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МОНІТОРИНГ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ЕКОНОМІКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
В сучасних умовах основний акцент у формуванні економічної політики,
щодо пошуку збалансованої моделі сталого розвитку територій та розробки
ефективної концепції їх розвитку, перенесено на діагностику фінансової
стабільності національної економіки. Діагностика кризи є важливим елементом
антикризового управління, суттєвим чинником його ефективності. Процес
діагностики неможливий без визначення системи критеріїв, здатних адекватно
відобразити специфіку конкретного об’єкта з урахуванням найбільш суттєвих
чинників впливу на нього в той чи інший період часу. Негативні наслідки
світової кризи призвели до загострення соціально-економічних проблем, які
стали актуальними не лише для інших країн світу, а і для України.
Це зумовлює потребу в розробленні вітчизняної моделі аналізу схильності
національної економіки до кризи, яка б враховувала галузеву специфіку, стадії
розвитку кризи, поточні результати діяльності, давала точну та об’єктивну
оцінку кризового стану, на основі розрахунку ключових індикаторів і показників.
Серед відомих методик дослідимо наступні:
1. Якісний аналіз - підхід, який передбачає графічне зіставлення динаміки
фундаментальних економічних показників в період перед фінансовою кризою і
в спокійному стані і розрахунок деяких статистичних індикаторів, що
характеризують динаміку часових рядів індикаторів-передвісників фінансової
нестабільності.
2. Економетричне моделювання - підхід, при якому будуються регресійні
моделі, що дозволяють оцінити взаємозв’язок показників з ймовірністю настання
фінансової кризи в майбутньому.
3. Непараметричні оцінки - підхід, при якому розробляються різні числові
характеристики, що дозволяють завчасно виявляти вразливість економіки країни
до фінансової кризи: побудова граничних значень індикаторів-передвісників
фінансової кризи на основі різних критеріїв, а також розробка зведених індексів
фінансової стабільності.
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Економічні індикатори за своєю природою (послідовністю змін в
макроекономічній системі) можна розділити на три великі групи :Випереджальні
індикатори. Складний індекс випереджальних індикаторів складається з 11 рядів
вимірювань коригування маржинальної зайнятості; капітальних вкладень;
інвестицій у товарно-матеріальні запаси; прибутковості; грошових і фінансових
потоків.
1. Індикатори збігу. Складний індекс індикаторів збігу складається з 4 рядів,
в яких враховуються зайнятість, особистий дохід, промислове виробництво і
реалізація продукції. Максимально високі і максимально низькі значення цих
рядів в основному збігалися з загальними тенденціями в економіці.
2. Запізнілі індикатори. Складний індекс запізнілих індикаторів складається
з 7 рядів, в яких враховуються зайнятість, товарно-матеріальні запаси,
прибутковість, умови фінансового ринку. Максимально високі і максимально
низькі значення цих рядів в основному мали місце пізніше, ніж піки і спади
відповідного циклу ділової активності, тому їх пов’язують з деякою інерцією або
адаптивними очікуваннями. Кожен показник може бути зарахований до тієї чи
іншої групи, однак ступінь кореляції різних показників по відношенню до етапу
розвитку економічного циклу може бути різною Застосування випереджаючих
індикаторів, індикаторів збігу та запізнілих індикаторів є доцільним при
формування методичного підходу до оцінки кризовості національної економіки.
Адже відомо, що несвоєчасність та невідповідність заходів економічної політики
держави може істотно збільшити глибину спаду і «затримати» вихід економіки з
кризи.
У загальносвітовому масштабі найвідомішим і найбільш досліджуваним
еквівалентом є індекс випереджаючих показників (СИТ) . На основі економічної
інформації, що надходить з країн-членів даної організації, розраховується індекс
СО з метою прогнозування майбутнього промислового виробництва в окремих
державах і регіонах. Протягом багатьох років індекс СО зарекомендував себе в
якості ефективної системи раннього оповіщення, здатної передбачати піки і
провали кривої економічної активності приблизно за 9 місяців до настання кризи.
В якості компонентів складеного індексу використовуються фінансові
показники. При визначенні загального складеного індексу випереджаючих
показників використовується близько 160 компонентів. До числа найбільш
поширених: входять курси акцій, дозвіл на будівництво, дані грошової системи
та замовлення на виробництво. На кожну країну припадає від 5 до 11 показників.
Потім для кожної з країн, а також для кожного з регіонів підраховується свій
щомісячний індекс.
Отже робимо висновки, що останні краш-тести випереджальних індексів
показали, що більшість з них не зможуть вказати на симптоми нової фінансової
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кризи через плутанину методології та неперіодичності виходу з кризових
ситуацій. Це потребує формування нових методичних підходів до діагностики
кризовості національної економіки.
Використання зведеного випереджаючого індексу (СИТ) ОЕСР вважаємо за
доцільне при формуванні методичного підходу до оцінки кризовості
національної економіки, однак необхідно здійснювати і розрахунок потенціалу
національної економіки щодо стійкості до виникнення кризи та розрахунок
реальних та запізнілих індикаторів.
Список використаних джерел:
1. Балдін К.В., Бистров О.Ф., Рукосуєв. А.В. Антикризове управління навч.
посіб. K.: Дашков і К, 2005. 316 с. 11.
2. Сидоренко О. Ю. Окремі підходи до відбору та використання індикаторівпередвісників фінансової нестабільності Вісник Університету банківської
справи Національного банку України. 2011. №3 (12). С. 6-10.
Блащук Р.В.,
спеціальність «Менеджмент», ІІІ курс
Вишнянський коледж
Львівського національного аграрного університету
Науковий керівник - спеціаліст вищої категорії
викладач-методист Роздайбіда Н.М
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
На сучасному етапі розвиток економіки України залежить від розвитку
агропромислового
сектору
як
пріоритетної
сфери
забезпечення
конкурентоспроможності національної економіки. Потенціал розвитку аграрної
сфери економіки України визначається сприятливими природними умовами,
зростаючим попитом на продовольство у світі і посиленням ролі аграрного
виробництва у країні. Все це підкреслює важливість розвитку аграрних
підприємств за допомогою посилення інвестиційної діяльності.
Інвестиційна діяльність підприємства являє собою послідовну,
цілеспрямовану діяльність, що полягає у капіталізації об'єктів власності, у
формуванні і використанні інвестиційних ресурсів, регулюванні процесів
інвестування і міжнародного руху інвестицій та інвестиційних товарів, створенні
відповідного інвестиційного клімату і має на меті одержання прибутку чи
визначеного соціального ефекту.
Важливим етапом інвестиційної діяльності є оцінка інвестиційної
привабливості підприємств, яка являє собою сукупність характеристик які в сумі
показують, наскільки ефективно буде вкладати кошти в подальший розвиток
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підприємства. В основному це поняття направлене на те, щоб інвестор зміг
оцінити наскільки вигідно вкладати капітал в інвестиційний проект.
Інвестиційна привабливість – це набір фінансово-економічних показників
які визначають оцінку зовнішнього середовища, рівень позиціонування на ринку
та потенціал отриманого в кінці результату.[1]
Економісти стверджують, що єдиного методу визначення інвестиційної
привабливості підприємства не існує. Для кожного проекту потрібен
індивідуальний спосіб аналізу інвестиційної привабливості. Оцінка можлива
різними методиками, які ґрунтуються на використанні відповідних показників і
аналізованих факторах.[2]
На сьогодні багато фірм знаходяться в жорсткій конкуренції за отримання
додаткового капіталу для розвитку майбутнього проекту. В основному
вкладають гроші в проект, який ретельно розроблений і де інвестор чітко може
побачити повну картину доходів. Тому варто розробити звіт з фінансовими
показниками, де будуть враховані всі нюанси.
Оцінка інвестиційної привабливості підприємства здійснюється шляхом
розрахунку господарського стану підприємства та використовує фінансові
показники. До складу цих показників входять:
 ліквідність – показує, наскільки швидко підприємство може перетворити
свої активи в грошові кошти в разі необхідності;
 майновий стан – відображає частку оборотних і необоротних коштів в
спільному майні підприємства;
 ділова активність – показник характеризує всі фінансові процеси на
підприємстві, від яких в свою чергу залежить прибуток підприємства;
 фінансова залежність – показує залежність підприємства від зовнішніх
джерел фінансування і чи можливе функціонування без додаткових засобів;
 рентабельність – відображає ефективність використання підприємством
своїх фінансових можливостей.[3]
Важливим критерієм у прийнятті інвестиційного рішення є факт ризику і
його наслідки. Ризики інвестиційної діяльності - це імовірність отримати
відмінний від очікуваного результат інвестиційної діяльності внаслідок дії
різних чинників. Під очікуваним результатом мається на увазі отримання доходів
або досягнення певного соціального, технологічного, інформаційного,
інноваційного та інших ефектів.
Ризики можуть бути різними: зниження доходу, зміни політики
ціноутворення, зміни кон’юнктури ринку, підвищення рівня конкуренції, втрата
ліквідності, невиконання зобов’язань та інше.
Для нейтралізації негативного впливу ризику на інвестиційну діяльність
підприємств потрібно застосовувати ризик-менеджмент, який включає в себе
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стратегію і тактику управління. Стратегія дозволяє сконцентрувати зусилля на
варіантах рішення. Завданням тактики управління є вибір оптимального рішення
і найбільш прийнятних у даній господарській ситуації методів і прийомів
управління. Об'єктом управління в ризик-менеджменті є ризик, ризикові
вкладення капіталу і економічні відносини між господарюючими суб'єктами в
процесі реалізації ризику.[4]
Отже, для забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки
необхідно створити умови для підвищення рівня інвестиційної привабливості
окремих підприємств та розробляти обґрунтовану стратегію управління
інвестиційною діяльністю.
Список використаних джерел:
1. Про інвестиції. Все про інвестиційну діяльність, кредити та фінанси. Ел.
ресурс http://xn----dtbjmwegiok9b3mho.xn--j1amh/
2. Михайлов А. М. Методичні підходи та система показників визначення
інвестиційного клімату в аграрному секторі економіки. Економіка АПК. 2016.
№ 12. С. 76-82.
3. Інвестиційна привабливість аграрного сектору України: регіональний
аспект / Мацибора Т.В. // Економіка АПК. - 2018. - № 3 - С. 49
4. https://uk.wikipedia.org/wiki
Галицька Д.Ю.,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування», ІІ курс.
Відокремлений структурний підрозділ «Немішаївський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів і природокористування України»
Науковий керівник – викладач економічних дисциплін, Лісіцька М.Ю.
ПАРАДИГМА АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ
ПАНДЕМІЇ
Сучасний темп життя нинішнього світу має шалений інформаційний потік,
таку насиченість інформації можна описати, як 72 години в добі. Та кількість
інформації, яку отримує сучасна людина за 1 годину, люди в давнину
отримували на протязі кількох років. Ті зміни, які спричинив технічний прогрес
змінили екологічну картину світу, а найпотужнішим доказом про зміни в природі
людина побачила в 2020 році. Коли весь світ зупинився, коли весь світ був
замкнений по домівках, коли всі люди були близькими лише завдяки
технологіям.
Пандемія коронавірусу 2020 року стала передумовою однієї з глобальних
криз світової економіки за останнє століття, порівнянну з найбільш гострим
періодом Великої депресії 1929- 1933 рр. COVID-19 спровокував структурний і
системний колапс традиційної сучасної економічної парадигми.
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Бізнес по всьому світу вимушений пристосовуватися швидше за усі інші
сфери, адже без працюючого підприємницького сектору перемогти пандемію в
принципі неможливо. Підприємства намагаються проводити мінімізацію
виробничих витрат і перебудовувати діючі до кризи бізнес- процеси. При цьому
багато хто з них шукає і знаходить можливість не лише продовжити роботу в
кризових умовах, але ще і допомагати суспільству і державі впоратися з новими
несподіваними викликами.
Виникнення ознак кризового стану на підприємстві спостерігається
залежно від інтенсивності впливу на цей суб’єкт внутрішніх і зовнішніх
чинників.
«Процес протидії та подолання криз не може носити хаотичний характер, він
має бути ретельно структурованим, що дасть змогу оптимізувати використання
ресурсів. Для цього суб’єктом антикризового управління розробляється
антикризова стратегія».
Беручи до уваги тривалість та інтенсивність кризової перебудови, можна
виділити такі типові стратегії для підприємств:
–
реструктуризація;
–
зростання;
–
ліквідація.
Стратегія реструктуризації орієнтована на стабілізацію фінансового
стану кризового суб’єкта з отриманням у перспективі конкурентних переваг.
Стратегія зростання полягає у застосуванні агресивних заходів щодо
поліпшення або посилення конкурентних позицій підприємства, що має
відобразитися у збільшенні ринкової вартості організації. «У часи кризових
нелінійних періодів частіше виникають вікна можливостей, тож сучасні
непрості процеси в країні та світі можуть грати роль не перешкод, а
мотиваторів розвитку» [2].
Міжнародний валютний фонд прогнозує скорочення усієї світової
економіки на 3% в 2020 році і страшніші наслідки, ніж ми спостерігали у період
світової фінансової кризи 2007-2009 років. Очікується, що розвинені економіки
зазнають ще більших втрат на рівні 6,1%, що системно порушить світові
грошові потоки, зупинить активність фінансових ринків і порушить усі
грошовотрансмісійні механізми в арсеналі регуляторів, центральних банків і
великих комерційних фінансових установ [4].
Антикризове управління в умовах пандемії повинно передбачати оцінку
доцільного терміну тривалості режимукарантину з урахуванням усіх виявлених
ризиків та забезпечення відповідної адаптації антикризових заходів, зокрема:
1) створення багаторівневої системи ризик-менеджменту та удосконалення
стратегічного планування і аналізу, як важливих елементів кризового управління
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і прийняття рішень на підприємстві;
2) забезпечення видалених робочих місць для швидкої адаптації на
належному рівні, а саме переведення більшості співробітників в режим
дистанційної роботи із забезпеченням необхідного оснащення;
3) забезпечення необхідної підтримкою, яку можна забезпечити завдяки
децентралізованим цифровим робочим просторам. Цей підхід активізує
колективний інтелектуальний потенціал підприємства й забезпечує працівників
засобами ефективного надання взаємної підтримки в умовах самоорганізації;
4) оперативна підтримка клієнтів і партнерів;
5) збільшення гнучкості організації, додаткові вимоги щодо кібербезпеки.
Отже антикризове управління є функцією менеджменту, яка забезпечує:
уникнення кризових ситуацій; зменшення або ліквідацію наслідків фінансової
кризи на підприємстві; забезпечення належного рівня платоспроможності.
Від ефективності проведення антикризових заходів на підприємствах буде
залежати їх майбутнє існування чи згортання діяльності.
Список використаних джерел:
1. Діденко Є.О., Фесюн А.С. Теоретико-методичні засади антикризового
управління підприємствами. Економіка та держава. 2018. № 11. С. 90–96.
2. Ломійчук В. Навіщо компаніям антикризове управління. URL:
https://nv.ua/ukr/biz/experts/navishcho-kompaniyam-antikrizove-upravlinnya2456597.html
3. Міжнародний досвід подолання економічних наслідків пандемії. URL:
https://eba.com.ua/mizhnarodnyj-dosvid-podolannya-ekonomichnyh-naslidkivpandemiyi
4. Нова велика рецесія. URL: https: // www.rbc.ua/ static/ longread/
helping_hand/ index.html.
Гурська Л.Л.,
Відокремлений структурний підрозділ
«Ірпінський фаховий коледж» Національного університету
біоресурсів і природокористування України»
ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

