].
Гончаров С., Балабанова Л. стверджують, що маркетингова товарна політика це
комплекс заходів щодо формування ефективного асортименту для задоволення потреб
споживачів та досягнення підприємством власних цілей [1, с. 78].
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На думку іншого вченого Кардаш В. товарна політика це сукупність засобів впливу
на споживачів за допомогою товару, визначивши одним із центральних завдань товарної
політики збереження та розвиток підприємства як соціально-економічної системи. Цілі
товарної політики підприємства зорієнтовані у трьох напрямах: заміщення ресурсів;
забезпечення гарантій збереження підприємства; створення умов для розширення
виробництва [2, с. 62].
Товарна політика підприємства являє собою одну з найважливіших і складних
галузей маркетингової діяльності  припускає обґрунтований алгоритм дій, що
передбачає визначення виробничої програми підприємства з урахуванням інтересів
споживачів, рівня впливу конкурентів, виробничих та інших ресурсних можливостей
підприємства, а також стадії ЖЦТ. Її сутність полягає у визначенні й розвитку
оптимальної структури вироблених і реалізованих товарів на основі поточних і
довгострокових цілей підприємства [5, с. 170].
Цілеспрямоване формування асортименту та управління ним, підкреслюють
важливість урахування внутрішніх і зовнішніх чинників впливу на товар, його
створення, виробництво, просування на ринок і реалізацію, юридичне підкріплення такої
діяльності, ціноутворення як засіб досягнення стратегічних цілей товарної політики, так
стверджує Гаркавенко С. та Зав'ялов П. [4].
Наведені визначення вказують на те, що товарна політика підприємства в різний
період становлення економічної думки розумілась вченими по-різному, з розвитком
економічних відносин товарна політика підприємства набувала нових особливостей.
Більшість вчених одностайні в тому, що товарну політику необхідно розглядати як
важливий елемент маркетингу; формування товарної стратегії повинне бути спрямоване
на вимоги і побажання покупців; основні напрями організації маркетингової товарної
політики такі: дослідження товарного ринку; формування асортименту товару;
планування виробничої програми; визначення складу продукції по видах, марках
артикулах; розрахунок показників оновлення продукції; освоєння інновацій та прогноз їх
життєвого циклу.
Теоретичний аналіз поняття маркетингової товарної політики дає підстави
запропонувати власне визначення та розглядати її як систему чітко сформульованих
принципів розробки, обслуговування та виведення застарілих товарів з ринку, котрі
узгоджуються із загальною маркетинговою політикою підприємства та не суперечать
потребам і запитам цільових споживачів та суспільства.
Список використаних джерел:
1. Гончаров С. М. Маркетинг. Навч. посібник / С. М. Гончаров. – Рівне : РДТУ, 2005. – 378 с.
2. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика / В. Я. Кардаш. - К. : КНЕУ, 2003. - 250 с.
3. Романов А.Н. Маркетинг: учеб. / Под ред. А. Н. Романова. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 2006.
– 560 с.
4. Гаркавенко С. С. Маркетинг. Підручник. / С. С. Гаркавенко. – Київ : Лібра, 2006. - 712 с.
5. Фесенко Т. С. Зміст та особливості товарної політики підприємств маркетингової орієнтації /
Т. С. Фесенко, Т. І. Дзьоба // Вісник Хмельницького національного університету 2010. - № 1. - Т. 1. - С.
169 - 171.

226

ПРІОРИТЕТНІ ЕЛЕМЕНТИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ
ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Кудрявський П. М., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Ставерська Т. О.
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Управління фінансовою стійкістю може досягти необхідного результату лише
шляхом поєднання доцільно спрямованого взаємовпливу всіх його елементів за умов
налаштованості кожного елемента фінансового механізму на виконання властивого йому
навантаження та зворотного зв’язку усіх елементів фінансового механізму різних
вертикальних і горизонтальних рівнів.
Процес формування механізму управління фінансовою стійкістю підприємства
передбачає визначення його складових (суб’єкти, об’єкти, мета, завдання, принципи,
методи тощо), а також визначення послідовності певних етапів. Систематизація
літературних джерел дозволила узагальнити послідовність реалізації механізму
управління фінансовою стійкістю (рис. 1).
1. Оцінювання фактичного рівня фінансової стійкості підприємства
(розрахунок показників фінансової стійкості; оцінка рівня фінансової стійкості; дослідження
тенденції' зміни рівня фінансової стійкості в часі; визначення типу фінансової стійкості
підприємства; виявлення показників, величина яких свідчить про високий рівень стійкості
фінансового стану й навпаки; прогноз рівня фінансової стійкості на наступний період за умов,
що ситуація залишиться без змін)
2. Постановка мети управління фінансовою стійкістю
3. Планування заходів щодо реалізації мети управління фінансовою стійкістю
(формування системи заходів, методів та інструментів управління основними та оборотними
активами, власним і позиковим капіталом, рухом грошових коштів; розробка методики
досягнення достатнього рівня фінансової стійкості)
4. Оцінка рівня фінансової стійкості за умов реалізації розроблених заходів
5. Реалізація розроблених заходів
6. Моніторинг
(контроль за виконанням завдань; аналіз фактично досягнутих показників фінансової стійкості
та їх відповідності цілям підприємства; визначення результатів від реалізації розроблених
заходів; оперативне корегування розроблених заходів (у разі необхідності))
7. Корегування та регулювання фінансової стійкості

Рис. 1. Етапи реалізації механізму управління фінансовою стійкістю
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Визначальним кроком формування механізму управління фінансовою стійкістю є
обґрунтування уніфікованого методичного забезпечення оцінювання показників
фінансової стійкості на всіх етапах реалізації (планування, нормування, аналізу,
контролю).
Дослідження та узагальнення різних методичних підходів щодо оцінювання
фінансової стійкості підприємств дозволяє виокремити основні, а саме:
1) визначення рівня забезпеченості запасів у складі оборотних активів
підприємства джерелами їх формування;
2) обчислення певної кількості коефіцієнтів (індикаторів), дослідження їх в
динаміці та порівняння з нормативними значеннями задля формування висновків щодо
фінансового стану підприємства;
3) застосування інтегрованого показника, який складається з декількох найбільш
вагомих коефіцієнтів, визначення певних меж його значення для ідентифікації
фінансової стійкості та фінансового стану підприємства;
4) побудова розгорнутих уніфікованих аналітичних фінансових таблиць на базі
бухгалтерської, фінансової та податкової звітності, формат яких дозволяє возз’єднати ці
форми задля проведення розгорнутого аналізу, який дозволить говорити про конкретні
показники за весь період, а не про напрями розвитку підприємства станом на звітні дати.
Незалежно від обраної методики, з точки зору ефективності система показників
оцінювання фінансової стійкості підприємства має відповідати таким вимогам:
1) показники повинні бути максимально інформативними й давати цілісну картину
фінансової стійкості підприємства;
2) в економічному сенсі фінансові коефіцієнти повинні мати однакову
спрямованість (зростання коефіцієнта означає поліпшення фінансового стану);
3) для всіх фінансових коефіцієнтів повинні бути вказані нормативи мінімально
задовільного рівня або діапазону змін;
4) коефіцієнти повинні розраховуватися лише за даними публічної бухгалтерської
звітності підприємства;
5) розраховані коефіцієнти повинні давати можливість проводити рейтингову
оцінку підприємства як у просторі (порівняно з іншими підприємствами), так і в часі (за
ряд періодів).
Отже, не зменшуючи вагомості усіх елементів формування механізму управління
фінансовою стійкістю підприємства, пріоритетними у з точки зору його ефективності є
послідовність реалізації та обґрунтування уніфікованого методичного забезпечення
оцінювання показників фінансової стійкості на всіх етапах реалізації, яке б надавало
чітке уявлення про наявний фінансовий стан підприємства, середовище функціонування,
вимагало мінімуму загальнодоступної інформації, усебічно висвітлювало діяльність
підприємства і могло бути підставою для вироблення управлінських рішень щодо
подальшого підвищення його фінансової стійкості.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА
Ладомиряк В. Р., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Калайтан Т. В.
Львівський торговельно-економічний університет
Основні засоби як головний елемент матеріально-технічної бази підприємства
повинні використовуватися раціонально й ефективно, що багато в чому залежить від
своєчасності одержання надійної і якомога повнішої обліково-аналітичної інформації. У
цьому зв'язку зростає роль об’єктивного і достовірного аналізу ефективності
використання підприємством основних засобів, щоб на цій основі можна було
запропонувати шляхи вдосконалення управління ними.
З погляду економічної категорії, основні засоби – це частина постійного
виробничого капіталу, яка виступає у формі засобів праці та поступово, протягом
багатьох виробничих циклів, переносить свою вартість на виготовлений продукт [1].
Економічні процеси ефективного використання та відтворення основних засобів
потребують застосування різних методик сучасного економічного і статистичного
аналізу:
 абстрактно-логічного (при здійсненні теоретичних узагальнень, розробці моделей
економічного механізму ефективності використання основних засобів);
 статистико-економічного;
 розрахунково-конструктивного;
 графічного (при зображенні взаємозв’язків та розвитку окремих процесів та
інструментів економічного механізму ефективності використання і відновлення
основних засобів);
 економіко-математичного з використанням ПЕОМ і програми Microsoft Excel;
 експериментального [2].
Методика аналізу ефективності використання основних засобів, їх експлуатації та
оновлення має враховувати низку положень, а саме те. що:
функціональна корисність основних засобів зберігається протягом ряду років, тому
витрати по їхньому придбанню й експлуатації розподілені в часі;
момент фізичної заміни (відновлення) основних засобів не збігається з моментом
їхнього вартісного заміщення, у результаті чого можуть виникнути втрати і збитки, що
занижують фінансові результати діяльності підприємства;
ефективність використання основних засобів оцінюється по-різному в залежності
від їхнього виду, приналежності, характеру участі у виробничому процесі, а також
призначення.
Для забезпечення відтворення основних виробничих засобів важливе значення має
вивчення їхнього стану та використання, що є важливим фактором підвищення
ефективної діяльності підприємства.
Показники стану й ефективності використання основних засобів можна об'єднати в
три групи, які характеризують : 1) забезпечення підприємства основними засобами; 2)
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стан основних засобів; 3) ефективність використання основних засобів. До показників,
які характеризують забезпеченість підприємства основними засобами, належать:
фондомісткість, фондоозброєність, коефіцієнт реальної вартості основних виробничих
засобів у майні підприємства [3].
Фондомісткість є величиною зворотною до фондовіддачі. Цей показник дає
можливість визначити вартість основних засобів на одну гривню виробленої продукції і
характеризує забезпеченість підприємства основними засобами. За нормальних умов
фондовіддача повинна мати тенденцію до збільшення, а фондомісткість – до зменшення.
Забезпеченість підприємства основними виробничими засобами визначається
рівнем фондоозброєності праці. Останню розраховують як відношення вартості
основних виробничих засобів до чисельності працівників підприємства. Збільшення
рівня фондоозброєності є позитивним фактором. Коефіцієнт реальної вартості основних
виробничих засобів у майні підприємства визначається як відношення вартості основних
виробничих засобів (за вирахуванням суми їхнього зносу) до вартості майна
підприємства.
Якщо коефіцієнт реальної вартості основних виробничих засобів у майні
підприємства сягає критичної позначки (0,2 - 0,3), то реальний виробничий потенціал
підприємства буде низьким і треба терміново шукати кошти для виправлення становища.
До показників, які характеризують ефективність використання основних засобів,
належать: фондовіддача, рентабельність основних засобів, сума прибутку на одну
гривню основних засобів. Найбільш загальним показником, який характеризує
ефективність використання основних засобів, є фондовіддача.
Стан основних виробничих засобів характеризують через такі коефіцієнти: зносу
основних засобів; придатності; оновлення; вибуття (приросту) основних засобів [4].
До узагальнюючих показників ефективності використання основних засобів
відносять фондовіддачу і рентабельності основних засобів, які дозволяють оцінити дві
сторони економічної ефективності їх використання — кількісну і якісну. Однак кожен з
них може підвищуватися або знижуватися на підприємстві за один і той же проміжок
часу. Тому в процесі порівняльної оцінки ефективності використання основних засобів
двох і більше підприємств або періодів виникають труднощі, адже окремі підприємства
при достатньо високих показниках фондовіддачі мають низькі показники рентабельності
і навпаки. Усунути цей недолік дає можливість розрахунок інтегральних показників.
Підвищення ефективності використання основних засобів на підприємстві можливе
різними шляхами, зокрема:
1) шляхом технічного вдосконалення засобів праці, яке передбачає:
– технічне переозброєння на базі комплексної автоматизації та впровадження
гнучких виробничих систем;
– заміну застарілої техніки, модернізацію обладнання;
– механізацію допоміжних та обслуговуючих виробництв;
– розвиток винахідництва та раціоналізаторства.
2) через збільшення тривалості роботи машин та обладнання за рахунок:
– ліквідації незадіяного обладнання (здавання його в оренду, лізинг, реалізація
тощо);
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– скорочення строків ремонту обладнання;
– зниження простоїв: цілозмінних та всередині змін.
3) шляхом покращення організації та управління виробництвом, а саме:
– прискорення досягнення проектної продуктивності введених в експлуатацію
основних засобів;
– впровадження наукової організації праці та виробництва;
– покращення забезпечення матеріально-технічними ресурсами;
– вдосконалення управління виробництвом на базі сучасної комп’ютерної техніки;
– розвиток матеріальної зацікавленості працівників, що сприяє підвищенню
ефективності виробництва [5].
Щоб використання основних засобів було справді економічно вигідним та
ефективним, необхідно стежити за його технічним станом; залучати фахівців при
проведенні складних ремонтів; вивчати ринки виробництва; залучати спеціалістів
маркетингового відділу; підвищувати рівень спеціалізації виробництва; усувати простої;
модернізувати устаткування; поліпшувати склад, структуру й стан основних засобів;
удосконалювати планування, управління й організацію праці та виробництва.
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ПРИНЦИПИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Ланська О. В., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Ставерська Т. О.
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Фінансове планування (прогнозування) ґрунтується на загальноприйнятій у світовій
практиці методології планування і прогнозування економіки, яка визначає основні
принципи і методи проведення розрахунків планових і прогнозних показників, розкриває
і характеризує логіку формування планів і прогнозів, шляхи їх здійснення. Відмінності в
методологічному підході зумовлені тим, що фінансове планування і прогнозування
підпорядковане (за часом його проведення) економічному плануванню. Воно
проводиться в цілях ресурсного забезпечення виконання вже розроблених планів і
прогнозів економічного і соціального розвитку. Тому фінансовий план є завершальним
розділом плану економічного і соціального розвитку підприємства і одночасно
самостійним планом.
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Принципи планування – це основоположні правила прогнозування, тобто вихідні
положення і правила формування прогнозів, обґрунтування планів з погляду їх
доцільності, системності, структури, логіки, організації розробки [1, c. 168]. Розробка
фінансових планів (прогнозів) здійснюється на певних методологічних принципах,
використання яких проводиться в цілях мобілізації, скерування та ефективного
використання фінансових ресурсів з метою виконання плану економічного і соціального
розвитку підприємства (бізнес-плану). Кожен з принципів відображає певну особливість
процесу планування, а їх комплексне застосування сприяє розробці економічно
обґрунтованого бізнес-плану, зокрема фінансового плану. Наочно перелік і короткий
зміст основних принципів фінансового планування відображено на рис. 1.
ПРИНЦИПИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ
Наукова
обґрунтованість

Передбачає розробку основних показників плану шляхом
техніко-економічного обґрунтування, що базується на
нормативних актах

Комплексність

Передбачає єдність господарського плану з ресурсним його
забезпеченням з усіх напрямів діяльності

Системність

Передбачає побудову системи показників, методів, моделей
для кожного об'єкта фінансового планування та їх
підпорядкування поставленій меті

Соціальна
орієнтованість

Передбачає скерування грошових ресурсів на економічний
розвиток, впровадження науково-технічного прогресу на
виробництві, відкриття нових робочих місць,
вдосконалення організації праці, більш повне задоволення
соціальних потреб

Оптимальність

Орієнтує на вибір найбільш економічно вигідного варіанта
при плануванні, що базується на альтернативній основі

Визначення
провідних ланок і
напрямів

Передбачає на кожному етапі розвитку підприємства
визначення пріоритетних напрямків першочергового
спрямування коштів

Взаємозв'язок
поточних і
перспективних
планів

Передбачає закріплення провідної ролі за перспективним
планом і підпорядкування йому поточного плану

Координація і
згодженість планів

Передбачає взаємну внутрігосподарську і внутрівідомчу
(внутрішньосистемну) узгодженість планів та координацію
дій щодо ефективного використання фінансових ресурсів

Рис. 1. Перелік і зміст основних принципів фінансового планування
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Слід зауважити, що наведений перелік принципів не є вичерпним. Процес
фінансового планування є динамічним і постійно вдосконалюється. Це творчий процес,
який вимагає моделювання, глибокого всебічного аналізу, співставлення, потребує
індивідуального підходу, спонукає деталізації та доповненню названих принципів
фінансового планування.
Застосування принципів фінансового планування, які взаємозв'язані між собою, вже
на стадії організації фінансового планування дозволяє забезпечити безперервність
планових дій, спадкоємність поточних і довгострокових завдань і планів, їхню
координацію в часі і в просторі (планування окремих сфер діяльності, об'єднаних в
єдиний фінансовий план – розділ бізнес-плану підприємства); пристосування фінансових
планів до конкретної економічної ситуації з урахуванням діючих умов і намічених у цей
період завдань та встановлених пріоритетів.
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2. Ставерська Т.О., Сідорова Т.О. Фінансове прогнозування і планування прибутку торговельних
підприємств : монографія / Т.О. Ставерська, Т.О. Сідорова. – Х.: Вид. Іванченко І. С., 2015. – 141 с.
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МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ОПЕРАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ
Мельнічук Я. М., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Мицак О. В., к.е.н., доцент
Львівський торговельно-економічний університет
Успішність діяльності суб'єктів бізнесу в умовах конкурентного ринкового
середовища багато в чому визначається фінансовою політикою підприємства в сфері
управління ризиками. Пошук ефективних підходів до управління ризиками став одним із
найважливіших напрямків розвитку сучасної економічної науки. В найбільш широкому
розумінні ризиком називають невизначеність у відношенні здійснення тієї чи іншої події
в майбутньому. В бізнесі ризик пов’язується насамперед з фінансовими втратами, що
виникають у випадку його реалізації. Оскільки повністю уникнути ризиків неможливо,
то ними можна і треба свідомо керувати, ґрунтуючись на тому, що всі види ризиків
взаємопов’язані і їх рівень постійно змінюється під впливом динамічного оточення.
Метою управління фінансовими ризиками операційної діяльності підриємства є
нейтралізації можливих негативних фінансових наслідків ризиків, пов'язаних з
здійсненням різних аспектів фінансової діяльності.
Визначення мети процесу управління ризиками не таке вже й однозначне у
трактуванні. Прагнення уникнути або мінімізувати ризики є природним і необхідним для
успішного операційного процесу, але вирішення проблеми ризиковості ускладнюється
існуванням прямої залежності між ризиком та прибутком. Вищий рівень ризику надає
потенційні можливості отримання вищого рівня прибутковості, але не виключає
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можливості додаткових втрат у випадку настання ризикової події. Мінімізація рівня
ризику, як правило, дозволяє отримувати невисокий, але стабільний рівень позитивного
фінансового результату. Балансування між прибутковістю та ризиком, пошук їх
оптимального співвідношення є одним з важливих і складних завдань, що вирішується
концепцією управління ризиками суб’єктів господарювання.
Концепція управління фінансовими ризиками має мати чітко сформовану
структуру, одним з елементів
якої є визначення потенційно можливих обсягів
фінансових втрат, які можуть з’явитися з окремими операційними ризиками. Рівень
можливих фінансових втрат, як правило визначається видом здійснюваних фінансовогосподарських операцій та обсягом залучених для їх реалізації фінансових ресурсів
підприємства. Управління ризиками включає систему методів, принципів і прийомів
оцінювання рівня фінансової ризиковості, яке в подальшому визначає управлінський
інструментарій впливу на дану фінансову категорію.
Основною ідеєю аналізу рівня фінансового ризику операційної діяльності є оцінка
невизначеності очікуваних грошових потоків. Цей аналіз може бути проведений різними
методами – від неформальної інтуїтивної оцінки проекту до складних розрахункових
методів та використання статистичного аналізу й математичних моделей. В фінансовому
управління використовують різноманітні методи оцінки ймовірності виникнення
фінансових ризиків, в залежності від галузі діяльності підприємства, її масштабності,
капіталізації, рівня фаховості менеджерів і фахівців, однак найширшого застосування
отримали такі методи як - експертний, статистичний, розрахунково-аналітичний,
рейтинговий.
Метод експертних оцінок застосовується в умовах обмеженої або відсутньої
інформації для проведення розрахунків та прийнятті управлінських рішень. Вказаний
метод ґрунтується на використанні фахівців у галузі фінансів і консалтингу. Експертні
методи оцінки широко використовується при визначенні рівня ймовірності виникнення
інфляційного, інвестиційного, валютного та деяких інших фінансових ризиків
операційної діяльності.
Статиcтичні методи ґрунтуються на використанні дисперсійного, регресійного і
факторного аналізу. Методики статистичного методу передбачають дослідження
статистики втрат і прибутків, які мали місце на підприємстві. В результаті застосуванні
статистичних методів визнається обсяг або рівень одержання фінансової
результативності операційної діяльності і розроблюється система управлінських рішень
для впливу в майбутньому на предмет дослідження. До переваг цього методу відносять
певну універсальність, до недоліків – необхідність бази даних, складність і
неоднозначність одержаних висновків, певні труднощі при аналізі динамічних рядів
тощо. Розрахунково-аналітичні методи застосовуються найчастіше. Їхня перевага
полягає в тому, що вони досить добре опрацьовані, прості для розуміння та ґрунтуються
на широковідомих фінансових категоріях, що дозволяє їх застосовувати у різних за
масштабами і складністю суб’єктів бізнесу. До них належать: метод дисконтування,
аналіз окупності, аналіз беззбитковості і фінансової надійності, аналіз стійкості тощо.
На врахування індивідуальності операційної діяльності, де вибір рішення
пов’язаний із ризиком, більше спрямований рейтинговий метод оцінки. Головна його
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перевага – можливість добору коефіцієнтів, виходячи з конкретної операційної
діяльності. Окрім того, даний метод при його використанні не передбачає аналізу
великих масивів даних, тому оцінка мінімально залежить від широти інформаційного
контуру. Він дозволяє ранжувати результат за індивідуальними системами. Але існують
й проблеми з використанням методу рейтингової оцінки. Однією з проблем, що пов’язані
з розробленням життєздатної системи рейтингової оцінки, є проблема вибору
індикаторів та їх значень. Наявність у рейтинговій оцінці певних еталонних значень
передбачає, що рейтинг обчислюється методом відстаней або різниць між реальним та
еталонним значеннями. При визначенні остаточного рейтингу ранжуються не значення, а
відхилення.
Для більшості вітчизняних підприємств проблема створення ефективних систем
управління ризиками ще потребує вирішення. При цьому важливо вивчати і враховувати
управлінський досвід, виходити з того, що процес становлення і застосування практики
управління ризиками ще не досконалий, а завдання створення універсальної методики не
може бути вирішене в принципі, оскільки діяльність кожного підприємства по-своєму
унікальна, орієнтована на власну ринкову нішу, можливості своїх співробітників, обсяг
фінансових ресурсів тощо. Механічне копіювання вдалої моделі управління фінансовими
ризиками операційної діяльності, створеної іншим учасником ринку, скоріше призведе
до негативних наслідків. Тому, складність і багатогранність фінансово-господарської
діяльності підприємств вимагає від системи управління для забезпечення їх
життєздатності і фінансової ефективності фахового і системного управління
фінансовими ризиками операційної діяльності.
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ПОКАЗНИКІВ ПО ПРАЦІ
В ТОРГІВЛІ
Минів Е. В., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Калайтан Т. В.
Львівський торговельно-економічний університет
Зростання впливу аналітичної інформації на ефективність управління діяльністю
підприємств торгівлі значно розширює і поглиблює завдання аналізу їх діяльності.
Відбувається перегляд деяких традиційних підходів до його методики з урахуванням
вимог торгового менеджменту. Виникають нові блоки аналітичних завдань, які
потребують ширшого застосування комплексного та системного підходів. Потребує змін
і методика аналізу показників праці в торгівлі, яка традиційно обмежується аналізом
стану та ефективності використання трудових ресурсів.
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Вагомий внесок у розвиток теоретичних та практичних аспектів аналізу показників
праці підприємств торгівлі зробили професори І. Т. Абдукарімов [1], І. О. Бланк [2], М. І.
Баканов [4], Л. І. Кравченко [5] та інші зарубіжні і вітчизняні вчені-економісти. Однак
ще не отримали належного висвітлення питання комплексного аналізу показників праці
в системі факторів формування товарообороту, ефективності взаємозв̕язку трудових і
матеріальних ресурсів підприємств торгівлі. У практиці аналітичної роботи залишаються
невирішеними питання елімінування впливу структурних змін у товарообороті на
продуктивність праці. Недостатньо вивченими є проблеми аналізу трудомісткості і
зарплатомісткості товарообороту за центрами його формування.
Процес праці в роздрібній торгівлі має свої особливості, зумовлені специфікою
торговельно-технологічних процесів. Так висока частка операцій, безпосередньо
пов'язаних із обслуговуванням покупців і спілкуванням з ними, які не підлягають
механізації, зумовлює значні затрати живої праці. Більша частина торговельної мережі
складається із невеликих магазинів, у яких обмежені можливості поділу праці. У таких
підприємствах поширене суміщення функцій працівників. Крім цього, ефективність
праці значною мірою залежить від інтенсивності потоків покупців, для яких характерна
значна аритмія в різні періоди дня і в окремі дні тижня.
Група факторів праці належить до внутрішніх факторів формування товарообороту,
стан яких залежить від ефективності управління персоналом, організації і технічної
озброєності праці. У ході аналізу впливу цієї групи факторів визначають: як
підприємство забезпечене кадрами; як використовувався робочий час; яким був стан
продуктивності праці; як усі ці фактори впливали на обсяг роздрібного товарообороту.
Але слід зауважити, що методика аналізу показників праці у частині визначення їх
впливу на товарооборот не враховує реальні взаємозв’язки між основними групами
внутрішніх і зовнішніх факторів, які на нього впливають. Така ситуація склалася
невипадково. У літературі з економічного аналізу діяльності підприємств торгівлі
показники стану і ефективності використання трудових ресурсів розглядаються без
урахування їх взаємозв’язку з матеріальними ресурсами та іншими факторами
формування товарообороту [4, с. 54-70; 5, с. 198-230]. У цьому плані виняток становить
монографія проф. І. О. Бланка, у якій розглядається ефективність поєднання трудових і
матеріальних ресурсів торгівлі [2].
Якщо розглядати черговість впливу факторів праці на роздрібний товарооборот
підприємств торгівлі разом з іншими факторами, то необхідно зауважити, що основними
лімітуючими чинниками його зростання є: купівельні фонди, які відображають
платоспроможний попит населення; рівень конкуренції в районі діяльності торговельної
організації; забезпеченість товарами, що відповідають попиту населення.
Товарооборот торговельного підприємства не може бути більшим від грошових
доходів населення, призначених для купівлі товарів, які не охоплені конкурентами, а
також від наявного обсягу товарних запасів. Що стосується інших видів ресурсів –
матеріально-технічної бази, кадрів, то їх лімітуючий вплив на товарооборот не є таким
чітко детермінованим. Крім того, він виявляється тільки тоді, коли розглянуті вище
основні лімітуючі фактори не обмежують товарооборот, а навпаки, сприяють його
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зростанню, тобто, якщо є в наявності незадоволений попит і товари, які йому
відповідають.
Якщо попит недостатній, а товарних запасів мало чи завозяться вони невчасно,
добрий стан матеріально- технічної бази магазинів і повна укомплектованість їх
кваліфікованими кадрами не може забезпечити зростання обсягу товарообороту. І
навпаки, якщо у наявності незадоволений платоспроможний купівельний попит і є
товари у відповідному обсязі та асортименті, тоді фактори забезпеченості і ефективності
використання матеріально-технічної бази, а також праці можуть мати позитивний вплив
і навіть виступати як лімітуючі до обсягу роздрібного товарообороту. За такої ситуації
товарооборот торговельних підприємств безпосередньо залежить від кількості робочих
місць, графіків роботи магазинів, раціональності використання робочого часу,
організації торговельно-технологічних процесів, продуктивності праці. У цьому випадку
найбільш інтенсивними факторами є постійне підвищення продуктивності праці і
раціональне використання робочого часу.
Урахування розглянутих взаємозв'язків між факторами і черговості їх впливу дає
можливість у процесі комплексного аналізу показників праці виявити «проблемні місця»
виробничо-торговельної діяльності, пов'язані із впливом лімітуючих груп факторів на
товарооборот. Причому в один і той же період часу в різних магазинах лімітуючими
можуть виступати різні фактори. Поглиблене вивчення цих факторів дозволяє, виходячи
із конкретних умов функціонування торговельних підприємств і господарських ситуацій,
що склалися, виявити реальні можливості зростання товарообороту, а також окреслити
систему заходів для їх мобілізації.
Реальні резерви підвищення продуктивності праці в торговельному підприємстві як
господарюючому суб’єкті є сумою резервів, можливих до мобілізації на рівні кожного
магазину чи іншого структурного підрозділу. У кожному з них підвищення
продуктивності праці може бути досягнуто одним із таких способів:
– збільшенням обсягу товарообороту при зменшенні затрат праці;
– збільшенням обсягу товарообороту при незмінних затратах праці;
– вищими темпами зростання товарообороту порівняно із збільшенням затрат праці;
– незмінним обсягом товарообороту при одночасному зменшенні затрат праці;
– зменшенням обсягу товарообороту нижчими темпами порівняно із зниженням
затрат праці [2, с. 131].
Тут йдеться про товарооборот у незмінних цінах і структурі. Який із розглянутих
підходів буде обрано в процесі розробки заходів, спрямованих на підвищення
продуктивності праці у кожному з магазинів в окремі періоди їх діяльності, залежить від
умов їх роботи та стратегії менеджменту. Важливе значення для виявлення резервів має
порівняльний аналіз показників продуктивності праці в магазинах одного типу чи
спеціалізації, які працюють у подібних умовах. Наявність значних відхилень у
досягнутих рівнях виробітку працівників цих магазинів може свідчити про
невикористані можливості підвищення продуктивності праці і зростання товарообороту.
Однак при оцінці реальності використання цих можливостей слід, як уже зазначалось,
ураховувати черговість впливу факторів на товарооборот і затрати праці.
237