За умов ринкової економіки діяльність кожного суб’єкта господарювання
спрямована на оптимізацію економічної вигоди, що знаходить відображення у
фінансових результатах. Прогнозування прибутку як абсолютного кінцевого
показника діяльності підприємства дає можливість уникати значних прорахунків
та пов’язаних з ними втрат грошових коштів. З метою нейтралізації ризику
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неприбутковості та підвищення результативності господарської діяльності,
фінансовий стан підприємства потребує постійного аналізу та прогнозування.
Дослідженням окремих аспектів фінансового прогнозування займалися
такі українські вчені, як Бечко П.К., Біла О.Г., Білик М.Д., Буряк Л.Д., Вахович
І.М., Герасимчук З.В., Гузар Б.С., Давиденко Н.М., Колотуха С.М., Кузьмін О.Є.,
Марцин В.С., Непочатенко О.О., Олексів І.Б., Поддєрьогін А.М., Проказа Т.В.,
Ткаченко І.П. та ін. Їх праці є основою для розробки і реалізації нових напрямів
і гнучких методик моделювання економічної діяльності підприємства із
досягненням запланованих фінансових показників.
Прогнозування є важливою з’єднуючою ланкою між теорією і практикою
у всіх галузях життя суспільства. Економічні прогнози, в тому числі і фінансових
результатів, необхідні для визначення шляхів розвитку системи й економічних
ресурсів, що забезпечують його досягнення, для виявлення найбільш імовірних і
економічно ефективних варіантів довгострокових, середньострокових і
поточних планів, обґрунтування основних напрямків економічної і технічної
політики, передбачення наслідків прийнятих рішень і здійснюваних у даний
момент заходів. У сучасних умовах господарювання, прогнозування стає одним
з вирішальних наукових факторів формування стратегії і тактики розвитку
економічних систем як на мікро так і на макрорівнях. Виділяють такі функції
прогнозування: передбачувану – опис можливих перспектив, станів, рішень
проблем майбутнього та вказувальну – власне рішення цих проблем,
використання інформації про майбутнє в цілеспрямованій діяльності [2, с. 56].
Метою прогнозування фінансового стану виступає оцінка перспективного
фінансового стану суб’єкта господарювання. Об’єктом прогнозування являється
фінансовий стан аналізованих підприємств, який характеризується величиною
комплексної бальної оцінки.
Першим етапом є прогнозування доходу (виручки) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг). Ця операція є ключовою і, певною мірою, визначальною
для підготовки проекту фінансових звітів у цілому — прогноз обсягу реалізації
є відправною точкою для розрахунку показників звіту про фінансові результати
та балансу. Другим етапом є підготовка проекту звіту про фінансові результати,
що обумовлено необхідністю розрахунку суми нерозподіленого прибутку, який
залишається у розпорядженні підприємства і може бути реінвестований у
виробництво, тобто спрямований на покриття майбутніх фінансових потреб [3,
с. 24].
Важливість прогнозування фінансового стану полягає, по-перше, в тому,
що за його допомогою можна робити розрахунки різноманітних варіантів
розвитку подій, маючи можливість при цьому порівняти очікувані результати за
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кожним варіантом та вибрати найкращий. По-друге, важливість прогнозування
фінансового стану обумовлюється тим, що воно дозволяє:
– виявити фінансові проблеми, які можуть виникнути у підприємства в
перспективі;
– оцінити фінансовий стан підприємства в майбутньому під впливом
різноманітних факторів;
– визначити можливі перспективні джерела фінансування діяльності
підприємства в плані його розширення, подальшого виживання, боротьби з
неплатоспроможністю;
– визначити найбільш прийнятну структуру капіталу підприємства [1, с. 78].
Інформаційне забезпечення для здійснення прогнозування фінансового
стану представлене аналітичними показниками і коефіцієнтами, сформованими
на базі даних, відображених у фінансовій звітності. Отримання інформації про
майбутнє, передбачення можливих або бажаних змін фінансових результатів
сучасних підприємств є необхідним елементом формування їх ринкової стратегії.
Прогнозування виступає основою розробки довготермінових та середньотермінових прогнозів щодо економічного стану підприємства в цілому та його
окремих структурних підрозділів. Необхідність прогнозування прибутку,
рентабельності, норми прибутку обумовлена тим, що через часті зміни ринкової
ситуації без прогнозу показників фінансових результатів підприємство не зможе
якісно планувати розвиток матеріально-технічної бази, свої витратні статті,
віддача яких не співпадає в часі з їх здійсненням. Також прогнозування надає
можливість отримання науково-обґрунтованого висновку про їх можливі
фінансові результати, термін досягнення бажаних результатів або навпаки –
застерегти про небажані зміни та необхідність прийняття певних коригуючих
рішень.
Таким чином, ретельний прогноз фінансових результатів діяльності
підприємства та всебічна оцінка отриманих даних є основою для подальшого
розвитку та розширення його фінансово-господарської діяльності. На основі
прогнозних показників рентабельності, платоспроможності, ліквідності,
раціонального розміщення оборотних та необоротних активів, підприємство
формує подальшу стратегію розвитку, що дозволить уникнути значних втрат та
підвищити його конкурентоспроможність.
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АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Кризи сучасності є наслідком прояву локальних управлінських або
фінансових помилок. Подолання наслідків економічної кризи та її наслідків на
будь-якому підприємстві і в будь-якій державі є, на сьогоднішній день, актуальне
економічне завдання.
Кризові явища впливають безпосередньо на конкурентоспроможність
підприємств.
Антикризове
управління
в
системі
забезпечення
конкурентоспроможності підприємства передбачає усвідомлену спробу
конструювання майбутнього підставі вивчення факторів невизначеності і
урахування різноманітних ризиків.
Антикризове управління необхідно віднести до одного з видів управління.
Кожне підприємство формує власну антикризову систему, що реалізується
на певних рівнях: як інформаційна система про стан і потенційні можливості
об’єкта дослідження; як частина системи управління – набір динамічно
функціонуючих методик стратегічного аналізу; як структуроутворюючий
елемент підприємства.
В сучасних умовах господарювання, які характеризуються складністю
виробничих і управлінських процесів, підвищеною нестабільністю зовнішнього
середовища і глобалізацією, важливе місце займає стратегічне управління
підприємством. Антикризове управління потребує адаптації пропонованих
механізмів до впровадження у конкретне підприємство з урахуванням його
індивідуальних особливостей. Системний підхід оцінювання стійкості, як
здатність самої системи повертатися в стан рівноваги при впливі на неї факторів
зовнішнього середовища, а також чинити опір процесам деградації і
забезпечувати існування умовах стохастичних змін зовнішнього середовища.
Як відомо процес прийняття рішень припускає наявність достатньо повної і
правильної інформації. Ця інформація включає проінформованість:
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- про наявність і величину попиту на товари і послуги, на капітал;
- про фінансову стійкість і платоспроможність клієнтів, партнерів,
конкурентів;
- про ціни, курси, тарифи, дивіденди; про можливості устаткування і нової
техніки;
- про позицію, образ дій і можливих рішень конкурентів і ін.
Однак на практиці така інформація часто буває різнорідною, різноякісною,
неповною чи перекрученою. Кризові явища унеможливлюють розвиток
підприємницької
діяльності
підприємства
і
відповідно
його
конкурентоспроможність. Конкурентоспроможність повина відповідати
фінансово-господарським параметрам навколишнього середовища, що є
проблематичним в періоди кризи. У глибинних причинах кризи, що суттєво
впливають на конкурентноспроможність підприємства, лежать певні фактори:
зовнішні (не залежать від діяльності підприємства); внутрішні (залежні від
діяльності підприємства).
Зовнішні фактори виникнення кризи рекомендовано класифікувати на:
соціально - економічні фактори загального розвитку країни; ринкові фактори;
інші зовнішні фактори.
Внутрішні фактори виникнення кризи: управлінські, виробничі, ринкові .
Можна стверджувати, підґрунтям забезпечення конкурентоспроможності в
умовах кризових явищ є діагностика і відповідне антикризове управління. Таке
управління передбачає ряд етапів які розкривають його сутність і механізм
реалізації: досліджується фінансовий стан підприємства .
Доцільно виділити основні принципи, на яких ґрунтується система
антикризового управління – це рання діагностика кризових явищ у фінансовій
діяльності підприємства, терміновість реагування на різні кризові явища,
адекватність реагування підприємства на ступінь реальної загрози його
фінансовому добробуту, а також повна реалізація внутрішнього потенціалу для
виходу з кризи.
Прийняття превентивних заходів щодо запобігання кризових явищ
підприємства є найбільш економічним напрямом антикризового управління, що
забезпечує найбільший ефект (у вигляді зниження майбутніх витрат) на одиницю
витрачених в цих цілях фінансових ресурсів.
Підсумовуючи,
можна
зазначити,
що
система
забезпечення
конкурентоспроможності має базуватись на: моніторингу внутрішніх та
зовнішніх збурень; проведенні діагностики економіко-виробничих процесів
спеціальними методами, притаманними антикризовому управлінню; реалізації
заходів та оцінюванні конкурентного статусу підприємства; застосування щодо
забезпечення конкурентоспроможності в умовах кризових явищ. Антикризові
17

управлінські впливи формуються по ініціативи безлічі суб'єктів, розподілені
серед його носіїв і потребують консолідації, коли існує ймовірність виявлення
фінансової неспроможності господарюючого суб'єкта.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ НА ТОВАРНИХ БІРЖАХ
Однією з головних класичних функцій товарної біржі є формування
ринкових цін на основі поточного співвідношення попиту і пропозиції. На біржі
формується біржова ціна товару, яка стає індикатором внутрішніх та світових
цін. Виявлення цін на біржових торгах дає можливість сільськогосподарським
виробникам планувати своє виробництво, передбачати ринкові тенденції, а
уряду – приймати відповідні політичні рішення щодо сільського господарства [3,
с.41].
Біржовий товарний ринок в Україні існує досить тривалий період часу, але
він так і не став вагомою частиною ринкової системи країни, зокрема
повноцінною складовою системи збуту сільськогосподарської продукції.
Загальновідомо, що українські виробники сільськогосподарської продукції
в більшості випадків сприймають товарну біржу як додатковий посередник у
системі збуту аграрної продукції. Навіть держава на біржах практично не торгує,
що, у свою чергу, призводить до того, що сформована на біржових торгах ціна
на сільгосппродукцію може бути піддана випадковим коливанням [4].
Підтримуємо позицію С. В. Майстро, який наголошує, що держава,
насамперед, повинна сама стати активним гравцем на біржовому аграрному
ринку шляхом:
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– закупівлі сільгосппродукції для державних потреб та її реалізації з
державних ресурсів і державного резерву тільки через біржу;
– закупівлі й продажу сільгосппродукції в (або з) регіональний резерв й
поставки з нього матеріально-технічних ресурсів тільки через біржі;
– продажу через біржовий ринок сільськогосподарської продукції й
продовольства, що надходять у рахунок погашення податкової заборгованості
[2].
Підвищення ефективності системи збуту сільськогосподарської продукції
на біржовому ринку України можливе за умови розробки та упровадження
економіко-математичного алгоритму формування цін на продукцію. При цьому,
доцільно враховувати ключові пріоритети функціонування біржового ринку
сільськогосподарської продукції, зокрема підвищення доступності кредитів,
субсидіювання частини відсоткової ставки за кредитами як основної форми
державного забезпечення, формування ефективних закупівельних цін,
моніторинг цін на продукцію.
Вважаємо за доцільне впроваджувати економіко-математичний алгоритм
формування цільових, інтервенційних та експортних цін на сільгосппродукцію,
розроблений Ю. А. Лещук [1]. Даний метод передбачає такі ключові позиції:
1) розрахунок і прогнозування цін на сільськогосподарську продукцію з
позиції оцінки біржових та інфраструктурних витрат, рівня інфляції і кредитних
ставок;
2) оцінку рівня економічної ефективності виробництва і збуту продукції;
3) регулювання процесу ціноутворення в короткостроковому періоді і
відстеження ступеня відповідності встановлюваних цін рівню витрат на
виробництво і реалізацію продукції;
4) формування методичних рекомендацій щодо погодження прогнозних і
фактичних цін на сільськогосподарську продукцію (рис. 1).

Рис. 1. Економіко-математичний алгоритм формування цільових,
інтервенційних та експортних цін на сільськогосподарську продукцію
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Зазначене уможливить прийняття обґрунтованих рішень щодо
встановлення економічно виправданого рівня закупівельних цін і товарної
інтервенції.
Список використаних джерел
1. Лещук Ю. А. Розвиток біржового ринку сільськогосподарської продукції в
Україні. URL: http://znau.edu.ua/images/public_document/ 2019/82.pdf
2. Майстро С. В. Ефективність та результативність державної підтримки
аграрного сектора економіки в Україні. URL: https://scholar.google.com.ua
3. Стасіневич С. А. Ціноутворення на біржовому ринку. Навчальний посібник.
К. ЦП «КОМПРИНТ». 2015. 111 с.
4. Чубань В. С. Вдосконалення механізму ціноутворення сільськогосподарської
продукції на товарних біржах: регіональний аспект. URL: 88480-186750-1SM.pdf
Конончук Д.Є.
спеціальність «Економіка», ІІІ курс
Житомирського агротехнічного коледжу
Науковий керівник –викладач Магнушевська Т.М.
УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ ЯК ФОРМА УПРАВЛІНСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Управлінське рішення - це початковий і основний момент в організації
діяльності кожного керівника. Кожне підприємство є не тільки виробником
продукції, але й складовою частиною суспільства. Тому при прийнятті
управлінського рішення необхідно враховувати не тільки економічну сторону
діяльності, а сукупність соціальних, ідеологічних, моральних та інших відносин.
Прийняття рішення є основою управління. Своєчасно прийняте науковообґрунтоване рішення стимулює виробництво, а слабке, або несвоєчасно
прийняте - знижує результативність праці. Відповідальність керівника за
прийняття рішень дуже висока, особливо службовців державного рівня.
Керівник не має права приймати непродуманих і необґрунтованих рішень.
Проблема прийняття управлінських рішень у різних її аспектах знайшла
досить широке відображення як у працях зарубіжних [3], так і в дослідженнях
вітчизняних учених, де розглянуто структуру, види, форми прийняття рішень,
чинники, які впливають на процеси прийняття рішень тощо [1]. Нові суспільні
умови вимагають розробки нових підходів до ефективного управління
організаціями та їх розвитку, зумовлюють необхідність психологічної
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компетентності керівників, зокрема, в області психології прийняття ефективних
управлінських рішень.
На думку А.В. Карпова [2], проблема прийняття управлінських рішень є
фундаментальною, теоретичною і важливою прикладною психологічною
проблемою. Він підкреслює необхідність її розгляду як загальнопсихологічної
проблеми. Поняття «управлінське рішення» відрізняється від поняття «рішення»
взагалі. Людина протягом життя приймає безліч рішень, але далеко не всі
рішення можна віднести до управлінських. На думку В.В. Третьяченко,
найважливішою ознакою управлінського рішення є його безпосередня
спрямованість на організацію колективної праці. Крім того, управлінське
рішення як керівний вплив на колективну працю приймається не будь-яким
працівником, а лише суб’єктом управління – керівником організації (підрозділу)
чи колегіальним органом. В.В. Третьяченко вважає, що управлінське рішення
можна визначити як «процес знаходження зв’язку між існуючим станом системи
(організації) та бажаним, що визначається метою управління» [4]. Основна мета
управлінського рішення, на думку В.М. Колпакова, – забезпечити координуючий
(регулюючий) вплив на систему управління, що реалізує вирішення
управлінських завдань персоналом щодо досягнення цілей організації.
На процес прийняття управлінських рішень впливає безліч факторів.
Найважливішими з них є:
- ступінь ризику – завжди існує імовірність прийняття неправильного
рішення, яке може несприятливо впливати на організацію. Ризик – фактор, який
менеджери враховують свідомо або підсвідомо при прийнятті рішення, оскільки
він пов’язаний із зростанням відповідальності;
- час, відведений для прийняття рішення – на практиці більшість
керівників не мають можливості проаналізувати усі можливі альтернативи,
відчуваючи дефіцит часу;
- політика організації – враховується суб’єктивний фактор при прийнятті
рішення (статус, влада, легкість виконання тощо);
- ступінь підтримки керівника колективом – якщо порозуміння і
підтримки інших керівників і підлеглих не вистачає, то проблему слід усувати за
рахунок своїх особистих рис, які повинні сприяти виконанню прийнятих рішень;
особисті якості керівника – один з найбільш важливих факторів. До них
відносять досвід, професійний рівень, психічні та психологічні особливості,
організаторські здібності тощо.
Необхідність забезпечення самостійності в ухваленні рішення
обумовлюється тим, що прийняття рішень у рамках існуючих повноважень є не
тільки правом, але й обов'язком кожного керівника. Управлінське рішення
якнайбільш важлива частина складного процесу управління значною мірою
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визначає рівень його якості, забезпечує конкурентоспроможність та
ефективність функціонування суб’єкта господарювання. Саме «прийняття
рішення становить сутність управлінського процесу, його вихідну та найбільш
відповідальну стадію, визначає рівень продуктивності та ефективності всієї
системи та процесів менеджменту». Більше того, «управлінське рішення є
завершальним етапом процесу управління й визначає його результат».
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РИНОК ЗЕРНА
Зернова галузь — пріоритетна в сільському господарстві. Від неї залежить
продовольча безпека держави, а від ефективно діючого ринку зерна —
подальший успіх аграрної реформи. Саме тому в Україні сформовано правовий
інститут ринку зерна.
Важливе місце в системі правового регулювання ринку зерна посідає Закон
України від 4 липня 2002 р. «Про зерно та ринок зерна в Україні». Згідно з ним
зерном є плоди зернових, зернобобових та олійних культур, використовувані для
харчових, насіннєвих, кормових і технічних цілей.
Держава визнає пріоритетність ринку зерна, сприяє його розвитку та
стабільному функціонуванню.
Характерна риса сучасного ринку - обмеженість як попиту, так і пропозиції.

22

Сучасний
товаровиробник
практично
поставлений
в
умови
міжгосподарської конкуренції на ринку зерна, а ринкові умови так чи інакше
змушують зробити свій вибір щодо подальшого розвитку основної галузі
виробництва.
Суть проблеми передусім полягає у підвищені його ефективності,
концентрації
матеріально-технічних
і
фінансових
ресурсів
на
конкурентоспроможних галузях, виходячи з місцевих ґрунтово-кліматичних
умов.
Фактори ефективності галузі, на яку припадає близько 50% ріллі,
випливатимуть з контексту науково обґрунтованої системи землеробства, а її
першоосновою є комплекс заходів щодо підвищення родючості ґрунтів.
Головна проблема ринку зерна нині для усіх учасників, а особливо для
аграріїв - безпосередніх виробників - скачкоподібність цін, прибутків, тобто
фінансових результатів.
Існує проблема збільшення виробництва зернових культур.
Визначено, що основними факторами, які позитивно впливають на
економічну ефективність виробництва зерна, є розширення площі посіву,
тобто концентрація та підвищення врожайності. Проведене дослідження дало
змогу встановити, що нові технології підвищення врожайності можуть внести
суттєві зміни у зростання ефективності виробництва зернових та на цій основі
підвищити ефективність аграрного виробництва. Також необхідно виділити
удосконалення роботи з маркетинговими каналами збуту, проведення змін в
державному регулюванні на зерновому ринку, а саме удосконалення цілей та
методів державного регулювання зернового ринку, поліпшення аналізу ринку
зерна та надання інформаційних послуг операторам ринку.
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СУЧАСНИЙ КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Персонал, як носій товарно-грошових відносин, що складаються в процесі
формування, розподілу і використання людських ресурсів є головною
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продуктивною силою під час вирішення питань економічного зростання,
забезпечення ефективної роботи та конкурентоздатності. Тому, з урахуванням
вимог ринкової економіки, виникає необхідність у підвищенні ефективності
системи управління персоналом.
Сьогодні особливого значення набуває спосіб управління персоналом, який
виділяє окремий напрямок – командний менеджмент. Проблематика командного
менеджменту вивчається на базі наукових праць Т.Ю. Базарова, Ю.М. Жукова,
А.Л. Журавльова, Ю.В. Синягіна. У працях зазначених учених з різних точок зору
досліджено важливі теоретичні, методологічні й практичні питання в контексті
основних тенденцій ефективного управління персоналом. В працях У. Шутца,
К.Левіна, Б. Тукмана, А. Маслоу, Элтона Мэйо розглянуто лише основні підходи
до управління персоналом, і не приділено уваги питанням впровадження
тімбілдингу в діяльність підприємств. Але, незважаючи на значну кількість
публікацій, що стосуються проблем управління персоналу дослідження такого
напрямку як тімбілдинт є актуальним.
Командотворення, або тімбілдинг (англ. Team building – в буквальному сенсі
означає «побудова команди») – це комплекс заходів, спрямований на зміцнення
команди, поліпшення взаємодії в колективі, виявлення комунікаційних проблем
із подальшим їх усуненням [3]. Командне «будівництво» спрямоване на
створення груп рівноправних фахівців різної спеціалізації, які спільно несуть
відповідальність за результати своєї діяльності і на рівних підставах здійснюють
розподіл праці в команді. У більш вузькому значенні тімбілдинг розглядається як
активний корпоративний відпочинок (проведення корпоративів, активний
відпочинок на природі, корпоративні тренінги), спрямований на згуртування
колективу чи команди.
Тенденції командотворення або командного менеджменту з’явилися у ХХ
столітті. А термін «тімбілдинг» своєю появою зобов'язаний американському
професору психології Елтону Мейо. Наукові дослідження з цього питання він
надав людям як результат Хоторнських експериментів. Професор у 1927-1932
роках ретельно вивчав залежність продуктивності праці від різних факторів і
йому вдалося виявити, від яких факторів залежало зростання показників
продуктивності. Елтон розглядав умови праці, атмосферу всередині
підприємства, міжособистісні взаємини працівників, стиль керівництва, процес
організації праці. Результати експериментів дали перший імпульс до народження
ідеї тімбілдинга.
Найважливіші завдання та функції тімбілдинга – створення згуртованого
колективу і орієнтація його на досягнення загальних цілей і високих результатів.
Перш за все, це вимагає вміння виробити стратегічні цілі і створити сприятливий
для ефективної роботи корпоративний клімат. Заходи тімбілдинга допомагають
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згуртувати команду, виявити потенційних лідерів, формувати і просувати
корпоративний імідж, встановлювати корпоративні цінності і стандарти.
Отже, тімбілдинг використовується в контексті бізнесу, який передбачає
застосування широкого діапазону дій для створення та підвищення ефективності
роботи команди.
Тімбілдинг актуальний на всіх стадіях розвитку бізнесу. В першу чергу, він
необхідний на етапі активного зростання суб’єкта бізнесу, коли відбувається
розширення штату, коли в колективі з'являються нові обличчя. Але й у випадку
деякої стагнації бізнесу, коли загальний настрій колективу стає песимістичним,
тімбілдинг може дати струмінь свіжого повітря, підійняти бойовий дух
співробітників і підштовхнути їх до нових перемог. Також тімбілдинг вкрай
корисний у ситуації, коли виникають локальні проблеми: падіння обсягів
продажу, зниження темпів виробництва, повільна адаптація до робочої
обстановки після тривалих свят, канікул, відпустки тощо. Тімбілдинг здатний
оживити персонал, мотивувати працівників і створити необхідну атмосферу в
колективі.
Які ж формати заходів має на увазі поняття тімбілдингу? Звичайно,
найчастіше це корпоративні свята. Завдання організаторів – розробити цікавий
сценарій і не дозволити зустрічі перетворитися на нудне застілля. Ще один
популярний і досить ефективний метод тімбілдинга – спортивні заходи. Командні
змагання дозволяють згуртувати колектив, як ніщо інше.
До заходів тімбілдингу можна віднести корпоративні-навчальні тренінги.
Вони дозволяють швидко вводити новачків у курс справи, допомагають новим
керівникам оперативно «влитися» в колектив і заробити необхідний авторитет, а
також дозволять швидше згуртувати персонал і виділити лідерів. Під час тренінгу
проявляються емоції й почуття учасників, розкриваються особливості характеру.
Часто це дає можливість поглянути на людину іншими очима, зрозуміти, чому
вона в певній ситуації введе себе так, а не інакше. Учасники тренінгу вчаться
виражати і розпізнавати емоції. Все це призводить до того, що члени команди
починають розуміти один одного краще, а, отже, більш ефективно взаємодіяти.
Таким чином, використання заходів тімбілдингу призведе до бажаного
результату – перевтілення розрізненого колективу в команду.
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4. Тимбілдинг (тимбілдинг або тренінги з командоутворення) [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: (http://www.teamsystems.ru/teambuilding/)
Микитюк О.М.,
спеціальність «Облік і оподаткування», І курс
Вишнянський коледж
Львівського національного аграрного університету
Науковий керівник - викладач Клебан О.Д.
КОВОРКІНГ В УКРАЇНІ ЯК НОВИЙ ВИКЛИК СУЧАСНИМ
РЕАЛІЯМ
Соціологічні опитування говорять про те, що переважна більшість студентів
після закінчення закладу освіти планують змінити місце проживання, і навіть
країну, у зв`язку з відсутністю роботи. Ніхто не заперечує, що система освіти в
такому вигляді, якою вона є зараз, потребує істотних та грунтовних змін. Ці
зміни повинні стосуватися не лише змісту освіти, освітнього середовища та
обладнання, а й зміни сучасного педагога. Такі зміни та модернізацію можна
запровадити шляхом реалізації такого проєкту, як коворкінг.
Отже, коворкінг це (англ. Co-working— спільно працювати) у широкому
сенсі модель організації роботи людей, найчастіше фрилансерів, з різним типом
зайнятості у єдиному робочому просторі; у вузькому— колективний офіс.
Коворкінги характеризує гнучка організація робочого простору і прагнення до
формування спільноти резидентів та внутрішньої культури. Учасники
залишаються незалежними і вільними, мають можливість спілкуватися,
обмінюватися ідеями та допомагати один одному, на відміну від роботи вдома.
Ідея коворкінгу включає в себе телеворкінг, фриланс, деякі принципи
аутсорсингу [2].
У 2017р. Інститут громадянського суспільства ініціював, а Міністерство
освіти та науки України підтримав ідею – змінити концепцію національного
фіналу Олімпіади: окрім традиційної оцінки від журі учасники отримали
грошову оцінку своїх виробів на онлайн аукціоні. Експеримент вдався і надихнув
на кардинальні зміни навчальної програми. Довкола інноваційної ідеї
сформувалася спільнота активних вчителів – група у фейсбуці Трудове навчання
в українській школі (стартувавши з десятка активістів, на сьогодні налічує 3900
учасників). На сьогодні нові моделі трудового навчання за сприяння
Європейського Союзу проходить апробацію в Баранівській ОТГ[1].
Чим повинен стати коворкінг в системі сучасного навчального закладу?
Перш за все коворкінг може бути місцем, де можна створювати авторський
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продукт на продаж, для особистого споживання та для реалізації соціальних
проєктів.
На прикладі Вишнянського коледжу Львівського НАУ, коворкінг можна
розглядати, як практичну базу, де студенти разом з викладачем роблять певні
речі для громади. Наприклад:
- в теплиці – вирощування рослин для озеленення, продуктів харчування
для спеціальності «Агрономія»;
- на фермі великої рогатої худоби – виробництво молочної продукції та
надання послуг з лікування тварин для населення, спеціальність «Ветеринарна
медицина»;
- надання дорадчих, консультаційно-правових та бухгалтерських послуг
студентами спеціальності «Облік та оподаткування» і «Право»;
- допомога в відкритті власної справи та складанні бізнес-планів студентів
спеціальності «Менеджмент» та інші.
Також, з усією впевненістю можна сказати, що такий проєкт, як короркінг
буде свого роду базою для «набивання гуль» при створенні і реалізації стартапів
або проєктів для студентів в майбутньому.
Якщо розглянути це явище в тривалій перспективі, то однозначно такий
проєкт буде допомогою студенту при самовизначенні та самореалізації а також
способом пов’язання свого майбутнього із майбутнім громади, приєднання до
стратегії її розвитку. Також паралельне навчання та застосування практичних
навиків для студента покращить якість знань з акцентом на розвиток бізнескомпетенцій. Це в певній мірі буде сприяти розкриттю підприємницького та
лідерського потенціалу молоді, залучення їх до соціальних і економічних змін в
місцевій громаді, а в подальшому буде запорукою створення нових робочих
місць в аграрному та інших секторах економіки України [1].
У міру розвитку індустрії коворкінгу та загострення конкуренції багато
провайдерів у всьому світі починають сегментувати свій бренд. Зосередившись
на нішах, середовища коворкінгу можуть створити спільноти однодумців, які
підтримують одне одного та розвивають спільну економіку. Спільна робота у
спільних просторах та середовищах, природно, розвиває взаємні можливості,
часто виявлені випадково, для додаткових потоків доходу та підтримки для
членів[2].
Як підсумок, зазначимо, що коворкінг – це потужний інструмент
всестороннього розвитку громади, її економічного зростання, запобігання
відтоку молоді в великі міста та за межі держави. Якщо кожен об`єкт громади
спільно з закладами освіти буде реалізовувати такі проєкти, то через 10 років ми
не впізнаємо свою державу.
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Список використаних джерел:
1. https://www.prostir.ua/?news=shkilnyj-kovorkinh-yak-instrumentstymulyuvannya-molodizhnoho-pidpryjemnytstva
2. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1
%80%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B3
Пліска А.І.,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування», ІІІ курс
Відокремлений структурний підрозділ
«Кам’янець-Подільський фаховий коледж харчової промисловості»
Науковий керівник – викладач, Хребтовська І.В.
ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА УПРАВЛІННЯ
ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Будь-яке підприємство – це, в першу чергу, персонал, який у ньому працює
та має певні професійні навички й знання, що використовуються у трудовому
процесі. Персонал є невід’ємною частиною будь-якого підприємства, що
базується на взаємодії людей, поєднаних спільними цілями. І тому одне з
найважливіших місць у системі управління підприємством належить підсистемі
управління персоналом. Важливою складовою управління персоналом є
управління трудовою мотивацією. Перехід до нелінійних моделей управління
передбачає використання сукупності різноманітних способів впливу на
працівників, що поєднують в собі як матеріальні, так і нематеріальні чинники.
До останніх належить феномен корпоративної культури – потужний інструмент
управління персоналом, що забезпечує довготривалий успіх організації на
ринках товарів і послуг.
Отже, саме персонал є носієм культури і формується він поведінкою
працівників, їхньою взаємодією та спілкуванням, переконаннями та цінностями,
яких вони дотримуються. При цьому культура розглядається як середовище, в
якому персонал перебуває на роботі, все те, що навколо них, людська поведінка
– як продукт взаємодії культури особистості і культурних факторів середовища,
а культурні фактори – як регулятори поведінки людини. І тому формування
системи управління персоналом у сучасних умовах, в яких нині перебувають
підприємства України, потребують нового підходу до їхньої корпоративної
культури.
Культура є потужним стратегічним інструментом, що дає змогу орієнтувати
всі підрозділи підприємства та осіб, що у них працюють, на спільні цілі. Вона
сприяє мобілізації ініціативи працівників, виховує відданість підприємству,
покращує процес комунікації та поведінку.
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Отже, колективна взаємодія при мінімумі формальних настанов, при
максимумі творчості, припускає, що в колективі є порозуміння, єдність цілей,
довіра, ідентичність колективу, при цьому цілі кожного члена колективу, які
пов'язані з його трудовою діяльністю, збігаються з цілями підприємства в цілому.
Тільки зусилля, що починаються в одному напрямку, призводять до складання і
навіть примноження сил. Саме у таких умовах, завдяки злагодженості дій
фахівців, виникає корпоративна культура.
Сутність корпоративної культури у системі управління підприємством
визначають:
 загальнолюдські
цінності,
сполучення
інтересів
персоналу
(співробітництво, новаторство, довіра і т. д.) з корпоративними інтересами
(підвищення конкурентоспроможності, завоювання ринкової ніші і т. д.);
 реальні ринкові вимоги до управління підприємством (пріоритет
споживача, якість роботи та ін.) і вимоги до персоналу (відданість підприємству,
акцент на почутті спільності, причетності до загальної справи підприємства та
ін.) [1, с.89].
Таким чином, корпоративна культура – один із найефективніших засобів
долучення й мотивації співробітників. Як тільки людина задовольняє потреби
першого рівня (суто матеріальні), у неї виникають потреби іншого плану: у
гідному становищі в колективі, визнанні, самореалізації тощо. Для визначення
реалізації цих людей на перший план виходить корпоративна культура, однією з
важливих функцій якої є підтримка кожного члена колективу, розкриття його
індивідуальності, талантів.
Виходячи з вищезазначеного, можна визначити основну мету існування
корпоративної культури – це формування функціональної поведінки персоналу,
яка спрямована на досягнення цілей підприємства, мотивація робітників до
ефективної праці та забезпечення високої прибутковості організації за
допомогою вдосконалення управління людськими ресурсами.
Для досягнення цієї мети в процесі управління потрібно вирішувати такі
завдання:
 розвиток у персоналу почуття причетності до справ підприємства;
 заохочення шляхом долучення персоналу до спільної діяльності на
благо підприємства;
 зміцнення стабільності системи соціальних відносин;
 підтримка індивідуальної ініціативи працівників;
 надання допомоги персоналу в досягненні особистого успіху;
 створення атмосфери єдності менеджерів і персоналу у підприємстві;
 делегування відповідальності;
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 зміцнення корпоративної родини (привітання персоналу із сімейними,
професійними святами, подіями і т. д.) [1, с.89; 3, с.69].
Отже, корпоративна культура може слугувати потужним інструментом в
управлінні людськими ресурсами.
Список використаних джерел:
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Центр учбової літератури, 2011. – 468 с.
2. Крушельницька О. В. Управління персоналом: [навчальний посібник] / О.
В. Крушельницька. – К.: Кондор. – 2003. – 296 с.
3. Мул Н.А., Ведєрніков М.Д. Корпоративна культура в системі управління
персоналом на підприємстві / Н.А. Мул, М.Д. Ведєрніков // Вісник
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Речка К.М., кандидат економічних наук, доцент
Відокремлений структурний підрозділ
«Ірпінський фаховий коледж» Національного університету
біоресурсів і природокористування України»
УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ УПРАВЛІННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Розвиток інтеграції на європейському рівні є сучасною ознакою
прогресивних змін у сільському господарстві. Європейські орієнтири надають
аграрному сектору відповідний вектор розвитку та відкривають нові можливості
для відродження сільського господарства, створюють додаткові порівняльні
переваги на агропродовольчому ринку в умовах глобалізації економіки.