Подальші дослідження проблем аналізу показників праці підприємств торгівлі, на
нашу думку, мають спрямовуватись на внесення в методику їх комплексного вивчення
блоку аналітичних завдань, пов’язаних із збалансованістю трудових і матеріальних
ресурсів та відповідністю їх стану стратегії торгового менеджменту.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ
КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Мицак О. В., к.е.н., доцент,
Демчук І. О., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Львівський торговельно-економічний університет
Однією з базових і найбільш дискусійних концепцій у фінансовому менеджменті є
теорія оптимальної структури капіталу. Це пов’язано з тим, що теоретична концепція
структури капіталу формує основу для вибору стратегічних напрямів фінансового
управління розвитком підприємства, яка повинна забезпечити здатність ефективно
функціонувати, збільшувати ринкову вартість, мінімізувати ризики діяльності, тобто має
достатньо широку сферу практичного застосування. Так структура капіталу впливає на
рівень рентабельності активів і власного капіталу, тобто на рівень економічної та
фінансової рентабельності підприємства, визначає рівень фінансової стійкості та
платоспроможності, обумовлює рівень фінансових ризиків господарської діяльності,
формує співвідношення ступеня прибутковості та ризику в процесі розвитку
підприємства.
У найбільш узагальненому вигляді структура капіталу характеризується всіма
зарубіжними і вітчизняними науковцями і практиками, як співвідношення власного і
залученого капіталу підприємства. Параметри категорії оптимальна структура капіталу
носять неоднозначний і дискусійний характер, що потребує ґрунтовного дослідження
обсягів, складу та структури капіталу та аналізу сфер, на які він впливає.
Фінансове управління структурою капіталу передбачає ґрунтовне дослідження
наявних фінансових ресурсів суб’єкта господарської діяльності, їх складу та структури,
вивчення основних чинників, що впливають на її формування та вибір критеріїв і
параметрів оптимальної структури капіталу підприємства на коротко- та
середньострокову перспективу.
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Основним завданням аналізу капіталу є вивчення та оцінка: динаміки структури і
складу сукупного капіталу підприємства; динаміки структури капіталу за джерелами
формування; раціональності формування структури джерел залучення капіталу;
динаміки складу і структури власного капіталу; показників, що характеризують динаміку
складу і структури залученого капіталу підприємства; індикаторів ефективності
формування і використання капіталу; стану в динаміці фінансової стійкості суб’єктів
господарювання.
Особливості складу і структури капіталу вітчизняних підприємств сформувались
під впливом, на нашу думку, таких чинників як: початкові (ранні) стадії життєвого
циклу, для яких притаманно переважаюча частка залученого капіталу з стрімким
збільшенням його обсягу в цілому, переважаюча частка в складі залученого капіталу
короткострокової
кредиторської
заборгованості,
відсутність
різноманітних
довгострокових фінансових ресурсів (кредити, облігаційні позики), відсутність, або
незначні за обсягом власні фінансові ресурси тощо. Ці національні тенденції об’єктивно
впливають і визначають умови розвитку суб’єктів бізнесу при значних рівнях
фінансових ризиків та недостатній фінансовій стійкості і стабільності, що особливо
актуалізує необхідність фінансового управління структурою фінансових ресурсів
підприємств.
У світовій та вітчизняній економічній науці на сьогодні не існує єдиної
універсальної методики визначення ефективного співвідношення власного і залученого
капіталу для суб’єктів господарювання. Більше того, такої методики не існує і для
однотипних підприємств, чи одного підприємства на різних стадіях його розвитку і при
різній кон’юнктурі товарного і фінансового ринків. Разом з тим, існує ряд об’єктивних і
суб’єктивних чинників, врахування яких дозволяє цілеспрямовано формувати структуру
капіталу, забезпечуючи умови найбільш ефективного його використання на кожному
конкретному підприємстві. До таких чинників відносять: стан товарних і фінансових
ринків, галузь діяльності підприємства, рівень оподаткування, фінансовий менталітет
власників тощо.
Управління структурою капіталу на підприємстві передбачає пошук управлінських
рішень за двома основними завданнями:
визначення оптимальних для конкретного підприємства критеріїв співвідношення
власного і залученого капіталу за обсягами і в часі;
забезпечення залучення на підприємство необхідних видів і обсягів капіталу для
досягнення індикативних показників його структури.
Встановлення оптимальних пропорцій використання власного і залученого капіталу
здійснюється із застосуванням трьох критеріїв:
- за критерієм максимізації рівня фінансової рентабельності;
- за критерієм мінімізації вартості сукупного капіталу;
- за критерієм мінімізації рівня фінансових ризиків фінансування активів (майна).
В цілому, процес оптимізації структури фінансових ресурсів підприємства,
залежить від обсягу, складу, структури капіталу, об’єктивних та суб’єктивних чинників,
що прямо і опосередковано на неї впливають і повинен забезпечити досягнення мети максимізувати фінансову рентабельність підприємства при визначеному рівні його
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фінансової стійкості. На нашу думку, проблему оптимізації структури капіталу потрібно
розглядати ширше, ніж просте управління фінансовими ресурсами підприємства, а саме,
капітал варто оптимізувати не лише як фінансові потоки, але й як отримані за рахунок
цих ресурсів матеріальні цінності та управлінський досвід менеджерів підприємства.
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ПРИНЦИПИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Ніконенко У. М., к.е.н, доцент,
Смага Н. С., Маринюк Г. І., магістри,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Українська академія друкарства
Економічні реформи в Україні передбачають трансформацію відносин між
роботодавцем і найманими працівниками, що суттєво впливає на формування та
розвиток персоналу як втілювача управлінських ініціатив у практичну діяльність
підприємства. Управління персоналом є важливою складовою загального менеджменту
підприємства, значущість якої полягає у всеосяжному впливі персоналу на всі види
активності суб'єкта господарювання через безпосередню участь працівників у створенні
результату. Управлінські рішення в рамках менеджменту персоналу реалізуються у всіх
без виключення структурних підрозділах і продуктивність праці суттєво залежить від їх
обґрунтованості й ефективності.
Ефективне управління персоналом підприємства значною мірою залежить від
принципів, яких дотримуються керівники. Принцип несе змістове навантаження як
методологічний інструмент формування, дослідження стану та розроблення механізмів
підвищення ефективності управління людськими ресурсами. Правильний вибір
принципів забезпечить досягнення бажаного результату найменшими зусиллями.
Принципи управління персоналом – це основні правила, положення та норми, яких
мають дотримуватись керівники та спеціалісти в процесі управління персоналом.
Зокрема, В.А. Рулев, С.О. Гуткевич, Т.Л. Мостенська визначають принципи управління
персоналом як сукупність фундаментальних правил керівництва людьми, послідовне
дотримання яких є обов’язковою умовою досягнення організацією поточних і
перспективних цілей, забезпечення необхідної результативності спільної праці.
Розрізняють дві групи принципів побудови системи ефективного управління персоналом
на підприємстві: принципи побудови системи управління людськими ресурсами
підприємства та принципи, що визначають напрями розвитку системи управління
людськими ресурсами (табл. 1).
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Таблиця 1
Принципи побудови системи управління персоналом підприємства
Назва принципу
Зміст принципу
Принципи побудови системи управління людськими ресурсами підприємства
Передбачає найбільш ефективну і економічну організацію системи управління
Економічності
персоналом, зниження частки витрат на систему управління в загальних витратах на
одиницю продукції, що випускається, підвищення ефективності виробництва.
Обумовленості
Функції управління персоналом формуються і змінюються не довільно, а відповідно до
функцій управління
потреб і цілей виробництва.
цілями виробництва
Первинності
Склад підсистем системи управління персоналом, організаційна структура, вимоги до
функцій управління працівників та їх чисельність залежать від змісту, кількості і трудомісткості функцій
персоналом
управління персоналом.
Тимчасове вибуття окремих працівників не повинно переривати процес здійснення будьПотенційних
яких функцій управління. Для цього кожен працівник системи управління персоналом
імітацій
повинен вміти імітувати функції співробітника вищого та нижчого рівня ієрархії й
одного-двох працівників свого рівня.
При формуванні системи управління персоналом слід враховувати перспективи розвитку
Перспективності
підприємства.
Відповідність системи управління персоналом передовим закордонним і вітчизняним
Прогресивності
аналогам.
Своєчасне прийняття рішень щодо аналізу та удосконалення системи управління
Оперативності
персоналом, що попереджають або усувають відхилення.
Багатоваріантне опрацювання пропозицій щодо формування системи управління
Оптимальності
персоналом і вибір найбільш раціонального варіанту для конкретних умов виробництва.
У будь-яких вертикальних розрізах системи управління персоналом повинна
забезпечуватися ієрархічна взаємодія між ланками управління (структурними
Ієрархічності
підрозділами або відділами, керівниками), принциповою характеристикою якого є
несиметрична передача інформації «униз» і «нагору» по системі управління.
У будь-яких горизонтальних і вертикальних розрізах системи управління персоналом
Автономності
повинна забезпечуватися раціональна автономність структурних підрозділів або окремих
(стійкості)
керівників.
Управління персоналом як по вертикалі, так і по горизонталі може здійснюватися за
Багатоаспектності
різними каналами: адміністративно-господарським, економічним, правовим тощо.
Взаємодії між ієрархічними ланками по вертикалі, а також між відносно автономними
Узгодженості
ланками системи управління персоналом по горизонталі повинні бути в цілому узгоджені
з основними цілями підприємства та синхронізовані в часі.
Система управління персоналом повинна мати концептуальну єдність, містити єдину
доступну термінологію, діяльність всіх підрозділів і керівників повинна будуватися на
Прозорості
єдиних «несучих конструкціях» (етапах, фазах, функціях) для різних за економічним
змістом процесів управління персоналом.
Система управління персоналом повинна забезпечити максимум зручностей для творчих
Комфортності
процесів обґрунтування, вироблення, прийняття та реалізації рішень людиною.
Принципи що визначають напрями розвитку системи управління персоналом підприємства
1) концентрація зусиль працівників окремого підрозділу або всієї системи управління
Концентрації
персоналом на вирішенні основних завдань або 2) концентрація однорідних функцій в
одному підрозділі системи управління персоналом, що усуває дублювання.
Поділ праці в системі управління персоналом (виділяється праця керівників, фахівців і
Спеціалізації
службовців). Формуються окремі підрозділи, що спеціалізуються на виконанні груп
однорідних функцій.
Передбачає одночасне виконання окремих управлінських рішень, підвищує оперативність
Паралельності
управління персоналом.
Означає вдосконалення управління персоналом на основі узагальненої методологічної
Наступності
бази.
Відсутність перерв у роботі працівників системи управління персоналом або підрозділів ,
Безперервності
зменшення часу підготовки та обігу документів, простоїв технічних засобів тощо.
Виконання однакового обсягу робіт в рівні проміжки часу і регулярність повторення
Ритмічності
функцій управління персоналом.
Адаптивності
Означає пристосовність системи управління персоналом до мінливих цілей об’єкта
(гнучкості)
управління та умов його роботи.
Прийняття рішення передбачає наявність систематизованої, певним чином упорядкованої
Прямоплинності
горизонтальної та вертикальної інформації.
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В управлінні персоналом підприємства переважно реалізуються такі сучасні
принципи:
- принципи науковості, демократичного централізму, плановості, першої особи,
єдності, розпорядництва;
- принцип добору, підбору й розстановки кадрів;
- принцип поєднання єдиноначальності й колегіальності, централізації і
децентралізації;
- принцип лінійного, функціонального й цільового управління;
- принцип контролю виконання рішень тощо;
- принцип делегування повноважень та відповідальності до кадрів;
- поєднання довіри до кадрів з перевіркою виконання.
Комплексне застосування цих принципів визначає адекватне реальній ситуації
використання підприємствами сучасних персонал-технологій. Таким чином, принципи є
засобами адаптації теоретичних побудов до предметних особливостей конкретної
діяльності підприємства.
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЕКСПРЕС-АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО-МАЙНОВОГО
СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Пастушок Н. З., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., проф. Гринів Б. В.
Львівський інститут економіки і туризму
Одним із дієвих методів оцінки фінансово-майнового стану підприємства експресаналіз фінансової звітності. Мета експрес-аналізу фінансової звітності полягає в
наочному та водночас простому та оперативному оцінюванні фінансового стану
підприємства.
На сьогоднішній день в економічній науці не сформовано єдиного підходу щодо
змісту експрес-аналізу та структури його методики. Так, українські вчені Д.В. Шиян і
Н.І. Строченко [4] пропонують здійснювати експрес-аналіз фінансової звітності в три
етапи:
1) виявлення негативних та позитивних статей в активі та пасиві балансу;
2) загальна оцінки динаміки валюти балансу;
3) оцінка змін в обсязі та структурі окремих розділів та статей балансу.
На нашу думку, не слід абсолютно стверджувати, що ріст валюти балансу це
позитивна тенденція, а зменшення навпаки – негативне явище. В даній ситуації,
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передусім слід врахувати, що такі зміни можуть бути наслідком певних бухгалтерських
коригувань, а також наслідком зміни фінансової політики.
Деякі науковці пропонують під час експрес-аналізу давати оцінку не тільки
балансу, але й іншим формам фінансової звітності. Зокрема, С. З. Мошенський та О.В.
Олійник пропонують проводити експрес-аналіз усієї фінансової звітності в чотири
етапи [3]:
1) оцінка доброякісності показників, які наведені у фінансових звітах;
2) формування та аналіз порівняльного аналітичного балансу;
3) аналіз фінансових коефіцієнтів;
4) підготовка висновків та рекомендацій.
Проф. Б.В. Гринів замість терміну "експрес-аналіз фінансового стану" використовує
термін "загальна оцінка фінансового стану за даними бухгалтерського балансу" [1]. На
думку цього вченого загальна оцінка фінансового стану передбачає виконання таких
етапів:
- економічне читання балансу з метою виявлення позитивних і негативних змін,
що в ньому відбулися за звітний період;
- вивчення зміни валюти балансу у контексті дотримання підприємством
«золотого правила ефективності» як необхідної передумови забезпечення стійкого
фінансового стану;
- горизонтальний і вертикальний аналіз балансу для оцінки змін в обсязі і
структурі майна підприємства та джерел його фінансування;
- перевірка відповідності змін у структурі капіталу підприємства їх нормативній
динамічній моделі;
- оцінка стану фінансової рівноваги між активами і пасивами та задовільності
структури балансу;
- узагальнення результатів аналізу балансу для попередньої оцінки фінансового
стану підприємства.
У наукових працях проф. В. В. Ковальова експрес-аналіз передбачає виконання
семи етапів [2]. Перші чотири етапи передбачають попереднє дослідження фінансової
звітності та пояснювальної записки до неї, ознайомлення з аудиторським висновками та
положенням про облікову політику підприємства. П'ятий та шостий етапи передбачають
формування аналітичного балансу та розрахунок ключових індикаторів підприємства.
Сьомий етап передбачає формування висновків за результатами експрес-аналізу.
Як бачимо, що викладені підходи суттєво не різняться за змістом аналітичних
процедур. Однак, на нашу думку, експрес-аналіз не повинен включати складні
аналітичні процедури, такі як розрахунок фінансових коефіцієнтів та оцінка змін в обсязі
та структурі майна та джерел його фінансування. Оскільки ці процедури застосовуються
на інших, більш складних ділянках фінансового аналізу.
На нашу думку, експрес-аналіз фінансової звітності доцільно проводити в три
етапи:
- підготовчий;
- аналітичний огляд фінансової звітності;
- узагальнення результатів експрес-аналізу.
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Підготовчий етап аналізу передбачає оцінку даних фінансової звітності на предмет
готовності використання даних для проведення досліджень. Мета першого етапу –
прийняття рішення про доцільність аналізу фінансової звітності та її підготовленості для
читання. При цьому здійснюється візуальна і найпростіша рахункова перевірка звітності
за формальними показниками та по суті, визначається наявність всіх необхідних форм і
додатків, реквізитів і підписів, перевіряється валюта балансу, правильність і ясність усіх
звітних форм. На цьому етапі, як правило, проводять арифметичну та логічну перевірку
форм фінансової звітності, а також перевірюють відповідність показників, які наведені в
різних формах фінансової звітності.
Аналітичний огляд фінансової звітності передбачає застосування процедур
"читання балансу" та виявлення негативних та позитивних змін у фінансовій звітності.
Окрім цього на даному етапі досить часто застосовують процедури порівняння низки
індексів, які характеризують динаміку різних показників господарської діяльності
підприємства.
Третій етап – основний в експрес-аналізі, мета якого – узагальнена оцінка
результатів господарської діяльності та фінансового стану об'єкта. Такий аналіз
здійснюється з різним ступенем деталізації в інтересах різних користувачів. Експресаналіз може закінчуватися висновком про доцільність та необхідність більш
поглибленого і детального аналізу. Зауважимо, що даний етап є проміжний з погляду
комплексного та системного дослідження фінансового стану підприємства, яке
передбачає виконання більш детального дослідження форм фінансової звітності.
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ОЦІНЮВАННЯЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Піддубний Б. С., бакалавр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Чуй І. Р.
Львівський торговельно-економічний університет
У сучасних умовах господарювання найактуальнішою проблемою є підвищення
ефективності діяльності підприємств усіх галузей, оскільки екстенсивні чинники росту
суспільного виробництва стають все більш обмеженими. В той же час ринкові умови
господарювання посилюють роль і необхідність удосконалення виробничих відносин та
господарського механізму у формуванні ефективного конкурентоспроможного
виробництва, здатного забезпечувати продовольчу безпеку країни та нарощувати
експорт окремих видів продукції, що збільшить внесок в економіку країни. Тому
підвищення економічної ефективності виробництва в контексті взаємопов’язаної
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системи показників, які відображають різні умови і сторони діяльності підприємств, є
актуальною проблемою. Проблеми підвищення рентабельності як показника економічної
ефективності діяльності підприємств знайшли своє відображення в працях вченихекономістів, зокрема І. Бержаніра, О. Бровкової. К. Бровкової, Т. Д. Нго, В.Фаріон, Н.
Мєшкової [1-4] та інших вчених. Рентабельність безпосередньо пов’язана з отриманим
прибутком. Однак її не можна ототожнювати з абсолютною сумою отриманого
прибутку.
Рентабельність – це відносний показник, тобто рівень прибутковості, що
вимірюється у відсотках. До показників рентабельності продукції відносять:
1. Рентабельність окремих виробів – розраховується як відношення прибутку від
виробу до собівартості самого виробу.
2. Рентабельність реалізованої продукції – розраховується як відношення прибутку
від реалізації продукції (або чистого прибутку) до виручки від реалізації продукції.
3. Рентабельність виробництва – розраховується як відношення прибутку від
реалізації до вартості основних засобів і матеріальних оборотних активів.
Показники рентабельності показують частку прибутку в кожній грошовій одиниці
витрат, або частку товарної продукції в собівартості продукції. Показники
рентабельності можна розраховувати і за окремими структурними підрозділами, і за
видами діяльності.
Різноманітність показників рентабельності визначає альтернативність пошуку
шляхів її підвищення. При аналізі шляхів підвищення рентабельності важливо
розрізняти вплив зовнішніх та внутрішніх чинників. Такі показники, як ціна продукту і
ресурсу, об'єм використовуваних ресурсів та обсяг виробництва продукції, прибутку від
реалізації та рентабельності (доходності) продажів, знаходяться між собою в тісному
функціональному зв'язку. Резерви збільшення рентабельності пов’язані з напрямками
господарювання підприємства, для керівників і відповідних спеціалістів (менеджерів)
важливим є детальне значення масштабів дії, форм контролю та використання найбільш
істотних внутрішніх і зовнішніх чинників ефективності на різних рівнях управління
діяльністю підприємства.
Roshen – українська виробнича компанія, яка займається випуском великого
переліку солодощів. Компанія володіє вражаючими виробничими потужностями; її
заводи розташовані не тільки в Україні, але також в Литві та Угорщині. Серед видів
діяльності переважають: виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних
кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання; Виробництво хліба та
хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і
тістечок нетривалого зберігання; виробництво какао, шоколаду та цукрових
кондитерських виробів; діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими
товарами; оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами; Роздрібна
торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими
виробами в спеціалізованих магазинах.
Дослідимо показники рентабельності на прикладі досліджуваного підприємства
(табл. 1).
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Таблиця 1
Показники рентабельності ПАТ «Київська кондитерська фабрика
«Рошен» за 2016-2018 рр.
Рік
Відхилення
№
з/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Показники

2016

2017

Рентабельність інвестицій (капіталу), %
Рентабельність сукупного капіталу
0,74
0,38
Рентабельність власного капіталу
0,57
0,52
Рентабельність продаж,%
Валова рентабельність реалізованої продукції 11,63 12,53
Операційна рентабельність реалізованої
4,38
2,88
продукції
Чиста рентабельність реалізованої продукції
3,09
1,36
Загальна рентабельність виробничих запасів
4,59
5,26
Загальна рентабельність підприємства
4,12
3,86

2017 р.
від
2016 р.

2018 р.
від
2017р.

1,46
2,05

-0,36
-0,05

1,08
1,53

17,42

0,9

4,89

2,48

-1,5

-0,4

2,20
7,77
6,17

-1,73
0,67
-0,26

0,84
2,51
2,31

2018

Джерело: розраховано за даними фінансової звітності підприємства [5]

Щодо показника рентабельності власного капіталу, то в 2016 році кожна вкладена
власниками гривня коштів принесла їм 0,57 копійок чистого прибутку. Це низький
показник, який свідчить про незадовільну ефективність роботи підприємства. В 2017
році кожна вкладена власниками гривня коштів принесла їм 0,52 копійок чистого
прибутку, тобто ефективність роботи за цей рік була ще нижчою. В 2018 році кожна
вкладена власниками гривня коштів принесла їм уже 2,05 копійок чистого прибутку.
Такий стан справ призводить до динамічного розвитку підприємства. Так, позитивну
рентабельність власного капіталу було зафіксовано в 2016 р. (0,57 %) та в 2018 р. (2,05
%). Це означає, що рентабельність інвестицій, первісно спрямованих, а згодом і
реінвестованих у підприємство його власниками була позитивною та на досить високому
рівні. Аналіз рентабельності продажів показав, що динаміка показника валової
рентабельності реалізованої продукції на ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»
позитивна (і склала 11,63 % в 2016 р. і зросла до 17,42 % в 2018 р.).
Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком показує скільки
припадає чистого прибутку на одиницю виручки. Як правило, підприємство, де
менеджмент працює на високому рівні, мають більш високі доходи, оскільки вони краще
розпоряджаються доступними ресурсами. В 2016 році кожна отримана гривня виручки
дозволила отримати 0,03 грн чистого прибутку. В 2017 році рентабельність продажів по
прибутку від реалізації склала 0,01 грн. На кінець 2018 року значення показника
становило 0,02 грн.
Підводячи підсумки, зазначимо, що розраховані показники рентабельності носять
лише орієнтовний характер, оскільки інформаційна база для їх розрахунку була
обмежена фінансовою звітністю, якої в даному випадку недостатньо. Для детальнішого
розрахунку показників рентабельності необхідна первинна інформація з фінансового,
управлінського та стратегічного обліку.
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За результатами дослідження можемо констатувати, що аналіз показників
рентабельності ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» протягом 2016-2018
років показав, що практично всі коефіцієнти характеризують позитивну динаміку. Така
ситуація дає підстави стверджувати, що у випадку збільшення обсягів виробництва
можна очікувати й зростання рентабельності.
Список використаних джерел:
1. Бержанір І. А. Діагностика рентабельності діяльності підприємства. / / І. А. Бержанір : [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/6789/3881/1/Diagnost_rent.pdf.
2. Бровкова О. Дослідження чинників та резервів підвищення прибутковості підприємств харчової
промисловості / О. Бровкова. К. Бровкова, Т. Д. Нго // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : file:///C:/Users/i170811-001-10/Downloads/Nv_2016_5_6.pdf
3. Фаріон В.Я. Аналітична оцінка ділової активності та рентабельності підприємств. / В. Я. Фаріон //
Інноваційна економіка. № 10.
2013. - 27-33 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwDsFdTZnMCNpkxXLXTMLNlzSvW?projector=1&messagePartId=0.3
4. Мєшкова Н. Л. Економічна сутність ділової активності промислового підприємства / Н. Л. Мєшкова //
Вісник економічної науки України. – 2013. – No 1. – С. 105-108.
5. Фінансова звітність ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» - режим доступу
https://smida.gov.ua/db/emitent/year/xml/showform/92720/165/templ
6. Джерело: Кобилецький В. Р., Приклад результату розрахунку / В. Р. Кобилецький // Онлайн-журнал
«Financial Analysis online» [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.finalon.com/pryklad-rezultaturozrakhunku.