Для успішного розв’язання завдань євроінтеграції, агропромисловий
комплекс України має достатньо передумов: багатий природно-ресурсний та
експортний потенціал, вагомий людський капітал, поступово зростаючу
інвестиційну привабливість, збережений уклад сільського життя та багатовікові
традиції ведення сільського господарства.[2]
Розвитку конкурентоспроможності продукції, яка є запорукою стабільної
діяльності підприємств, сприяє світова практика управління підприємствами, яка
спрямована на забезпечення довгострокових переваг шляхом використання
унікальних можливостей підприємств. Конкурентні стосунки як механізм
взаємодії агентів на ринку задають параметри ринкової економіки, визначають
функціональні залежності в системі підприємницьких стосунків, забезпечують
розширене відтворення у сфері агропромислового комплексу.[1]
Значною мірою перешкоджають зміцненню конкурентоспроможності
вітчизняної продукції АПК на зовнішніх ринках такі чинники:
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- низький рівень розвитку вітчизняної фінансово-кредитної системи, що
проявляється у високій вартості банківських кредитів та позик, нерозвиненості в
Україні сфери страхування кредитних та виробничих ризиків;
- нерозвиненість інфраструктури АПК, що призводить до збільшення
вартості виробництва, значних втрат продукції під час її транспортування та
зберігання;
- недостатня гармонізація українських стандартів якості з міжнародними;
- низька капіталізація вітчизняних сільськогосподарських підприємств, яка
обмежує їх можливості щодо залучення додаткових коштів для розвитку бізнесу;
- переважно низький рівень спеціалізації функціонуючих господарств –
більшість вітчизняних сільськогосподарських підприємств займаються
рослинництвом і тваринництвом, виробляючи при цьому 10-20 найменувань
продукції;
- недостатність державного цільового фінансування науково-прикладних
розробок в аграрному секторі, що зумовлює незадовільну якість насіннєвого та
племінного матеріалу, обмежує продуктивність сільськогосподарського
виробництва;
- недостатня активність державної політики щодо підтримки родючості
ґрунтів, яка призводить до збільшення частки ґрунтів, які є непридатними для
ведення сільського господарства;
- занепад вітчизняної машинобудівної галузі та обмеженість фінансових
можливостей сільськогосподарських виробників;
- фактичне знищення кооперативних традицій.
Важливість та актуальність посилення конкурентоспроможності АПК
України на європейському ринку пояснюється підвищенням цін на
сільськогосподарську продукцію внаслідок загострення світової продовольчої
кризи та збільшенням виробництва й використанням біологічного палива, що
обумовлює збільшення потенційного попиту на вітчизняну продукцію;
зростанням попиту в європейських країнах на органічну продукцію, причому
ціни на таку продукцію вищі на 20-50 %, а для її вирощення в країнах ЄС
використовується лише 3,5 % загальних сільськогосподарських площ; лише 20
% виробленої в Україні аграрної продукції споживається в межах держави, а
решту 80 % можна експортувати; експорт сільськогосподарської продукції
становить 21 % усього експорту України до країн ЄС, причому країни ЄС є
найбільшим імпортером сільськогосподарської продукції у світі.[3]
З урахуванням існуючих проблем, а також позитивного зарубіжного
досвіду, видається доцільною реалізація заходів у контексті підвищення рівня
конкурентоспроможності вітчизняної продукції АПК на європейському ринку за
такими основними напрямами: гармонізація вітчизняних стандартів на
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сільськогосподарську продукцію згідно зі стандартами ЄС; збільшення
експортного потенціалу вітчизняних виробників сільськогосподарської
продукції; налагодження сучасної інфраструктури аграрного ринку; посилення
кооперації господарств населення виробників сільськогосподарської продукції;
налагодження співпраці між виробниками сільськогосподарської продукції та
дослідними установами; використання позитивного досвіду країн ЄС у
регулюванні
ринку
аграрної
продукції
в
напрямі
зміцнення
конкурентоспроможності АПК.
Провідною ідеєю та конструктивним принципом розгляду питання
конкурентоспроможності продукції аграрного сектору на внутрішньому та
зовнішньому ринках є виділення і дослідження механізму взаємозв’язку між
результативністю внутрішнього ринку, ефективною конкуренцією і високою
конкурентоспроможністю внутрішнього ринку в національній економіці, де
ефективна конкуренція внутрішнього ринку продукції аграрного сектору має
формуватись за такими ринковими умовами, за яких його підприємства
перебувають під допустимим рівнем конкурентного тиску з боку наявних і
потенційних конкурентів і споживачів, а роль держави полягає у тому, щоб
забезпечити наявність такого тиску на ринку.
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ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА
В конкурентних умовах сьогодення господарюючий суб’єкт для
ефективного функціонування та оцінки своїх перспектив на майбутнє повинен
оцінювати рівень власної конкурентоспроможності. Володіючи інформацією
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про власні конкурентні позиції, підприємство отримує можливість визначити
свої переваги, обрати правильну стратегію і тактику поведінки, адекватну
реаліям сучасного ринкового середовища.
Проблеми формування конкурентних переваг підприємства розглядалися
багатьма зарубіжними та вітчизняними вченими. Серед них слід відзначити
таких відомих вчених, як А. Сміт, М. Портер, Д. Рікардо та ін. У вітчизняній
економічній думці проблеми конкурентоспроможності розглядали у своїх
працях І. Должанський, Л. Балабанова, С. Шевельова та ін.
Під поняттям конкурентних переваг розуміють систему факторів успіху, які
забезпечують підприємству сталий розвиток та лідируючу конкурентну позицію
в обраному сегменті ринку [1, с.48].
Майкл Портер виділяв два ключових джерела конкурентних переваг –
маркетинг і витрати.
1. Перевага в маркетингу – це перевага в товарах і послугах, які, як вважає
вчений, повніше задовольняють існуючі потреби споживачів, ніж аналогічні
товари конкурентів. Така перевага заснована на унікальності товару або послуги,
а досягти її можливо завдяки створенню стійкої позитивної репутації бренду,
надання більш якісних, доступніших послуг, лідерства в технічній та
технологічній сфері, пропозиції якомога ширшого асортименту товарів чи
послуг.
2. Перевагу у витратах слід трактувати як конкурентну перевагу
підприємства, зумовлену нижчими витратами на виробництво та реалізацію, ніж
аналогічні витрати конкурентів. Така перевага дає можливість підприємству
знизити ціни чи зекономити кошти на рекламні послуги. В таких умовах
конкурентна перевага підприємства зумовлюється суттєвою економією, більш
значним досвідом в даній сфері, введенням нових технологій. Крім того, М.
Портер також визначив і третій напрям досягнення конкурентних переваг
підприємства – поєднання маркетингових переваг зі зменшенням витрат у
певному сегменті ринку [2, с.196].
Прикладом сучасного українського підприємства, на якому сформовані
конкурентні переваги є ПрАТ «Оболонь» — лідер та експортер № 1 в українській
пиво-безалкогольній галузі, сучасна компанія, яка здійснює виробничу
діяльність згідно світових бізнес-стандартів. Корпорація Оболонь флагман
національної економіки, водночас це соціально-відповідальний бізнес, який
турбується про споживачів, працівників компанії та державу в цілому.
Корпорація «Оболонь» незмінно слідує принципам відповідального і прозорого
ведення бізнесу. В теперішній час керує корпорацією її президент Олександр
Слободян. Місія корпорації — виробляти корисні і безпечні напої для людей з
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максимальною ефективністю, турботою про суспільство і відповідальністю за
довкілля. Проаналізуємо, чи сформовані конкурентні переваги на Оболоні.
Перша конкурента перевага корпорації (основана на впізнаваності товарів і
бренду)
сформована, оскільки протягом 35 років «Оболонь» випускає
інноваційні напої високої якості, забезпечує роботою тисячі українців, сумлінно
сплачує податки, підтримує людей у віддалених регіонах країни і розвиває
національну культуру та спорт.
Друга конкурентна перевага (у витратах) також є сформованою, адже
Оболонь має більш нижчі витрати на виробництво та реалізацію,
використовуючи так званий «ефект масштабу». Корпорація «Оболонь» —
найбільший вітчизняний виробник напоїв. Якщо взяти за 100% український
ринок пива, то 28,6% (кожна 4-та пляшка) становить продукція корпорації. В
експортній продукції частка корпорації становить 78 % (кожна 3-тя пляшка
експортного пива із 4) становить продукція Оболонь [3].
Третій напрям досягнення конкурентних переваг підприємства (поєднання
маркетингових переваг зі зменшенням витрат у певному сегменті ринку) також
є сформований, оскільки
у структурі виробництва корпорації є
агровиробництво, яке
зосереджене на Хмельниччині. Складовими
сільськогосподарського виробництва є науково-дослідне господарство,
насіннєвий завод, агрофірма та солодівня з потужністю 120 тис. т солоду на рік.
Самостійно вирощуючи екологічно чисту сировину для виробництва продукції,
корпорація має суттєву економію виробничих витрат.
Сьогодні підтримання конкурентних переваг підприємства залежить від
цілої низки об’єктивних та суб’єктивних факторів, а саме: професійного рівня та
стилю керівництва, дієвої організаційної структури та управління якістю
виробництва.
На «Оболоні» створено інтегровану систему управління і
сертифіковано чотири міжнародних стандарти, які включають в себе: систему
управління якістю, систему екологічного керування, систему управління
безпечністю харчових продуктів, систему управління безпекою праці.
Сучасний український ринок мотивує
ПрАТ «Оболонь» постійно
вдосконалюватися та пропонувати споживачам нові напої. Компанія підтримує
конкурентні преваги, сформовані за довгі роки діяльності у галузі, маючи на меті
дати сучасним споживачам широкий
вибір смаків напоїв, забезпечити
зручнішою упаковкою та зробити їх вибір усвідомленим. Експортуючи свою
продукцію, корпорація демонструє світу, що в Україні виробляють продукти та
напої високої якості, які гідно конкурують із відомими брендами на світовому
ринку.
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ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Важливим інструментом для забезпечення балансу попиту та пропозиції на
споживчому ринку є товарні запаси. Сучасний стан розвитку сфери торгівлі
обумовлює необхідність формування нових підходів до управління товарними
запасами з врахуванням об'єктивних та суб'єктивних причин їх формування:
товарні запаси реагують на будь-які зміни в ринкових та конкурентних
відносинах, що виникають. Їх рівень, поведінка та тенденції являють собою
індикатор ринкової ситуації; результати господарської діяльності, а також
ефективність ринкових процесів в багатьох випадках залежать від обсягу, якості
та рівня товарних запасів, їх відхилень від оптимуму та інтенсивності товарного
обігу; товарні потоки, що концентруються у запасах, виступають в якості одного
з елементів маркетингового регулювання значної частини ринкових процесів.
Система управління товарними запасами підприємств торгівлі є основою
логістичної системи всього торговельного підприємства, однією з ключових
чинників забезпечення отримання цільової величини прибутку та забезпечення
конкурентоспроможності торговельного підприємства.
Ефективна організація товароруху на підприємствах роздрібної торгівлі
передбачає оцінку ефективності процесу товароруху через кількісну оцінку
системи досягнення підприємством певних стратегічних орієнтирів діяльності, в
якості яких рекомендовані наступні: підтримування на рівні попереднього
періоду або зростання товарообороту, прискорення оборотності товарних
запасів, зниження витрат на обслуговування товарних запасів, підвищення
рентабельності товарних запасів.
Для забезпечення ефективності взаємодії основних функціональних
процесів управління товарними запасами повинні бути визначені. За стадіями
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товарообороту: Передпродажна стадія: регульовані фактори (потенціал
підприємства, щодо формування та організації товароруху, ціноутворення,
організація продажів, навчання персоналу, використання реклами, оформлення
торгових площ, передпродажні товарні втрати); нерегульовані фактори
(кон’юнктура споживчого ринку, життєздатність району, в якому функціонує
підприємство, сегментація покупців, кількість конкурентів та їх можливості,
альтернативність постачальників); Стадія продажу: регульовані фактори (режим
роботи підприємства роздрібної торгівлі, якість обслуговування споживачів,
політика просування товару, спеціальні пропозиції для покупців, кількість,
якість та широта товарного асортименту та його оновлення); нерегульовані
фактори (пропускна спроможність торговельного підприємства, фактичний
попит на товари, дії конкурентів). За ступенем впливу на організацію процесу
товарозабезпечення: фактори, що впливають на рівні центру відповідальності
(форми матеріальної відповідальності, своєчасність формування заявок по
певній товарній категорії); фактори, які впливають на рівні керівництва
підприємства (частота оброблення запитів щодо поповнення товарних запасів, їх
виконання, терміни переміщення товарів); фактори, які впливають на рівні
взаємодії із постачальниками (ступінь взаємодії структурних підрозділів,
територіальні віддаленість постачальників, умови укладених договорів,
своєчасність прийняття рішень щодо коригування рівня товарних запасів). За
ступенем контрольованості: контрольовані фактори (пов’язані з товарним
асортиментом: якість формування асортименту, його широта і періодичність
оновлення, підвищення якості товарів при збереженні цін, регулювання запасів
за термінами зберігання), пов'язані з торгово-оперативним персоналом; якість
обслуговування, дотримання термінів зберігання товарів, контроль збереження,
своєчасність поповнення товарних запасів, раціональність розміщення товарів;
неконтрольовані фактори (розкрадання, псування внаслідок впливу технічних
причин, від природного убутку, якісні втрати). По відношенню до торговельного
підприємства: зовнішні фактори (сегмент ринку збуту, СТУПІНЬ конкуренції на
ринку, особливості формування попиту на товари, надійність постачальників,
своєчасність і повнота постачань), внутрішні фактори (якість організації
торгівлі, дотримання допустимих розмірів запасів, товарні втрати в місцях
зберігання, регулювання цін).
Своєчасне виявлення домінуючих факторів, оцінка їх впливу на товарні
запаси сприяє побудові ефективної системи управління ними з позицій
максимального задоволення попиту споживачів, а також забезпечення
прибутковості діяльності торговельного підприємства.
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НЕОБХІДНІСТЬ ІНВЕСТУВАННЯ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Аграрна галузь України має значний потенціал розвитку, проте її
недофінансування не дозволяє отримувати бажані показники діяльності. Тому
існує необхідність залучення власних та іноземних інвестицій саме в дану галузь.
Проте існує ряд об’єктивних причин, які перешкоджають надходженню
інвестицій в аграрну галузь України, через нестабільність економічних процесів
відсутні гарантії щодо окупності таких інвестицій.
Дослідженням проблем інвестиційного забезпечення займалися відомі
науковці, серед яких І.Л. Сазонець, С. Марченко, А.А. Пересада, Ю.В. та інші,
проте дане питання потребує подальшого дослідження.
Згідно з Законом України «Про інвестиційну діяльність», інвестиціями є всі
види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти
підприємницької та інших видів діяльності, внаслідок чого створюється
прибуток (доход) або досягається соціальний ефект [1].
Аграрна галузь України є привабливою для інвестицій. Вона має чітке
зацікавлення з боку іноземних інвесторів, враховуючи, що наша країна є
європейською державою з найбільшою територією, надзвичайно родючими
землями та сприятливим аграрній сфері кліматом. Але для інвестиційного
забезпечення вагому роль відіграє державна підтримка. Держава має виконувати
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функції гаранта стабільності інвестиційного клімату завдяки проведенню
регламентованої та передбачуваної податкової, амортизаційної, митної,
фінансової та кредитної політики [3].
Вважаємо, що саме залучення іноземних інвестицій у галузь сільського
господарства сприятиме його розвитку та забезпечить модернізацію
виробництва та вихід на новий рівень конкурентоспроможності
агропідприємств, покращенню якості сільськогосподарської продукції, розвитку
інфраструктури аграрного ринку, вдосконаленню механізму фінансовокредитного забезпечення підприємств сільського господарства, створенню
привабливих умов для розвитку соціальної сфери села, а також застосуванню
прогресивних, ресурсозберігаючих та екологічно чистих технологій [2, с.137],
що призведе до загальноекономічного зростання всієї економіки України.
Відомий вчений П.Т. Саблук, наголошує, що Україна має всі можливості
стати лідером на світовому ринку в галузі сільського господарства і спроможна
прогодувати 1,5 мільярди населення.
Таблиця 1.
Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності
2016-2019 рр. [4]*
Галузь народного
господарства
Усього
Сільське,
лісове
та
рибне
господарство
Промисловість
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля;
ремонт автотранспортних засобів і
мотоциклів
Транспорт, складське господарство,
поштова та кур'єрська діяльність
Тимчасове
розміщування
й
організація харчування
Інформація та телекомунікації
Фінансова та страхова діяльність
Операції з нерухомим майном
Професійна, наукова та технічна
діяльність
Діяльність
у
сфері
адміністративного та
допоміжного обслуговування
Освіта

Чистий прибуток (збиток), млн.грн.
2016р.
2017р.
2018р.
2019р.
29705,0 168752,8 288305,5 523779,0
90613,2
-24724,7
-10553,0

68858,5
56124,0
-5014,3

71002,6 93255,4
109288,8 133701,6
4414,1
13590,6

-4841,8

25874,2

68809,8

7408,7

-16796,7

-24265,4 8421,8

-1983,1
1750,6
-670,8
-43900,2

1773,5
12029,3
16806,6
-17551,2

2350,9
14676,1
23096,2
-1551,6

4245,6
20617,3
15165,6
44953,5

22842,0

32356,1

20304,4

69037,8

-5094,4
76,8

-3624,2
96,1

-493,1
138,3

9854,2
318,3
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108561,5

Охорона здоров'я та надання
соціальної допомоги
186,2
145,0
1022,0
1675,3
Мистецтво, спорт, розваги та
відпочинок
-1599,5
-2300,4
-597,1
-3,7
Надання інших видів послуг
195,0
-23,7
109,5
380,5
*Дані без урахування тимчасово окупованої території Автономної
Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у
Донецькій та Луганській областях.
Проаналізувавши фінансові результати всіх галузей народного
господарства (табл.1) бачимо, що сільське господарство демонструє досить
високі фінансові результати - 93255 млн.грн. у 2019 році, або 17,81% в
загальному обсязі прибутку галузей народного господарства. У 2018 році цей
показник становив 71002,6 млн.грн. [4], тобто незважаючи на кризові ситуації в
країні чистий прибуток сільськогосподарської діяльності збільшився у 2019 році.
Аграрна галузь має всі шанси та перспективи стати лідером на
міжнародному ринку, але для цього необхідно здійснити комплекс заходів, що
сприятимуть залучення власних та іноземних інвесторів, серед яких усунення
необґрунтованих адміністративних бар’єрів та корупції, покращення
інфраструктури, удосконалення податкової та фінансово-кредитної політики,
формування стабільної нормативно-правової бази. Забезпечення умов, які
гарантуватимуть інвестору повернення його коштів та окупність інвестицій.
Україна має потужний потенціал розвитку аграрної галузі, проте для
відновлення сільського господарства необхідне залучення інвестицій та
збільшення ефективності їх використання. Це сприятиме зростанню рівня
рентабельності підприємств, що виробляють сільськогосподарську продукцію,
зростанню кількість робочих місць, поліпшенню умови праці, підвищенню рівня
життя мешканців сільських місцевостей та покращенню економічного стану
країни загалом.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ
В сьогоднішніх умовах господарювання неможливе управління
підприємством без планування господарської діяльності. Саме стратегічне
управління спрямоване на встановлення, пояснення та досягнення цілі
організації із застосуванням найоптимальніших схем.
Стратегічне управління виконує велику кількість завдань, які стосуються
стратегічного аналізу, реалізації, розробки та контролю за виконанням стратегій
підприємств. Стратегічне управління дозволяє досягти таких основних
результатів:
1. Створити системний потенціал для досягнення цілей організації. Цей
потенціал складається: з фінансових, сировинних і людських ресурсів, що
входять в організацію; виробленої продукції(послуг), що затребуються ринком;
сформованого позитивного іміджу організації.
2. Структури організації та її внутрішніх змін, що забезпечують чутливість
до змін зовнішнього середовища і відповідну адаптацію [3].
Отже, стратегічне управління – це вид діяльності, пов’язаний з організацією
безперервного процесу розробки, коректування і впровадження набору стратегій
на підприємстві задля забезпечення конкурентностійкості, майбутньої
прибутковості та досягнення інших стратегічних цілей в умовах ринкової
нестабільності середовища, особливо зовнішнього, з врахуванням його стрімких
змін, загроз і можливостей, а також сильних і слабких сторін підприємства.
Стратегічне управління на будь-якому етапі розвитку підприємства фіксує,
що підприємство повинно робити в сьогоденні, щоб досягти поставлених цілей
у майбутньому, виходячи при цьому з того, що оточення буде змінюватися та
умови життя організації будуть змінюватися також. При стратегічному
управлінні здійснюється погляд з майбутнього в сьогодення, визначаються і
здійснюються дії підприємства в даний час, що забезпечують їй визначене
майбутнє, а не виробляється план або опис того, що підприємство повинно буде
робити в майбутньому. На противагу, при нестратегічному управлінні
складається план конкретних дій як у сьогоденні, так і в майбутньому, що апріорі
базується на тому, що чітко відомо кінцевий стан і що оточення фактично не буде
змінюватися.
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Розробник цієї концепції І. Ансофф пов’язує її з двома протилежними
типовими стилями поведінки підприємства: прирістним і підприємницьким [1].
Прирістний стиль спрямований на мінімізацію відхилень від традиційної
поведінки як усередині підприємства, так і за її межами, а підприємницький
стиль прагне безупинної зміни досягнутого стану підприємства
Основна мета сучасного стратегічного управління – створення такої
системи управління діяльністю підприємства, яка давала б можливість на
підставі аналізу зовнішнього і внутрішнього стратегічного потенціалу
формулювати місію і стратегічні цілі підприємства, розробляти, обґрунтовувати
і реалізовувати корпоративну і функціональні стратегії таким чином, щоб
забезпечувати ефективне досягнення високих економічних та соціальних
результатів.
Виходячи з вище сказаного, можна сформулювати загальні принципи, на
основі яких має будуватись стратегічна діяльність підприємств [2].
1. Кожне підприємство являє собою відкриту соціально-економічну
систему, що змінюється, розвивається та переструктуровується в динамічному,
часто ворожому середовищі.
2. Новостворені підприємства мають високий рівень гнучкості та
реактивності, що дає змогу деяким з них забезпечити виживання. Далі вони
стають більш стабільними: це означає, що для змін та розвитку треба розробляти
спеціальні заходи, які набирають вигляду більш чи менш обґрунтованих
стратегій, що враховують як зовнішні (ринкові), так і внутрішні (виробничі)
фактори.
3. Послідовний розвиток підприємства чи організації пов’язаний з
формулюванням ясних, простих і досяжних цілей, які знаходять втілення у
системі техніко-економічних, кількісних та якісних показників, а також у системі
стратегії їхнього досягнення, що інтерпретується в «стратегічному наборі».
4. Механізм функціонування підприємства має містити стратегічні
підсистеми, спрямовану на складання, аналіз і перегляд балансу зовнішніх та
внутрішніх факторів, формування цілей і стратегій розвитку, які передбачають
розробку та корегування заходів щодо формування середовища та
пристосування до нього підприємства. Досвід показує, що більшість
підприємств, які орієнтовані лише на внутрішні проблеми, зазнають краху.
5. Забезпечення динамічності змін через прискорення практичних дій щодо
реалізації стратегічних планів на основі відповідної системи регулювання,
контролю та аналізу.
6. Створення виробничого потенціалу та системи зовнішніх зв’язків, що є
сприятливими до змін і дають змогу досягти майбутніх цілей.
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ПРОБЛЕМИ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ
В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ
Агропромисловий комплекс України за рівнем свого розвитку значно
відстає від провідних країн світу. Важливу роль в механізмі функціонування
аграрного ринку відіграє питання ціноутворення. Проте окремі проблеми
ціноутворення на продукцію АПК ще й досі недостатньо вивчені та відображені
в результатах досліджень, що підтверджує важливість поглибленого
дослідження цінового механізму АПК.
Цінова політика має вирішити основне завдання – вивести сільське
господарство на беззбиткову основу за рахунок: запровадження цін підтримки
на визначену в межах продовольчої безпеки країни сільськогосподарську
продукцію, дотримання цінового паритету шляхом вільного ціноутворення та
поступового переходу від прямого регулювання через механізм еквівалентних
цін до впровадження непрямого впливу на доходи сільськогосподарських
товаровиробників з допомогою інструментів фінансово-кредитного і страхового
регулювання [2].
У процесі ціноутворення на сільськогосподарську продукцію слід
врахувати вплив трьох груп факторів: вартість засобів виробництва та предметів
праці; вартість робіт, послуг, насіння; та вартість послуг з переробки і реалізації
продукції. Ці фактори враховуються в першу чергу, але при ціноутворенні в
сільському господарстві слід врахувати ще одну не менш важливу особливість нееквівалентність міжгалузевого обміну і диспаритет цін. Через відсутність
еквівалентності міжгалузевого обміну сільське господарство втрачає свої
активи, різко знижуються можливості не тільки розширеного, а й простого
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відтворення виробництва. Можна зауважити, що ця тенденція заслуговує на
увагу й оцінку з огляду на необхідність втручання на державному рівні [4].
На нашу думку, особливістю галузі є те, що виробництво продукції суттєво
залежить від природно-кліматичних умов, а також можна часто спостерігати
відмінності в продуктивності худоби і земель. Виробничі витрати зумовлені як
природними чинниками (клімат, рельєф, земля, опади), так і економічними
(забезпеченість ресурсами, розміри виробництва, ступінь еластичності попиту та
пропозицій). Напевно саме тому аграрний сектор потребує державного
регулювання, оскільки регулюючи ціни, держава здійснює вплив на
відтворювальний процес у сільському господарстві. Завдання державного
регулювання цін полягає в тому, щоб не допустити високого рівня інфляції та
забезпечити необхідну прибутковість виробникам сільськогосподарської
продукції.
Центральною проблемою ціноутворення в АПК є проблема ціни землі. У
суспільстві, де панує приватна власність на землю, остання стає об'єктом
купівлі–продажу. Земля купується як для виробництва сільськогосподарських
продуктів, так і для видобутку корисних копалин, для забудови, спорудження
транспортних магістралей, аеропортів, спортивних споруд і т.д. Сучасне
використання земельних ресурсів України не відповідає вимогам так званого
невиснажливого природокористування. Більше половини українських земель –
проблемні [5].
Другою не менш важливою проблемою у ціноутворенні в АПК є проблема
паритету (співвідношення) цін на продукцію сільського господарства та цін на
засоби виробництва (трактори, комбайни, мінеральні добрива тощо), які
виробляються для сільського господарства. Ми вважаємо, що найбільш
доречним є такий паритет, при якому сільгоспвиробник на одну і ту ж кількість
своєї продукції може придбати одну і ту ж кількість засобів виробництва.
Необхідність державного регулювання цінових процесів у галузі аграрного
виробництва пов’язана з особливостями функціонування сільськогосподарських
підприємств в умовах глобальних тенденцій. До основних напрямів державної
політики в галузі ціноутворення слід віднести: власне цінові, антимонопольні,
інтеграційні, інноваційні, моніторингові, законодавчі заходи. На наш погляд,
лише комплексний підхід до вирішення проблеми міжгалузевого обміну
надасть можливість анулювати прояви цінового диспаритету, підвищити
прибутковість та конкурентоспроможність аграрної галузі економіки України.
Отже, можна дійти висновку, що нинішня ситуація в сільському
господарстві України потребує пошуку наукових шляхів виходу з економічної
кризи. Обов'язковими умовами економічного зростання галузі є створення
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ефективних систем
інвестування.