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Побережниченко М. В., магістр,
спеціальність«Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Бойко Р. В.
Львівський торговельно-економічний університет
Основні засоби є важливою і невід’ємною складовою фінансово-господарської
діяльності любого підприємства, вони відіграють важливу роль, зокрема, в економічних
процесах, саме через це термінологія відіграє значну роль у відображенні основних
засобів у синтетичному і аналітичному обліку та зрештою у звітності.
Варто зауважити, що поняття «основні засоби» стали розглядати як окрему
економічну категорію на сучасному етапі економічного розвитку. В працях економістівкласиків розглядали лише категорію капіталу, до якої як одну із складових включали
об’єкти необоротних активів.
У бухгалтерському обліку засоби праці виділено в окремий об’єкт обліку, який має
назву «основні засоби». Відповідно до П(С)БО 7 основні засоби – це матеріальні активи,
які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або
постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення
адміністративних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації)
яких становить більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) [1].
Поряд із тим у Міжнародному стандарті бухгалтерського обліку (IAS) 16 міститься
визначення: основні засоби це матеріальні об’єкти, які утримують задля використання у
виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг, для надання в оренду іншим або
для адміністративних цілей; використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше
одного звітного періоду [2].
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У ПКУ пп. 14.1.138 ст. 14 наводиться наступне визначення основних засобів матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування
ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, бібліотечних і
архівних фондів, матеріальних активів, автомобільних доріг загального користування,
вартість яких не перевищує 6000 гривень, невиробничих основних засобів та
нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у
господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 6000 гривень та
поступово зменшується у зв'язку із фізичним або моральним зносом і очікуваний строк
корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить
понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік) [3].
Таким чином можна зазначити, що визначення поняття «основні засоби» у
нормативно-правових актах України, які регулюють їх бухгалтерський облік, призводять
до деякої плутанини щодо розуміння їх сутності, оскільки при встановленні критеріїв
віднесення об’єкту до основних засобів перевага надається їх призначенню. В той же час
норми податкового законодавства акцентують увагу на особливостях визнання об’єкту
основних засобів активом, тобто лише у тому випадку, коли його застосування
відбувається виключно «для використання у господарській діяльності платника
податку».
Слід зазначити, що адаптація національних стандартів бухгалтерського обліку до
міжнародних зумовлює те, що наведені у національному та міжнародному стандартах
поняття основних засобів співпадають за усіма ключовими критеріями їх визнання. На
жаль, така ідентичність існує тільки у площині бухгалтерського обліку основних засобів.
В той час як органи податкової служби при ідентифікації об’єкта основних засобів
дотримуються норм Податкового кодексу України.
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ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
ДОВГОСТРОКОВОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Саєнко І. С., бакалавр,
спеціальність «Економіка»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Чуй І. Р.
Львівський торговельно-економічний університет
Сучасні економічні умови господарювання вимагають від українських підприємств
розробки стратегічних планів та самостійного визначення напрямів розвитку. Досить
критичним є питання необхідності ефективного управління капіталом підприємств,
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адже це дозволяє отримувати максимальний прибуток, рентабельність, фінансову
стійкість та високі показники ліквідності та платоспроможності.
Ефективна оцінка управлінням капіталом підприємства, як правило, ґрунтується на
дослідженні різних фінансових показників, таких як чистий прибуток, рентабельність
інвестицій, ринкова вартість підприємства.
Основні напрямки, які є актуальними для визначення ефективності управління
капіталом підприємства представлені співвідношенням отриманого результату з
витратами діяльності підприємства; співвідношення отриманого результату з
наміченими цілями. У сучасних наукових джерелах управління капіталом підприємства
визначається як результативність управління маркетинговою, виробничою, фінансовою,
інноваційною та кадровою діяльністю. Ефективність характеризується як вибір вдалої
системи, що характеризується відношенням високих кінцевих результатів її діяльності
до вичерпних ресурсів.
Окремим аспектам управління капіталом підприємств присвячені праці таких
вітчизняних і зарубіжних учених, як О. І. Бідника, І. А. Бланка, В. І. Блонської, І.
В.Викиданця, О. В. Мицак, Є. В. Мниха, І. П. Мойсеєнко, А. М. Поддєрьогіна, А. Г.
Семенова, К. О. Танащука, О. О. Терещенка, Н. М. Чиж, І. Р. Чуй, В. М. Шелудька, С. В.
Юшко та ін. Проте надзвичайно актуальним є вивчення питання оцінювання
ефективності використання довгострокового капіталу торговельних підприємств у
сучасних умовах господарювання.
Оцінювання ефективності використання довгострокового капіталу підприємства
повинен відображати інформацію про рух, динаміку, структуру та чинники, що
впливають на його використання, а також виявлення впливу наведених вище елементів
на результати діяльності торговельного підприємства.
Оцінювання ефективності використання довгострокового капіталу – це, на наш
погляд, спосіб накопичення, порівняння, трансформації і використання інформації
бухгалтерського обліку та звітності, який має на меті: оцінити поточний і перспективний
фінансовий стан підприємства, тобто використання власного і позикового капіталу;
обґрунтувати можливі і прийнятні темпи розвитку підприємства з позиції забезпечення
їх джерелами фінансування; виявити доступні джерела засобів, оцінити раціональні
способи їх мобілізації; виявити усі можливі ризики при використанні позикових джерел
фінансування; обґрунтувати процеси та алгоритм оптимізації структури капіталу;
спрогнозувати становище підприємства на ринку капіталів.
Використовуючи дані балансу (звіту про фінансовий стан) підприємства, можна
дати характеристику величини і динаміки капіталу, який розміщений в активах;
структури капіталу за окремими елементами; складу і величини структурних змін
власного капіталу і зобов’язань; резервів поліпшення динаміки і структури джерел
формування капіталу.
Важливою складовою частиною оцінювання ефективності використання
довгострокового капіталу є системи його аналізу. Аналіз управління капіталом
підприємства являє собою процес дослідження основних результативних показників
ефективності його функціонування на підприємстві з метою виявлення резервів
подальшого підвищення цієї ефективності. Для цього здійснюється аналіз фінансових
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коефіцієнтів, який базується на розрахунку співвідношення різних абсолютних
показників фінансової діяльності підприємства між собою. В процесі використання цієї
системи аналізу визначаються різноманітні відносні показники, які характеризують
результативність використання капіталу підприємства в цілому та окремих його
елементів. В системі дослідження ефективності використання капіталу найбільше
розповсюдження отримали наступні групи аналітичних фінансових коефіцієнтів.
Оцінювання ефективності вкладання довгострокового капіталу – важливий та
безперервний процес, який потребує постійної уваги зі сторони керівництва
підприємства. Продемонструємо це на прикладі ПП “Фламінго” (табл. 1).
Таблиця 1
Структура розміщення та довгострокових капіталу ПП Фламінго у 2017 р.
На початок року На кінець року
Відхилення
в
сума,
Показники
сума,
сумі,
у%
тис.
у%
у%
тис. грн
тис.
грн
грн
Власний капітал
3438
100,00 3802 100,00
364
10,59
Довгострокові зобов’язання
0
0,00
0
0,00
0
0,00
Всього
3438
100
3802
100
364
10,59
З нього розміщено:
в необоротні активи
3119
90,72
2843
74,78
-276
-8,85
в оборотні активи
319
9,28
959
25,22
640
200,63
З даних таблиці видно, що із збільшенням величини власного капіталу структура
розміщення його в активах покращилася. При збільшенні суми довгострокового капіталу
на 364 тис грн та зменшенні вартості необоротних активів на 276 тис. грн сума
вкладених довгострокових джерел фінансування збільшилася на 640 тис грн. Завдяки
цьому в оборотних активах розміщено 959 тис грн власного капіталу. Сформований
робочий капітал підвищує платоспроможність і кредитоспроможність підприємства. За
досліджуваний період частка власного оборотного капіталу ПП “Фламінго” збільшилася
із 9,28 % до 25,22 %, що позитивно характеризує систему управління капіталом
підприємства. Для більш поглибленого аналізу слід проаналізувати коефіцієнти
оцінювання рентабельності капіталу, капіталовіддачі; оборотності капіталу; фінансової
стійкості; ліквідності та платоспроможності підприємства; фінансового левериджу тощо.
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ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА ОЦІНКА
ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА
Стачинська Т. В., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., проф. Гринів Б. В.
Львівський інститут економіки і туризму
До числа важливих завдань аналізу фінансового стану підприємства належить
оцінка ймовірності його банкрутства. Оцінка та прогнозування ймовірності банкрутства
досить часто застосовується в аудиторській практиці, а саме як аналітична процедура
дослідження безперервності підприємства. Також такі дослідження досить часто
застосовують в банківській сфері для оцінки поточного та майбутнього фінансового
стану позичальників тощо.
В сучасній економічній науці питання прогнозування та оцінки ймовірності
банкрутства неодноразово досліджувалися вітчизняними та зарубіжними вченими
такими як Бернстайн Л. А, Бочаров В. В., Герасимович А. М., Гринів Б. В., Ковальов В.
В. Мних Є. В., Райс Е., Савицька Г .В, Хелферт Е., Цал-Цалко Ю. С., Шеремет А. Д.
Прогнозування та оцінка ймовірності банкрутства передбачає комплексне та
усестороннє дослідження фінансового стану підприємства, яке охоплює такі його
фінансові характеристики, як фінансова стійкість та майновий стан, грошові потоки та
ліквідність, фінансові результати та рентабельність тощо.
В практиці фінансового аналізу широкого застосування набули детерміновані
моделі, які описують залежність між ймовірністю банкрутства підприємства та низкою
його фінансових характеристик. Отримані такі моделі були в другій половинні минулого
століття в результаті статистичного аналізу фінансової інформації зарубіжних компаній,
які зазнали банкрутства. Серед них варто виділити моделі Альтмана, Спрінгейта,
Тафлера, Тішоу, Ліса, показник Бівера та показник R.
Серед наведених моделей, чи не найбільша уваги приділена моделі Альтмана. Це
пов’язано з її популярністю в Україні та закордоном. Модель Альтмана є однією з
найперших моделей аналізу ймовірності банкрутства підприємства, яка ґрунтувалася на
основі дискримінантного аналізу.
Z – рахунок Альтмана являє собою функцію від декількох показників, що
характеризують економічний потенціал підприємства і результати його роботи за
минулий період [1].
Z – рахунок має такий вигляд:
Z=1,2x1+1,4x2+3,3x3+0,6x4+x5
(1)
де Х1 – оборотний капітал /сукупні активи
Х2 – нерозподілений прибуток /сукупні активи
Х3 – прибуток від операційної діяльності /сукупні активи
Х4 – ринкова вартість акцій /зобов’язання
Х5 – виручка від реалізації/сукупні активи
Діапазон значень, які може приймати критерій Альтамана становить від -1 до +22.
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У зв’язку із зміною ряду економічних факторів, згадана вище модель Z-рахунку
Альтмана стала дещо непридатною, для оцінки в сучасних ринкових умовах.
Щоправда в 1983 році Альтман запропонував нову модель, за якою можна було
визначити ймовірність банкрутства компанії, акції яких не були представлені на біржі.
Вона має такий вигляд (2):
Z=0,717х1+0,847х2+3,107х3+0,42х4+0,998х5,
(2)
Де Х4 – облікова вартість акцій/зобов’язання, решта показників аналогічні
попередній моделі.
При цій моделі фірма характеризується доброю фінансовою ситуацією, якщо Z>2,9;
та поганою фінансовою ситуацією, якщо Z<1,2 за умови 1,2<Z<2,9 фінансовий стан
фірми вважається задовільним з середньою імовірністю банкрутства.
В основі критерію Спрінгейта покладений інтегральний показник, який визначають
за формулою (3):
Z= 1,03 х1+ 3,07 х2+ 0,66 х3+ 0,4х4,
(3)
Де х1 - робочий капітал / загальна вартість активів;
х2 - прибуток до сплати податків та відсотків / загальна вартість активів;
х3 - прибуток до сплати податків / короткострокова заборгованість;
х4 - обсяг продажу / загальна вартість активів.
Інтервал значень результуючого показника Z поділений на основі єдиної критичної
точки, яка відповідає значенню Z- показника 0,862. Таким чином, підприємство з
достовірністю 92 % може бути віднесене до категорії потенційних банкрутів, якщо
розрахункове значення Z- показника для даного підприємства менше за 0,862.
Як бачимо, наведені критерії діагностики банкрутства, є дещо схожі в методичному
плані, однак, їх застосування в процесі комплексної діагностики банкрутства, повинно
поєднуватись з іншими інструментами фінансового аналізу.
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СУЧАСНІ ТЕОРІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ
Суворова І. В., магістратр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: д.е.н., проф. Черкасова С. В.
Львівський торговельно-економічний університет
Важливим напрямом підвищення ефективності господарської діяльності будь-якого
суб'єкта господарювання є оптимізація структури його капіталу.
Оптимізація структури капіталу це процес визначення співвідношення власного і
залученого капіталу, за якого забезпечуються оптимальні пропорції між рівнем
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рентабельності власного капіталу і рівнем ризику втрати фінансової стійкості, тобто
максимізується ринкова вартість підприємства. Механізмом такої оптимізації виступає
фінансовий леверидж. Кількісна оцінка рівня левериджу відображається у «точці
беззбитковості», або мертвій точці. Показник, що відображає рівень додатково прибутку
на власний капітал при різній частці використання залучених засобів, називається
ефектом фінансового левериджу[1].
У теорії фінансового менеджменту існує ряд теоретичних концепцій, що
відображають різні підходи до оптимізації структури капіталу. Найбільш важливим для
розгляду є: -традиційна концепція; - концепція індиферентності; - компромісна
концепція; - концепція протиріччя інтересів.
В основі цих концепцій лежать суперечливі підходи до можливості оптимізації
структури капіталу організації та пріоритетних факторів, що визначають механізм такої
оптимізації. У повному обсязі ці концепції можуть бути реалізовані лише за наявності
розвиненого ринку цінних паперів і статистики про нього.
Основу традиційної концепції структури капіталу становить положення про
можливу оптимізацію структури капіталу шляхом урахування різної вартості окремих
його складових. Вважається, що вартість власного капіталу підприємства завжди є
вищою за вартість позикового капіталу [2].
Згідно цієї концепції: а) вартість капіталу організації залежить від його структури;
б) існує оптимальна структура капіталу, що мінімізує значення WACC (середньозважену
вартість капіталу (англ. Weighted average cost of capital), і відповідно максимізує ринкову
вартість організації.
Відповідно до традиційного підходу оптимальна структура капіталу існує. На доказ
наводяться такі аргументи:
1) середньозважена вартість капіталу залежить від вартості його окремих
складових, які узагальнено поділяються на два види - власний і позиковий капітал;
2) в залежності від структури капіталу вартість кожного з цих джерел змінюється;
3) невелике збільшення частки позикових коштів (деяке підвищення фінансового
ризику) не викликає негайної реакції акціонерів в плані збільшення прибутковості, проте
при перевищенні деякого порогу безпеки ситуація змінюється, і акціонери починають
вимагати більшої прибутковості для компенсації ризику;
4) з ростом частки позикових коштів вартість позикового капіталу спочатку
залишається незмінною, а потім також починає зростати;
5) оскільки вартість позикового капіталу в середньому є нижчою за вартість
власного капіталу, то існує оптимальна структура капіталу, при якій показник WACC
має мінімальне значення, а ринкова вартість організації є максимальною [3].
Основу концепції індиферентності структури капіталу становить положення про
неможливість оптимізації структури капіталу ні за критерієм мінімізації
середньозваженої його вартості, ні за критерієм максимізації ринкової вартості
організації, так як вона не впливає на формування цих показників. Ця концепція була
вперше висунута американськими економістами Ф.Модільяні і М.Міллером (1958). У
концепції розглядається механізм формування структури капіталу та ринкової вартості
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організації в тісній ув'язці з механізмом функціонування ринку капіталу в цілому. При
цьому є певні обумовлення.
- Ринок на всіх етапах свого функціонування і у всіх своїх сегментах є
"досконалим".
- На ринку діє в аналізованому періоді часу єдина для всіх інвесторів і кредиторів
безризикова ставка відсотка на вкладений капітал, або той, що передається в позику.
- Ризики, пов'язані зі складом елементів капіталу і створюють потенційну загрозу
втрати частини активів підприємства в процесі його банкрутства і ліквідації, в
розрахунок не беруться.
- Вартість будь-якого елементу капіталу не пов'язана з діючою системою
оподаткування прибутку організації.
Виходячи з цих базових умов, Ф. Модільяні та М. Міллер математично довели, що
ринкова вартість організації залежить тільки від сумарної вартості його активів
незалежно від складу елементів капіталу, авансованого в ці активи.
З урахуванням викладених передумов зміст концепції механізму формування
середньозваженої вартості капіталу організації, висунутої Ф. Модільяні і М. Міллером
(ММ), зводиться до наступного: ринкова вартість організації (а відповідно і
середньозважена вартість її капіталу) не залежить від структури капіталу.
Таким чином, в цілому по моделях ММ (моделі Ф. Модільяні і М. Міллера) можна
зробити наступні висновки:
- при відсутності податків ринкова оцінка фірми не залежить від величини
позикового капіталу VD = V0 (де VD- ринкова вартість капіталу, V0- оцінка фірми, з
нульовим фінансовим важелем). Оптимальна структура капіталу відсутня;
- при наявності податку на прибуток і відсутності прибуткових податків або при
однаковому прибутковому оподаткуванні власників власного і позикового капіталу
ринкова оцінка фірми, що використовує позикове фінансування, перевищує оцінку
фірми з нульовим фінансовим важелем на величину економії на витратах з податку на
прибуток VD=V0+tD (де VD- ринкова вартість капіталу, V0- оцінка фірми з нульовим
фінансовим важелем, tD- поточна оцінка податкової економії) Оптимальна структура
капіталу включає 100% -й позиковий капітал;
- при введенні в розгляд прибуткових податків Ts і Td , що відрізняються для
власників власного і позикового капіталу, з ростом боргу ціна фірми зростає;
- у підході ММ не враховується агентський конфлікт між менеджерами і
власниками власного капіталу, що виражається в небажанні менеджерів брати на себе
велику відповідальність щодо залучення капіталу з фіксованим відсотком;
- не враховуються прямі і непрямі витрати банкрутства, яких немає за досконалої
конкуренції.Реальний ринок капіталу недосконалий, і в разі банкрутства організації
власники капіталу зазнають збитків. Чим швидше буде проходити процедура
банкрутства, тим більшими будуть прямі витрати. Повні витрати у разі банкрутства
перевищуватимуть суму прямих на величину неявних збитків, які акціонери теж
відчують за швидкістю падіння курсу акцій фірми (втрата іміджу фірми, втрата ділових
контактів і можливих нових інвесторів) [4].
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Основу компромісної концепції структури капіталу становить положення про те,
що вона формується під впливом ряду суперечливих умов, що визначають
співвідношення рівня прибутковості та ризику використання капіталу організації, які в
процесі оптимізації його структури повинні бути враховані шляхом відповідного
компромісу їх комплексного впливу. Ця концепція, заснована на дослідженнях М.
Міллера, X. Де-Анжело, Р. Масюліса, Дж. Уорнера і деяких інших сучасних економістів,
включає в механізм формування структури капіталу ряд реальних умов функціонування
економіки і ринку. Реально функціонуюча економіка не може не враховувати фактор
оподаткування прибутку.У зв'язку з цим вартість позикового капіталу за рахунок
"податкового щита" завжди є нижчою за інших рівних умов, ніж вартість власного
капіталу. Відповідно збільшення використання позикового капіталу до певних меж
викликає зниження рівня середньозваженої вартості капіталу.
Концепція протиріччя інтересів при формуванні структури капіталу базується на
положенні про неспівпадіння інтересів і рівня інформованості власників, кредиторів та
менеджерів в процесі управління ефективністю використання капіталу, вирівнювання
яких викликає збільшення вартості окремих елементів капіталу. Автори окремих
положень цієї концепції (М. Гордон, М. Дженсен, У. Міклінг, Д. Галлей, Р. Масюліс, С.
Майерс та ін.) суттєво розширили сферу її практичного застосування за рахунок
включення нових факторів.Сутність концепції протиріччя інтересів при формуванні
капіталу складають три теорії.
1. Теорія асиметричної інформації ґрунтується на тому, що ринок капіталу не може
бути повністю досконалим у всіх аспектах протягом всього періоду майбутнього
функціонування навіть в найбільш економічно розвинених країнах. Реально
функціонуючий ринок формує в силу своєї недосконалості (недостатньої "прозорості")
неадекватну (асиметричну) інформацію для окремих його учасників про перспективи
розвитку організації. Це породжує нерівнозначну оцінку окремими учасниками
майбутнього рівня дохідності та ризику діяльності організації, а отже, і умов оптимізації
структури її капіталу.
2. Теорія сигналізування (сигнальна теорія) є логічним розвитком теорії
асиметричної інформації. Вона ґрунтується на тому, що ринок капіталу посилає
інвесторам і кредиторам сигнали щодо перспектив розвитку організації на основі
поведінки менеджерів на цьому ринку.
3. Теорія моніторингових витрат (теорія витрат на здійснення контролю) базується
на відмінності інтересів і рівня інформованості власників та кредиторів організації.
Кредитори, надаючи організації капітал в умовах асиметричної інформації, вимагають
від неї можливості здійснення власного контролю за ефективністю його використання і
забезпеченням повернення. Витрати по здійсненню такого контролю кредитори
намагаються перекласти на власників організації шляхом їх включення в ставку відсотка
за кредитом [5].
Неоднозначність підходів до формування структури капіталу у розглянутих
концепціях свідчить про складність процесу підвищення ефективності господарської
діяльності за рахунок удосконалення управління капіталом підприємства та його
структурою. Адже в умовах недосконалої ринкової економіки кількість чинників, що
255

впливають на структуру капіталу підприємства і визначають його ринкову вартість,
зростає.
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НАПРЯМИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ
МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА
Тимків Д. О., Федоренко А. В., бакалаври,
спеціальність «Економіка»
Науковий керівник: д.е.н., проф. Міценко Н. Г.
Львівський торговельно-економічний університет
Одним із перспективних напрямів створення конкурентно-ринкового середовища є
розвиток малого підприємництва. Історично доведено, що успіх економічних реформ
безпосередньо залежить від стану малого підприємництва, яке є гарантом стабільності і
добробуту будь-якого суспільства. Як зарубіжний досвід, так і сьогоднішні реалії
економічного життя України підтверджують важливість малого сектора у вирішенні
проблем структурної перебудови економіки країни, зайнятості населення, оновлення
техніки та технологій, швидкого насичення споживчого ринку, економії і раціонального
використання усіх ресурсів, створення сприятливого середовища для розвитку
конкуренції та усунення монополізму при здійсненні підприємницької діяльності,
забезпечення сильнодіючих стимулів до високоефективної праці.
До найважливіших напрямів підвищення ефективності системи та процесів
управління малим бізнесом можна віднести вдосконалення організаційної структури
управління підприємством і раціоналізацію інформаційної системи та документообігу.
Підтримуємо думку вчених М. І. Долішнього, М. А. Козоріз, В. П. Мікловди, А. С.
Даниленко, які пропонують для визначення ефективності функціонування малих
підприємств використовувати систему пов’язаних показників (рис. 1).
Результати аналізу і оцінки ефективності функціонування малих підприємств
формують необхідну інформаційну базу щодо визначення перспективних напрямів їх
розвитку, обґрунтування рішень щодо підвищення результативності фінансовогосподарської діяльності.
Оцінка середовища функціонування дозволила виявити соціально-економічні
передумови підвищення ефективності вітчизняних малих підприємств: низький рівень
ефективності функціонування переважної більшості малих підприємств не задовольняє
ні підприємців, ні суспільство загалом; скорочення сектора державної економіки,
вивільнення значної частини кваліфікованих працівників в результаті структурної
256

перебудови економіки, приватизації, конверсії тощо; активізація умов сприяння і
підтримки з боку держави і суспільства.
Система показників, що характеризує ефективність
функціонування малого підприємства
1. Основна характеристика підприємства і
результати діяльності

2. Витрати підприємства

3. Ефективність діяльності
Обсяги

Операційні витрати

діяльності
Прибуток(збиток)

Витрати з оплати праці
Продуктивність праці

Чисельність
працюючих

Акціонерний
капітал, активи,
пасиви

Фондовіддача

Ліквідність

Рентабельність
Фінансова
стійкість
4. Фінансовий стан підприємства

Рис. 1. Взаємозв’язок показників, що характеризують ефективність
функціонування малого підприємства (побудовано автором за [1])
Напрями підвищення ефективності функціонування досліджувались нами на прикладі
малого підприємства ДП «Орт-сервіс» ТОВ «Орт», яке має значні перспективи як суб’єкт
інформаційної інфраструктури в сфері ІТ-аутсорсингу Львівщини (рис. 2).
Реалії сьогодення свідчать, що керівники компаній в США і Євросоюзі розглядають
IT-аутсорсинг як умову ефективного розвитку малого і середнього бізнесу та
перспективний напрям діяльності підприємств цієї сфери.
Ключовими чинниками, що сприяють розвитку ІТ-аутсорсингу в Україні,
є: можливість скорочення витрат на ІТ-інфраструктуру підприємств (за оцінками
фахівців, до 15-30%), підвищення ефективності завдяки організації оптимальної ІТархітектури підприємства; можливість для компанії зосередитися на профільному
бізнесі, підвищенні ефективності і конкурентоспроможності, не витрачаючи цінні
ресурси на рішення специфічних інфраструктурних завдань.
Активізація та розвиток підприємництва, підвищення ефективності функціонування
суб’єктів малого бізнесу є основою подолання економічної кризи, оскільки створюють
сприятливі умови для оздоровлення та забезпечення конкурентоспроможності
національної економіки, позитивних структурних змін, модернізації національного
господарства, підвищення якості життя населення через розвиток конкурентного
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середовища, створення додаткових робочих місць, активну структурну перебудову,
розширення споживчого сектору.
1. Постачання устаткування та
комплектуючих:
- постачання комп’ютерної
техніки;
- постачання компютерної
оргтехніки;
- постачання витратних
матеріалів для оргтехніки;
- оперативна та якісна заправка
та відновлення (регенерація)
картриджів;
- постачання комплектуючих до
комп’ютерів;
- ліцензійне ПЗ;
- проектування і прокладання
комп’ютерних мереж СКМ.
3. Підтримка мережевого і
телекомунікаційного
устатковання:
- підключення і заміна
мережевого устатковання;
- налаштування мережевого устатковання за запитом замовника;
- проведення гарантійного і
післягарантійного ремонту.
5. Забезпечення працездатності
прикладного і офісного
програмного забезпечення:
- установка і налаштування необхідного прикладного і офісного ПЗ;
- своєчасне оновлення, модернізація прикладного й офісного ПЗ;
- навчання і консультування
користувачів по використанню
офісного ПЗ.

2. Обслуговування серверів:
- регулярні перевірки працездатності і продуктивності;
- оновлення ПЗ;
- інсталяція і налаштування
необхідного ПЗ;
- проведення
гарантійного
і
післягарантійного ремонту.

Напрями
ІТ- аутсорсингу
ДП «Орт-сервіс»
ТОВ «Орт»

7.
Забезпечення
інформаційної безпеки:
- захист мережевого периметра,
моніторинг вторгнень, відвертання
атак, централізоване управління
мережевою безпекою;
- захист від вірусів серверів, ПК,
поштових і інтернет-шлюзів,
централізоване управління
антивірусною безпекою;
- резервне копіювання необхідної
інформації, забезпечення оперативного відновлення даних у разі
несправності;
- забезпечення інформаційної
безпеки згідно з вимогами нормативних і регулюючих документів.

4. Обслуговування
СКС:
- діагностика, усунення
несправностей;
- установка нових
робочих місць.
6. Серверні застосування і
бази даних:
- експлуатація серверів
додатків і баз даних;
- безперервний моніторинг працездатності і
продуктивності.
8. Надання консультацій
- консультування замовників з питань використання IT-систем;
- участь в процесах
формування політики
безпеки замовника;
- участь в процесах
проектування і впровадження спеціалізованого
ділового ПЗ.
9. Підтримка філій:
- стандартизація комп'ютерного устатковання і ПЗ;
- об'єднання локальних
мереж офісів, забезпечення доступу співробітників
компанії до територіальнорозподілених ресурсів;
- обслуговування
комп'ютерів у філіях
компаній.