ціноутворення,

податкової

політики,

кредитування,
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК: ЗМІНИ В ЦИФРОВУ ЕПОХУ
В поточному році в процеси короткострокового та стратегічного
прогнозування втрутилася пандемія коронавіруса. В результаті цього багато
трендів, які, очікувалося, будуть набирати силу, стали неактуальними. Але
з'явилися деякі інші. Ключовими словами року в різних сферах, в обліку та аудиті
в тому числі, стали «віддалена робота» та «цифрова трансформація бізнесу». І це
потребує теоретико-методологічного та практичного опрацювання від питань
нової термінологічної бази до конкретних сучасних інструментів провадження
бухгалтерських та аудиторських робіт.
Актуалізувалися фахові запити до обліковців на вміння вирішувати
супутні технічні проблеми, що виникають із програмним забезпеченням, в т.ч.
на відділеному доступі; вміння визначати проблеми та знаходити ефективні
рішення, аби призвичаїти цифрові технології до власних потреб [1]. Виникла
потреба у креативному користуванні цифровими технологіями, вмінні
створювати власні програмні продукти з метою вирішення повсякденних
облікових проблем, самостійно визначати потребу в отриманні додаткових
нових цифрових навичок та задовольняти її постійним вдосконаленням своїх
знань та навичок.
Створення та ефективне використання цифрового контенту, використання
розподілених ланцюжків даних і блоків, об'єднання віртуальних і реальних
об'єктів на основі 3D-технологій – це умови праці бухгалтера найближчої
перспективи [2].
Програмні продукти для віддаленої роботи бухгалтера існують вже давно.
Але очікується підвищення професійного інтересу бухгалтерів до пристроїв
«розширеної реальності», бо існує запит не просто на програмну адаптацію
типових конфігурацій бухгалтерських програм та подальший супровід і
оновлення, а на побудову цифрових динамічних моделей фізичних об'єктів із
використанням сенсорних датчиків для імітаційного моделювання,
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використання фізичних та віртуальних роботів для офісної, в т.ч. облікової
роботи.
Тож для компаній важливими стають такі якості, як креативність та
інноваційність контрольно-облікового персоналу; для підтримки цього процесу
також буде запропоновано більше продуктів для спільної роботи. А цифрова
інфраструктура бухгалтерського обліку має включати Інтернет, телекомунікації,
електронну ідентифікацію і аутентифікацію, інформаційну безпеку, хмарні
технології.
Впровадження сучасних мобільних, хмарних технологій, технологій
аналізу даних, Інтернету речей, інших ІТ-інновацій здатні вирішити існуючі
проблеми, привести до якісних змін в бухгалтерському обліку, підвищити його
ефективність, релевантність для процесів управління. Вже сьогодні цифрові
рішення очікують електронний облік та електронну комерцію, електронну
логістику та цифрові фінанси.
Але ІТ-модернізація не лише підвищує ефективність процесів, але й
провокує зростання загроз. В бухгалтерському обліку такими загрозами можуть
бути:
- зростання кіберзлочинності в умовах розростання інформаційних систем;
- відсутність дієвого захисту при обміні ідентифікаційними даними
фізичних та юридичних осіб, що складають таємницю;
- неузгодженість процесів та технічні проблеми при верифікації
ідентифікаційних даних;
- збільшення кількості, масштабу недоліків (в т.ч. неузгодженості)
інформаційної, програмної інфраструктури;
- використання у технічних системах ідентифікації та контролю доступу до
інформаційних систем технологічно несумісних механізмів [3,4].
Таким чином, розвиток бухгалтерського обліку на практиці має досягатися
шляхом раціональної модернізації облікових процесів сучасними ІТінноваціями,
технічного захисту інформації в просторі і часі, організації дієвої ідентифікації
та аутентифікації (встановлення права доступу облікових співробітників;
розподіл повноважень і відповідальності, щоб одна людина не могла порушити
критично важливий для організації процес або подолати захист навмисно чи
ненавмисно; постійне протоколювання й оперативний е-контроль), узгодження
майбутніх трансформацій з теоретико-методологічною та нормативною базою
бухгалтерського обліку.
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викладач економічного відділення
Житомирський агротехнічний коледж
УПРАВЛІННЯ ТРАНСАКЦІЙНИМИ ВИТРАТИ
У сучасних умовах, за переходу економічних систем на вищий рівень
розвитку, прискорення науково-технічного прогресу, спеціалізації та
глобалізації економічного простору, активніше проявляється тенденція до
зростання трансакційних витрат, рівень яких у світовій практиці нерідко сягає
половини вартості кінцевого продукту. Це стало підставою для використання
категорії
трансакційних
витрат
в
оцінюванні
ефективності
соціальногосподарських процесів у ринкових умовах, і насамперед,
ефективності функціонування підприємницьких та інших структур як
складових інституційної інфраструктури суспільства.
Недостатнє вивчення даного виду витрат призводить до їх
неконтрольованості, а недостатня інформація щодо їх розміру та причин
виникнення – до неефективного управління ними.
Проблему трансакційних витрат досліджували у нсвоїх роботах багато
вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема С. Архієреєв, Я. Зінченко, В. Радаєв
А. Олейник, Г. Кірейцев, Х. Демсітц, Д. Норд, О.Уільямсон та інші.
Трансакційні витрати - це витрати, що виникають при здійсненні
трансакцій. Вони складаються з витрат ресурсів і витрат часу на здійснення
угоди, а також з втрат, що виникають внаслідок укладення неповної або
неефективної угоди. Г.Г. Кірейцев один із перших науковців, який звернув увагу
на важливість обліку трансакційних витрат в умовах розвитку та ускладнення
механізмів господарювання в Україні [2, с. 35].
Процес оптимізації трансакційних витрат, як показує досвід розвинених
країн світу, не передбачає знищення трансакційного сектору, а навпаки, його
зростання, що в кінцевому випадку супроводжується покращенням різних
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показників, які характеризують ефективність економічної моделі розвитку
країни та підвищенням рівня життя населення. В цьому контексті, ми
пропонуємо розглянути систему опосередкованих показників, які є
індикаторами Індекса економічної свободи країни та певним чином пов’язані з
трансакційними витратами країни.
Індекс економічної свободи розраховується щорічно, починаючи з 1995
року, дослідницьким центром The Heritage Foundation і характеризує ступінь
державного втручання в економіку. На думку авторів індексу, економічний
розвиток країни прямо пов'язаний з динамікою цього показника.
В рейтингу економічних свобод Index of Economic Freedom (2020р.),
складеному інститутом Heritage Foundation, Україна понизила свої позиції з 134
на 147 місце серед 180 країн світу [3].
Таблиця 1.
Динаміка індикаторів трансакційних витрат в Україні, % [3]
Показники

2016 р.

2017 р.

2018 р.

2019 р.

2020 р.

Індекс економічної свободи

46,8

48,1

51,9

52,3

54,9

Торгова політика

85,8

85,9

81,1

75,0

81,3

Фіскальна політика

90,2

89,1

79,0

77,0

77,9

Державні видатки

30,6

38,2

45,0

46,9

47,2

Монетарна політика

66,9

47,4

60,1

58,6

63,0

Інвестиційна політика

20,0

25,0

35,0

35,0

35,0

Фінансова політика

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

Захист прав власності

25,0

30,0

32,0

30,0

33,0

Захист від корупції

26,0

30,0

32,0

30,0

30,0

Хоча перелічені в табл. 1 показники є швидше непрямими індикаторами
ефективності економічної системи країни, вони дозволяють не тільки
сформувати інформаційний базис державного механізму управління
трансакційними витратами, але й відповідають принципу порівнянності, що
означає можливість співставлення їх з аналогічними показниками країн світу.
Не дивлячись, що аналізовані показники мають вплив на рівень
трансакційних витрат, щоб ефективно управляти ними, ми повинні мати
інформаційні джерела. Періодична звітність бухгалтерського обліку
підприємств, дає змогу отримати найбільш повну та вірогідну інформацію про
трансакційні витрати підприємства. Однак така інформація є розпиленою по
рахунках та субрахунках бухгалтерського обліку. Ще менш систематизованими
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є разові документи бухгалтерського обліку. Інформацію отриману експертним
шляхом, можуть характеризувати неповнота та вірогідність.
Оскільки трансакційні витрати точніше можна охарактеризувати, як
витрати підготовки виробництва ніж витрати самого виробництва, тому
доцільно зазначити, що даний вид є непрямими витратами, який покривається за
рахунок прибутку підприємств. Оскільки визначеного рахунку трансакційних
витрат немає, то їх облік може вестися в 9 класі «Витрати діяльності» [1] Плану
рахунків бухгалтерського обліку, але потрібно розробити чітку методологію
обліку, оскільки відсутність конкретного віднесення даного виду витрат
ускладнює і робить практично неможливим збір даних для аналізу впливу витрат
на розмір прибутку діяльності підприємства.
Рівень майже всіх видів трансакційних витрат є досить високими на
підприємствах України, тому є необхідність організації чіткого збору інформації
та розробки методології обліку трансакційних витрат, що допоможе здійснити
ефективні заходи щодо управління ними і дасть можливість оптимізувати їх та
значно підвищити результативність діяльності підприємства.
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Науковий керівник – викладач, спеціаліст вищої категорії Левченко О.Ф.
СТАН АВТОМАТИЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ
В сучасних умовах розвитку економічних відносин важко уявити
господарюючий суб’єкт без використання інформаційних систем. Для
ефективного ведення бухгалтерського обліку підприємств, організацій чи
установ необхідно мати доступ до інформаційних ресурсів і скоротити часові
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витрати на розв’язання завдань, не пов’язаних з обліком діяльності
безпосередньо.
Автоматизація та осучаснення системи бухгалтерського обліку в Україні
дає можливість підприємствам виходити на міжнародний рівень, залучати
більше іноземних інвестицій, особливо зараз, коли Україна знаходиться в стані
переходу на міжнародні стандарти обліку, оскільки підприємства будуть в змозі
задовольнити зовнішніх користувачів повною, узагальненою, якісною
інформацією, що буде найбільш точною та достовірною. Запровадження нових
технологій в обліку показує, що підприємство ефективно функціонує, та
керівництво впроваджує нові технології для того, щоб підвищити
конкурентоспроможність підприємства та вивести на вищий рівень [2].
Характерними особливостями сучасного стану автоматизації обліку є
наступні:
- автоматизація здійснюється локально і як складова інтегрованих систем
автоматизації управління підприємствами;
- рівень автоматизації обробки облікової інформації найвищий порівняно з
рівнем автоматизації обробки інформації інших функцій управління;
- успішність впровадження значно вища порівняно з іншими підсистемами
управління [1].
Ринок вітчизняних програмних продуктів пропонує велику кількість
програм,
призначених
для
автоматизації
бухгалтерського
обліку:
«1С:Підприємство», «Парус-Підприємство», «MASTER:Бухгалтерія», «Інфобухгалтер», «Інфін-Бухгалтерія», «Дебет Плюс», «Інтелект-Сервіс», «АУБІ»,
«БЕСТ», «Акцент», «IT-Enterprise-Бухгалтерія», «BSI ERP» та інші. Закордонні
аналоги: «OpenPro» від IBM, «ERP Cloud» від Oracle (США); «SAP Business One»
від BDO Ukraine (Німеччина), «Charisma» від TotalSoft (Румунія), «Logo»
(Туреччина).