Рис. 2. Перспективні напрями послуг ІТ-аутсорсингу ДП «Орт-сервіс»
Саме тому становлення та розвиток підприємництва повинні бути основними
стратегічними завданнями державної політики нашої країни. На рівні суб’єктів
підприємництва першочергове значення в галузі зростання економічної ефективності
повинно надаватися раціональному використанню виробничого потенціалу,
максимально можливому скороченню витрат, режиму економії ресурсів, впровадженню
інновацій, підвищенню ефективності управління.
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Хомяков С. О., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Ставерська Т. О.
Харківський державний університет харчування та торгівлі
В умовах економічної нестабільності виникає необхідність створення надійних
внутрішньо-фірмових інформаційних систем, які є умовою і засобом ефективного
менеджменту, що забезпечує не тільки виживання підприємства, але й його
довгострокове економічне зростання. В зв'язку з цим актуалізуються питання:
 формування ефективної контрольно-аналітичної системи підприємства,
сприяючої ухваленню управлінських рішень щодо досягнення стратегічних цілей;
 розробки системи фінансово-економічних показників, що дозволяють
оперативно, достовірно, об’єктивно й цілісно оцінювати ефективність діяльності
менеджерів, структурних підрозділів і всього підприємства в цілому;
 створення і впровадження фінансових інструментів управління в інформаційну
систему структурних підрозділів, з подальшим з’єднанням їх діяльності в єдину
інформаційну систему;
 стимулювання скорочення величини і вартості споживаних ресурсів на всіх
рівнях управління і сферах діяльності підприємства.
Ефективне вирішення нагальних проблемних питань управління підприємством
забезпечує впровадження системи бюджетування. Бюджетування є інформаційною
системою внутрішньофірмового управління фінансово-господарською діяльністю
підприємства на базі функціонування центрів відповідальності [1]. Тут формується
інформація, на основі якої ухвалюються управлінські рішення по ефективній діяльності
не тільки підприємства в цілому, але і всіх його структурних підрозділів, оцінюється
діяльність менеджерів всіх рівнів, забезпечується раціональне використання
матеріальних, трудових, фінансових та інвестиційних ресурсів. Іншими словами,
бюджетування – це контроль, облік та аналіз витрат і результатів діяльності
підприємства в розрізі центрів відповідальності за допомогою фінансових інструментів –
бюджетів.
Термін «бюджет» походить від французького слова bougett («шкіряна сумка»),
розпочав використовувався в Англії з 1870 р. як назва документа, що утримує в собі
затверджений парламентом план доходів і витрат держави [2]. Під терміном
«бюджетування» розуміємо процес узгодженого планування та управління діяльності
підприємства за допомогою бюджетів і економічних показників, що дозволяють
визначити внесок кожного підрозділу і кожного менеджера у досягнення загальних
цілей.
Роль і місце бюджетування в системі планування і управління підприємством
досить повно характеризуються функціями бюджету. Бюджет є:
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– економічним прогнозом. Керівництво будь-якого підприємства незалежно від
його виду та величини зобов’язане знати, які завдання в галузі економічної діяльності
воно може запланувати на наступний період і які для цього потрібні економічні ресурси;
– основою планування. У процесі планування керівництву підприємства для
прийняття зважених рішень необхідно володіти відфільтрованою і узагальненою
інформацією про підрозділи. Її носії – менеджери нижчого рівня. У той же час часто
менеджери нижчого рівня можуть ефективніше займатися плануванням за наявності у
них інформації від керівництва, яке зазвичай значно краще обізнане про загальну
картину в межах підприємства і його довгострокових цілей;
– засобом координації окремих заходів. З його допомогою різні підрозділи можуть
погоджувати свої дії, що сприятливо позначиться на діяльності підприємства в цілому,
швидкості просування до намічених ним цілей;
– основою для постановки задачі. Він дозволяє заздалегідь розглянути
альтернативні пропозиції, можливі програми дій і вибрати оптимальний варіант;
– засобом делегування фінансових повноважень. З його допомогою можна
найефективніше розподілити обов’язки всередині підприємства.
Процес управління підприємством являє собою кібернетичний цикл, що
складається з взаємозв’язаних етапів. Управлінський цикл повністю дає можливість
працювати підприємству як єдине ціле, встановлюючи певні цінності, цілі і правила гри.
Очевидно, що це полегшує взаємодію між відділами і підвищує ефективність роботи
самого підприємства [3]. Можна стверджувати, що бюджетування забезпечує
системність
управління
підприємством,
характеризується
встановленням
організаційного порядку та раціональної послідовності виконання управлінських робіт;
забезпеченням єдності, безперервності і узгодженості дій елементів системи при
прийнятті рішень; участю вищої ланки керівництва; рівномірним завантаженням усіх
виконавців.
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РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ
СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ
Цісарук С. С., бакалавр,
спеціальність «Економічна аналітика і бізнес-статистика»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Миронюк А. К.
Львівський національний університет імені Івана Франка
Оптимізація витрат на прийняття рішень в умовах ринкової невизначеності та
посилення відкритості економік країн світу ставить рейтингування нарівні з іншими
засобами інформаційного забезпечення інвестиційного менеджменту, консалтингу та
інших сфер використання управлінських технологій. Причому рейтингування
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використовується як один із засобів діагностики ефективності діяльності страхових
компаній, що передусім прогнозує виконання своїх зобов’язань учасниками страхового
ринку за договорами страхування.
Використання рейтингових оцінок страховиків зумовлене також певними
перевагами цього методу оцінювання результатів діяльності страхових компаній,
зокрема: збільшення прозорості ринку через розкриття інформації, що непрямо
призводить до підвищення ефективності ринку страхування в цілому; формування
адекватної репутації страхових компаній; ринкове стимулювання до покращення
страховиками якості послуг з одного боку та встановлення споживачами обмежень щодо
страховиків з іншого боку.
Проте, популярність і широке використання рейтингових оцінок мають суттєві
обмеження та особливості, а саме: специфіку методики розрахунку та присвоєння
рейтингу; часові межі вихідних даних; недостатній ступінь точності і достовірності
інформації, який пов'язаний із непрозорістю системи бухгалтерської звітності й слабким
відображенням ділових процесів на ринку страхування. Накладає обмеження у
використанні й незіставність рейтингів страховиків різних країн, навіть якщо вони
побудовані однією агенцією, вже не кажучи про рейтинги від різних агенцій, що не
порівнювані як в середині країни, так і за її межами. Ці недоліки знижують цінність вже
присвоєних рейтингів та вимагають зваженого та обережного їх застосування у
прийнятті рішень [1].
В результаті недостатнього розвитку фахових рейтингових послуг в Україні, як і
раніше, найавторитетнішими вважаються рейтинги міжнародних рейтингових агенцій,
зокрема Standard&Poor’s. Методологія цього рейтингу враховує найрізноманітніші
кількісні та якісні дані, а також експертні оцінки. Для задоволення потреб емітентів,
страховиків, ділових партнерів, фінансових посередників та інвесторів була створена
спеціальна українська шкала кредитного рейтингу Standard & Poor’s суто для
українського фінансового ринку [2].
Моделі побудови рейтингових оцінок суттєво різняться за кількістю та переліком
чинників, що беруться до уваги, призначенням рейтингу. Також суттєвим питанням
залишається вибір статистично значущих показників, проблема порівнянності та
адекватності оцінювання результатів діяльності страхових компаній. Зокрема,
кептивність та подекуди сумнівність частини видів страхових ризиків, створюють
додаткові ускладнення для рейтингування.
Вважаємо, що доцільно використовувати диференційований підхід до здійснення
рейтингової оцінки. Побудова рейтингу має враховувати не тільки фінансову, а також
організаційну та функціональну та стійкість страхової компанії. Водночас, справедливо у
моделі рейтингу врахувати вид страхування, а також побудову за призначенням,
зокрема: для страхувальників, для перестрахувальників, для страховиків.
Пропонується використання прикладного статистичного аналізу для побудови
рейтингу страхових компаній з використанням вагових коефіцієнтів [2]. Для розрахунку
рейтингу були використані дані, які подаються страховими компаніями в державний
наглядовий орган, Управління статистики та Державну податкову інспекцію.
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Аналіз рейтингу надійності страхових організацій методом прикладного
статистичного аналізу проведено за наступною методикою: сформовано систему
показників, які характеризують діяльність страхової компанії, використані вагові
коефіцієнти та проведено оцінювання за формулою
𝑅𝑗 = ∑8𝑖=1 𝑅𝑖 𝐾𝑖 , де 𝑅𝑗 - рейтингова оцінка страхової компанії, 𝑅𝑖 - ваговий
коефіцієнт і-го чинника, 𝐾𝑖 – значення і-го чинника.
У результаті проведеного дослідження визначено, що сьогодні не має єдиної
загальноприйнятої методики визначення рейтингу страхової компанії, де враховується
специфіка українського страхового ринку. Проте, використання рейтингових оцінок
страховиків сприяє підвищенню гарантій та захисту споживачів, прозорості економіки,
підвищення ефективності ринку страхування в цілому [2]. Подальший розвиток
рейтингування враховуватиме складні для обліку особливості. Так, усі страхові компанії,
які демонструють високий рівень надійності, усе ж мають свої переваги і недоліки,
пріоритети за видами страхування, часто відрізняються за розгалуженістю філіальної
мережі, рівнем сервісу та компетентністю на рівні філій.
Серед причин, що стримують подальший розвиток застосування рейтингових
оцінок у страхуванні відмітимо інформаційну асиметрію, що діє на ринку, та низький
рівень фінансової грамотності. Швидкі зміни у мобільності людської діяльності також
додають нові тренди до оцінки страхових компаній. Таким прикладом є оцінка асистансу
страхових компаній, що наразі не входить до поширених рейтингових моделей.
Попри значні переваги у застосуванні, рейтингові оцінки не можуть
використовуватись як виняткове джерело даних [4] і повинні доповнюватись іншою
інформацією про страхові послуги та страховика.
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ЧИННИКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
Чорний О. М., магістр,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Власюк Н. В.
Львівський торговельно-економічний університет
Сучасний ринок постійно змінюється. Швидкість змін така велика, що саме
пристосування до них стає істотною перевагою підприємств у конкурентній боротьбі. У
цих умовах підприємства, які прагнуть зміцнити свої конкурентні позиції, повинні
орієнтуватися на нові підходи, принципи і методи організації і ведення бізнес процесів,
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заснованих на удосконаленні саме внутрішнього механізму управління стійким
функціонуванням підприємств. Саме тому першочерговою проблемою на
сьогоднішньому етапі розвитку всіх українських підприємств, що виробляють товари чи
надають послуги, є пошук альтернативних шляхів покращення їх фінансового стану [1].
Ефективність використання ресурсів і підвищення рівня економічної стійкості
підприємства в сучасних економічних умовах значною мірою залежить від наявності,
використання й вдосконалення економічного потенціалу підприємства. Однією з
особливостей нестійкого функціонування сучасних підприємств є кількісна, якісна та
структурна недосконалість економічного потенціалу господарюючих суб’єктів, що
зумовлена великими втратами ресурсів у здійсненні реформ і складним фінансовим
становищем підприємств. Використання й вдосконалення економічного потенціалу до
необхідного рівня повинно надавати можливість підприємству для ефективного
застосування своїх ресурсів, а значить сприяти поглинанню зовнішніх й внутрішніх
дестабілізуючих факторів, що є свідченням стійкості функціонування [2].
На економічну ефективність підприємств мають великий вплив зовнішні чинники.
Так економіка України в останні роки характеризується: скороченням обсягів
виробництва в реальних секторах; скороченням експорту та імпорту товарів і послуг;
стійким зростанням девальвації гривні; зростанням рівня безробіття в країні;
банкрутством компаній; нестабільністю банківської системи; нестабільною політичною
ситуацією; зниженням платоспроможності населення; орієнтованістю ринку на
споживача [3].
До основних ключових внутрішніх факторів, що підвищують ефективність
діяльності підприємств, слід віднести: оптимізацію бізнес-процесів; впровадження
інновацій у виробництво; інвестиції в збереження та покращення якості продукції;
оптимальне ціноутворення; своєчасне виведення на ринок нових товарів; удосконалення
системи дистрибуції; розширення ринків збуту; створення та розвиток власної
сировинної бази; вертикальна інтеграція, формування та розвиток інтегрованих
об’єднань.
Але складні зовнішні умови унеможливлюють використання українськими
підприємствами багатьох позитивних. Наприклад, впровадження інновацій – є дуже
затратним заходом, який значно збільшить собівартість виробництва. Виведення нових
товарів на ринок теж вимагає значних витрат та є дуже ризикованим в умовах
економічної кризи [4].
У фазі кризи необхідно прагнути до стабілізації фінансово економічного стану,
тому першочергового значення набуває підтримка платоспроможності підприємства.
Стратегія ж максимізації прибутку відкладається на другий план.
Ефективність повинна розглядатися не лише з позиції отримання прибутку, а і з
позиції забезпечення потреб споживача в якісному продукті. Крім того, вдосконалення
виробництва має бути націлене на економію витрат. Ця мета досягається за рахунок
впровадження ресурсозберігаючих технологій та використання комплексної переробки.
Тому для розробки заходів щодо підвищення ефективності діяльності у сучасних
умовах підприємству слід відповісти на два запитання: визначитися що дійсно важливо
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для споживача та виробити розуміння того, що на підприємстві можуть чи не можуть
зробити краще [3].
Для підвищення ефективності в обмежених умовах підприємствам слід запровадити
наступні заходи: пошук напрямків зменшення споживання паливно-енергетичних
ресурсів; пошук постачальників більш дешевої сировини; зниження впливу ризиків при
залученні позикових коштів; оптимізація процесів ціноутворення; удосконалення
організаційної структури; використання комплексної переробки і раціональне
використання відходів; впровадження ресурсозберігаючих технологій; зниження витрат
від транспортування; створення гнучкої системи стратегічного планування, яка
забезпечить досягнення довгострокових цілей підприємства в умовах нестабільного
зовнішнього середовища.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ОБСЯГУ І СТРУКТУРИ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ
ПІДПРИЄМСТВА
Чупилко А. 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
Однією із умов ефективної діяльності підприємства є наявність оборотних активів в
обсязі, який забезпечує його безперебійне функціонування. Проте світова фінансова
криза, нестабільність зовнішнього середовища організації, конкуренція створюють
проблеми у забезпечення життєдіяльності підприємств. Нестача оборотних активів
паралізує діяльність підприємства та здійснює негативний вплив на його фінансовий
стан.
Результати діяльності суб’єкта господарювання залежать від вдалого формування
та вмілого використання оборотних активів, тому дослідження механізму вибору
оптимального варіанту формування обсягу та структури оборотних активів є особливо
актуальним.
Основна мета формування капіталу підприємств полягає в задоволенні потреб у
придбанні необхідних активів та оптимізації їх використання. Оборотні активи є
джерелом функціонування та розвитку підприємств, тому не можна недооцінювати роль
та значення системи регулювання їх обсягу та структури.
Регулювання розвитку підприємництва в сучасних умовах має виступати одним із
пріоритетів державної економічної політики в Україні. Особливу увагу слід звернути на
наступні моменти: подолання “тінізації” підприємництва; подальший розвиток
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законодавчо-нормативної бази функціонування малого підприємництва, зниження рівня
оподаткування його суб’єктів; обмеження можливостей втручання в бізнесову діяльність
з боку державних органів, забезпечення жорсткого контролю над їхніми діями стосовно
суб’єктів малого підприємництва; стимулювання прискореного розвитку малого бізнесу
в галузях матеріального виробництва [1].
У економічно розвинених країнах функції здійснення державної політики
підтримки підприємництва значною мірою сконцентровані на рівні місцевих органів
влади. Подібним чином необхідно розбудовувати й систему державного регулювання
сфери малого підприємництва в Україні [2]. Процес управління оборотними активами
дуже складний і визначається наступними завданнями: прискорення обігу оборотних
активів; формування оборотного капіталу, який залучається в операційну діяльність
підприємства, в достатньому обсязі; оптимізація структури оборотного капіталу та
підвищення ефективності його використання; зростання ліквідності, платоспроможності
та конкурентоспроможності підприємства [3].
Система управління оборотними активами являє собою сукупність відокремлених,
але пов’язаних між собою елементів, що забезпечують цілеспрямований вплив на об’єкт
управління, шляхом реалізації функцій управління через використання комплексу
методів управління з метою забезпечення належного рівня фінансової стійкості,
платоспроможності та ліквідності підприємства [3].
Оборотні активи як об’єкт управління являють собою запаси в процесі їх
формування, зберігання та реалізації, дебіторська заборгованість, поточні фінансові
інвестиції, грошові кошти та їх еквіваленти, витрати майбутніх періодів та інші оборотні
активи.
Суб’єкти управління оборотними активами підприємств - загальні збори
засновників, правління, фінансові та комерційні підрозділи, персонал – в процесі
управління використовують специфічні методи цілеспрямованого впливу на оборотні
активи [4].
Управління оборотними активами підприємства побудоване на використанні
наступних принципів:
1. Взаємоузгодженість – управління оборотними активами здійснюється в межах
загальної системи управління фінансами підприємства, оскільки управлінські рішення
прямо чи опосередковано впливають на ефективність функціонування підприємства в
цілому.
2. Своєчасність – кожне управлінське рішення стосовно формування та
використання кожної складової оборотних активів приймається своєчасно на основі
отриманої оперативної достовірної інформації.
3. Координація – спрямування менеджерів підприємства на узгодженість
управлінських рішень щодо оборотних активів та поточних зобов’язань.
4. Безперервність – постійність процесу управління оборотними активами
підприємства для забезпечення прийняття рішень, які здійснюють прямий вплив на
показники ліквідності та платоспроможності підприємства.
5. Оптимальність – пошук оптимального розміру оборотних активів.
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6. Раціональність – раціональне розміщення структурних елементів оборотних
активів між стадіями виробничо-господарського процесу підприємства [5].
Основні функції процесу управління оборотними активами:
1. Контрольна – створення системи постійного контролю за обсягом та структурою
оборотних активів.
2. Стабілізуюча – забезпечення достатнього рівня ліквідності та платоспроможності
підприємства для його подальшого стабільного функціонування.
3. Аналітична – здійснення постійного аналізу стану оборотних активів та їх
структурних елементів, співвідношення вартості оборотних активів та поточних
зобов’язань, їх динаміки та факторів, що впливають на стан оборотних активів [5].
Управління оборотними активами забезпечується шляхом відповідних методів
планування, контролю, обліку, оцінки, аналізу.
Сформуємо схему управління оборотними активами підприємства (рис. 1).
Аналіз оборотних активів у
попередньому періоді

І етап

Аналіз джерел фінансування
оборотних активів

Вибір політики формування
оборотних активів

ІІ етап

Вибір політики фінансування
оборотних активів

Оптимізація обсягу оборотних
активів та окремих їх елементів

ІІІ етап

Оптимізація обсягу поточного
фінансування з урахуванням
фінансового циклу

Оптимізація співвідношення
постійної і змінної частин
оборотних активів

IV етап

Вибір форм і джерел фінансування
оборотних активів

Забезпечення оптимального
співвідношення між ліквідністю
та рентабельністю

V етап

Формування оптимальної структури
джерел фінансування оборотних
активів

Рис. 1. Етапи управління оборотними активами підприємства
Джерело:складено за [5]

Економісти виокремлюють три стратегії фінансування оборотних коштів: метод
узгодження строків існування активів та зобов’язань, агресивну та консервативну
стратегії фінансування. Важливим принципом оптимізації оборотних коштів
підприємства є встановлення співвідношення джерел формування оборотних коштів
підприємства та напрямків їх розміщення [6].
Основу цього співвідношення складає метод узгодження термінів існування активів
та зобов’язань. Це необхідно для зменшення ризику неплатоспроможності підприємства
здійснення розрахунків з кредиторами у встановлені строки. Виникнення ризику
відбувається при перевищенні терміну дії активів над термінами погашення зобов’язань,
які були використані для формування активу. Тому формування певної групи активів
здійснюється за рахунок групи пасивів з відповідним терміном погашення [6].
Згідно цього принципу формування постійної частини оборотних коштів повинно
здійснюватись за рахунок довгострокового капіталу (власного капіталу та
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довгострокових кредитів). Змінна частина оборотних коштів повинна фінансуватися за
рахунок короткострокових кредитів та кредиторської заборгованості. Однак на практиці
таке співвідношення порушується. Тому виділяють два підходи до формування
оборотних активів підприємства: агресивний та консервативний.
Агресивний підхід формування оборотних активів полягає у їх фінансуванні за
рахунок короткострокових кредитів та кредиторської заборгованості. Така політика
підвищує фінансові ризики та ризик неплатоспроможності підприємства та зменшує
можливості швидкого нарощування обсягів діяльності через зниження фінансового
потенціалу підприємства [6]. Перевага агресивного підходу полягає у більш низькій
річній ставці за короткостроковими кредитами, що зменшує вартість використання
оборотних активів.
Однак сьогодні для вітчизняних підприємств існує проблема заміщення
довгострокових кредитів короткостроковими через те, що відсоткова ставка по
довгострокових кредитах значно вища і вони надаються підприємствам значно рідше,
ніж короткострокові [7].
Консервативний підхід до формування оборотних активів передбачає збільшення
частки довгострокового капіталу. При цьому сезонний приріст оборотних активів
фінансується за рахунок короткострокових кредитів. За цього підходу підприємства
використовують лише незначний обсяг короткострокових кредитів і тільки тоді, коли в
них виникає висока потреба.
При відсутності потреби в оборотних коштах надлишки залученого капіталу
можуть резервуватись у вигляді короткострокових вкладень у високоліквідні цінні
папери. Така стратегія є менш ризиковою і сприяє зростанню фінансового потенціалу
підприємства, однак збільшує вартість використання оборотного капіталу.
Практична реалізація консервативної стратегії у вітчизняних умовах неможлива з
причини відсутності розвинутої та стабільної фінансової інфраструктури, яка б з одного
боку, забезпечувала довгострокове кредитування, а з іншого ‒ давала б можливість
розміщувати кошти у високоліквідні активи (практично високоліквідні цінні папери
відсутні на фондовому ринку України) [7].
Практика показала, що більш раціональним є використання довгострокового
банківського кредитування виробничих запасів і готової продукції, незавершеного
будівництва, витрат майбутніх періодів, залишків малоцінних і швидкозношуваних
предметів та запасних частин. Така система фінансування сприяє відновленню
платоспроможності підприємств, своєчасному придбанню сировини та матеріалів і
здійсненню розрахунків за придбані засоби праці.
Процес оптимізації складу та структури оборотних передбачає визначення
мінімального обсягу оборотних активів та ефективне співвідношення їх складових, яке б
забезпечило досягнення належного рівня ліквідності та платоспроможності
підприємства.
При цьому в практиці зарубіжних та вітчизняних підприємств застосовують різні
методи управління оборотними активами:

267

1. Коефіцієнтний метод – метод, за допомогою якого розраховують показники, що
характеризують стан оборотного капіталу, джерел його формування та ефективність
його використання.
2. Методи нормування - визначення потреби в оборотних коштах, що залежить від
різних факторів: організації процесу виробництва, умов постачання товарноматеріальних цінностей та умов реалізації готової продукції. Можуть бути використані
лише для виробничих запасів, готової продукції, незавершеного виробництва, товарів,
відвантаженої продукції, на яку розрахункові документи не здані в банк.
3. Метод ABC-аналізу – метод, згідно з яким номенклатуру запасів, що
використовують у виробництві, залежно від їхньої цінності, поділяють на 3 категорії
(групи А, В і С).
4. Метод XYZ-аналізу - поділяє сировину (матеріали) на 3 класи (X, Y та Z),
залежно від рівномірності їхнього споживання у виробництві.
На сьогодні в Україні має місце загострена суперечність між існуючим попитом з
боку суб’єктів бізнесу щодо отримання фінансово-кредитної, організаційної,
інформаційно-консультативної, науково-технічної державної підтримки [8]. Вважаємо
досить слушним пропозиції щодо ефективного управління оборотними активами
підприємства [4]:
1) оптимізувати розмір грошових коштів шляхом здійснення постійного контролю
за їх розміром через підтримання відповідної частини високоліквідних активів у формі
поточних фінансових інвестицій та інших активів, які у разі необхідності можуть швидко
перетворитися на грошові кошти, що дає можливість підтримувати платоспроможність
підприємства на належному рівні;
2) оптимізувати структуру і склад оборотних активів за допомогою прискорення
оборотності оборотних активів у цілому та окремих їхніх елементів;
3) оптимізувати структуру товарів шляхом зменшення випуску товарів із низькою
рентабельністю та збільшити випуск високорентабельних товарів, що мають високий
рівень попиту;
4) оптимізувати запаси підприємства шляхом оцінки загальної потреби в сировині
на плановий період, періодичного уточнення оптимальної партії замовлення сировини,
регулярного контролю умов зберігання запасів;
5) оптимізувати рівень дебіторської заборгованості шляхом проведення контролю
за станом розрахунків з дебіторами, оцінки платоспроможності та ділової репутації
дебіторів, страхування ризиків тощо;
6) зменшити тривалість фінансового циклу шляхом прискорення обороту
виробничих запасів та дебіторської заборгованості і некритичного уповільнення
оборотності кредиторської заборгованості підприємства постачальникам;
7) підвищити рентабельність підприємства шляхом своєчасного використання
тимчасово вільних залишків грошових активів для формування ефективного портфеля
поточних фінансових інвестицій.
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СУТЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
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спеціальність «Менеджмент»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Кудла Н. Є.
Львівський торговельно-економічний університет
Комерційна діяльність виступає як спосіб реалізації комерційних відносин, які в
умовах ринково-комерційної зорієнтованої економіки стають домінуючими. Саме ці
відносини покликані всебічно стимулювати виробництво, надати динамізму потребам,
активізувати товарно-грошовий обмін. Тому комерційна діяльність виступає об'єктивно
необхідною категорією ринкової економіки, причому надзвичайно складною за своїм
характером і змістом.
В наукових працях деякі автори ототожнюють, а деякі - розрізняють поняття
«комерція» та «комерційна діяльність».
Комерція – це вид торгового підприємництва чи бізнесу, але бізнесу шляхетного,
того бізнесу, що є основою будь-якої по-справжньому цивілізованої ринкової економіки.
Комерція – слово латинського походження (від лат. commercium – торгівля).
Однак треба зважати на те, що, термін «торгівля» має двояке значення: в одному
випадку він означає самостійну галузь народного господарства (торгівлю), в іншому
– торгові процеси, спрямовані на здійснення актів купівлі-продажу товарів. Комерційна
діяльність пов'язана і з іншим поняттям торгівлі – торговими процесами – по
здійсненню актів купівлі-продажу з метою одержання прибутку.
Тлумачний словник В.І. Даля визначає комерцію як «торг, торгівля, торгові
обороти, купецькі промисли» [5].
Отже, ці поняття припускають здійснення актів купівлі-продажу з метою купити
дешевше, а продати дорожче.
На нашу думку, у широкому розумінні під комерцією можна розуміти будь-яку
діяльність, спрямовану на одержання прибутку.
У роботах вітчизняних економістів можна зустріти різні визначення комерційної
діяльності [1-5]. Приведемо найбільш популярні з них:
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 комерційна діяльність – це товарно-грошовий обмін, у процесі якого товари від
постачальника переходять у власність торгового підприємства з орієнтацією на потребі
ринкового попиту;
 комерційна діяльність – це все те, що забезпечує максимальну вигідність
торгової угоди для кожного з партнерів при першочерговому врахуванні інтересів і
запитів споживачів;
 комерційна діяльність – особливий вид діяльності, пов'язаний з реалізацією
товарів, від якої залежать кінцеві результати організації;
 комерційна діяльність – комплекс операцій, товарів, що забезпечують купівлюпродаж, і разом із процесами їхнього просування представляючих собою торгівлю в
ринковому просторі;
 комерційна діяльність – оперативно-організаційна діяльність по проведенню
операцій обміну товарно-матеріальних цінностей з метою задоволення потреб населення
й одержання прибутку.
Ми притримуємося визначення, наведеного В.Апопієм, на думку якого, суть
комерційної діяльності полягає в організації комерційних процесів, операцій,
спрямованих на забезпечення системи товарно-грошового обміну, і управління цими
процесами [3, с.17].
Поняття комерційної діяльності вперше було сформульовано Гарвардською
школою бізнесу в 1958 році: «Комерційна діяльність існує для того, щоб із прибутком
задовольнити споживчі вимоги».
На нашу думку, суть даної логіки можна представити як купівлю-продаж товарів,
націлену на ринковий (купівельний) попит і одержання заслуженого прибутку.
Ґрунтовно розкривають суть комерційної діяльності тлумачення основоположника
французької адміністративної
школи А.Файоля: «Комерційна майстерність
характеризується глибоким знанням ринку і сили суперників, далеким передбаченням і
практикою угод. Комерційна функція піклується про те, щоб ціни, призначувані вищим
керуванням, не були джерелом небезпечних оман».
Організатор Комерційної академії в Берліні професор И.-Ф. Шерр у своїй книзі
«Навчання про торгівлю» виступає з критичною фразою: «Ця книга усім своїм змістом
повинна довести, що комерційне прагнення до наживи ні в якому разі не може скласти
предмет науки про торгівлю».
З цих двох вище наведених висловлювань можемо зробити такий висновок:
закордонна практика свідчить, що комерція є рушійним фактором споживчого ринку.
В цілому, ми бачимо, що, комерційна діяльність покликана забезпечити обмін
товарів, послуг у грошовій формі. Причому забезпечити не лише момент обміну, а й усю
стадію цієї відтворювальної фази. Зрозуміло, що в такому випадку комерційна діяльність
охоплює сукупність процесів і операцій, відповідно до завдань різних етапів фази
обміну. Варто підкреслити, що йдеться про процеси й операції комерційні. Щодо
стосується технологічного аспекту обміну, пов'язаного з матеріально-технічним
аспектом товаропросування, то він належить до технологічної функції торгівлі, яка не
охоплюється комерційною діяльністю.
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Таким чином, в основі комерційної діяльності лежить організація комерційних
процесів, операцій і управління ними.
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SMM – МАРКЕТИНГ В INSTAGRAM ЯК ІНСТРУМЕНТ
ВИРІШЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ ПІДПРИЄМСТВА
Шрібак М. М., Гапонюк В. В., бакалавр,
спеціальність «Мінародні економічні відносини»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Лихолат С. М.
Національний університет «Львівська політехніка»
SMM – є абревіатурою англомовної фрази «social media marketing», що
характеризує комплекс різних заходів для створення рекламних кампаній, сайтів, товарів
на форумах, порталах тощо [1]. Використання SMM-маркетингу передбачає націленість
підприємства на формування лояльної до бренду інтернет-спільноти і підвищення рівня
впізнаваності.
Соціальна мережа Instagram сприяє вирішенню певних економічних проблем
підприємства шляхом надання можливостей для просування підприємства,
пропонованого ним товару або послуги, пошуку цільового ринку, формування
відповідного рівня впізнаваності тощо.
Instagram – це соціальна мережа, яка упродовж останніх років динамічно
розвивається. З історії: у 2010 році в Instagram було зареєстровано близько 1 мільйона
користувачів, а вже на початку 2014 року стався суттєвий приріст користувачів даної
соціальної мережі, і станом на середину 2018 року даний показник перевищив 1 мільярд
користувачів.
Експерти зараховують соціальну мережу Instagram до переліку найбільш
перспективних платформ для просування бізнесу.
Загальновідомо, де є динаміка і велика аудиторія – там розвивається маркетинг.
Відомий маркетолог Джейра Бера сказав: «Контент – вогонь, а соціальні мережі –
бензин» [2].
Основні переваги розвитку маркетингу в Instagram:
- Відкритість перед клієнтом. Якщо споживач бачить живий профіль в Instagram,
то має можливість зробити висновки щодо правдивості поданої інформації та досвіду
компанії.
- Instagram сприяє застосуванню медіа-ресурсу з метою позиціонування на ринку
підприємства та просування продукції. Візуальний контент сприймається користувачами
набагато швидше у порівнянні із текстовим.
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- Легкість розповсюдження інформації. Тут доречна вірусна інформація (вірусний
маркетинг полягає у розповсюдженні інформації серед максимальної кількості можливих
споживачів), адже вона дає можливість зацікавити більший відсоток людей.
- Завдяки таргетованій рекламі в Instagram є можливість більш точно визначити
цільову аудиторію. Будь-який користувач, побачивши рекламу, може розповсюдити її в
себе у профілі, що дасть змогу долучити ще більшу кількість споживачів.
- Мобільність. Можливість цілодобового доступу за допомогою мобільних
гаджетів. Ця перевага є досить вагомою, адже через неї завжди є постійний доступ до
клієнтів.
- Зручність. Можливість налагодження комунікації між фірмою та клієнтом на
одній і тій самій платформі, що збільшує ймовірність продажі товару чи послуги.
- Зростання кількості споживачів.
- Можливість проведення онлайн-заходів.
Основні ризики розвитку маркетингу в Instagram:
- Високий рівень конкуренції (в т.ч. шахрайства).
- Не завжди клієнт подає достовірну інформацію про себе (фейкові сторінки).
Необхідно зазначити, що розвиток основних функцій Instagram дозволяє бізнесу
застосовувати його медіа-ресурси не лише задля позиціонування на ринку та просування
продукції, але й вирішення власних економічних проблем з метою отримання прибутку.
Побудова бізнесу із використанням соціальної мережі Instagram сприяє швидкому
обміну інформацією, дослідженню конкурентів та товару який вони пропонують,
проведенню маркетингових досліджень з метою визначення конкурентних переваг.
Просувати бізнес через соціальну мережу Instagram потрібно із врахуванням переваг, які
вона надає, та враховувати ризики, які можуть зашкодити веденню бізнесу.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧИХ
МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Яцковська А. О., магістр,
спеціальність «Менеджмент»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Кудла Н.Є.
Львівський торговельно-економічний університет
Для виконання будь-яких робіт виробничого характеру кожен працівник має свої
обов'язки, права, відповідальність, які формуються у процесі здійснення функції
менеджменту «Організація».
Реалізація організаційних відносин у системі управління відбувається застосуванням
організаційно-розпорядчих методів, які ще називаються адміністративними. Однак поняття
«організаційно-розпорядчі методи управління» більш широке, оскільки адміністративні
методи ґрунтуються на застосуванні нормативних актів (постанов, наказів, інструкцій органів
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влади і управління), а організаційно-розпорядчі методи охоплюють усю суть організаційної
складової механізму управління.
Таким чином, організаційно-розпорядчі методи управління - це система способів і
прийомів організаційно-розпорядницького впливу на суб'єкти й об'єкти управління [2, с.195].
Вони використовуються для організації і координації діяльності останніх з метою виконання
поставлених задач. Насамперед вони виражають прямий вплив на керований об'єкт, що
визначає його найближчі задачі, порядок і терміни їхнього виконання, а також установлює
ресурси й умови роботи на найближчий період.
Організаційно-розпорядчі методи тісно пов'язані з економічними методами управління,
оскільки вони спрямовані на вирішення єдиних завдань з досягнення цілей господарської
діяльності.
Застосування організаційно-розпорядчих методів управління передує економічним
методам, оскільки для того, щоб використати останні, потрібно організаційно сформувати
об'єкт управління та структуру управління. В процесі функціонування господарської системи
економічні методи управління реалізуються у формі організаційно-розпорядчого впливу
суб'єкта управління на об'єкт (постанови, накази, розпорядження ). Тісний зв'язок цих двох
груп методів синтезує ефективний вплив управляючої підсистеми на підсистему, якою
управляють.
Організаційно-розпорядчі методи управління ґрунтуються на таких індивідуальних і
групових властивостях людей, як почуття обов'язку, відповідальності, дисципліни та
розуміння можливості адміністративного покарання.
Дані методи управління слід застосовувати з врахуванням вимог економічних законів.
Тільки у цьому випадку вони є науково обґрунтованими. Якщо орган управління в своїй
діяльності не враховує або недостатньо враховує вимоги економічних законів, то
організаційно-розпорядчі методи можуть перетворитися на адміністративні, бюрократичні,
волюнтаристські, суб'єктивні методи впливу.
Характерними особливостями організаційно-розпорядчих методів управління є: прямий
вплив на об'єкт управління; обов'язковий характер виконання вказівок, розпоряджень,
постанов та інших адміністративних рішень вищих органів управління для підпорядкованих
об'єктів;
- суворо визначена відповідальність за невиконання вказівок та розпоряджень [1, с. 97].
Трудова діяльність людей, які є об'єктом управлінського впливу, містить дещо менше
інтелектуального елементу і потребує застосування розпорядчих актів у формі економічного,
соціального та інших видів впливу. Отже, організаційно-розпорядчі методи випливають із
суті управління, особливостей і властивих йому взаємовідносин, та є стрижнем
управлінського впливу, специфічно управлінським явищем. Звідси - потреба застосування
організаційно-розпорядчих методів управління за будь-якої системи господарювання. В цих
методах управлінський вплив набуває предметної форми і спонукає виконавців до
конкретних дій.
Особливе значення мають організаційно-розпорядчі методи в період зародження та
розвитку ринкової економіки в Україні. На цьому етапі потрібно сформувати нові структури
управління, регламентувати їх діяльність, визначити раціональне співвідношення між усіма
групами методів управління та напрями цілеспрямованої зміни цього співвідношення до
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стану, рекомендованого сучасним науковим і практичним менеджментом. Організаційнорозпорядчі методи управління можуть бути ефективним засобом активізації працівників на
перехідному етапі, оскільки для цього потрібні як перебудова психології людей, так і
поступове створення системи економічного регулювання господарських процесів.
В основі класифікації організаційно-адміністративних методів лежить їх групування за
певними ознаками. За роллю в процесі управління виділяють три основні групи
організаційно-адміністративних методів: регламентуючі, розпорядчі та дисциплінарного
впливу.
Сутність регламентуючих методів полягає в установленні стійких організаційних
зв'язків між елементами системи шляхом закріплення за ними певних обов'язків та загальної
регламентації.
Регламентуючі методи передбачають регламентування, нормування та інструктування.
Регламентування - це жорсткий тип організаційного впливу, який передбачає
додержання конкретних показників законодавчих положень, статутів підприємств, правил
внутрішнього розпорядку та інших регламентуючих документів. Регламентування як метод
здійснення впливу має свої недоліки. Широке його застосування призводить до втручання в
діяльність структурних підрозділів, бюрократизму та інших негативних явищ.
Нормування - менш жорсткий тип організаційного впливу. Його суть полягає в
установленні норм та нормативів, які є орієнтирами для діяльності підприємства.
Інструктування - найгнучкіший спосіб організаційного впливу, який передбачає
роз'яснення, ознайомлення (з умовами роботи, завданнями й обов'язками працівників) та
консультування щодо виконання тих чи інших дій.
Розпорядчі методи управління охоплюють поточну організаційну роботу, яка базується
на сформованій за допомогою регламентування основі. Їх метою є вирішення конкретних
ситуацій, передбачених регламентуючими документами або такими, що виникають в
результаті розпорядчої діяльності. До таких документів відносяться директиви, постанови,
накази, розпорядження, резолюції.
Розпорядчий вплив за терміном дії може мати довгостроковий (стратегічний),
середньостроковий (тактичний) та короткостроковий (оперативний) характер.
Методи дисциплінарного впливу відносять до третьої групи організаційноадміністративних методів управління. Дисципліна - це обов'язкове для кожного працівника
виконання законів, правил, регламентів. Існує кілька видів дисципліни: виробнича, трудова,
технологічна, планова, виконавча, фінансова.
Методи дисциплінарного впливу доповнюють регламентуючі та розпорядчі. Вони
призначені для підтримки стабільності організаційних зв'язків шляхом дисциплінарних вимог
та систем відповідальності. Поєднання різних видів відповідальності за порушення
дисципліни є важливим моментом правильного використання організаційноадміністративних методів управління.
Організаційно-адміністративні методи від інших методів відрізняються чіткою
адресністю директив, обов'язковістю щодо виконання розпоряджень та вказівок, невиконання
яких визначається як пряме порушення виконавської дисципліни й тягне за собою
дисциплінарні стягнення. По суті, організаційно-адміністративні методи - це методи примусу,
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які зберігають свою силу доти, поки праця не перетвориться на першу життєво необхідну
потребу працівників.
Система організаційно-адміністративних методів складається з двох рівнозначних
елементів: дії на структуру управління (регламентація діяльності й нормування в системі
управління); дії на процес управління (підготовка, прийняття, організація виконання й
контроль за виконанням управлінських рішень).
Залежно від використовуваних методів управління в різних підприємствах формується
відповідна система підлеглості. Система підлеглості повинна мати доброзичливий характер,
сприяти зміцненню колективізму й виключати вияв небажаних емоцій (приниження,
незручність, прикрість, роздратованість, а іноді й стрес) для збереження взаєморозуміння між
керівництвом і працівниками.
Загалом, можна зробити висновок, що організаційно-розпорядчі методи витікають із
суті управління, особливостей і властивих йому взаємовідносин, є стрижнем управлінського
впливу, специфічним управлінським явищем.
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СЕКЦІЯ 7
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ
Воронко Н. Р., бакалавр,
спеціальність «Право»
Науковий керівник: к.ю.н., проф. Котуха О. С.
Львівський торговельно-економічний університет
Вітчизняна і зарубіжна наука й практика завжди велику увагу приділяють
удосконаленню нормативно-правового регулювання та використанню інноваційних
підходів до формування інформаційної бази управління.
Нормативно-правові акти, які стосуються оцінки, визнання та відображення запасів
у бухгалтерському обліку і звітності мають важливе значення для забезпечення чіткості і
контролю якості цих процедур. Ці нормативні документи формуються на внутрішньому і
зовнішньому рівнях по відношенню до суб’єктів господарювання. Зокрема, на рівні
підприємства усі облікові правила щодо запасів регулюються наказом (положенням) про
облікову політику та іншими внутрішніми документами й регламентами.
На рівні держави основними нормативними документами, які регулюють питання
обліку запасів є закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні”, П(С)БО 9 “Запаси”, План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій й Інструкція з його
застосування, Методичні рекомендації з обліку запасів. Порядок відображення запасів з
метою оподаткування визначає Податковий кодекс України.
Підприємства, які повинні складати звітність за міжнародними стандартами
фінансової звітності (МСФЗ) користуються у своїй обліковій практиці МСБО 2 “Запаси”.
Важливим елементом цілісної системи, покликаної задовольняти інформаційні
потреби менеджменту на сьогодні є управлінський облік. Саме управлінський облік
може гарантувати створення якісного інформаційного забезпечення менеджменту
підприємства з метою оптимізації процесів формування і використання виробничих
запасів.
Враховуючи високу питому вагу, яку займають у складі сукупних витрат будьякого підприємства виробничі запаси, важливо осучаснити підходи до застосування
принципів й методів управлінського обліку по відношенню саме до цього об’єкта обліку
і внутрішнього контролю. Увага працівників облікових служб має бути зосереджена не
тільки на здійсненні правильного оприбуткування, збереження та ефективного
використання запасів, але також на інформаційному забезпеченні управління,
спрямованого на скорочення витрат на утримання запасів за умови повного задоволення
виробничих потреб підприємства.
Ми поділяємо позицію науковців, які стверджують, що управлінський облік
розширює та поглиблює фінансовий і є основною системою комунікації всередині
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підприємства. Він покликаний забезпечити інформацією менеджерів, відповідальних за
досягнення конкретних виробничих цілей [1, с. 378]. Цей облік є також елементом
системи управління запасами, так як передбачає координаційні заходи, спрямовані на
забезпечення оптимальної їх величини.
Керівництво підприємства постійно вирішує комплексні питання, пов’язані з
плануванням та контролем запасів, оскільки їх надмірна величина призводить до
вилучення грошових коштів з обороту. В той же час, недостатня кількість запасів може
спричинити втрати в обсягах продажу [2, с. 308]. Тобто, організація управлінського
обліку запасів повинна бути спрямована на забезпечення менеджерів інформацією щодо
їхньої величини, оскільки вони є відповідальними за те, щоб кількість запасів була
оптимальною для задоволенні потреби в них й сприяла уникненню зайвого вилучення
обігових коштів.
Використання економіко-математичного моделювання процесів з врахуванням
умов формування запасів сприяє вибору найбільш оптимального варіанту, здатного
забезпечити отримання позитивного економічного ефекту. В узагальненому вигляді
створення моделі управлінського обліку запасів як складової системи інформаційного
забезпечення управління повинно враховувати такі елементи: аналіз чинників
зовнішнього середовища; оцінка існуючої практики інформаційного забезпечення
управління запасами; розробка критеріїв відображення показників господарської
діяльності тощо.
Сучасний підхід до використання методик, на яких базуються економічні
інформаційні системи, сформувався багато в чому завдяки цілеспрямованій роботі
Американської асоціації з управління запасами і виробництвом (APICS). Основними з
цих методик є:
1) об’ємно-календарне планування (Master Planning Sheduling – MPS) – полягає у
визначенні кількісних показників кожного виробу, що випускається, в прив’язці до
часових відрізків планування у межах всього терміну планування;
2) статистичне управління запасами (Statistical Inventory Control – SIC) – дозволяє
вивчати динаміку запасів на базі статистичних методів з використанням таких категорій
як точка замовлення (визначає рівень складських запасів, за умови досягнення якого
потрібно спланувати замовлення у постачальника) та рівень поповнення (визначає
максимальний рівень запасу на складі);
3) планування потреби в матеріалах (Material Requirements Planning – MRP) –
формуючи на вході дані про наявність матеріалів на складі, їх властивості та потреби
виробництва кінцевого продукту, дає можливість менеджерам оптимально (щодо
термінів закупівлі і виробництва) спланувати процес виробництва;
4) планування потреби в матеріалах в замкнутому циклі (Closed Loop MRP) –
будучи вдосконаленою версією MRP, дозволяє динамічно коригувати плани закупівель
при виникненні непередбачених (нештатних) відхилень від них;
5) планування потреби в потужностях (Сараcity Requirements Planning – CRP) – крім
вироблення оптимальних рішень щодо замовлення нових поставок враховує їх зв'язок з
виробничими потужностями, людськими і фінансовими ресурсами;
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6) планування виробничих ресурсів (Manufacturing Resource Planning – MRP II) –
дозволяє управляти всім виробничим процесом, а не тільки окремими його фрагментами;
7) планування ресурсів корпорації (Enterprise Resource Planning – ERP) – виконує
завдання інтегрувати всі підрозділи і функції корпорації (виробництво, планування,
управління договорами, матеріально-технічне постачання, фінанси, бухгалтерія,
управління кадрами, збут, управління запасами) у єдиній інформаційній системі.
Використання зазначених вище методик у поєднанні з управлінським обліком
матеріальних ресурсів спрямоване на забезпечення внутрішнього контролю наявності,
руху і збереження запасів на складах та раціонального витрачання їх у виробництві. Для
удосконалення управлінського обліку і внутрішнього контролю запасів важливе
значення має розробка окремих форм первинних документів та внутрішньої звітності, у
яких потрібно зазначати усю інформацію, зашифровану цифровими кодами, щодо видів
запасів, відхилень від нормативних значень, їх причин та винуватців. Це зорієнтовано на
розроблення окремими підприємствами власних методик складського і виробничого
обліку запасів з використанням сучасних засобів автоматизації.
Таким чином, нормативно-правове регулювання обліку має безпосередній вплив на
створення якісного інформаційного забезпечення управління запасами і залежить від
сформованої на підприємстві моделі управлінського обліку та вимагає розробки
внутрішніх облікових номенклатур та графіку документообігу. Правильно визначені
оптимальна потреба в запасах і витрати на їх придбання й зберігання, дають змогу
створити раціональний механізм їх поповнення та використання у часі. Це сприятиме
економії витрат підприємства, покращенню його фінансового стану та конкурентних
переваг на ринку.
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УНІФІКАЦІЯ ЗБОРУ, ОБРОБКИ ТА ЗБЕРІГАННЯ
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Гавур М. І., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування »
Науковий керівник: к.е.н., доц. Шурпенкова Р. К.
Львівський навчально-науковий інститут
ДВНЗ «Університет банківської справи»
Останнім часом в Україні відбулися зміни в системі бухгалтерського обліку, аналізі
та аудиті, які безпосередньо направлені на досягнення відповідності з міжнародними
стандартами. Однак, з огляду на практику застосування міжнародних принципів при
складанні фінансової звітності вітчизняними підприємствами можна зробити висновок
про некомплексне та непослідовне реформування та вдосконалення правового
регулювання вітчизняного бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту. Питанням
осучаснення інструментів бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту з метою відповідності
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міжнародним стандартам бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні
присвячено праці таких вітчизняних учених, як Ф. Бутинець, С. Голов, В. Єфіменко, В.
Пархоменко, В. Швець, Л. Нишенко, В. Жук, О. Петрук, Л. Ловінська, Н. Лоханова та ін.
При цьому основну увагу автори приділяють економічній складовій даної реформи.
На сьогодні у світовій практиці відомі різні сучасні інструменти обліку, аналізу і
аудиту які відрізняються між собою ступенем державного регулювання, суворістю
нормативних вимог щодо виконання облікових процедур, порядку відображення
господарських операцій на облікових рахунках:
1. Англосаксонська (англо-американська) модель, основні принципи якої було
розроблено у Великій Британії та США й основна ідея якої – орієнтація обліку, аналізу і
аудиту на інформаційні запити інвесторів і кредиторів.
2. Континентальна модель (цієї моделі дотримуються в більшості країн Європи та в
Японії), що передбачає тісний зв’язок бізнесу з банками, які переважно і задовольняють
потреби фінансових компаній.
3. Південноамериканська модель, основною відмінністю якої є перманентне
коригування облікових даних на темпи інфляції. У цьому облік, аналіз і аудит
орієнтовано на потреби державних планових органів, а методи обліку, які
використовуються суб’єктами господарювання, досить уніфіковані.
4. Інтернаціональна (глобальна) модель, що набуває дедалі більшого розвитку.
Вона зумовлена потребами міжнародного погодження обліку, аналізу і аудиту
насамперед із міжнародних валютних і ринкових інтересів.
Тільки незначна кількість великих корпорацій може на сьогодні стверджувати, що
їхні річні фінансові звіти відповідають міжнародним обліковим стандартам. Отже,
світова практика демонструє безліч осучаснень інструментів бухгалтерського обліку,
аналізу і аудиту, кожна з яких забезпечує користувачів відповідною інформацією
залежно від ступеня розвитку країни та державного регулювання.
Однак, у всіх країнах світу будь-які сучасні інструменти бухгалтерського обліку,
аналізу, аудиту та реформи, пов’язані з цим, що направлені на гармонізацію
бухгалтерського обліку країни з 18 загальноприйнятими міжнародними стандартами.
Україна в цьому плані не є винятком.
В Україні наразі не спроможне забезпечити права та відповідно правові відносини
між суб’єктами господарювання на належному рівні, а тим більше забезпечити
відповідність системи вітчизняного бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту та
міжнародних стандартів. Мова йде про зближення, узгодження національних і
міжнародних систем бухгалтерського обліку та фінансової звітності, а також приведення
їх до єдиного знаменника. Міжнародна практика окреслила такі шляхи зближення та
узгодження існуючих систем обліку, аналізу та аудиту як уніфікація, гармонізація,
стандартизація.
Разом із тим впровадження аудиту в сферу підприємницької діяльності має в цілому
для держави істотні переваги порівняно з іншими формами фінансово-господарського
контролю, зокрема:
- значна економія державних коштів, які витрачаються на утримання контрольноревізійного апарату;
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- надходження додаткових коштів до бюджету за рахунок сплати аудиторськими
фірмами (аудиторами-підприємцями) податків;
- незалежність, конкурентна боротьба, професіоналізм аудиторів, що сприяє
підвищенню якості перевірок;
- можливість вибору аудитора замовником тощо.
Використання комп’ютерно-комунікаційної техніки впливає на осучаснення
інструментів обліку, аналізу і аудиту, реалізація якої потребує чіткої регламентації
інформаційних потоків на підприємстві. Стандартизація та співставність аналітичних та
синтетичних даних, а також звітних показників досягається за рахунок формалізації
інформаційних процедур з метою їх подальшої автоматизації. Осучаснення інструментів
обліку, аналізу і аудиту мінімізує інформаційний хаос через потребу його послідовної
алгоритмізації. Запровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій
призводить до зростання важливості комунікацій між суб’єктами обліку, аналізу та
аудиту. Комунікації покладені в основу облікової системи на підприємстві, що разом з
процесами збору і обробки інформації окреслюють інформаційне середовище.
Інформаційні зв’язки пов’язують систему обліку з системою менеджменту через
інформування керівництва різних ієрархічних рівнів.
Необхідно зауважити, що важливим напрямком подальшого розвитку осучаснення
інструментів обліку, аналізу і аудиту є можливість інформаційної синхронізації у
напрямку вільного прямого та зворотного інформаційного обміну. Уже зараз програми
для автоматизації обліку, аналізу та аудиту наділені функціями збереження проміжних
та кінцевих даних у формі транзитних або нейтральних електронних документів, які
можуть бути використані іншими програмними продуктами.
За умов використання паперових форм первинних документів у працівників є чітка
регламентація внесення виправлень як у первинні документи, так і у регістри обліку, що
сприяє реалізації контрольної функції обліку. Однак, на думку науковців, при
автоматизації обліку контроль спрямовується на обмеження втручань в комп’ютерну
програму ззовні, але не передбачає можливості перевірки часових параметрів здійснених
коригувань в первинні документи та регістри обліку.
Зважаючи на функціональні можливості осучаснення інструментів обліку, аналізу і
аудиту щодо ведення архіву усіх змін в інформаційній базі систем, вважаємо позицію
науковців щодо негативних сторін автоматизованої реалізації контрольної функції дещо
застарілою. Часовий та ієрархічний перелік усіх інформаційних процедур з
відображенням відповідальних виконавців фіксується у відповідному журналі,
виправлення в якому неможливі. Таким чином нівелюється можливість коригувань для
маніпулювання обліковою інформацією, що забезпечує належне виконання контрольної
функції автоматизованого обліку.
Ще до сьогодні обґрунтовується доцільність виділення трьох підходів до
осучаснення інструментів обліку, аналізу і аудиту: часткової комп’ютеризації,
пристосування форми обліку до використання персональних комп’ютерів та повної
зміни методичних прийомів обліку.
Хаотична автоматизація обліку, аналізу і контролю передбачає встановлення
декількох різних програмних продуктів для обробки вибіркових масивів облікової
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інформації, що не дозволяє налагодити передачу облікової інформації про факти
господарської діяльності з місця їх документування, інвентаризаційної перевірки в
бухгалтерію для подальшої оброки.
Відсутні також можливості автоматизованого узагальнення інформації з метою
формування звітних показників.
Оскільки функціонування обліку без автоматизованого обміну інформацією з
управлінням може перетворитися на само мету, що спричинить деградаційні тенденції,
то високоефективним буде вибір способу організації обліку – «обліку як складової
частини автоматизації управління». Найбільш сучасні програмні продукти дають
можливість масштабованості, що без значних додаткових витрат дозволяє
використовувати їх для автоматизації обліку, аналізу і аудит.
Захисна функція проявляється через протекцію інтересів не лише власника
підприємства, але й суспільства. Важливим аспектом реалізації соціальної функції є
забезпечення вільного та повного доступу населення до облікових показників, що в
сучасних умовах науково-технічного прогресу покладається на комунікаційні технології.
Саме завдяки розвитку мережі інтернет забезпечується дистанційність та комунікаційна
зручність в ознайомленні фізичних та юридичних осіб з діяльністю підприємства.
Окрім того, застосування комп’ютерно-комунікаційної техніки призводить до
трансформації наукових поглядів стосовно облікової функції координування, яку
традиційно пов’язують з раціональним поділом праці в бухгалтерії через виділення
автоматизованих 304 робочих місць бухгалтерів, аналітиків та аудиторів.
В умовах комп’ютерно-комунікаційної форми обліку уся необхідна інформація
знаходиться в базі даних, доступ до якої у режимі діалогу мають облікові та управлінські
працівники. Фахівець самостійно визначає, яка облікова інформація йому потрібна і в
межах дозволеного доступу до неї може приймати необхідні управлінські рішення. В
таких умовах можна говорити лише про структуру облікового та управлінського апарату
із закріпленням доступного переліку інформації та функціональних обов’язків кожного з
працівників.
Отже, використання комп’ютерно-комунікаційної техніки в бухгалтерському обліку
аналізі та аудиті потребує перегляду та уточнення облікових функцій у напрямку
організації ефективного інформаційного обміну, забезпечення належного контролю за
діяльністю підприємства та дистанційної передачі інформації усім зацікавленим
користувачам через мережу інтернет. Запровадження комп’ютерно-комунікаційної
форми обліку висуває на перше місце серед організаційних чинників комунікаційні
зв’язки. Реалізація ефективних комунікацій призводить до зміни традиційних підходів
щодо організації обліку, аналізу та аудиту у напрямку перегляду структури АРМів
фахівців та комп’ютерних програм, пов’язаних з ними.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА СЕГМЕНТАМИ
Гончарук В. С., бакалавр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Чабанюк О. М., к.е.н., доцент
Львівський торговельно-економічний університет
За сучасних умов суцільної глобалізації та диверсифікації економіки України, все
більше постає питання щодо адаптації системи управління підприємством до змін
зовнішнього середовища, зокрема до вимог складання фінансової звітності. Фінансова
звітність підприємства завжди виступає надійним джерелом актуальної інформації щодо
діяльності суб’єкта господарювання та його структурних підрозділів.
Звітність за сегментами є невід’ємною складовою річної фінансової звітності
підприємства та його управління. Роль сегментів під час формування фінансової
звітності постійно зростає, оскільки інформація, що надається за сегментами,
безпосередньо впливає на прийняття управлінських рішень. Відповідно, для ланки
управління підприємством, важливою є інформація про кожний сегмент та передусім
про доходи, витрати й грошові потоки.
Саме сегментарна звітність розкриває інформацію про господарські та географічні
напрями діяльності, а також виступає ефективним інструментом щодо можливості
надати користувачам інформацію про фінансові результати у розрізі його сегментів та
економічному середовищі в якому воно діє, тому дуже важливою є методологія, за якою
формується та розкривається інформація про господарські сегменти.
Безпосередній процес формування та подання звітності за сегментами складається у
кожному підприємстві з врахуванням двох важливих факторів: першим фактором, виступають законодавчі вимоги, а другим, - бажання керівників надати інформацію про
господарську діяльність, для зовнішніх користувачів, в тому числі для конкурентів.
Процес формування звітності за сегментами повинен бути послідовним та
складатися з трьох головних етапів. Перший етап є фундаментальним, полягає у
визначенні звітних та пріоритетних сегментів, і принципів ціноутворення у
внутрішньогосподарських розрахунках.
При цьому, необхідно дотримуватися методологічних засад формування та
розкриття інформації про сегменти у фінансовій звітності, визначених П(С)БО 29
“Фінансова звітність за сегментами”.
Господарський або географічний сегмент відповідно до п.9. П(С)БО 29“Фінансова
звітність за сегментами”, визначається звітним, якщо більша частина його доходу
створюється від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям і
одночасно показники його діяльності відповідають одному з таких критеріїв:
1) на частку сегмента припадає менше ніж 10 % балансової вартості активів;
2) на частку сегмента припадає менше ніж 10 % сумарної величини фінансового
результату всіх сегментів певного виду(господарського або географічного відповідно);
3) на частку сегмента припадає менше ніж 10 % доходу від реалізації продукції
(товарів, робіт; послуг) зовнішнім покупцям і за внутрішньогосподарськими
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розрахунками всіх сегментів певного виду (господарського або географічного
відповідно).
На другому етапі, відбувається перевірка обраних звітних сегментів та вносяться
відповідні зміни до облікової політики підприємства, яка містить сукупність принципів,
методів і процедур для визначення єдиного методологічного підходу щодо формування
звітності.
Безпосереднє формування фінансової звітності за сегментами здійснюється на
третьому етапі. Цей етап є досить важливим, оскільки залежить від людських та
автоматизованих можливостей суб’єкта господарювання. Для складання звітності за
сегментами, також, важливо оптимізувати витрати для збору та обробки достовірної
інформації.
Відповідно до П(С)БО 29 інформація про звітні сегменти наводиться у Додатку до
приміток до річної фінансової звітності “Інформація за сегментами” - форма № 6, яка
містить інформацію за пріоритетними та допоміжними звітними сегментами у розрізі
чітко визначених показників суб’єкта господарювання.
Отже, фінансова звітність за сегментами виступає своєрідним та надійним
інформатором щодо можливості оцінити звітні та спрогнозувати майбутні результати
діяльності підприємства, оцінити ризики та перспективи розвитку господарських
сегментів, а також надати порівняльну оцінку результатам ведення господарської
діяльності з основними конкурентами.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ
Даниш Н. І., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Максименко Д. В., к.е.н., доцент
Мукачівський державний університет
У наш час для більш ефективного управління, підприємствам необхідно
вдосконалювати організацію управлінського обліку витрат. Управлінський облік витрат
дозволяє формувати інформацію про поточний стан витрат з метою їх мінімізації в
майбутніх періодах. На підставі управлінського обліку витрат можна скласти плани
використання матеріалів, трудових ресурсів, бюджетів видатків. Підприємство повинно
постійно контролювати свої витрати в цілях встановлення конкурентоспроможної ціни
на послуги та роботи. Тому на підприємстві доцільно вести також облік витрат в рамках
управлінського обліку.
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Дана тематика розглядалася у працях відомих українських вчених М.Т. Білухи,
Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валуєва, В.І. Єфіменка, М.В. Кужельного, А.М. Кузьмінського, Ю.Я.
Литвина, Л.В. Нападовської, В.О. Озерана, М.С. Пушкаря, В.С. Рудницького, В.В.
Сопка, Б.Ф. Усача, М.Г. Чумаченка, С.І. Шкарабана та інших.
Найоптимальнішим методом обліку витрат і калькулювання собівартості для
підприємства є позамовний метод, який використовується в індивідуальних і
дрібносерійних виробництвах (будівництві, ремонтних роботах, при наданні різних
послуг).
При позамовному методі об'єктом обліку і калькулювання є окреме виробниче
замовлення. Під замовленням розуміють виріб, дрібні серії однакових виробів або
ремонтні, монтажні та експериментальні роботи. При виготовленні великих виробів з
тривалим процесом виробництва замовлення видають не на виріб у цілому, а на його
агрегати, вузли, представляють закінчені конструкції [2].
Для обліку фактичних витрат на кожне замовлення відкривають окремий
аналітичний рахунок із зазначенням шифру замовлення. Облік прямих витрат за
окремими замовленнями ведуть на підставі первинних документів з обліку виробітку,
витраті матеріалів, в яких обов'язково вказують відповідний номер замовлення.
Прямі витрати, як трудові, так і матеріальні, можуть бути безпосередньо віднесені
на конкретний вид продукції або послуг. Загальновиробничі витрати можуть бути
розподілені за видами продукції тільки за допомогою спеціальних штучних методів. При
їх списанні часто вдаються до використання нормативних коефіцієнтів розподілу
загальновиробничих витрат, що встановлюються для кожного підрозділу або
функціонуючого об'єкта зазвичай на рік.
При цьому методі обліку витрат і калькулювання собівартості продукції всі витрати
вважаються незавершеним виробництвом аж до закінчення замовлення. Звітну
калькуляцію складають тільки після виконання замовлення. Час складання звітної
калькуляції не збігається з часом складання періодичної звітності [4] .
При частковому виконанні замовлень і здачі їх замовникам частковий випуск
оцінюють по планової собівартості даного замовлення або за фактичною собівартістю
раніше виконаних замовлень з урахуванням змін в їх конструкції, технології, умовах
виробництва. В обох випадках допускається умовність оцінки часткового випуску
замовлення і незавершеного виробництва.
Закінчені роботи за замовленням оформляють документами на приймання
виробленої продукції або виконаних робіт (актами, відомостями).
Після закінчення замовлення фактичні витрати по кожній статті калькуляції
порівнюють з плановими, виявляють відхилення по них і з'ясовують причини і
винуватців відхилень для прийняття рішень щодо зниження собівартості продукції
(робіт, послуг) на майбутні періоди [5].
В результаті даних досліджень ми виявили, що для збереження
конкурентоспроможності на ринку підприємство повинно враховувати витрати не тільки
в рамках фінансового обліку, але в управлінському обліку. Найбільш доцільним методом
для цього є позамовний метод обліку витрат і калькулювання собівартості.
Підприємство, виходячи з масштабу своєї господарської діяльності і організаційної
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структури, може організувати управлінський облік найбільш раціональним способом,
аналізуючи витрати на підставі інформації фінансового обліку, виділивши відокремлені
рахунки або ж розробивши самостійний план рахунків для управлінського обліку.
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ОСНОВНІ НЕВІДПОВІДНОСТІ СИСТЕМИ П(С)БО І МСФЗ ЩОДО
СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ БАЛАНСУ
Іванова Д. Ю., Штефуряк Б. І., бакалаври,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Чабанюк О. М.
Львівський торговельно-економічний університет
У зв’язку із обставинами постійної конкуренції відомості про підприємництво має
дедалі важливіше значення, бо дозволяє як впливати на рух капіталів, так і залучити
додаткові фінансові ресурси від інших суб’єктів. Тому зростання значення інформації, як
фактора економічного розвитку повинно мати регламентований (правовий) характер.
МСФЗ розглядає принципи обліку в документі під назвою «Концептуальна основа
підготовки та представлення фінансової звітності». Цей документ не є стандартом, однак
він відіграє значну роль у процесі розробки міжнародних стандартів та формування
фінансової звітності. У нормативних документах з національного бухгалтерського обліку
відсутній окремий документ-Концептуальна основа П(С)БО. Фактично, принципи та
теоретичні засади обліку містяться у Законі України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність» у НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
Концептуальні відмінності між П(c)БО та МСФЗ:
1. П(с)БО суттєво коротші і ґрунтуються на правилах, на відміну від МСФЗ, що
ґрунтуються на принципах. У разі відсутності чітких інструкцій з будь-якого питання
немає посилань на «найкращу практику», що має застосовуватися підприємством.
2. МСФЗ дають можливість керівництву підприємства відступати від вимог МСФЗ,
якщо застосування окремих позицій МСФЗ є недоцільним. П(С)БО не дають
підприємствам такої можливості.
3. Вимога суворого дотримання форми фінансових звітів у П(с)БО. МСБО 1 не
визначає жорсткого порядку чи формату, в якому треба подавати статті у фінансових
звітах. П(с)БО 1 встановлює форми фінансових звітів і приміток до річного фінансового
звіту для українських підприємств. Введення будь-яких «імпровізованих» статей
підприємством неможливе, окрім тих, які передбачені відповідним стандартом. Згідно з
МСФЗ у примітках фінансової звітності слід подавати інформацію про основу складання
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фінансових звітів, про облікові політики та оцінки, застосовані підприємством, та низку
іншої інформації, наприклад: про непередбачені зобов’язання та невизнані контрактні
зобов’язання; про суму оголошених дивідендів акціонерам та суму кумулятивних
дивідендів за привілейованими акціями; нефінансову інформацію (про цілі і політику
управління фінансовими ризиками); інформацію за сегментами діяльності тощо. Вимоги
П(с)БО є аналогічними, але на практиці більшість компаній не розкриває всю необхідну
інформацію.
МСФЗ 1 визначає суб’єкт господарювання, який вперше застосовує МСФЗ як
такий, що вперше робить чітку та безумовну заяву про те, що його фінансова звітність
відповідає МСФЗ. МСФЗ 1 також перераховує такі кроки, які необхідні в процесі
переходу до МСФЗ:
1. Вибір облікової політики, яка відповідає МСФЗ.
2. Підготовка балансу за МСФЗ на дату переходу на МСФЗ як відправної точки для
наступного бухгалтерського обліку.
3. Визначення оцінних показників згідно з МСФЗ як для балансу на дату переходу
на МСФЗ, так і для інших періодів, представлених у першій фінансовій звітності
суб’єкта господарювання відповідно до МСФЗ.
4. Презентація та розкриття інформації в першій фінансовій звітності компанії
відповідно до МСФЗ і проміжних фінансових звітах.
Суб’єкт господарювання повинен підготувати баланс за МСФЗ на дату переходу на
МСФЗ. Баланс на дату переходу на МСФЗ є відправною точкою для наступного
бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання відповідно до МСФЗ. У процесі
підготовки балансу на дату переходу на МСФЗ суб’єкт господарювання, як правило,
повинен скоригувати суми, про які він звітував попередньо на ту саму дату,
використовуючи свої попередні загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку.
Коригування мають бути відображені або безпосередньо в нерозподіленому прибутку,
або в іншій відповідній категорії капіталу на дату переходу на МСФЗ. Підприємствам,
що застосовують МСФЗ для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової
звітності, потрібно буде проінформувати про це спеціально уповноважений центральний
орган виконавчої влади у сфері статистики.
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ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА СТИМУЛЮВАННЯ
ПЕРСОНАЛУ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
Кавара Х. І., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., проф. Гринів Б. В.
Львівський інститут економіки і туризму
Формування в Україні ринкової системи, створення економіки нового типу та
забезпечення на цій основі підвищення рівня життя населення вимагають здійснення
низки заходів щодо системного реформування оплати праці на всіх рівнях економіки.
Система оплати праці в Україні не відповідає вимогам соціально орієнтованої ринкової
економіки й свідчить про відсутність чітко налагодженого механізму взаємодії своїх
основних елементів та належного державного регулювання процесу оплати праці. Саме
за таких умов великого значення набуває використання зарубіжного досвіду організації
праці, визначення заходів матеріального стимулювання задля підвищення
продуктивності праці персоналу. Регулювання та організація оплати праці в різних
країнах різняться своєю специфікою, спостерігається загальна спрямованість систем
заробітної плати на підвищення ефективності виробництва.
Питання зарубіжного досвіду організації оплати праці і стимулювання персоналу
відображено в роботах таких учених, як C. Лазарев [1, с. 48], Д. Петраченко [3, с. 23], С.
Русаков [5, с. 95], де яскраво проаналізовано системи управління персоналом розвинутих
країн, а саме Японії, ФРН, США, Франції, Англії. І тільки в дослідженні Ю. Лободи та Є.
Стаценко здійснено спробу адаптації міжнародних нематеріальних методів мотивації
персоналу до сучасної системи стимулювання праці в Україні. Аналіз досліджень
свідчить про потребу більш детального вивчення зарубіжного досвіду та можливостей
застосування різних систем мотивації, а також адаптації їх і практичного впровадження в
умови підприємств України. Зарубіжна практика організації заробітної плати
працівників налічує чимало різноманітних систем оплати праці, де спостерігається
загальна спрямованість систем заробітної плати на підвищення ефективності
виробництва. У країнах з розвиненою ринковою економікою спостерігається перехід від
традиційних форм оплати праці залежно від індивідуальної вироблення на почасові
форми оплати праці. Це пов’язано з тим, що, по-перше, в умовах НТП все важче
виміряти особистий внесок окремого робітника в загальний продуктивний процес, подруге, пріоритетними є завдання стимулювання співпраці всередині трудового
колективу, здібностей їх членів до розвитку і сприйняття нововведень, формування у
працівників почуття причетності до спільної справи, зацікавленості в результатах праці
як особистого, так і колективного [2, c. 30].
Так, у політиці заробітної плати США використовують систему “оцінювання
заслуг”. Вона призначена для встановлення заробітної плати працівникам однакової
кваліфікації, але з різними показниками якості роботи. Показники, за якими оцінюються
працівники, можуть бути виробничими (виконання норм, рівень браку, використання
робочого часу) і особистісними (ініціативність, трудова і творча активність, прийняття
на себе відповідальності за рішення на виробництві, уміння працювати в колективі).
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Методи оцінювання заслуг працівників різні – бальна оцінка, анкетування, експертна
оцінка, угруповання працівників за результатами оцінювання їх роботи. Система оплати
праці в США побудована таким чином, що фіксована зарплата, як правило, може тільки
збільшуватися і практично ніколи не зменшується. До основних видів додаткової оплати
праці в США відносять: премії залежно від прибутку, компенсаційні виплати при виході
на пенсію, доплати за підвищення кваліфікації та стаж роботи, продаж працівникам
акцій компаній, преміювання до свят, 13-а зарплата. Стимулювання перспективних
фахівців здійснюється за допомогою не тільки грошової винагороди, але й пільг і
безкоштовних послуг з фондів соціального споживання. Великі компанії виплачують
працівникам премію до свята в розмірі 25-50% місячної зарплати; здійснюють виплати
до чергової відпустки; надають в особисте користування автотранспорт з оплатою
бензину; повністю або частково компенсують вартість житла; покривають витрати на
відпочинок з сім’єю; встановлюють гнучкий робочий графік. Для стимулювання
талановитих фахівців застосовують систему “двох напрямів у кар’єрі” або
адміністративно-посадовий ріст, або робота на цій же посаді з поступовим підвищенням
окладу до рівня оплати праці керівників [3, c. 93].
Найсуттєвіші складові зарубіжного досвіду: 1. Повсюдне використання тарифної
системи як інструменту диференціації оплати праці залежно від складності, умов праці,
важливості роботи в різноманітних її модифікаціях (єдина тарифна сітка, гнучкий тариф,
пайова тарифна система тощо). При цьому на тарифну систему одночасно покладається
як функція диференціації оплати праці залежно від загально прийнятих
зарплатоутворювальних чинників, так і функції відтворення здатності до праці та
підвищення її результативності. Кожна галузь, як правило, розробляє свої тарифні сітки,
які, у свою чергу, модифікуються на рівні фірм.
2. Переважне застосування почасової форми заробітної плати в різних її
модифікаціях. Почасова форма оплати праці як головна в зарубіжній практиці та
відрядна, що є другорядною, мають багато найрізноманітніших способів застосування.
Це, як правило, системи, що передбачають преміювання за якісні показники роботи.
3. Характерна особливість сучасних систем стимулювання на Заході – повсюдне
поширення заохочення нововведень. Так, на більшості західноєвропейських фірм
формуються преміальні фонди за створення, освоєння й випуск нової продукції, їх
розмір пов’язується з приростом обсягу продажу нової продукції, її питомою вагою в
загальному обсязі виробництва тощо.
4. Стійка тенденція до індивідуалізації заробітної плати, виходячи з оцінювання
конкретних заслуг працівника. Політика індивідуалізації трудових доходів найманих
працівників – це намагання найповніше врахувати як індивідуальні результати праці, так
і особисті ділові якості, включаючи кваліфікацію, відповідальність, творчу ініціативу,
швидкість і точність, досконалість рішень і неодмінно – якість роботи.
5. Стратегія залучення та партнерства. Йдеться про участь найманих працівників у
прибутках підприємства, про безоплатну передачу акцій чи продаж їх за ціною, нижчою
від ринкової, про продаж привілейованих акцій без права голосу, заснування товариства
з пайовою участю працівників, накопичення коштів на спеціальних рахунках. За оцінкою
фахівців західних фірм, запровадження таких форм матеріального стимулювання сприяє
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формуванню в персоналу підприємницького мислення, заінтересованості в розвитку
фірми, залученню до процесу прийняття рішень.
6. Стимулювання наданням різних пільг, що відповідають потребам працівників і
стилю їх життя. Це сприяє залученню кваліфікованих кадрів та їх закріпленню на
підприємстві. Наприклад, стимулювання вільним часом, надання оплачуваної відпустки
для підвищення кваліфікації, безоплатне підвищення кваліфікації, довгострокова
відпустка для заняття іншим видом діяльності (бізнесом). На сьогодні у розвинутих
країнах застосовують різноманітні системи оплати, з яких доцільно запозичити
відповідні риси для застосування їх на підприємствах нашої країни.
Характеристика сучасних систем оплати праці:
1. Система контролю денного виробітку. В її межах годинна тарифну ставку
переглядають один раз на квартал або раз у півроку, підвищуючи чи знижуючи її,
залежно від виконання норм, рівня використання робочого часу, дотримання трудової
дисципліни, сумісництва. Кожен із цих факторів оцінюється окремо, а потім інтегрується
в загальну оцінку, яка впливає на тарифну ставку;
2. Система оплати з урахуванням підвищення кваліфікації. Основу становить
кількість набраних умовних “одиниць кваліфікації”, яких може бути до 90. За освоєння
нової спеціальності працівник одержує надбавки;
3. Система оплати праці з врахуванням заслуг. Оплата залежить не тільки від
кількості та якості праці, але й від професійних і особистих якостей працівника;
4. Система Хелсі. Заробіток складається із двох частин: першу визначає фіксована
погодинна ставка і фактично визначений час, другу – відрядний підробіток або премія за
те, що фактичні затрати праці були менші за нормативні. її величина визначається
тарифною ставкою, з економічним часом і є коефіцієнтом, який визначає, яка частка
зекономленого часу оплачується (від 0,3 до 0,7);
5. Система Бедо. Кожна робоча хвилина називається “точкою”. Працівник крім
основної зар. плати одержує винагороду, яка визначається як добуток 0,75 кількості
точок, виконаних працівником за годину, на 1/60 погодинної ставки;
6. Система Роурена. На виконання роботи встановлюється певна норма часу й
гарантується погодинна ставка, якщо працівник не виконує норми. Винагорода
становить частку погодинної ставки, рівну частці часу, яку й було зекономлено. її розмір
залежить від приросту продуктивності праці;
7. Система Варта із вібруючим розподілом. Вона не гарантує збереження тарифної
ставки при перевиконанні норми. Величина заробітної плати визначається шляхом
множення тарифної ставки на квадратний корінь з добутку нормативного й фактичного
часу;
8. Система Сканлона. Основним показником преміювання є зниження
зарплатомісткості продукції за рахунок економії заробітної плати порівняно з
нормативною величиною. Якщо витрати на заробітну плату були нижче нормативної
величини, то формується преміальний фонд у розмірі 75% економії, з яких 20%
спрямовуються в розмірі виплат у скрутні часи;
9. Емпіричні системи заробітної плати (Емерсона, Бігелоу, Кнаппеля та ін.).
Відрізняються коефіцієнтами корегування ставки при підвищенні рівня виконання норм.
289