Рис. 1. Рейтинг автоматизованих програм, використовуваних
юридичними та фізичними особами в Україні, 2020 [4, с.2]
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За даними рисунку 1 можна зробити висновок про те, що найбільш
використовувана програма - 1.С, при цьому відбувається перехід підприємств від
1.С 7.7 до більш нової версії 1.С 8, що характеризується різноманітністю
конфігурацій та можливістю їх налаштування під особливості функціонування
організації
та
сферу
діяльності
(1С:Підприємство.
Бухгалтерія»,
«1С:Підприємство» і «1С:Підприємство. Управління торгівлею).
Протягом останніх років спостерігаються суттєві зміни в організації
бухгалтерського обліку на підприємстві, основні з них пов’язані автоматизацією
бухгалтерського обліку та хмарних технологій у бухгалтерському обліку. Крім
того, все більше підприємств надають перевагу аутсорсингу при виконанні
облікових функцій, що дає змогу повністю зосередити свою увагу на розширенні
своїх господарської діяльності. Запровадження сучасних технологій збільшує
вимоги до бухгалтера у володінні високим рівнем знань в галузі планування,
фінансування, кредитування, економічного аналізу, права, ефективно
використовувати сучасні засоби обчислювальної техніки для опрацювання
обліково-економічної інформації.
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спеціальність «Облік і оподаткування», ІІ курс
Відокремлений структурний підрозділ
«Мелітопольський фаховий коледж Таврійського
Державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного»
Науковий керівник – викладач І категорії Панченко Н.С.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУТСОРСИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
Аутсорсингові послуги стали дуже популярними серед підприємств
України. Світовий ринок аутсорсингових послуг стрімко зростає, чим створює
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передумови для прискорення розвитку інших його секторів Сучасний стан
економіки нашої країни характеризується нестабільністю усіх сфер діяльності та
постійним зростанням конкуренції. Тому підприємства прагнуть оптимізувати
свою діяльність та зменшують кількість виконуваних функцій.
Серед різних видів аутсорсингу бізнес-процесів останніми роками все
більшої популярності у науковців і практиків набуває фінансовий аутсорсинг, а
світовий ринок фінансового аутсорсингу динамічно зростає [1]. Така динаміка
спостерігається і в Україні.
На сьогодні ринок бухгалтерського аутсорсингу в Україні знаходиться на
стадії формування.
Цими послугами
частіше користуються приватні
підприємці, малі підприємства та нещодавно відкриті компанії – близько 40%.
Лише 5 % великих підприємств звертаються до бухгалтерського аутсорсингу. І
хоча до 2019 року зацікавленість бухгалтерськими послугами зі сторони
юридичних осіб зростала, сьогодні спостерігається деякий спад. Проте, цього не
можна сказати про приватних підприємців, серед яких послуги ведення обліку
користуються стабільним попитом. Таку тенденцію можна виправдати змінами
у Податковому кодексі, відповідно до яких юридичні особи отримали
можливість працювати з приватними підприємцями без втрати валових витрат
[3].
Фактори, від яких залежить вартість бухгалтерського аутсорсингу: виду
діяльності, обсягу документообігу, системи оподаткування,
кількості
працівників, кількості контрагентів, кількості касових операцій та ін.
Переваги, які отримує замовник аутсорсингових послуг:
По-перше, мінімізуються витрати на утримання власної бухгалтерії,
обладнання робочих місць, спеціальну літературу та програмне забезпечення,
фінансування тренінгів та курсів підвищення кваліфікації [4].
По-друге, відбувається підвищення ефективності бізнесу в цілому за
рахунок зниження витрат, пов’язаних із комерційною діяльністю підприємства,
пошуку найбільш оптимальних режимів оподаткування.
По-третє, відбувається збільшення капіталізації: за допомогою аутсорсингу
можна частково перерозподілити інвестиційний капітал у стратегічно більш
важливу для підприємства діяльність.
По-четверте, компанія, що надає аутсорсингові послуги, має у своєму штаті
висококваліфікованих фахівців зі значним досвідом у розв’язанні складних
завдань.
По-п’яте, відбувається економія трудових ресурсів, що сприяє підвищенню
ефективності функціонування компанії.
По-шосте, не існує ризику того, що хтось із працівників звільниться,
скористується лікарняним або візьме відпустку.
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Але на шляху розвитку бухгалтерського аутсорсингу в Україні існують такі
перешкоди:
1. Відсутність необхідної законодавчої бази.
2. Виток інформації, що викликає недовіру до аутсорсингових компаній з
боку керівництва.
3. Загроза банкрутства аутсорсингової компанії, що може спричинити
додаткові проблеми з пошуку іншої аутсорсингової фірми та передачі їй всіх
справ.
4. Певні труднощі щодо ціноутворення на послуги аутсорсингу, яке часто є
недосить зрозумілим і прозорим як для замовників, так і для постачальників.
5. Неадекватна оцінка обсягів планованих робіт на момент укладання угоди
призводить до викривлення цін на послуги аутсорсингу, що потребує внесення
певних застережень щодо можливого перегляду умов угоди аутсорсингу у разі
підписання.
6. Значна плинність кадрів.
Не дивлячись на ці перешкоди, ринок фінансового аутсорсингу в Україні та
світі невпинно розвивається, що супроводжується розширенням пропозиції
аутсорсингових послуг, підвищенням їх якості та посиленням конкуренції.
Найбільш привабливими якостями провайдерів аутсорсингових послуг нині є
оперативність, відповідальність, розуміння індивідуальних потреб окремих
клієнтів, конфіденційність, гнучкість та надійність [2]. При цьому аутсорсерам
необхідно доносити інформацію про свої послуги клієнтам та переконувати їх у
можливості досягнення істотних переваг у довготривалій перспективі за рахунок
аутсорсингу.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ ЗГІДНО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА
В умовах пандемії та карантину, що спричинив Корона-вірус і одночасно в
умовах економічного кризису, спаду виробництва, зниження виробництва праці,
звільнення з виробництва великої кількості працівників спричиняє значні зміни
в організації праці і її оплати.
Заробітна плата – це винагорода (обчислена, як правило, у грошовому
виразі), яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган
виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Іноді в бухгалтерії ототожнюють поняття «оклад» із мінімальною
заробітною платою. Це помилка. Оклад (тарифна ставка) - це основний вид
нарахувань, який одержує працівник. І його розмір може дорівнювати або не
дорівнювати розміру мінімальної заробітної плати. Розмір окладу прив'язаний до
іншого економічного показника - прожиткового мінімуму для працездатних осіб
на 1 січня календарного року (ст. 6 Закону про оплату праці та ст. 96 КЗпП).
Отже, в 2021 році оклад працівника не може бути меншим за 2270 грн.
Якщо роботодавець встановив працівнику оклад 2270 грн., то нарахувати
йому нарахувати заробітну плату в такому розмірі не може. Тому що нарахована
заробітної плата за місяць, в якому працівник відпрацював повну норму часу, не
може бути меншою від розміру мінімальної зарплати - 6000 грн. з 1 січня 2021
року.
Розглянемо дану ситуацію на прикладі:
З 01 січня 2021 року оклад працівника рекламного відділу встановлено на
рівні 2270,00 грн, норму часу в січні 2021 р. працівник виконав. Нарахування
заробітної плати виглядатиме так:
Оклад = 2270,00 грн.
Доплата до рівня МЗП = 6000,00 грн. – 2270,00 грн. = 3730,00 грн.
Отже в графі нарахована зарплата буде відображена сума 6000 грн.
Дебет 93 Кредит 661
ПДФО 6000,00 грн × 18% = 1080,00 грн
Дебет 661 Кредит 641
ВЗ 6000, 00 × 1,5% = 90,00 грн
Дебет 661
Кредит 642
Всього утримано із зарплати 1080,00 +90,00=1170, 00 грн
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Зарплата до видачі 6000,00 грн – 1170,00 грн= 4830,00 грн
Дебет 661
Кредит 311
Отже, роботодавцям не зручно встановлювати оклад на рівні, меншому за
розмір мінімальної зарплати.
Як ми бачимо, податок на доходи із мінімальної заробітної плати у 2021 році
складає 1080,00 грн. Ця сума може бути меншою в тому випадку, якщо до
нарахованого доходу застосовується податкова соціальна пільга (далі - ПСП). Це
встановлена законодавством сума, на яку зменшується нарахована заробітна
плата для розрахунку податку на доходи. У разі застосування податкової
соціальної пільги в 2021 році формула для розрахунку ПДФО виглядає так:
Податок на доходи = (Нарахована зарплата - Податкова соціальна пільга) *
18%
В даний час в більшості випадків застосувати ПСП не вдасться, тому що у
2021 році граничний розмір доходу для застосування
ПСП дорівнює: 2270,00 × 1,4 = 3178,00 ≈ 3180,00 грн.
Оскільки дохід, який дає право на отримання податкової соціальної пільги
менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, в загальному випадку
працівники фактично втратили право на застосування податкової соціальної
пільги. Це можливо у випадку роботи на умовах неповного робочого часу, а
також у місяцях прийняття або звільнення працівника.
Також пільгою можуть скористатися працівники, які мають двох або більше
дітей до 18 років. Для них граничний розмір доходу для отримання пільги
визначається як добуток граничного доходу, який дає право на застосування
ПСП в загальному випадку (тобто 3180,00 грн. в 2021 році) і кількості дітей.
До зарплати працівників може застосовуватися один із видів податкової
соціальної пільги, яка в 2021 році розраховується як 50% розміру прожиткового
мінімуму для працездатних осіб - 1135,00 грн.
Сама пільги працівникам, які утримують двоє і більше дітей у віці до 18
років розраховується як добуток ПСП на одну дитину і кількості дітей (1135,00
грн. або 1576,50 грн. × кількість дітей).
Розглянемо дану ситуацію на прикладі:
За січень 2021 року працівнику бухгалтерії встановлено оклад на рівні
6350,00 грн. Працівник має 2 дітей до 18-ти років. Нарахування заробітної плати
виглядатиме так:
Оскільки зарплата працівника 6350,00 грн ˂ 6360,00 грн, то він має право на
застосування соціальної пільги.
База оподаткування ПДФО = 6350,00грн– (1135,00грн ×2діт) = 4260,00грн
ПДФО = 4260,00 грн ×18% = 766,80 грн Дебет 661 Кредит 641
ВЗ = 6350,00 грн ×1,5% = 95,25 грн
Дебет 661 Кредит 642
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Всього утримано із зарплати 766,80грн + 95,25грн = 862,05 грн
Зарплата до видачі 6350,00 грн – 862,05 грн = 5487,95 грн
Дебет 661 Кредит 311
Отже, для правильного нарахування заробітної плати та її обліку необхідно
слідкувати за важливою інформацією щодо зарплати, основними ставками та
цифрами, адже це запорука правильних дій фахівця-бухгалтера.
Список використаних джерел:
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ПРОБЛЕМИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ОБЛІКОМ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ,
УТРИМУВАНИХ ДЛЯ ПРОДАЖУ
Основні засоби – складова матеріальної бази кожного суб’єкта
господарювання і виступають одним із важливих об’єктів обліку. Ефективність
їх використання залежить від організації своєчасного, повного та достовірного
обліку.
Ринковий механізм господарювання супроводжується реформуванням
вітчизняного бухгалтерського обліку, а це в свою чергу зумовлює необхідність
приведення нормативної бази обліку і звітності у відповідність фінансової
звітності з Міжнародними стандартами , як відомо, все нове породжує
виникнення проблемних питань, які варто вирішувати на національному рівні.
Сьогодні, на нашу думку, є ще не врегульованим питання обліку продажу
основних засобів. Це питання регулюється П(С)БО 27 «Необоротні активи,
утримувані для продажу, та припинена діяльність». Даний національний
стандарт відповідає за змістом Міжнародному стандарту фінансової звітності 5
«Непоточні активи, утримувані для продажу та припинена діяльність».
Необоротні активи та група вибуття визнаються утримуваними для продажу
у разі, якщо виконано всі умови, визнані у п.1 р.ІІ П(С)БО 27:
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- економічні вигоди очікується отримати від їх продажу, а не від їх
використання за призначенням;
- активи готові до продажу в їх теперішньому стані;
- їх продаж, як очікується, буде завершено протягом року з дати визнання їх
такими, що утримуються для продажу;
- умови їх продажу відповідають звичайним умовам продажу для подібних
активів;
- здійснення їх продажу має високу ймовірність, якщо керівництвом
підприємства підготовлено відповідний план або укладено твердий контракт про
продаж, здійснюється їх активна пропозиція на ринку за ціною, що відповідає
справедливій вартості.
Остання умова, виходячи з ПС(Б)О 27 та МСФЗ 5, вимагає, з метою
підвищення ймовірності продажу, від управлінського персоналу вирішення
організаційних питань, - саме управлінський персонал повинен скласти план
продажу та ініціювати активну програму щодо визначення покупця і виконання
плану. Все це потрібно було б передбачити у додатках до П(С)БО 27.
Виходячи із змісту П(С)БО 27 внесено доповнення до діючого Плану
рахунків і введено до рахунку 28 «Товари « субрахунок 286 «Необоротні активи
та групи вибуття, утримувані для продажу», а до рахунку 68 «Розрахунки за
іншими операціями « - субрахунок 680 «Розрахунки, пов’язані з необоротними
активами та групами вибуття, утримуваними для продажу «.
Введення субрахунку 286 є, на перший погляд, обґрунтованим відповідно
п. 33 П(С)БО 7 «Основні засоби». З іншого боку, випливає висновок з приводу
того, що не доцільним буде відображати необоротні активи у складі субрахунку
286, якщо їх продаж не буде завершено протягом року з дати визнання їх такими,
що утримуються для продажу (п.1 р.ІІ П(С)БО 27). Не виконання цієї умови
наводить на думку про те, що краще було б передбачити субрахунок 185»
Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу» до рахунку
18»Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи».
З приводу субрахунку 680 вважаємо, що є недоречним його введення, бо при
нарахуванні доходу від продажу об’єктів необоротних активів виникає
дебіторська заборгованість, а не зобов’язання, а тому можливо краще було в
складі рахунку 37 відкрити субрахунок 370 «Розрахунки пов’язані з
необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу». Є не
зрозумілим призначення введеного субрахунку 680.
Виходячи із інформації, наведеної вище щодо введених субрахунків,
пов’язаних із операціями з необоротними активами та групами вибуття,
виникають деякі питання щодо нововведень до змісту показників фінансової
звітності. До змісту ф.№1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан) передбачено в
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активі розділ 3 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття»
(код рядка 1200), а в пасиві – розділ 4 «Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та групи вибуття» (код рядка 1700).
Введення розділу 3 до активу балансу відповідає вимогам нормативних
документів щодо окремого відображення у звітності даних про утримувані для
продажу активи. Це дає змогу користувачам фінансової звітності отримати
інформацію про операції щодо реалізації необоротних активів. На нашу думку,
доцільним було б включити до розділу 3 окремі статті: за видами необоротних
активів, утримуваних для продажу; розрахунки (дебіторська заборгованість),
пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для
продажу».
Крім того, при такій структурі активу балансу порушується класифікація
статей балансу відповідно до збільшення їх ліквідності. З цією метою
пропонуємо інформацію з необоротними активами, утримуваними для продажу,
та групи вибуття розмістити після розділу 1 «Необоротні активи» і дати назву
розділу
2» Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття».
При такій заміні (переміщенню) збережеться принцип класифікації статей
балансу відповідно до зростання їх ліквідності.
Призначення розділу 4 пасиву балансу, чітко не визначено нормативними
документами і не зрозуміло, які саме зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу виникають, що, в свою чергу, потребують
такого відокремленого відображення у фінансовій звітності.
Існують проблеми щодо формування доходів і витрат від реалізації
необоротних активів, утримуваних від продажу. Нараховані доходи від реалізації
необоротних активів відображаються на кредиті субрахунку 712 «Дохід від
реалізації інших оборотних активів « до рахунку 71 «Інший операційний дохід»,
а списання їх відображається по дебету субрахунку 943 «Собівартість
реалізованих виробничих запасів» до рахунку 94 «Інші витрати операційної
діяльності». Відповідно при формуванні показників ф.2 «Звіт про фінансові
результати» суми за цими операціями відображаються в складі статей «Інші
операційні доходи» (рядок 2120) та «Інші операційні витрати» (рядок 2180).
Однак, виникають протиріччя , що пов’язані із цим питанням.
У розділі 1 «Загальні положення» НП(С)БО 1 при визначенні інвестиційної
діяльності вказується, що «інвестиційна діяльність – придбання та реалізація тих
необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою
частиною еквівалентів грошових коштів». Висновки за цим визначенням
враховані при формуванні показників фінансової звітності форми 3 «Звіт про
рух грошових коштів». Операції з надходження від реалізації необоротних
активів передбачено відображати у розділі 2 «Рух коштів у результаті
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інвестиційної діяльності» (код рядка 3205). За цими дослідженнями слідує
висновок про те, що доцільно відображати надходження від реалізації
необоротних активів окремою статтею у розділі 1 «Рух коштів у результаті
операційної діяльності» , ф.3 «Звіт про рух грошових коштів». Такі зміни
свідчитимуть про врахування операцій за результатами продажу необоротних
активів не у складі інвестиційної діяльності, а у складі операційної. Відповідно
«після цього виникає необхідність внесення змін у визначення поняття
«інвестиційна діяльність», що наведено у НПС(Б)О 1 та в інших нормативних
документах.
На нашу думку, є доречним внести корективи щодо операцій з
необоротними активами, утримуваними для продажу та до показників звітності,
пов’язаних із ними, що дасть можливість вирішити проблеми передбачені вище.
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
В СЕКТОРІ МАЛОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ
Мале підприємництво як самостійний і незамінний елемент ринкової
економіки є одним із дієвих важелів розв'язання таких економічних і соціальних
завдань, як сприяння структурній перебудові економіки, зміцнення економічної
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бази регіонів, швидке насичення ринку товарами та послугами, послаблення
монополізму і розвиток конкуренції, впровадження досягнень науковотехнічного прогресу, підвищення експортних можливостей країни, забезпечення
зайнятості значної частини населення.
Аналіз стану малого підприємництва в Україні свідчить про те, що суттєвих
зрушень у розвитку цього сектора ринкової економіки не відбулося. Основними
причинами гальмування розвитку малого підприємництва в Україні та її регіонах
є:
- відсутність дійового механізму реалізації державної політики щодо
підтримки малого підприємництва. Це питання ще не посіло належного місця і в
діяльності місцевих органів державної виконавчої влади;
- низькі темпи та перекоси в процесі реформування власності;
- відсутність належного нормативно-правового забезпечення розвитку
малого бізнесу, як підприємництва в цілому;
- обмеженість або повна відсутність матеріальних фінансових ресурсів.
Багато малих підприємств розпочали свою діяльність через відсутність достатньої
суми стартового капіталу, власних виробничих площ та устаткування;
- недосконалість системи обліку та статистичної звітності малого
підприємництва, обмеженість інформаційного та консультативного забезпечення,
недосконалість системи навчання та перепідготовки персоналу для
підприємницької діяльності тощо.
Розроблення основних напрямів стратегії розвитку бухгалтерського обліку
безпосередньо повинно бути узгоджене з діючою правовою базою. Одним із
завдань є удосконалення методології бухгалтерського обліку для суб’єктів
малого підприємництва, що повинно стати відправною точкою для процесу
реформування бухгалтерського обліку для малих підприємств в Україні.
Для вирішення цього завдання пропонуються такі кроки:
- максимальне спрощення процедури ведення бухгалтерського обліку та
форм фінансової звітності;
- адаптація до міжнародних стандартів національної нормативно-правової
бази з питань бухгалтерського обліку для малого бізнесу через затвердження
відповідних національних П(С)БО зі спрощеним порядком обліку активів,
зобов’язань, власного капіталу та розрахунком фінансових результатів; надання
права застосовувати форму обліку, яка не передбачає застосування подвійного
запису.
Зростання вимог до якості інформаційного забезпечення управлінської
діяльності зумовлює зростання значення та ролі аналітичного забезпечення в
межах спрощеної системи управління підприємств малого бізнесу. Генерування
релевантної та якісної інформації з метою оцінювання ефективності фінансово60

господарської діяльності необхідно виділити такі напрями удосконалення
методичних та організаційних положень аналізу в секторі малого бізнесу:
1. Удосконалення методичних положень аналітичного забезпечення
діяльності підприємств малого бізнесу для формування достатнього обсягу
обліково-аналітичної інформації про внутрішні бізнес-процеси і зовнішнє
середовище малого підприємства для оцінювання його конкурентних переваг,
превентивного управління ризиками та забезпечення сталого розвитку.
2. Удосконалення організації аналітичного процесу діяльності для
можливості формування оптимального аналітичного підрозділу в умовах
ресурсних обмежень малого підприємства та інформаційних потреб
користувачів.
3. Удосконалення методики оцінювання економічного потенціалу малого
підприємства на основі кількісних та якісних показників, що характеризують
рівень фінансових можливостей, кредитоспроможності, оцінку ризику
діяльності в межах експрес-аналізу і комплексного аналізу діяльності
підприємств малого бізнесу.
Отже, враховуючи темпи реформування бухгалтерського обліку в Україні
та неузгодженість різних рівнів нормативного поля на цьому етапі розвитку
національної облікової системи дуже важливим є розроблення напрямів
удосконалення теоретико-методологічних основ, методичних засад і
організаційних положень бухгалтерського обліку в межах концепції розвитку
бухгалтерського обліку й аналізу в Україні для сектору малого бізнесу, що дає
можливість проведення більш системних та цілеспрямованих заходів
удосконалення системи бухгалтерського обліку окремого сектору економіки.
Список використаних джерел:
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3. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності: навч. посіб. /
А. Г. Загородній, І. Й. Яремко, Л. М. Пилипенко ; М-во освіти і науки, молоді та
спорту України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки,
2012. — 216 с.
4. Бухгалтерський облік. Основи теорії та практики: підручник /
А. Г. Загородній, Г. О. Партин, Л. М. Пилипенко, Т. І. Партин ; М-во освіти і
науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». — 3-тє вид.,
доопрац. і доповн. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 340 с.