При зміні виконання від 67–75% до 100% оплата здійснюється за підвищеними до 20–
25% тарифними ставками, коефіцієнти визначаються емпірично, але, як правило, за
кожен відсоток росту ефективність підвищується на 1–1,25%;
10. Система Раккера. Передбачає виплату колективних премій за зниження частки
витрат на оплату праці в структурі додаткової вартості, яка розраховується як середня
величина за останні 3–7 років;
11. Система “Умпротейр”. Передбачає виплату премій за зниження трудомісткості.
Нормативна трудомісткість визначається для кожного виду продукції, одночасно
встановлюється базовий рівень продуктивності праці.
Отже, основою організації оплати праці є тарифна система, яка являє собою
сукупність нормативних матеріалів, за допомогою яких встановлюється рівень
заробітної плати працівників підприємства залежно від їхньої кваліфікації, складності
робіт, умов праці. Тарифна система оплати праці включає: тарифні сітки, тарифні ставки,
надбавки й доплати до тарифних ставок, схеми посадових окладів і тарифнокваліфікаційні характеристики (довідники). Розрізняють дві основні форми заробітної
плати: почасову й відрядну. Обираючи чи розробляючи конкретну систему заробітної
плати, потрібно ретельно враховувати конкретні внутрішньовиробничі умови. Останнім
часом набувають поширення так звані безтарифні моделі організації оплати праці. За
допомогою їх грамотного впровадження можна досягти значного підвищення трудової
мотивації працюючих, що сприятиме суттєвому зростанню продуктивності праці та
ефективності роботи загалом.
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СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ ЗВІТУ
ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН
Катеринчук О. С., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Дуда Т. Т.
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут
Світові та вітчизняні професійні бухгалтерські стандарти та практики визнають
значущою формою фінансової звітності – звіт про фінансовий стан господарської
одиниці, як зазначено у міжнародних правилах її складання, або бухгалтерський баланс
за національними вимогами. Його сутності, структурі, визнанню притаманних такому
звіту елементів приділяють значну увагу як закордонні економісти, так і вітчизняні.
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Достатньо пригадати
значні дослідження в розрізі облікових теорій щодо
бухгалтерського процесу та його завершального етапу – фінансової звітності, що
представлені у монографії Корягіна М.В. та Куцика П.О.[1]. В цій праці підкреслено
актуальність сучасних якісних характеристик фінансових звітів, зокрема і
бухгалтерського балансу, прозорість, достовірність, доречність, повнота. Вони
забезпечують багатофункціональне прикладне призначення означеної звітності, в тому
числі і для її застосування у фінансовому аналізі.
Для більш ефективного використання показників звіту про фінансовий стан
особливо для підприємств, що переходять на МСФЗ, необхідно уявляти та знати їх
аналітичні можливості на підставі досить прозорої та достовірної структурної платформи
кожної складової. Для цього застосовуються професійні судження бухгалтерів на
підставі достатніх знань МСБО та МСФЗ[ 2], НП(С)БО та П(С)БО [3]. На наш погляд,
означені регулятиви стосовно звіту про фінансовий стан та підтвердження кожного його
елемента можна класифікувати так, як це представлено у таблиці 1. Наведені стандарти
щодо формування, визнання та оцінки кожного елемента звіту про фінансовий стан
дають можливість неупереджено та якісно відображати показники з метою подальшого
їх застосування в розрахунках ліквідності балансу, платоспроможності підприємства,
ефективності використання ресурсів підприємства, структури його капіталу,
потенційного банкрутства.
Практичний досвід українських компаній [4,5] щодо переходу на правила МСБО та
МСФЗ доказує можливість формування якісних показників у бухгалтерському балансі
шляхом здійснення його трансформації двома моделями: першою, простою, – на основі
сальдо за рахунками бухгалтерського обліку с 1-го по 6-й клас та другою, більш
складною, – на основі постійного ведення обліку за його міжнародними принципами.
Названі моделі по-різному впливають на достовірність та прозорість показників звіту
про фінансовий стан: в першому випадку означені якісні характеристики є нечіткими,
не достатньо адекватними принципу превалювання сутності над формою, більш
узагальненими або поверхневими; у другому випадку показники формуються на досить
високому рівні їх прозорості та аналітичності, що позитивно впливає на підвищення
інвестиційної привабливості підприємства.
Так, у річному звіті ПАТ «Укрелектроапарат» за 2018 рік [5] звіт про фінансовий
стан на 31 грудня 2018 року має, крім стандартизованих граф даного звіту (з 1-ї по 4-у),
графу 5 з назвою «На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності». В
означеній графі наведені елементи бухгалтерського балансу з урахуванням правил
ведення обліку за вимогами МСБО та МСФЗ. Однак наведена інформація у даній графі
не використовується у розрахунках фінансових коефіцієнтів, складові для яких беруться
із звіту про фінансовий стан, оскільки НКРФРЦПУ встановлено для вітчизняних ПАТ
нормативи на основі даних балансу, складеного за правилами національних стандартів
бухгалтерського обліку. Тим більш, ПАТ «Укрелектроапарат»
при переведенні
фінансової звітності на МСФЗ керується першою моделлю трансформації, тобто на
платформі тільки перевірених сальдо рахунків бухгалтерського обліку адекватно кожній
балансовій статті.
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Таблиця 1
Основні професійні стандарти щодо регулювання змісту елементів звіту про
фінансовий стан ( створено автором)
№ з.п.
1

Елементи
звіту
Активи

2

Зобов’язання

3

Капітал

МСБО та МСФЗ

НП(С)БО та П(С)БО

Концептуальна основа
МСБО1. Подання фінансової звітності
МСБО2. Запаси
МСБО8.Облікові політики, зміни в облікових
оцінках та помилки
МСБО 16. Основні засоби
МСБО 36. Зменшення корисності активів
МСБО 37.Забезпечення, умовні зобов’язання та
умовні активи
МСБО 38. Нематеріальні активи
МСБО 39.Фінансові інструменти: визнання та
оцінка
МСБО 40. Інвестиційна нерухомість
МСФЗ 13. Оцінка справедливої вартості
Концептуальна основа
МСБО 19. Виплати працівникам
МСБО 37.Забезпечення, умовні зобов’язання та
умовні активи

НП(С)БО1.Загальні вимоги до
фінансової звітності
НП(С)БО2. Консолідована
фінансова звітність
П(С)БО7.Основні засоби
П(С)БО8.Нематеріальні активи
П(С)БО9.Запаси
П(С)БО10.Дебіторська
заборгованість
П(С)БО12.Фінансові інструменти
П(С)БО28.Зменшення корисності
активів
32.Інвестиційна нерухомість

Концептуальна основа
МСБО 1. Подання фінансової звітності
МСБО 33 Прибуток на акцію

НП(С)БО1. Загальні вимоги до
фінансової звітності
НП(С)БО2. Консолідована
фінансова звітність
П(С)БО11. Зобов’язання
П(С)БО26.Виплати працівникам
НП(С)БО1.Загальні вимоги до
фінансової звітності
НП(С)БО2. Консолідована
фінансова звітність
П(С)БО15. Дохід
П(С)БО34.Платіж на основі акцій

Такий підхід притаманний і у визначенні фінансових коефіцієнтів та чистих активів
за результатами 2018 року на підставі звіту про фінансовий стан. Керiвництво даного
товариства визнає, що його дiяльнiсть пов’язана з ризиками, i вартiсть чистих активiв у
нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок впливу
суб’єктивних чинникiв та об’єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких
заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких ризикiв вiднесено кредитний ризик
( дане товариство на 31.12.2018 року має і довгостроковий – 541 тис.грн, і
короткостроковий кредит – 4687 тис.грн) , ринковий ризик та ризик лiквiдностi.
Ринковий ризик включає валютний ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий ризик.
Управлiння ризиками керiвництвом ПАТ здійснюється на основi розумiння причин
виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв
та застосування iнструментарiю щодо його пом’якшення хоча б завдяки елементарному
аналізу коефіцієнтів ліквідності та платоспроможності.
Для визначення таких коефіцієнтів необхідні підтверджені незалежним аудитором
фінансові звіти, що є необхідним для публічних акціонерних компаній, в тому числі і для
ПАТ «Укрелектроапарат», звіт про фінансовий стан якого щорічно підлягає
обов’язковому аудиту.
Таким чином, нами розглянуто підходи щодо якісного формування показників звіту
про фінансовий стан ПАТ, фінансова звітність якого сформована з використанням одної
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з моделей її трансформації на підставах наявних сальдо рахунків бухгалтерського обліку
стосовно активів, зобов’язань та капіталу. Подальше використання достовірно та повно
визначених елементів звіту про фінансовий стан, підтвердженого незалежним
аудитором, обумовлює прозорий та якісний розрахунок фінансових коефіцієнтів з
метою управління фінансовими ризиками підприємства та його подальшою
безперервною діяльністю.
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ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА СТАН УПРАВЛІННЯ
ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ
Косінова К. М., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Калайтан Т. В.
Львівський торговельно-економічний університет
У сучасних умовах динамічного розвитку роздрібна торгівля є однією з найбільш
значущих стратегічних сфер економіки з продажу товарів у країні. Під впливом
закономірних процесів, пов'язаних із загостренням конкуренції, посиленням тенденції до
фрагментації споживчого попиту, підвищуються вимоги споживачів до якості надаваних
послуг, пов'язаних із просуванням товару і супутніх послуг кінцевому споживачу.
Основне соціальне цільове навантаження роздрібної торгівлі полягає в задоволенні
запитів споживачів у якісній продукції широкого асортименту за доступними цінами.
Досягнення економічних і соціально значущих результатів від ведення
торговельного бізнесу неможливо без ефективної системи управління роздрібним
торговельним підприємством, яка дозволяє більш раціонально використовувати
обмежені ресурси, забезпечує підвищення якості прийнятих управлінських рішень (у
тому числі з управління товарними запасами), а також створює передумови для
формування реальних конкурентних переваг вітчизняних торговельних підприємств на
різних споживчих ринках. В умовах посилення конкуренції роздрібним торговельним
підприємствам необхідно розширювати масштаби своєї діяльності темпами,
відповідними чи випереджаючими темпи зростання ринку. В іншому випадку компанії
будуть втрачати свої частки ринку і, як підсумок, можуть програти конкурентну
боротьбу.
Продаж певного товару окремому покупцю є досить специфічним і виражається в
тому, що кількість проданих товарів обмежується межами особистого споживання (як
правило, платоспроможним попитом і розумними потребами). Це підкреслює важливу
соціальну роль роздрібної торгівлі, оскільки через обсяги роздрібного товарообороту,
перш за все, робиться висновок про рівень добробуту населення [3].
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Одною з важливих функцій роздрібної торгівлі є підтримка балансу між
пропозицією і попитом із одночасним активним впливом на виробництво в частині
обсягу і структури продукції, що випускається [1]. Діючи на споживчому ринку
підприємство роздрібної торгівлі, як його активний суб’єкт, виконує певний комплекс
завдань, які розглядаються через задоволення потреб населення. Значущість роздрібної
торгівлі як сфери економічної діяльності підкреслює її вагомість у забезпеченні
платоспроможного попиту населення на споживчому ринку. Основним елементом, що
визначає розмір перевищення пропозиції над попитом, є «величина нормального
товарного запасу, наявність якого виступає обов’язковою умовою безперебійної торгівлі,
створює можливості для вибору товарів та кращого задоволення попиту населення» [5, с.
21].
Характер економічного розвитку вітчизняних підприємств роздрібної торгівлі
значною мірою обумовлюється динамічністю й мінливістю зовнішнього та існуючим
потенціалом внутрішнього середовища. Тому формування ефективної системи
управління товарними запасами підприємства роздрібної торгівлі вимагає здійснення
всебічного аналізу сукупності зовнішніх чинників.
Вибір і обґрунтування системи показників є важливим методологічним моментом в
аналітичних процедурах, оскільки результати оцінки залежать від повноти та точності
відображення ними сутності досліджуваних явищ. Побудова системи показників, які
характеризують вплив чинників на формування та використання товарних запасів,
заснована на чіткому розумінні двох моментів – що власне являє собою система і яким
основним вимогам вона повинна задовольняти.
Найбільш загальним розумінням системи показників є її бачення як сукупності
взаємопов’язаних величин, що всебічно відображають стан і розвиток досліджуваного
явища. Для практичного використання необхідно розробити низку вимог, яким має
задовольняти система показників, а саме: необхідна широта охоплення показниками
системи всіх аспектів досліджуваного явища, взаємозв’язок цих показників, логічне
розгортання одних показників з інших [4]. На додачу до вимог, під час побудови системи
показників потрібно керуватися низкою принципів: достатня повнота системи
аналітичних показників; зв’язок показників з метою функціонування системи;
узгодженість цілей; співрозмірність показників; апріорна рівнозначущість аналітичних
показників [5].
З урахуванням наведеного вище, під час формування системи показників для
аналізу впливу чинників на стан управління товарними запасами, необхідно враховувати
такі положення:
- наявність статистичної інформації для розрахунку показників;
- необхідність розмежування показників, що характеризують вплив чинників макроі мікросередовища діяльності підприємства роздрібної торгівлі;
- найбільш повне відображення всієї сукупності чинників, що впливають на стан
управління товарними запасами, при обмеженні кількості показників.
Управління товарними запасами підприємства роздрібної торгівлі здійснюється під
впливом як галузевих особливостей його функціонування, пов’язаних із місцем
роздрібної торгівлі в системі розподілу, так і загальної ситуації щодо економічного й
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соціального розвитку України, яка обумовлює насиченість споживчого ринку товарною
масою, рівень платоспроможності населення, можливість залучення фінансових ресурсів
із різних джерел для формування запасів тощо.
З точки зору практичної значущості, чинники впливу макросередовища на стан
управління товарними запасами в роздрібній торгівлі представлено такими показниками:
валовий внутрішній продукт; середньорічна кількість населення; рівень доходів та
витрат населення; індекс споживчих цін; виробництво промислової продукції; інвестиції
в основний капітал; рівень банківського відсотка; імпорт товарів та послуг. Виділення
даних чинників обумовлюється спрямованістю роздрібної торгівлі на задоволення
попиту і вимог кінцевого споживача.
Зокрема, показники середньорічної кількості населення, його доходів і витрат
відображають вплив із позиції наявності реальної потреби в товарах (платоспроможного
попиту) та її фінансового забезпечення на стан управління товарними запасами в
роздрібній торгівлі. Стан і розвиток споживчого ринку та рівень платоспроможності
населення відображає показник індексу споживчих цін. Вибір для аналізу даного
показника пояснюється впливом інфляційних процесів на розмір товарних запасів
підприємств роздрібної торгівлі. Аналіз даних показників дозволяє визначити динаміку й
обсяги структурних зрушень в економіці України та дозволяє ідентифікувати їх як такі,
що входять до системи показників впливу економічних чинників макросередовища на
стан управління товарними запасами підприємства роздрібної торгівлі.
Показники валового внутрішнього продукту, виробництва промислової продукції,
імпорту товарів та послуг характеризують вплив чинників макросередовища з позиції
наявності та зміни пропозиції на споживчому ринку. Показник валового внутрішнього
продукту є одним із основних критеріїв, який найбільш вірогідно відбиває загальну
економічну ситуацію в країні. Показник інвестицій в основний капітал характеризує
вплив чинників макросередовища з позиції можливостей щодо залучення ресурсів,
інноваційних технологій, розвитку матеріально-технічної бази та інфраструктури
виробничої сфери, складського господарства тощо. Динамiка банкiвського вiдсотка
відображає вплив фінансової складової на можливості формування роздрібною
торгівлею товарних запасів у необхідному обсязі для забезпечення безперебійної
торгівлі та задоволення потреб споживачів.
Наведена показників дозволяє комплексно аналізувати чинники макросередовища
стану управління товарними запасами підприємства роздрібної торгівлі, що є підставою
для удосконалення системи їх управління.
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ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В СФЕРІ ТУРИЗМУ
Костинюк Н. М., викладач обліково-економічних дисциплін
Чернівецький кооперативний економіко-правовий коледж
Туристична діяльність в Україні на сьогодні займає левову частку інфраструктури
ринку послуг, а туристична галузь є стратегічною для України. Одним із головних
напрямків сучасного реформування країни є децентралізація місцевого самоврядування.
Завдання децентралізації полягає в підтримці регіонів. Туризм залучає інвестиції, додає
робочі місця, спонукає до комплексного розвитку як міст, так і регіонів у вигляді
будівництва доріг, аеропортів, готелів, морських портів тощо.
Постійний розвиток туристичної галузі демонструє світу, що Україна - безпечна
країна: за підсумками 2018 року, в порівнянні з 2017 роком - потік іноземних туристів
збільшився на 40%. Таке зростання спонукає до продовження реформи туристичної
галузі, підвищення привабливості туристичної дестинації України.
Зараз в Україні туризм найактивніше за підтримки влади та на рівні територіальних
громад розвивають і фінансують Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська,
Чернівецька області. Серед міст України за розвитком туризму з опорою на рішення
місцевої влади лідирують, відповідно, Київ, Львів та Одеса.
Особливо швидкими темпами в Україні розвивається внутрішній туризм, українці
стали більше подорожувати саме рідними краями. Наразі, головним завданням є
перетворення сфери туризму на високорентабельну.
Для забезпечення конкурентоспроможності учасники туристичного ринку
впроваджують міжнародні стандарти та досвід не тільки в туризмі, але і в управлінні
туристичним бізнесом. Інформація, необхідна для ефективного управління туристичною
діяльністю отримується з системи управлінського обліку, який є одним з перспективних
напрямків бухгалтерської практики. Управлінський облік, як такий, переважно
туристичними фірмами не ведеться, що негативно впливає на кінцевий фінансовий
результат діяльності туристичної компанії.
Завдяки ефективному веденню
управлінського обліку туристична фірма може зменшити витрати на створення
туристичного продукту, покращити якість надання послуг туристам, збільшити свою
конкурентоспроможність на ринку туристичних послуг і саме головне, збільшити
прибутки.
Саме
задля
цього
і
необхідно
впроваджувати
ведення
внутрішньогосподарського управлінського обліку в туристичній фірмі.
Управлінський облік в туристичній сфері - це система управління процесами
формування, просування та продажу туристичного продукту, що забезпечує
турменеджера інформацією для прийняття управлінських рішень з оперативного та
стратегічного планування з метою забезпечення підвищення ефективності діяльності
туристичної компанії. Управлінський облік використовує не тільки фактичні дані про
здійснену діяльність у галузі туризму, але й аналітичні та прогностичні дані, подає
керівнику не тільки кількісну, але й якісну (неформальну) інформацію [2, с. 144].
Управлінський облік ведеться у відповідності до інформаційних потреб
менеджменту конкретної туристичної фірми, що має свої завдання, стратегії, пріоритети,
інтереси. У кожного суб’єкта туристичної діяльності свої особливості в управлінні
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бізнесом, структури бізнес-процесів, організаційна структура, система перерозподілу та
передачі відповідальності, тощо. При визначенні структури управлінського обліку
необхідно дотримуватися обраної концепції його організації, намагатися цілком
реалізувати функції управління, а також постійно вдосконалювати систему внутрішнього
обліку.
Структура управлінського обліку включає дві складові: методологічну та
організаційну.
Методологічний аспект поєднує предмет та метод управлінського обліку з
функціями управління.
Від організаційної структури залежить ефективність діяльності туристичних фірм.
Вона займає особливе місце у її внутрішньому середовищі. Організаційна структура
являє собою впорядковану сукупність взаємопов’язаних елементів, які знаходяться між
собою у взаємозв’язках, що забезпечують їх функціонування та розвиток як єдиного
цілого.
Управлінський облік є основою інформаційного фундаменту управління
внутрішньою діяльністю суб’єкта туристичної діяльності, її тактикою та стратегією. До
функцій управлінського обліку, які в основному формують функції управління
туристичної фірми, та забезпечують інформацією, що впливає на їх комерційну
діяльність відносять: формування інформаційної бази, як засобу внутрішнього зв’язку
між відділами управління та різними структурними підрозділами одного відділу;
забезпечення інформацією менеджменту на всіх рівнях управління, що необхідно для
поточного контролю, планування, а також прийняття оперативних управлінських
рішень; оперативний контроль та оцінка результатів діяльності внутрішніх підрозділів
фірми для досягнення поставленої мети; прогнозне планування і координація розвитку
організації на майбутнє на підставі аналізу та оцінки фактичних прибутків та збитків
комерційної діяльності туристичної фірми [3, с. 369].
Основне призначення управлінського обліку в туристичній діяльності проявляється
у формуванні інформаційної бази для прийняття оперативних та прогнозованих
управлінських рішень. Метою управлінського обліку є інформаційне забезпечення
управлінських рішень з досягнення, контролю, регулюванню стратегічних цілей та
завдань комерційної діяльності туристичної фірми. Тактика управлінського обліку
включає організацію, облік, контроль, мотивацію, аналіз та врегулювання раніше
прийнятих рішень та відповідальність за їх виконання. Стратегія управлінського обліку
являє систему планування, прогнозування, а також координацію управлінських рішень,
що визначають розвиток туристичної фірми на довгий час. Так як вузловим моментом в
інтеграції є співставлення витрат і доходів, то найважливішим для управлінського обліку
стають операції управління витратами, доходами та фінансовими результатами
діяльності, через вплив як на витрати так і на доходи.
Предметом управлінського обліку в організації відпочинку та туризму є комерційна
діяльність туристичної фірми як в цілому, так і структурних її підрозділів в ході усього
циклу управління. Складовими предмету управлінського обліку в туристичній сфері є
об’єкти: витрати, доходи, прибутки, збитки, внутрішнє ціноутворення, планування та
система внутрішньої звітності. Отже, інформаційна система суб’єкта туристичної
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діяльності відображається через сукупність прийомів та способів, які складають метод
бухгалтерського (фінансового) обліку. В управлінському обліку туристичної фірми
використовуються всі елементи методу бухгалтерського обліку, а саме, документація,
інвентаризація, оцінка та калькулювання, рахунки, подвійний запис, баланс, звітність та
інвентаризація. Дуже широко застосовуються прийоми економічного аналізу, економікоматематичні та статистичні методи та прийоми [4, с. 48].
Отже, для ефективної роботи туристичної фірми та забезпечення створення
конкурентоспроможних туристичних продуктів, сьогодення вимагає впровадження
системи управлінського обліку з використанням сучасних інформаційних технологій, що
в подальшому дасть можливість збільшення прибутковості діяльності туристичних фірм.
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ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
ПІДПРИЄМСТВА, ЯКЕ ЗДІЙСНЮЄ КОМІСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ
Кузьма Х. В., к.е.н., старший викладач
кафедри теоретичної та прикладної економіки
Львівський торговельно-економічний університет
На сучасному етапі розвитку економіки потрібно більше зосереджувати увагу на
вирішенні проблемних питань щодо оцінки системи управління персоналом
підприємства, використовуючи нові показники-індикатори, які б могли більш точно
визначати ступінь зацікавленості працівників якісно і ефективно виконувати свої
обов’язки. В першу чергу невирішеною залишається проблема формування системи
показників-індикаторів економічної діагностики системи управління персоналом
підприємства, яке здійснює комісійні операції.
В сучасних економічних умовах все більше дослідників досліджують діагностику
системи управління персоналом підприємства. Теоретичні і практичні питання
діагностики системи управління персоналом розглядали у своїх працях як вітчизняні,
так і зарубіжні науковці, зокрема: Н. Сагалакова [3; 4], О. Даниленко, О. Артюх-Пасюта
[1], К. Маркс, І. Мілаш, А. Красноусов [2], А. Маслоу, В. Герасимчук, Ю. Коростинська
та ін. Однак, на сьогоднішній день діагностику системи управління персоналом
підприємства, яке здійснює комісійні операції, досліджено на недостатньому рівні.
В діагностиці системи управління персоналом підприємства основним елементом
виступають показники-індикатори. Розрахунок значень показників-індикаторів
проводиться завдяки сукупності критеріїв, які є основою для ідентифікації та здійснення
оцінки оптимальності діагностичних індикаторів.
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Основними показниками економічної діагностики системи управління персоналом
підприємства, яке здійснює комісійні операції є: рівень освіти працівників; частка
працівників, які здійснюють комісійні операції; індекс задоволеності працівників;
продуктивність праці одного продавця; продуктивність праці працівників, які
здійснюють комісійні операції; коефіцієнт витрат на підвищення кваліфікації
працівників; коефіцієнт плинності кадрів; ефективність комісійних операцій (табл. 1).
Таблиця 1
Показники-індикатори економічної діагностики системи
управління персоналом підприємства, яке здійснює комісійні операції 1
Показники-індикатори
економічної діагностики

Економічна інтерпретація
показника-індикатора

Формула розрахунку
показника-індикатора

Спрямованість
показникаіндикатора

[Чисельність працівників,
що закінчили вищі
1. Рівень освіти
навчальні заклади освіти
працівників (РО)
ІІІ-ІV рівня акредитації] :
[Середньооблікова
чисельність працівників]
[Чисельність працівників,
2. Частка працівників,
Показує частку
які здійснюють комісійні
які здійснюють
працівників, які задіяні в
операції] :
комісійні операції
проведенні комісійних
[Середньооблікова
2
(ЧП)
операцій на підприємстві
чисельність працівників]
Показує рівень
[Чисельність працівників
задоволеності працівників
задоволених своєю
3. Індекс задоволеності
торговельного підприємства роботою, умовами праці] :
працівників (ІЗП)
умовами праці та своєю
[Середньооблікова
роботою
чисельність працівників]
Характеризує ефективність
4. Продуктивність
[Ф. №2 (ряд. 2000)] :
організації торговельного
праці одного продавця
[Середньооблікова
процесу і рівень
(WПР)
чисельність продавців]
використання робочої сили
5. Продуктивність
Показує ефективність
[Комісійна винагорода] :
праці працівників, які
використання робочої сили
[Чисельність працівників,
здійснюють комісійні
при здійсненні комісійних
що здійснюють комісійні
операції (ПКО)2
операцій
операції]
Відображає рівень витрат на
6. Коефіцієнт витрат
навчання (підвищення
[Витрати на підвищення
на підвищення
кваліфікації) персоналу у
кваліфікації працівників] :
кваліфікації
витратах обігу підприємства
[Ф. № 2; ряд. 2550]
працівників (КВКВ)
торгівлі
[Чисельність звільнених
працівників за порушення
7. Коефіцієнт
Показує незапланований
трудової дисципліни] :
плинності кадрів (КПЛ)
рух робочої сили
[Середньооблікова
чисельність працівників]
Показує співвідношення
прибутку, який
[Прибуток від комісійних
8. Ефективність
підприємство отримало при
операцій] : [Чисельність
комісійних операцій
здійсненні комісійних
працівників, які
2
(ЕКО)
операцій до чисельності
здійснюють комісійні
працівників,
операції]
які здійснили ці операції
Примітка: сформовано автором за результатами проведеного дослідження [2]; [4].
Показує частку
працівників, які закінчили
вищі навчальні заклади
освіти ІІІ-ІV рівня
акредитації
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У даній системі показники мають бути налаштовані на виділення інфраструктури,
яка показує, що торговельне підприємство має побудувати для того, щоб забезпечити
зростання і розвиток у довгостроковій перспективі. Розвиток торговельного
підприємства є результатом синергії трьох основних факторів: людських ресурсів,
систем і організаційних процедур.
З метою довгострокового перебування на ринку підприємство, яке здійснює
комісійні операції, має вкладати кошти у підвищення кваліфікації свого персоналу,
інформаційні системи, процедури та технології.
Економічна діагностика результатів діяльності персоналу підприємства, яке
здійснює комісійні операції, за даними показниками-індикаторами здійснює такі функції
управління:
‒ стимулюючу – налаштовує працівника на більш продуктивну та якісну працю,
адже він бачить пряму залежність матеріального зростання від ступеня ефективності
своєї роботи;
‒ інформаційну – інформує працівників про рівень здійснення ними роботи і надає
їм можливість орієнтуватися в покращенні своєї діяльності;
‒ адміністративну – створена на основі попередніх двох функцій оцінки трудової
діяльності працівника, що надає можливість приймати рішення про підвищення,
пониження, звільнення, переведення тощо;
‒ ідентифікаційну – ідентифікація поточного стану системи управління
персоналом;
‒ регулюючу – розв’язання виявлених проблем та недоліків в управлінні персоналом
підприємства, яке здійснює комісійні операції.
Діагностика системи управління персоналом підприємства, яке здійснює комісійні
операції, направлена на здійснення послідовних, комплексних, ефективних дій з
оцінювання системи управління персоналом на основі обґрунтованого інструментарію з
урахуванням системи показників-індикаторів. Завдяки такому підходу можна визначити
якісний і кількісний склад персоналу, ефективність його використання, здійснити
дослідження зміни його діяльності внаслідок зовнішніх і внутрішніх факторів.
Список використаних джерел:
1. Артюх-Пасюта О. В. Діагностика системи управління персоналом підприємства. Науковий
вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2013. № 2 (58). С. 158‒162.
2. Мілаш І. В., Красноусов А. В. Методичний інструментарій оцінки результативності
стратегічного управління витратами торговельного підприємства. Бізнес Інформ. 2014. № 4. С. 245–250.
3. Сагалакова Н. О. Економічна діагностика системи управління персоналом підприємства.
Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. 2010. № 4 (43). С. 142‒146.
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЙОГО РОЛЬ В МЕНЕДЖМЕНТІ
ПІДПРИЄМСТВА СФЕРИ ПОСЛУГ
Логін Д. В., бакалавр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Друль П. Ю., бухгалтер ІТ компанії
Науковий керівник: к.е.н., доц. Чабанюк О. М.
Львівський торговельно-економічний університет
Проблема впровадження в системах управління вітчизняних готельними
комплексами сучасних ефективних моделей управління, що відповідають світовим
стандартам, обумовлена необхідністю надання високоякісних послуг клієнтам та
необхідністю забезпечення безпеки клієнтів та обслуговуючого персоналу.
Управлінський облік – процес у межах конкретного підприємства, мета якого, це
забезпечення управлінського апарату інформацією, що використовується для
планування, власне управління та контролю за діяльністю підприємства.
Управлінський облік передбачає виявлення, вимірювання, збирання, аналіз,
підготовку, інтерпретацію, передачу та прийняття інформації, необхідної
управлінському апарату для виконання його функцій. Він є важливою частиною знань
кожного, хто прагне зробити кар’єру в бізнесі. Його значення полягає передусім у тому,
що мова управлінського обліку та аналізу витрат забезпечує функціонування системи
комунікацій усередині підприємства, адже в кожному виді бізнесу необхідно управляти
фінансовими та іншими ресурсами, і це важливе завдання розв’язують за допомогою
управлінського обліку.
Кожне підприємство створює власну систему управлінського обліку,
використовуючи різноманітні прийоми планування, обліку, контролю та аналізу.
Об’єктами управлінського обліку є:
 витрати підприємств готельного бізнесу за їхнім цільовим призначенням,
групування їх за видами послуг, процесами, стадіями надання цих послуг, центрами
відповідальності (центрами витрат і центрами прибутку), сферами діяльності, регіонами
реалізації послуг та ін. Під центрами відповідальності розуміють сферу діяльності, в
межах якої встановлено персональну відповідальність керівника за показники, які він
контролює;
 доходи підприємства, групування їх за видами послуг, сферами діяльності,
центрами прибутку та ін.;
 фінансові результати за видами послуг. сферами діяльності, центрами
прибутку та ін.
До сфери управлінського обліку належать прогнозування, планування, облік, аналіз
і контроль перелічених вище об’єктів.
Підприємства організовують управлінський облік, виходячи з особливостей своєї
діяльності, структурних розмірів підприємства, потреб управління. Вони самостійно
обирають метод обліку витрат та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) і
визначають зміст внутрішньої звітності, строки її подання на різні рівні управління. Ця
інформація є суворо конфіденційною і охороняється від конкурентів. Ознайомитися з
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даними реєстрів внутрішньої звітності управлінського обліку можна лише з дозволу
власника чи керівника підприємства або за рішеннями органів суду чи прокуратури.
Організація управлінського обліку має забезпечити ідентичність інформації та
розрахунків, зроблених на основі фінансового обліку
У сучасних умовах господарювання постає проблема створення такої системи
обліку, аналізу і контролю витрат, доходів та фінансових результатів основної
діяльності готелю, яка була б спроможна задовольняти запити всіх користувачів
облікової інформації, особливо потреби управління. Тільки за умови існування науково
обґрунтованої системи обліку, аналізу і контролю можливе достовірне обчислення
прибутку.
Існуюча облікова практика переконує, що економічна інформація не завжди
відповідає вимогам управління. Тому вдосконалення методики обліку, аналізу і
контролю реалізації готельних послуг та визначення показників кінцевих фінансових
результатів є актуальною проблемою для економіки народного господарства.
Список використаних джерел:
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трансформації і безпека: людина, держава, соціум: матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної
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ПРИЗНАЧЕННЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ ФІНАНСОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Люзович М В., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: д.е.н., проф. Воронко Р. М.
Львівський торговельно-економічний університет
Ринкові умови господарювання суттєво змінюють вимоги до інформаційного
забезпечення управління фінансовими результатами, яке формується у сфері
бухгалтерського обліку, аналізу і контролю. Це пов’язано з тим, що показники
фінансових результатів підприємства є кількісними і якісними характеристиками його
діяльності. У зв’язку з цим важливим завданням системи внутрішнього контролю є
вивчення основних чинників, які впливають на процес формування і динаміку
фінансових результатів підприємства. Аналіз закономірностей поведінки фінансових
результатів дає змогу побачити загальні тенденції і перспективи розвитку підприємства
[2, с. 44].
На сьогодні актуального значення набуває наукове обґрунтування економічних
підходів до розподілу прибутку у частині відрахувань до бюджету й тієї величини, що
залишається у розпорядженні підприємства, забезпечення на цій основі зростання
зацікавленості трудових колективів у виробничому і соціальному розвитку
підприємства.
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Фінансовий результат підприємства формується під впливом двох основних
економічних категорій – доходів та витрат. Тому закономірно, що чим більша абсолютна
величина доходів і менша сума витрат, тим при інших рівних умовах кращий фінансовий
результат буде гарантований для підприємства.
Бухгалтерський облік, аналіз і контроль фінансових результатів спрямовані на
забезпечення:
– додержання вимог чинного законодавства, положень облікової політики
підприємства, інших нормативно-правових та внутрішніх документів, які регулюють
питання визнання, оцінки та відображення фінансових результатів в обліку і звітності й
контролю за дотриманням якості здійснення цих процесів;
– загальної ефективності використання необоротних та оборотних активів
підприємства, економічної доцільності витрачання усіх видів ресурсів;
– виконання планових завдань з виробництва й реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг), дотримання встановлених нормативів і показників;
– дотримання принципу відповідності у процесі відображення витрат і доходів та
визначення результатів діяльності підприємства;
– повного відображення всіх витрат й доходів підприємства, виявлення фінансових
результатів за кожним видом діяльності та їхнього внеску у загальний фінансовий
результат;
– правильності визначення прибутку підприємства, його оподаткування, розподілу
та використання, створення резервів, нарахування дивідендів;
– зростання власного капіталу підприємства, правильності формування та
використання забезпечень наступних витрат і платежів;
– своєчасного, достовірного і повного відображення у фінансовій звітності
інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів
підприємства за звітний період;
– визначення показників рентабельності та своєчасне інформування керівництва
про відхилення від запланованих значень;
– виявлення резервів збільшення обсягів діяльності та зростання фінансових
результатів.
Позитивним фінансовим результатом господарської діяльності підприємства є
прибуток. На величину прибутку та основні категорії, що його визначають (доходи і
витрати) впливають багато різних факторів. Тому важливим елементом інформаційного
забезпечення керівництва підприємств є економічний аналіз структури, динаміки та
факторів, які впливають на формування та використання фінансових результатів.
Акцентуючи на важливості показників фінансових результатів науковці зазначають,
що за ними оцінюється ефективність діяльності підприємства: банки вивчають його
кредитоспроможність, постачальники і покупці аналізують надійність та
платоспроможність як ділового партнера, інвестори – як об’єкт для потенційного
вкладення капіталів [1, с. 250]. Поряд з оцінкою показників прибутку і рентабельності з
позиції досягнення запланованого рівня та динамічних зрушень, розрахунком й
виявленням впливу факторів на їх зміну, важливим завданнями аналізу фінансових
результатів є напрацювання шляхів та розробка конкретних заходів мобілізації
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виявлених резервів щодо оптимізації прибутку, підвищення рентабельності і зміцнення
фінансового стану підприємства [2, с. 44].
Для забезпечення якості прийнятих управлінських рішень аналіз потрібно
проводити постійно із застосуванням системного і комплексного підходів.
Системний підхід до аналізу фінансових результатів передбачає: виявлення місця та
ролі показників витрат, доходів в оцінці досягнутої ефективності діяльності;
розроблення принципової схеми аналізу на основі класифікації факторів і резервів
раціоналізації витрат, оптимізації доходів та фінансових результатів, а також визначення
методів вимірювання цих факторів і резервів; визначення основних напрямків мобілізації
виявлених резервів раціонального використання матеріальних, фінансових та трудових
ресурсів у поточному і перспективному плануванні діяльності підприємства.
Комплексний підхід в аналізі фінансових результатів означає вивчення об’єктів як
системи з погляду формування інформації для прийняття управлінських рішень.
Метою контролю фінансових результатів є встановлення: достовірності первинних
даних щодо визнання, оцінки доходів, витрат і фінансових результатів; повноти,
своєчасності та правильності відображення первинних даних у зведених документах й
облікових реєстрах; відповідності ведення обліку прийнятій обліковій політиці;
правильності розмежування фінансових результатів за кожною класифікаційною групою
відповідно до принципів бухгалтерського обліку; достовірності інформації щодо
фінансових результатів, наведеної у звітності господарюючого суб’єкта.
Таким чином, призначення обліку, аналізу і контролю фінансових результатів
підприємства полягає в інформаційному забезпеченні й всебічній оцінці досягнутих
результатів, їх оптимізації та обґрунтованості управлінських рішень, спрямованих на їх
подальше зростання.
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НАВІЩО БІЗНЕСУ НЕФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ?
Мельник А. В., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Калайтан Т. В.
Львівський торговельно-економічний університет
Усі компанії знають про фінансову звітність. Двадцять років тому з’явився ще один
вид звітності – нефінансова, який наразі динамічно розвивається. У країнах ЄС, Азії,
Україні сьогодні існують директиви та регуляторні акти для великих компаній з
розкриття нефінансових показників в своїх щорічних звітах.
Нефінансова звітність – це звіти компаній, де відображені нефінансові показники, а
саме показники з корпоративної соціальної відповідальності (далі КСО), або ESG
показники (екологічні, соціальні та управлінські). Часто ці звіти називають звітами зі
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сталого розвитку, або корпоративної соціальної відповідальності. Близько 78% компаній
у світі готують нефінансові звіти (дослідження Інституту відповідальності інвесторів).
Додатково, все більше компаній (40% на міжнародній арені) почали включати
нефінансові показники в щорічні звіти [1].
Останній тренд – інтегрована звітність, за якою, на думку експертів, майбутнє.
Інтегрований звіт надає фінансову і нефінансову інформацію, її стратегію та досягнення,
стиль управління (з економічної та соціальної точки зору), підкреслюючи зв'язок між
цими аспектами в короткостроковому, середньостроковому та довгостроковому періоду
У межах гармонізації українського законодавства із європейським, у 2019 році
вперше великі компанії України відповідно до Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від
05.10.2017 № 2164-VIII [2] мали готувати Звіт про управління за 2018 рік. Це втричі
підвищило кількість звітів в Україні серед ТОП-100 великих компаній, але проблема в
тому, що загалом Звіт про управління «спустили» на бухгалтерію. Такий підхід не
характерний для європейської практики, де нефінансові звіти готуються із залученням
топ-менеджерів, комунікуються ними серед співробітників та зовнішніх стейкхолдерів,
більше того штрафи за невключення нефінансових показників у щорічні звіти також
стягують з топ-менеджерів.
Для соціально відповідальних компаній нефінансові звіти – це пошук сенсу і
інструмент для того, щоб:
– продемонструвати місію компанії;
– показати співробітникам, в якій компанії вони працюють, інвесторам - в яку
компанію вони інвестують, а партнерам - з ким вони працюють;
– налагодити діалог із громадськими організаціями та місцевими громадами.
Українські компанії також починають шукати сенс в звітності, переходячи від
просто оприлюднення показників до концептуальних питань.
Звіт компанії – це репутація, підвищення довіри, це інвестиції, тому що інвестори
готові зменшувати відсотки в тому числі і завдяки звіту. Враховуючи переваги звітності,
для підготовки звіту міжнародні компанії не просто збирають статистичні показники,
наприклад, проведено 4 круглі столи, а показують свій вплив, для чого і чому ці столи
проводились, якого результату досягли і як це впливає на стейкхолдерів.
Українські компанії також поступово переходять до більш свідомої звітності. І
таких звітів стає все більше, до кінця року з’являться ще декілька звітів, в тому числі
серед IT-компаній. Серед компаній, які готують звіти – і державні (Енергоатом), і
приватні («Астарта», «Нова пошта», «Ашан», «Coca Cola»).
Слід відмітити, що серед стандартів звітності в Україні популярним є стандарти
Глобальної ініціативи звітності (GRI). На міжнародному рівні компанії не виділяють
якийсь один стандарт. Серед понад 300 компаній тільки 10 обрали один зі стандартів
звітності – GRI або секторальний стандарт. Близько 46% використали два і більше
стандартів, а 25% взагалі не вказували жодних стандартів звіту. Важливо, що тільки 14%
компаній звітуються відповідно до міжнародного стандарту інтегрованої звітності, вони
мають зовнішню перевірку і надають такі звіти інвесторам [3].
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Загалом тема верифікації звіту – болюча, тільки 3% компаній заявляють про повну
верифікацію соціальної та екологічної інформації. В Україні компанія «Астарта» також
наголошує на необхідності верифікації, і робить це вже неодноразово. А «Енергоатом»
пішов трохи іншим шляхом: компанія проводить багато слухань і консультацій зі
стейкхолдерами, аби розуміти, чи в правильному напрямку рухаємося, а їх наслідок –
документ «Книга запитань та відповідей», що групується за 34 категоріями [3].
Якщо говорити про ESG показники звітності, то лідирують екологічні питання 95% компаній мають порівнювальні метрики, а 67% ставлять вимірювані цілі. У
соціальних питаннях 86% компаній пропонують соціальні метрики, де здебільшого
розкривають показник травм та нещасних випадків, і 40% компаній ставлять цілі. Ще
один з трендів – це звітування за Цілями сталого розвитку. Тут ще потрібно змінювати
підходи, але здебільшого компанії пишуть про всі 17 цілей, і що вони роблять для їх
досягнення.
Гарною практикою є наявність Комітету правління в компаніях, який відповідає за
питання КСВ. Відсоток таких компаній більший серед тих, хто готує інтегровану
звітність, ніж просто нефінансову (71 у порівнянні з 42). Важливим моментом є і те, що
компанії, які обирали інтегровану звітність, набагато частіше говорять про «створення
цінності для всіх».
В Україні тільки 13% компаній готували нефінансові звіти за 2018 рік згідно
дослідження, проведеного Центром «Розвитку КСВ» [1]. Центр «Розвитку КСВ» –
експертна організація в Україні, що об’єднує понад 40 великих компаній, спільно з
якими вже десять років просуває принципи сталого ведення бізнесу та соціальної
відповідальності, реалізує власні соціальні проекти, надає консультації, проводить
семінари та тренінги з КСВ питань та звітів як для приватних компаній, так і для
державних органів влади. Є національним партнером CSREurope (Брюсель, Бельгія) і
Всесвітньої бізнес-ради зі сталого розвитку (Женева, Швейцарія).
В цьому році все більше компаній, або надихнувшись досвідом колег, або за
вимогою материнської компанії та інвесторів почали готувати звіти. Звичайно, і вимоги
держави втричі збільшили кількість звітів. Деякі компанії почали вже збирати
інформацію для звіту наступного року.
У звітності є і свої проблеми, серед яких - велика кількість метрик та стандартів,
об̕ємні звіти, де багато інформації (наприклад, 200 сторінок і більше), відсутність
довгострокової стратегії звітності. Хоча є і винятки – «Нова пошта» наголошує на
необхідності довгострокової стратегії і говорить, що «вже сьогодні ми знаємо, як буде
виглядати наш звіт наступного року» [1].
Ще одне складне питання – звіт про «пухнастість» компанії замість звіту про
реальну ситуацію, з кризами та практиками їх вирішення. Один з принципів звітності –
це збалансованість, тому компанії не мають уникати кризових тем, і розказувати, як вони
вийшли з кризової ситуації та які зміни відбулись всередині з метою неповторення таких
випадків. Якщо компанія невелика, то писати чи не писати – вирішувати їй. Але компанії
мають бути готовими, що дуже скоро навіть потенційні співробітники попросять
почитати її нефінансові звіти. І буде добре, якщо компанія зможе їх надати.
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Підсумовуючи вище викладене можемо сказати, що Звіт про управління — це
безперечно, крок вперед для українського бізнесу. До введення в дію змін до Закону
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» нефінансову
звітність добровільно готувало близько ста великих компаній, що розуміли її позитивний
вплив на репутацію бізнесу. Адже підприємство може використовувати цей звіт для
власних потреб: перетворити його на джерело освітнього контенту для клієнтів,
майданчик для демонстрації власних успіхів, точку відліку для дискусії на ринку.
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Львівський торговельно-економічний університет
Лобода Н. О., к.е.н., доцент
Львівський національний університет імені Івана Франка
Чабанюк О. М., к.е.н., доцент
Львівський торговельно-економічний університет
Необхідною складовою ефективного корпоративного управління є прозорість та
розкриття інформації. У звітності наявна інформація, яка необхідна численним її
користувачам, зокрема, інвесторам, кредиторам, представникам державних органів,
управлінському персоналу, для прийняття стратегічних управлінських рішень.
Впровадження стандартизації в Україні розпочалось з 01.01.2000 р., коли були введені в
дію ряд національних положень (стандартів) бухгалтерсько-го обліку. Це стало
передумовою налагодження ефективного контролю за діяльністю підприємств, а також
забезпечення єдиних підходів для оцінки ресурсів акціонерами. Разом з тим, для
зовнішніх інвесторів означена інформація не виглядала такою ж зрозумілою, тому
впровадження міжнародних стандартів не втрачає своєї актуальності.
У ринкових ринкових відносинах, бухгалтерський облік є важливою складовою
об'єднання систем інформації з економікою, оскільки на його даних будується фінансова,
звітність, відбувається нарахування податків, відбувається оперативне управління
діяльністю підприємств. За таких умов головним напрямом розвитку бухгалтерського
обліку стає об’єднання різних його видів в єдину інформаційну систему господарського
обліку та адаптація цієї системи до міжнародних стандартів. Сучасні національні
стандарти бухгалтерського обліку не відображають усіх підходів до обліку, моделей
оцінки статей фінансової звітності, вимог до розкриття інформації, всіх пояснень, які
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містять МСФЗ. Для впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в умовах
євроінтеграції Україні необхідно вирішити ряд питань:
– узгодження та приведення до єдиних норм Податкового кодексу України, П(С)БО
та МСФЗ, які на сьогодні мають безліч розбіжностей, постійно переглядаються,
змінюються та доповнюються;
– розробка норм, методик та рекомендацій із застосування МСФЗ на вітчизняних
підприємствах;
– підвищення кваліфікації бухгалтерів та інформованості інших користувачів
фінансової звітності щодо застосування МСФЗ;
– створити надійну систему управління для складання фінансових звітів за
міжнародними стандартами фінансової звітності [1].
Вирішення цих питань дало б змогу на законодавчому рівні впровадити методичні
рекомендації щодо застосування МСФЗ у співставленні з діючими національними
стандартами, а також чітко визначити суб’єктів, що змушені в обов’язковому порядку
застосовувати ці стандарти (або перехід на загальнообов’язкові МСФЗ)..
Зараз в Україні міжнародні стандарти фінансової звітності застосовують лише ті
підприємства, чиї інвестори зацікавлені у її складанні, а також компанії, які
співпрацюють з банками, що вимагають застосування цих стандартів, або намагаються
вийти на міжнародні фондові ринки [2]. Актуальною сьогодні також є проблема
підготовки кваліфікованих спеціалістів у галузі МСФЗ. Тому підприємствам доцільно
сприяти навчанню своїх працівників, оскільки сама сертифікація є достатньо вартісним
процесом. Підвищенням кваліфікації бухгалтерів займаються професійні бухгалтерські
та аудиторські спільноти, що забезпечує якість отриманих знань.
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ПОДАТКОВИЙ АУДИТ: ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ
Сасоліна Н. М., заступник директора,
завідувач відділення економіки та комп’ютерних технологій
Чернівецький кооперативний економіко-правовий коледж
Податковий аудит - один з найбільш затребуваних видів аудиторських послуг на
сучасному ринку послуг, який носить подвійний характер і полягає в захисті інтересів
держави та захисті інтересів суб’єктів підприємницької діяльності.
Відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність», аудиторська
діяльність - підприємницька діяльність, яка включає в себе організаційне і методичне
забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання
інших аудиторських послуг [1].
Відповідно, податковий аудит - це незалежна перевірка систем бухгалтерського і
податкового обліку, основними завданнями якого є:
 відповідність формування оподатковуваної бази по кожному виду податків
чинному законодавству України, нарахування та сплати податків і зборів за певний
період часу;
 перевірка стану розрахунків з бюджетом і позабюджетними фондами;
 відповідність систем бухгалтерського і податкового обліку вимогам чинного
законодавства;
 визначення податкових ризиків, та шляхів їх усунення;
 висловлення незалежної думки про достовірність обліку та звітності у системі
оподаткування;
 профілактика порушень у податковій сфері.
Суб’єктами податкового аудиту є аудиторські фірми, які на підставі укладеного
договору проводять аудит податкової звітності, або надають супутні аудиту послуги.
Можна стверджувати, що в практичному застосуванні податковий аудит – це один з
видів аудиторських послуг.
Метою податкового аудиту є виявлених помилок систем бухгалтерського й
податкового обліку і розробка заходів по їх усуненню. В процесі податкового аудиту
вивчаються податкові бази по кожному виду податків, що перевіряються, проводиться
аудит податкового обліку й податкової звітності, як комплексний, так і по окремих
податках. Під час аудиту податкового обліку й податкової звітності здійснюється збір і
аналіз інформації про можливості платника податків по оптимізації оподаткування та
усуненню податкових ризиків. Податки тісно пов'язані з вимогами до ведення
бухгалтерського (податкового) обліку. Таким чином, помилки у веденні обліку чи
невідповідність якості і комплектності документів, якими оформляється та чи інша
господарська операція, можуть спричинити ненавмисне порушення підприємством
вимог податкового законодавства. Передбачені штрафи, можуть привести до того, що
помилка підприємству обійдеться дуже дорого.
Крім податкових, підприємства повинні дотримуватись і інших вимог
законодавства, які не пов'язані з оподаткуванням, для прикладу - положення про
валютний контроль. Навіть дуже виважений підхід при податковому плануванні не дає
309

гарантії того, що рішення, які приймаються під час щоденної діяльності, не призведуть
до виникнення у підприємства податкових ризиків.
Проводячи перевірки стосовно дотримання вимог законодавства, аудиторські
компанії виявляють випадки невідповідності вимогам законодавства по оподаткуванню і
вимогам інших нормативних актів, оцінюють ризики кількісно і порекомендує відповідні
шляхи вирішення та мінімізації ризиків. Як відомо з практики, найбільші податкові
ризики виникають при сплаті компанією податку на додану вартість та податку на
прибуток підприємства.
Результатом податкового аудиту є оцінка податкових ризиків підприємства і
зведення їх до мінімуму, за наслідками якого можна одержати професійні рекомендації
по виправленню виявлених помилок. Податковий аудит допомагає уникнути податкових
ризиків і відповідальності у вигляді штрафів і пені, а також можливість попередити
небажані фінансові наслідки перевірок податкових інспекторів. Аудитори-спеціалісти
мають досвід спілкування з державними органами й здатні грамотно відстоювати свою
позицію в суді, супроводжувати перевірки контролюючих органів і сприяти
позитивному вирішенню суперечок платників податків з представниками податкової
служби.
Істотні зміни, прийняті в законодавстві щодо обов’язкового проведення аудиту в
Україні, торкнулися великої кількості компаній, що належать до категорії середніх і
великих, починаючи з 2019 року.
Вагоміший ризик для великих підприємств – неприйняття податкової декларації за
2019 рік і наступних, якщо вони були складені на основі фінансового результату по
НП(С)БО, а не по МСФЗ та не підтверджені зовнішнім аудитором. Для середніх
підприємств, особливо з іноземним капіталом, може бути важливий сам факт порушення
місцевого комплаєнса.
Орган громадського нагляду за аудиторською діяльністю розглядає справи про
адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням порядку оприлюднення
фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським
звітом (крім вчинення порушень банками, небанківськими фінансовими установами та
емітентами, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або за цінними
паперами яких здійснено публічну пропозицію професійними учасниками фондового
ринку), надання аудитором, у випадках визначених законом, інформації в Орган
громадського нагляду за аудиторською діяльністю [2].
Тобто, орган громадського нагляду за аудиторською діяльністю (ОСНАД)
штрафуватиме за порушення всі компанії, які підпадають під обов’язковий аудит
(неважливо, великі вони або середні), крім: банків; фінансових установ, як, наприклад,
страхові та лізингові компаній; публічних акціонерних товариств.
В сучасних умовах господарювання в практичній діяльності контролюючих органів
та суб’єктів підприємницької діяльності використовується поняття податковий аудит. На
законодавчому рівні поняття податкового аудиту не визначено [3, с. 28].
Так, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування єдиної
державної податкової, державної митної політики під податковим аудитом розуміють
податкові перевірки, правила проведення яких встановлені вимогами Податкового
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кодексу. Податкова перевірка – це процесуальна дія контролюючих органів щодо
контролю за дотриманням податкового законодавства, правильністю обрахунку,
своєчасністю і повнотою сплати податків і зборів [4].
Процеси проведення податкової перевірки, конкретизація процедур її проведення,
права та обов’язки контролюючих органів і платників податків регулюються
Податковим Кодексом України (ПКУ).
Податкові перевірки забезпечують безпосередній контроль за повнотою і
правильністю обчислення податків і зборів. Податкова служба одержує необхідні
загальні відомості про підприємство і визначає основні напрямки перевірки,
контролюючі органи мають право проводити такі перевірки: камеральні, документальні
та фактичні [5, с. 205].
Отже, податковий аудит можна розглядати у двох аспектах: як незалежний аудит
підприємства аудиторськими компаніями з метою захисту інтересів суб’єктів
підприємницької діяльності та аудит з боку податкових органів як спосіб поєднання
безпосередніх контрольних процедур із засобами податкового контролю з метою
виявлення порушень податкового законодавства і наповнення доходів бюджетів.
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ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ ВИПЛАТ
ПРАЦІВНИКАМ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Сивулько Т. В., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Чабанюк О. М., к.е.н. доцент
Львівський торговельно-економічний університет
Ефективність діяльності трудового колективу та забезпечення належного рівня
продуктивності праці значною мірою залежать від розрахунків за оплатою праці. Оплата
праці – це будь-який заробіток, обчислений, як правило, у грошовому виразі, що його за
трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за
виконану роботу або надані послуги.
Складовою частиною організації обліку є перелік документів, що використовуються
для первинного відображення господарських операцій, а також перелік облікових
регістрів, необхідних для накопичення і систематизації інформації. Перелік документів
на підприємстві затверджений в наказі керівника підприємства про облікову політику.
Облік розрахунків з оплати праці здійснюється на основі типових форм, затверджених
наказом Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинного
обліку по розрахунках з робітниками і службовцями по заробітній платі" на виконання
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заходів щодо реалізації державної програми переходу України на міжнародну систему
обліку і статистики.
Для обліку праці та її оплати на використовують такі первинні документи.
Облік особового складу підприємства:
- Ф. № П-1 Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу;
- Ф. № П-2 Особова картка;
- Ф. № П-5 Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу;
- Ф. № П-6 Наказ (розпорядження) про надання відпустки;
- Ф. № П-8 Наказ (розпорядження) про припинення трудової угоди;
- Ф. № П-14 Табель обліку використання робочого часу.
Облік нарахування та виплати заробітної плати:
- Ф. № П-50 Розрахункова відомість;
- Ф. № П-53 Платіжна відомість;
- Ф. № П-54 Особовий рахунок;
- Ф. № П-54а Особовий рахунок;
- Ф. № П-55 Накопичувальна картка виробітку і заробітної плати;
- Наказ про відпустку.
Хоча кожне підприємство має свою специфіку в організації оплати праці, її
організаційними основами завжди є: забезпечення необхідного підвищення заробітної
плати при зменшенні її витрат на одиницю продукції, регулювання трудових відносин,
забезпечення рівноправності роботодавця і працівника, вдосконалення нормування
праці, вибір моделі, форм і систем оплати праці; взаємозв'язок розмірів заробітної плати
з обсягами та вартістю виробленої продукції.
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ВИДИ ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Соляр Н. А., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Бойко Р. В.
Львівський торговельно-економічний університет
Виплати працівникам – це всі форми компенсації, що їх надає суб’єкт
господарювання в обмін на послуги, надані працівникам. Що стосується послуг
працівника, то він може їх надавати протягом повного чи неповного робочого дня, на
основі постійної, періодичної чи тимчасової зайнятості.
Виплати працівникам відповідно до П(С)БО № 26 поділяються на п’ять груп:
– поточні виплати (обов’язковість їх сплати протягом 12 місяців після закінчення
періоду виконання);
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– виплати при звільнені;
– виплати по закінченню трудової діяльності;
– виплати інструментами власного капіталу підприємства;
– інші довгострокові виплати [1].
Заробітна плата складається з основної, додаткової заробітної плати та інших
заохочувальних та компенсаційних виплат. Відповідно до Закону України «Про оплату
праці» основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно до
встановлених норм праці (норм часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки) [2].
Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для
робітників та посадових окладів для службовців. Крім вказаних видів заробітку, до
фонду основної заробітної плати включаються також суми процентних або комісійних
нарахувань залежно від обсягу прибутків, отриманих від реалізації продукції (робіт,
послуг), в тих випадках, коли вони є основною заробітною платою; суми авторського
гонорару працівникам мистецтва, редакцій газет, журналів, телеграфного агентства,
видавництва, радіо, телебачення й інших підприємств і оплата їх праці, яка здійснюється
за ставками (розцінками) авторської винагороди, нарахованої на даному підприємстві.
Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад встановлені норми, за трудові
успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. До фонду додаткової заробітної
плати входять доплати, надбавки, гарантійні й компенсаційні виплати, передбачені
чинним законодавством, премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій.
Наприклад, надбавки за кваліфікаційну майстерність, за знання іноземної мови, за
класність водіям, бригадирам за керівництво бригадою, персональні надбавки за роботу
в шкідливих умовах праці; премії за виконання і перевиконання виробничих завдань, за
виконання акордних завдань у строк, за зменшення простоїв обладнання; винагороди за
вислугу років, оплата разових робіт на підприємстві; оплата праці студентів під час
проходження практики; оплата за роботу у вихідні й святкові дні; витрати, пов'язані з
оплатою житла працівникам підприємства тощо [2].
Згідно з П(С)БО 26 виплати за невідпрацьований час, що не підлягають
накопиченню, - виплати за невідпрацьований час, право на які не поширюється на
майбутні періоди [1]. До них належить оплата щорічних відпусток, а також навчальних
відпусток, додаткових відпусток працівникам, які мають дітей, оплата перших 5 днів
допомоги з тимчасової непрацездатності, фактично невідпрацьованого часу відповідно
до ст. 51 КЗпП (виплати працівникам, зайнятим на роботах зі скороченою тривалістю
робочого часу) [3].
Таким чином, усі види виплати працівникам сформульовані у П(С)БО 26 «Виплати
працівникам», до яких відносять: поточні виплати працівникам, виплати при звільненні,
виплати після закінчення трудової діяльності, виплати інструментами власного капіталу,
інші довгострокові виплати. Питома вага поточних виплат на підприємствах будь-якої
форми власності є найбільшою.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ
Софілканич Д. В., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Бойко Р. В.
Львівський торговельно-економічний університет
Дослідження літературних джерел дають змогу дійти до висновку, що вчені по
різному визначають трактування терміну товарних запасів та представляють їх як
матеріальні ресурси або як предмети праці.
Запаси є оборотними активами, тому що можуть бути перетворені на грошові
кошти протягом одного року або операційного циклу. До матеріальних оборотних
засобів в сільськогосподарських підприємствах відносять дві групи: виробничі запаси і
сільськогосподарська продукція [1, c. 190].
До запасів відносяться предмети праці, готова продукція, незавершене
виробництво, малоцінні предмети і предмети, що швидко зношуються та товари [2].
Матеріальні запаси – це товарно-матеріальні цінності, призначені для
використання, але які тимчасово не використовуються, очікуючи надходження в процес
виробничого споживання [3, c. 262].
Предмети праці – це складові (елементи) процесу виробництва, без яких не
відбувається ні виготовлення продукції, ні виконання робіт, ні надання послуг. На
відміну від засобів праці (основних засобів), предмети праці беруть участь у процесі
виробництва один раз і повністю, протягом одного робочого періоду, переносять свою
вартість на продукти праці [4, с. 34-35].
З огляду на це, віднесення до складу матеріальних ресурсів предметів споживання
правомірне лише тоді, коли вони як готова продукція стають предметами праці в процесі
розподілу постачальницько-збутовими організаціями. Поняття «предмети праці» не
вичерпується матеріальними ресурсами. Крім сировини і матеріалів до предметів праці
традиційно відносили напівфабрикати і незавершене виробництво. Напівфабрикати є
власного виробництва (закінчені обробкою в якому-небудь цеху чи підрозділі та
призначені для подальшої обробки в інших цехах цього підприємства) і куповані, які
пройшли певні стадії обробки на інших підприємствах і входять до складу виробів у
цьому ж виробництві без жодних змін і додаткової обробки. До незавершеного
виробництва відносять предмети праці, витрачені на виробництво продукту, процес
виготовлення, яких не закінчено. Матеріальні ресурси належать до предметів праці, які в
процесі виробництва, зазнали зміни і в силу цього стали його продуктами, що призначені
для подальшого використання. Виходячи з цих позицій, ґрунтовним є віднесення до
матеріальних ресурсів таких елементів, як виробничі запаси. Отже, матеріальні ресурси є
предметами праці, які ще не пройшли обробки на цьому підприємстві, і за способом
перенесення вартості на готовий продукт належать до оборотних засобів. Поняття
«матеріальні цінності» ширше ніж поняття «матеріальні ресурси», оскільки до складу
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матеріальних цінностей традиційно входили МШП, і за способом перенесення своєї
вартості на вироблений продукт належать не до предметів, а до засобів праці.
Товарні запаси є складовою оборотних активів торговельних підприємств та
входять до матеріальних ресурсів. Термін «актив» у сучасному розумінні введений у
вітчизняну економічну теорію та практику із затвердженням П(С)БО.
Таким чином, на підставі дослідження економічної сутності запасів як елемента
ресурсів торговельних підприємств, можна зробити висновки, що на макрорівні їх
економічне значення полягає в необхідності забезпечення безперервності процесу
розширеного відтворення, оскільки з об’єктивних причин можливе виникнення
періодичної невідповідності у часі і просторі між попитом та пропозицією на певні види
запасів. До причин невідповідності відносяться: неспівпадання ритму споживання та
сезонність продажів. Основними критеріями визнання товарних запасів є очікування
економічної вигоди від їх використання, можливість контролю підприємства над ними в
результаті минулих подій та можливість їх достовірної оцінки. Зазначені критерії
використовуються в міжнародній практиці. У науковій економічній літературі термін
«запаси» трактується з різних точок зору. Так, під запасами визначаються «всі товарноматеріальні цінності, якими підприємство володіє на певну дату, незалежно від місця їх
знаходження».
Отже, в основі даного визначення лежить право власності на запаси, що поєднує в
собі такі обов’язкові елементи як володіння, користування та розпорядження ними.
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ЗВІТНІСТЬ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Хмель Н. Т., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Чік М. Ю.
Львівський торговельно-економічний університет
Види звітності прямо залежать від видів обліку, які ведуться на підприємстві. Ними,
зокрема, можуть бути:
 фінансовий облік, який забезпечує бухгалтерське оформлення і реєстрацію
господарських операцій, узагальнення інформації на рахунках і в регістрах обліку,
ведення зведеного обліку і складання фінансової звітності, забезпечує контроль за
використанням ресурсів у процесі господарської діяльності, а також забезпечує
інформацією зовнішніх і внутрішніх користувачів:
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 управлінський облік – це процес одержання, вимірювання, накопичення, аналізу,
підготовки, інтерпретації та передачі інформації, що використовується управлінською
ланкою для планування, оцінки та контролю всередині підприємства;
 оперативний – облік окремих господарських і технологічних операцій для
оперативного керівництва;
 статистичний – вивчення масових і окремих типових господарських операцій та
соціально-суспільних явищ.
Впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в Україні –
питання часу. Вже сьогодні Міністерство фінансів України поступово вносить зміни до
Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, наближуючи їх до
міжнародних та зменшуючи прогалину між вітчизняною системою обліку та
загальноприйнятою європейською.
Інтеграційні процеси в Європі та інших частинах світу призводять до поступової
уніфікації документообігу в цих країнах, у тому числі фінансового. Якість
бухгалтерського обліку і стан професійності аудиту може впливати на економічне
процвітання підприємства.
Сьогодні завдяки спільним зусиллям розвинутих країн поступово створюється
уніфікована система бухгалтерського обліку. Тому МСФЗ на сьогодні є
найперспективнішою системою обліку в напрямку масового застосування, введення та
використання підприємствами різних розвинутих країн світу.
У Вірменії та Грузії Міжнародні стандарти фінансової звітності прийнято повністю
і бухгалтерський облік розвивається на основі саморегулювання. Від компаній на
законодавчому рівні вимагається надання фінансових звітів відповідно до міжнародних
принципів бухгалтерського обліку.
При аналізі МСФЗ слід зазначити, що це гнучка, мобільна система, яка має
позитивний вплив на якісні принципи українського обліку і у вдосконаленні
національного бухгалтерського обліку та фінансової звітності й інтеграції держави у
світове співтовариство.
Міжнародний бухгалтерський облік, на відміну від українського, протягом багатьох
років обслуговував іншу господарську систему, а саме ринкову. Відомо, що в ринковій
економіці діяльність підприємств спрямована на отримання прибутку та збагачення
власників підприємств, тому і ведення бухгалтерського обліку здійснюється, насамперед,
в інтересах власників підприємств.
За результатами порівняння найбільш розповсюджених у світовій практиці способів
складання фінансової звітності за МСФЗ метод трансформації є пріоритетним з точки
зору його ефективності. У процесі наближення норм національних положень та вимог
міжнародних стандартів обсяги трансформації будуть зменшуватися.
Дана методика трансформації фінансової звітності за вимогами МСФЗ передбачає
використання шаблонів Журналу реєстрації коригувань, Журналу реєстрації
рекласифікації статей фінансової звітності, Трансформаційного балансу.
Реформа бухгалтерського обліку неможлива без серйозних коректив в
законодавстві, передусім в податковому і цивільному. Український бухгалтерський облік
традиційно орієнтований на податкове законодавство, тому виникає проблема
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необхідності ведення обліку одночасно для податкових органів і для цілей фінансового
ринку. Це зайвий раз доводить, що реформування системи бухгалтерського обліку
повинно здійснюватися в комплексі з відповідними змінами в суміжних галузях
законодавства.
Сьогодні дана тема викликає значний практичний інтерес, оскільки, за умови
наближення податкового законодавства передусім до вимог національних стандартів
бухгалтерського обліку та, згодом, приведенням їх до норм міжнародних стандартів, її
вирішення дасть змогу спростити процедуру адміністрування податків, підвищити якість
прогнозування податкових надходжень, встановити прозорі правила оподаткування
тощо.
Розглядаючи роль управлінського обліку, потрібно відмітити, що історично він
часто мав другорядне значення після фінансового обліку. Однак розширення
підприємств, зміни в технологіях, державне регулювання, а також підвищення
освітнього рівня менеджерів за останні десятиріччя прискорили розвиток управлінського
обліку і призвели до широкого визнання його як спеціальної області дослідження .
Саме тому впровадження управлінського обліку на підприємствах є необхідною
передумовою їх успішної роботи, створення оптимальної ринкової інфраструктури, виживання
підприємств в умовах вільної конкуренції та зростання їх економічного потенціалу.
Отже, управлінський облік є інструментом управління діяльністю підприємства,
об'єднуючи практично всі функції управління – облік, планування, координацію,
контроль, аналіз, прийняття рішень.
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АНАЛІЗ ЗМІН, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ СКЛАДАННЯ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Шпектрова Л. Б., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Калайтан Т. В.
Львівський торговельно-економічний університет
Міністерство фінансів України протягом 2019р. ухвалило низку очікуваних змін до
своїх нормативно-правових актів, які стосуються фінансової звітності й бухгалтерського
обліку суб’єктів малого підприємництва. Серед них важливим є Наказ Міністерства
фінансів України від 31.05.2019р. №226 «Про затвердження Змін до деяких нормативноправових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» [1]. Головні
нововведення полягають в уточненні категорій підприємств, для яких установлюється
скорочена за показниками фінансова звітність, чіткому закріпленні для них права вибору
між скороченою та повною фінансовою звітністю, а також у відображенні малими
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підприємствами в балансі нематеріальних активів, як того вимагає Директива ЄС
№2013/34/ЄС [2]. Стисло проаналізуймо головні новації.
Зазначимо, що відповідно до Закону України від 05.10.2017 № 2164-VIII [3] було
внесено зміни до профільного Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні», які стосуються класифікації підприємств для цілей складання
фінансової звітності. Тепер вона «вбудована» до самого Закону «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні». Ця градація передбачає розподіл усіх
підприємств (крім бюджетних установ) на мікро, малі, середні та великі. Належність до
тієї або іншої групи визначатимуть, орієнтуючись на три критерія (а не два, як раніше):
1) балансову вартість активів, 2) чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг), 3) середня кількість працівників. При цьому задовольняти всім трьом ознакам
зовсім не обов’язково. Для віднесення підприємства до певної категорії досить, щоб
показники його фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідали одночасно
щонайменше двом критеріям (у табл.1).
Таблиця 1
Класифікація підприємств для складання фінансової звітності*
Критерії
Балансова вартість
активів
Чистий дохід від
реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
Середня кількість
працівників

Категорія підприємства (крім бюджетних установ)
мікро-

мале

середнє

велике

до 350 тис.
євро
до 700 тис.
євро

до 4 млн. євро

до 20 млн. євро

до 8 млн. євро

до 40 млн. євро

понад 20 млн.
євро
понад 40 млн.
євро

до 10 осіб

до 50 осіб

до 250 осіб

понад 250 осіб

*Примітка: складено на основі [3]

Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019р. №226 [1]
суб’єкти малого підприємництва можуть обирати між скороченою та повною
фінансовою звітністю. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий
звіт суб’єкта малого підприємництва» перейменовано у Національне Положення
(стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність» [4]. Оновлений
стандарт серед іншого враховуватиме сучасну облікову класифікацію підприємств,
передбачену Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» [3] і регламентуватиме зміст, форму та порядок заповнення: Фінансової
звітності малого підприємства у складі Балансу (форма № 1-м) та Звіту про фінансові
результати (форма № 2-м), Фінансової звітності мікропідприємства, яка включає Баланс
(форма № 1-мс) та Звіт про фінансові результати (форма № 2-мс).
Згідно до змін Фінансовий звіт малого підприємства призначено для: малих
підприємств, які визнані такими відповідно до Закону «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні». (крім юридичних осіб — платників єдиного податку 3
групи); представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності.
Фінансовий звіт мікропідприємств складають: мікропідприємства, які визнані
такими відповідно до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
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Україні»; підприємства, які ведуть спрощений облік доходів і витрат згідно з податковим
законодавством, тобто юридичні особи — платники єдиного податку 3 групи;
непідприємницькі товариства.
Як і раніше, норми НП(С)БО 25 [4] та відповідну спрощену фінансову звітність не
можуть застосовувати підприємства, які згідно із законодавством складають фінансову
звітність за МСФЗ. Вони використовують повноформатну фінансову звітність,
передбачену НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [5].
Своєю чергою, для всіх перелічених вище суб’єктів звітування —
мікропідприємства, малі підприємства, непідприємницькі товариства, представництва
іноземних суб’єктів господарської діяльності й підприємства, які ведуть спрощений
бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, —
закріпили право вибору форми складання фінансової звітності. За загальним правилом
вони складають скорочену за показниками фінансову звітність у складі Балансу і Звіту
про фінансові результати, передбачену НП(С)БО 25. Водночас їм надано право
самостійно визначати доцільність складання фінансової звітності за формами,
передбаченими НП(С)БО 1 [5, п.2 р.ІІ]. Таким чином фактично Міністерство фінансів
легітимізує подекуди існуючу практику подання малими підприємствами не скороченої,
а загальної фінансової звітності.
Список використаних джерел:
1. Наказ Міністерства фінансів України від 31.05.2019р. №226 «Про затвердження Змін до деяких
нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку»: [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0685-19
2. Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС «Про щорічну фінансову звітність, консолідовану
фінансову звітність та пов’язану звітність певних типів підприємств» від 26.06.2013 р. № 2013/34/ЄС// Офіційний
вісник ЄС. – L 182. – 29 червня 2013 р. – С. 19–76.
3. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» від 05.10.2017 № 2164-VIII: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua
/laws/show/2164-19.
4. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність», затв.
Наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39 (з наступними зміна і доповненнями) : [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0685-19
5. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
затв. Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73 (з наступними зміна і доповненнями) :
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ОСНОВНІ ЗАСОБИ»,
ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА
Яцканич В. В., магістр,
спеціальність «Облік і оподаткування»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Воронко О. С.
Львівський торговельно-економічний університет
Основні засоби є важливою і невід’ємною складовою фінансово-господарської
діяльності будь-якого підприємства. Варто зауважити, що поняття «основні засоби»
стали розглядати як окрему економічну категорію на сучасному етапі економічного
розвитку. В працях економістів-класиків розглядали лише категорію капіталу, до якої, як
одну із складових, включали об’єкти необоротних активів.
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Першим вченим, який виділив поняття «основний капітал», а також розглядав його
як частину капіталу, був А. Сміт, який у своїй праці «Дослідження про природу і
причини багатства народів» (1776 р.) досліджував природу капіталу, його
нагромадження і застосування. Він вперше застосував терміни основний та оборотний
капітал. До основного капіталу А. Сміт відносив машини та різноманітні знаряддя праці,
промислові і торгівельні будівлі, будівлі на фермах, склади, «поліпшення землі»
(розчищення, осушення, удобрення), та інші предмети, які, залишаючись у незмінній
натурально-речовій формі, приносили дохід. Окрім того, він зазначав, що основний
капітал у обігу не знаходиться, так як увесь час знаходиться у власності однієї людини, а
прибуток він приносить тільки за допомогою оборотного капіталу [1].
Д. Рікардо вважав, що у основі поділу капіталу на основний та оборотний лежить
термін корисного використання цих частин капіталу. Він зазначав, що один і той же вид
капіталу може виступати як основний або як оборотний в залежності від галузі, де він
задіяний [2].
Дж. С. Міль чіткіше наголосив на багаторазовій участі основного капіталу у
виробництві продукції: «… значна частина капіталу, втілена в знаряддях виробництва,
що відрізняються більш-менш тривалим існуванням, яка задіяна у виробництві, не
виключається з нього, а залишається в ньому, при чому функція цієї частини капіталу не
вичерпується одноразовим ужитком». До цього розряду капіталу відносяться будинки,
машини й усі або велика частина предметів, іменованих приладами або інструментами.
Довговічність деяких із них дуже значна, і їхнє існування як знарядь виробництва
подовжується багаторазовим повторенням виробничих операцій. Капітал, що існує в
будь-яких із таких довговічних форм і дохід від якого надходить протягом тривалого
періоду, називається основним капіталом». Як ми бачимо, Дж. С.Міль виділив такі
критерії визнання основного капіталу, як довготривале існування, багаторазова участь у
виробництві, а також отримання доходу від використання основного капіталу на протязі
тривалого проміжку часу.
Першим, хто дав досить глибоке для XVIII сторіччя визначення капіталу був
фізіократ Ф. Кене. Розглядаючи капітал в уречевленій формі, економіст писав про те, що
останній – це не гроші, а ті засоби виробництва, за допомогою яких створюється «чистий
продукт» [3]. Він започаткував поділ капіталу на основний і оборотний.
У бухгалтерському обліку засоби праці виділено в окремий об’єкт обліку, який має
назву «основні засоби». Відповідно до П(С)БО 7 основні засоби – це матеріальні активи,
які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або
постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення
адміністративних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації)
яких становить більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) [4].
Поряд із тим у Міжнародному стандарті бухгалтерського обліку (IAS) 16 міститься
визначення: основні засоби це матеріальні об’єкти, які утримують задля використання у
виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг, для надання в оренду іншим або
для адміністративних цілей; використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше
одного звітного періоду.
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ПКУ пп. 14.1.138 ст. 14 наводиться наступне визначення основних засобів матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування
ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, бібліотечних і
архівних фондів, матеріальних активів, автомобільних доріг загального користування,
вартість яких не перевищує 6000 гривень, невиробничих основних засобів та
нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у
господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 6000 гривень та
поступово зменшується у зв'язку із фізичним або моральним зносом і очікуваний строк
корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить
понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік) [5].
Таким чином, можна зазначити, що визначення поняття «основні засоби» у
нормативно-правових актах України, які регулюють їх бухгалтерський облік, призводять
до деякої плутанини щодо розуміння їх сутності, оскільки при встановленні критеріїв
віднесення об’єкту до основних засобів перевага надається їх призначенню. В той же час
норми податкового законодавства акцентують увагу на особливостях визнання об’єкту
основних засобів активом, тобто лише у тому випадку, коли його застосування
відбувається виключно «для використання у господарській діяльності платника
податку».
Ми вважаємо, що адаптація національних стандартів бухгалтерського обліку до
міжнародних зумовлює те, що наведені у національному та міжнародному стандартах
поняття основних засобів співпадають за усіма ключовими критеріями їх визнання. На
жаль, така ідентичність існує тільки у площині бухгалтерського обліку основних засобів.
В той час як органи фіскальної служби при ідентифікації об’єкта основних засобів
дотримуються норм Податкового кодексу України.
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