61

Лісовська Н.В., викладач
Відокремлений структурний підрозділ
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ОСОБЛИВОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ МІСЦЕВИХ
ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ У 2021 РОЦІ
Місцеві податки і збори відіграють велику роль у наповненні місцевих
бюджетів. Тому, підвищення ролі місцевих податків і зборів та збільшеннях
частки у власних доходах місцевих бюджетів – є одне з головних завдань, що
ставиться Урядом України і в якому безпосередньо зацікавлені органи місцевого
самоврядування [1]. Згідно з Податковим кодексом України до їх переліку
входять податок на майно (у т.ч. плата за землю, податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, транспортний податок), єдиний податок,
туристичний збір, збір за паркування транспортних засобів [2].
23.05.2020 року набув чинності Закон України від 16.01.2020 року №466-ІX
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення
адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у
податковому законодавстві» (далі – Закон №466). Суттєвих змін зазнала стаття
12 Кодексу, якою визначаються повноваження сільських, селищних, міських рад
та рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та
перспективним планом формування територій громад, щодо податків та зборів
[3].
Відповідно до нововведень змінилися строки прийняття та оприлюднення
органами місцевого самоврядування рішень про ставки місцевих податків, а
також інформування контролюючих органів про прийняті рішення. Таким
чином, міські ради в межах своїх повноважень приймають рішення про
встановлення місцевих податків і зборів та податкових пільг зі сплати місцевих
податків і зборів до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому
планується застосування встановлених місцевих податків і зборів, та про
внесення змін до таких рішень [3].
Якщо до 15 липня орган місцевого самоврядування не прийняв рішення про
встановлення відповідних місцевих податків і зборів, тоді вони справляються,
виходячи з норм Кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року,
що передує періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків
та зборів. Таким чином, Закон №466 скасував обов’язок щорічного прийняття
рішень про встановлення місцевих податків та зборів. Тож органи місцевого
самоврядування у 2020 році могли не приймати рішення про встановлення
місцевих податків та зборів. У такому випадку, у 2021 році:
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- єдиний податок та податок на майно (в частині транспортного податку,
плати за землю, крім земельного податку за лісові землі) будуть справлятися із
застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня 2020 року [3];
- податок на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки), збір за місця для паркування транспортних засобів,
туристичний збір та земельний податок за лісові землі (якщо їх встановлено) – за
ставками, що визначені у діючих попередніх рішеннях.
Крім того, контролюючі органи зобов’язуються інформувати органи
місцевого самоврядування про стан розрахунків з місцевим бюджетом.
Отож, Державна податкова служба України (ДПСУ) не пізніше 25 вересня
поточного року оприлюднює на своєму офіційному вебсайті зведену інформацію
про розмір та дату встановлення на відповідних територіях ставок місцевих
податків та зборів, а також про встановлені на відповідних територіях податкові
пільги [4]. Тож, інформація на сайті ДПСУ має бути актуальною. Проте вона
залежить від того, наскільки швидко місцеві ради визначаться із розміром ставок
та пільг і повідомлять про це податківців. При цьому відсутність оприлюднення
нових ставок та пільг на сайті ДПСУ ніяк не впливає на їх чинність. Тому, якщо
інформація щодо ставок та пільг у 2021 році не змінилась, це може тільки
означати, що місцева рада їх просто не переглядала, і помилки бути не може.
Місцеві податки і збори мають значний потенціал у якості джерела
наповнення місцевих бюджетів і можуть стати реальною фінансовою основою
розвитку територій, оскільки органи місцевого самоврядування мають щодо них
широкі можливості впливу. Зокрема, органи місцевого самоврядування
запроваджують та встановлюють розмір ставок місцевих податків і зборів (у
межах, визначених Податкового кодексу), можуть сприяти легалізації
податкової бази, здійснювати заходи з підвищення податкової культури
населення тощо.
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Національного університету біоресурсів і природокористування»
ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ПОВ’ЯЗАНІ З ОСНОВИМИ ЗАСОБАМИ
Як свідчить практика, за останні роки здійснення фальсифікацій набуло
досить широкого поширення і є актуальною проблемою економіки, обліку та
фінансів, приблизно кожен десятий злочин, є розкраданням державного або
колективного майна, вчиненим шляхом фальсифікацій.
Об’єкт, на який спрямований злочин ‒ це державне чи колективне майно і
безготівкові гроші, товари, напівфабрикати, сировина, послуги тощо.
Останнім часом у зв’язку з появою нових комерційних структур,
підвищенням ділової активності населення з’являються нові способи
шахрайства, які стосуються відносин між фізичними особами, комерційними
структурами та державними організаціями, установами.
Масштаби ухилення від оподаткування в українській економіці є досить
значними, сьогодні воно належить до одного із видів корупційної поведінки.
Державний бюджет та державні цільові фонди через ухилення від податків
недотримують значні суми.
Сучасні умови господарювання та інформаційно-технічних прогрес сприяв
зменшенню одних видів фальсифікацій та розвитку інших. До одних із видів
фальсифікацій, кількість яких скоротилася під дією розвитку економічних
відносин, належать фальсифікації пов’язані з основними засобами.
Фальсифікації, пов’язані з основними засобами, можна подіти на два види:
1) здійснені з метою власної економічної вигоди;
2) податкової оптимізації (рис. 1).
Для власної економічної вигоди керівний персонал або головний бухгалтер
передчасно списують основний засіб з балансу шляхом нарахування амортизації,
а потім використовують у власних цілях чи для продажу. Це може бути
автомобіль, комп’ютерна техніка тощо. Головний бухгалтер такі дії може
здійснювати з відома чи без відома керівника або задля економічної вигоди
керівника. Відповідно до такої ситуації методи виявлення та попередження
фальсифікацій, що використовуються системою внутрішнього контролю, будуть
відрізнятися.
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Рис.1. Види фальсифікацій, пов’язані з основними засобами
Значного поширення набувають фальсифікації з основними засобами з
метою податкової оптимізації шляхом нарахування амортизації задля завищення
витрат діяльності. Оскільки амортизація основних засобів займає значну частку
у витратах підприємства при обчисленні прибутку до оподаткування, вона є
основним інструментом для завищення таких витрат, якщо сума податку на
прибуток керівника «не влаштовує». Такі фальсифікації зазвичай здійснюються
на малих та середніх підприємствах, де склад витрат, що зменшують прибуток
до оподаткування нерізноманітний, тому збільшення амортизаційних витрат є
найкращим варіантом. Фальсифікації, що мають на меті збільшення
амортизаційних витрат, здійснюються за наказом власника, а бухгалтер є
особою, котра їх виконує.
Фальсифікації з основними засобами виникають під дією керівного
персоналу, тому в їх виявленні та попередженні зацікавлені власники з метою
збереження свого майна, а також уникнення штрафних санкцій від податкових
органів. Зацікавленими особами також є податкові органи, оскільки держава
недоотримує грошові кошти до бюджету у вигляді недоплати податку на
прибуток.
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Насправді, кожна із зазначених схем має свої «підводні камені». Тому
будьте готові доводити реальність та обґрунтованість ваших «оптимізаційних»
дій. Будь-яка фіктивна операція може призвести до штрафів та кримінальної
відповідальності за статтею 212 КК України — «Ухилення від сплати податків,
зборів, інших обов'язкових платежів». Водночас згідно з ч. 4 ст. 212
ККУ винуватець звільняється від відповідальності, якщо він до притягнення до
кримінальної відповідальності сплатив податки, збори (обов`язкові платежі), а
також фінансові санкції і пеню. Також слід зазначити, що для мінімізації
податків часто використовують прогалини податкового законодавства.
Мінімум податкових платежів є критерієм податкової оптимізації тільки
при виконанні таких вимог:
 по-перше - суворе дотримання
чинного законодавства (тобто
оптимізація повинна дотримуватися виключно законними методами);
 по-друге - досягнення запланованого рівня кінцевого фінансового
результату.
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2. Активізація кругообороту капіталу: обліково-контрольний аспект:
[монографія] / [Камінська Т. Г., Царук Н. Г., Ільчак О. В., Гарапко Н.І.,
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Житомирський агротехнічний коледж
Науковий керівник – викладач, спеціаліст вищої категорії Левченко О.Ф.
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ
Суть цінової політики підприємства, як стверджує Н.В.Кудренко, полягає в
тому, щоб встановити на товари або послуги такі ціни і так варіювати ними
залежно від положення на ринку, щоб забезпечити намічений обсяг прибутку і
вирішувати інші завдання підприємства. Правильний вибір ціни є запорукою
задовільного фінансового стану та стійкості підприємства [2, с.211].
Процес ціноутворення проходить на підприємствах при використанні
обліково-аналітичної інформації за наступними етапами [1]:
1) структурні підрозділи підприємства надають оперативну інформацію про
змінні витрати (прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші
прямі витрати);
2) бухгалтерія підприємства надає інформацію про умовно-постійні витрати
(загальновиробничі, загальногосподарські, інші умовно-постійні витрати);
3) на основі проведеного аналізу постійних та змінних витрат
розраховується ціна на певний вид готової продукції;
4) розраховується та дається оцінка можливої рентабельності при зміні ціни.
Можлива зміна цін на продукцію повинна розглядатись при кожному її відпуску,
оскільки запізнення призводить до втрати доходів підприємства при занижених
цінах або до сповільнення оборотності коштів при завищених цінах та утворенні
понаднормативних запасів і, як наслідок, втрати реального прибутку.
5) розраховується оптимальна ціна реалізації на основі аналізу пливу
внутрішніх та зовнішніх факторів. Потрібно зауважити, що за умов
невизначеності значно збільшується кількість факторів ризику як внутрішнього,
так і зовнішнього середовища. Тому, при формуванні стратегії ціноутворення
необхідним є врахування ризику, тобто ймовірності отримання збитків або втрат
можливостей. Необґрунтовано сформована та встановлена ціна призведе до
зменшення обсягу продажу, втрати частки на ринку і, як наслідок,
недоотримання запланованого прибутку;
6) приймається управлінське рішення про встановлення ціни для певної
партії продукції.
Сучасні економічні умови вимагають переосмислення підходів до
традиційних методів калькулювання собівартості продукції, застосування
зарубіжних методів обліку витрат і калькулювання, поступової відмови від
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формування ціни затратними методами. При формуванні стратегії
ціноутворення, враховуючи невизначеність та ризик, ціна на продукцію повинна
стати інструментом управління витратами підприємства. Обґрунтування та
методологічне забезпечення процесу формування цінової політики повинно
стати об’єктом облікової політики підприємства.
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БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
Сільськогосподарське виробництво – це вид господарської діяльності з
виробництва продукції, яка пов'язана з біологічними процесами її вирощування
й призначена для споживання в сирому і переробленому вигляді та для
використання в нехарчових цілях.
Згідно П(С)БО 30, під біологічними активами розуміють – тварини або
рослини, які в процесі біологічних перетворень здатні давати
сільськогосподарську продукцію та (або) додаткові біологічні активи, а також
приносити в інший спосіб економічні вигоди [2]. Прикладами біологічних
активів будуть висіяні в полі пшениця чи соняшник, яблуневий сад, риба, кури,
свині, вівці.
Загальна класифікація біологічних активів представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Загальна класифікація біологічних активів [3]
Згідно з п. 6 П(С)БО 30 [2] об'єкт бухгалтерського обліку – окремий вид
біологічних активів або їх група. Об'єкти обліку біологічних активів
представлено на рис. 2.
Методика оцінки біологічних активів полягає у застосуванні справедливої
вартості, за яким всі біологічні активи на дату балансу оцінюються виходячи з
рівня цін, який склався на активному ринку на цей період.

Рис. 2. Об'єкти обліку біологічних активів
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До проблем і недоліків оцінки біологічних активів за справедливою
вартістю відносять наступні [4]:
1) трудомісткість та складність визначення справедливої вартості;
2) необхідність визначення собівартості для подальшого порівняння її із
справедливою вартістю та відображення в обліку різниці;
3) визнання в сукупному доході сум перевищення справедливої вартості
над собівартістю навіть тих активів, від яких взагалі не передбачається
отримання доходу від продажу;
4) недостатність відображення в нормативній базі методичних підходів до
оцінки як за собівартістю, так і за справедливою вартістю.
Отже, за результатами проведеного дослідження можемо зробити
висновок, що біологічні активи – це живі рослини, тварини або інші біологічні
ресурси, якими володіє суб’єкт господарської діяльності та використання яких у
сільськогосподарському виробництві забезпечить економічні вигоди в
майбутньому. Використання справедливої вартості для оцінки біологічних
активів та сільськогосподарської продукції має ряд проблем і недоліків. З одного
боку, єдині підходи до відображення вартості активів дають можливість
порівнювати показники фінансової звітності різних підприємств. З іншого боку,
оцінка за справедливою вартістю дає можливість маніпулювання вартістю і, як
наслідок, маніпулювання показниками бухгалтерського обліку, є складною,
трудомісткою, не достатньо об’єктивною і не достатньо забезпеченою
нормативною базою, що призводить до не досить активного її використання на
практиці.
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ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ
УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
Розвиток ринкових відносин в Україні, наявність підприємств різних форм
власності та розширення міжнародних економічних зв'язків вітчизняних
підприємств з іноземними партнерами сприяли впровадженню в облікову
практику облікової політики, яку підприємство визначає самостійно. Від уміло
сформованої облікової політики багато в чому залежить ефективність управління
не тільки системою обліку, а й фінансово-господарською діяльністю
підприємства та стратегією його розвитку на тривалу перспективу. Тому
формування облікової політики на підприємстві – доволі трудомісткий
відповідальний процес, оскільки підприємству доведеться працювати не один рік
згідно з розробленою і затвердженою обліковою політикою. Це вимагає від
управлінського персоналу підприємства більш виваженого підходу до розробки
та підтримки на належному рівні облікової політики з урахуванням впливу як
зовнішніх, так і внутрішніх факторів [1].
Термін «облікова політика» законодавчо закріплений в Україні Законом
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 61
16.07.1999 р. № 996-ХІV та Національним положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» як
сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством
для складання та подання фінансової звітності. Отже, облікова політика є
важливим інструментом формування фінансової звітності та обов'язковим
елементом фінансового обліку [2].
Метою формування облікової політики в найзагальнішому вигляді
повинно бути одержання максимального сумарного ефекту від діяльності
підприємств. Визначення мети облікової політики повинно включати
пріоритети, стратегічні, тактичні та оперативні цілі діяльності підприємств. При
формуванні мети облікової політики необхідно враховувати фінансову,
інвестиційну, амортизаційну політику конкретного підприємства [3].
Згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» підприємство самостійно визначає облікову політику,
розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку
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та внутрішньої звітності. При цьому така політика підприємства повинна
базуватися на принципах, характерних виду обліку.
Облікова політика для цілей управлінського обліку має передбачати:
варіант обліку витрат (з використанням рахунків усіх класів); систему обліку
витрат; метод обліку витрат і калькулювання собівартості продукції; перелік
центрів витрат та сфер відповідальності; перелік об’єктів витрат, об’єктів
калькулювання та калькуляційних одиниць; перелік і склад статей
калькулювання та калькуляційних одиниць; перелік і склад змінних і постійних
загальновиробничих витрат; база розподілу загально-виробничих витрат; оцінку
залишків незавершеного виробництва; варіант зведеного обліку витрат
виробництва; оцінку готової продукції; метод обліку доходів; робочий план
рахунків витрат, доходів і фінансових результатів; перелік планів і бюджетів;
порядок формування та перелік цін; перелік регістрів управлінського обліку;
склад та форми внутрішньої звітності, періодичність їхнього заповнення і
подання відповідальними особами тощо.
Процес розробки облікової політики в системі управлінського обліку має
певні особливості. У зв’язку з цим при формуванні облікової політики для цілей
управлінського обліку необхідно виходити з того, що:
– по-перше, необхідне урахування принципів не лише управлінського обліку, а
й фінансового оскільки за деякими пунктами вони будуть співпадати;
– по-друге, потрібно визначити перелік суб’єктів, об’єктів та елементів
управлінського обліку;
– по-третє, необхідно максимально охоплювати обліковий цикл: методичний,
технічний і організаційний [1].
Формування облікової політики підприємства сьогодні є непростим
завданням. Досвід організації бухгалтерського обліку та формування облікової
політики на підприємствах України відносно незначний. Тому формування та
використання на практиці облікової політики підприємства, як і будь-якого
нового явища, має ряд проблем.
Отже, облікова політика є важливим інструментом організації
бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Вдало, попередньо глибоко
проаналізована комбінація можливих варіантів облікової політики дає змогу
підприємству ефективно здійснювати господарську діяльність. З метою
підвищення якості процесу формування облікової політики на рівні
підприємства доцільно посилити контроль з боку державних органів управління
за дотриманням ними вимог чинного законодавства та сприяти впровадженню
інформаційних систем і технологій обробки облікової інформації,
систематичному підвищенню кваліфікації працівників бухгалтерії.
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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА
Термін «облікова політика» виник у зв'язку з реформуванням
бухгалтерського обліку відповідно до ринкових відносин та міжнародних
стандартів. Законом України від 16 липня 1999 р. № 996-ІУ «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні» встановлено, що підприємство
самостійно визначає облікову політику. Облікова політика затверджується
наказом керівника підприємства. Вона є важливим правовим документом роботи
бухгалтерів. В ній необхідно відображати організацію бухгалтерського обліку і
всі положення, особливо ті, які мають неоднозначне тлумачення в офіційних
документах.
Облікова політика підприємства включає сукупність принципів, методів і
процедур, що використовуються підприємством для складання та подання
фінансової звітності.
НП(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» визначає,
що облікова політика може змінюватися, тільки якщо змінюються статутні
вимоги, вимоги органу, який затверджує положення (стандарт) бухгалтерського
обліку, або якщо зміни забезпечать достовірне відображення подій чи операцій
у фінансовій звітності підприємства. Не вважається зміною облікової політики
встановлення облікової політики для подій чи операцій, які відрізняються за
змістом від попередніх подій або операцій, та операцій або подій, які не
відбулися раніше. Облікова політика є інструментом бухгалтерського обліку,
який готується підприємством самостійно, виходячи із діючих нормативних
документів. Облікову політику на підприємстві формує головний бухгалтер за
дорученням і контролем керівника підприємства або спеціально створена
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комісія. До цієї роботи можуть бути залучені інші працівники обліку,
спеціалісти, спеціалізовані фірми (аудиторська, бухгалтерська, консультаційна,
юридична).
Облікова політика на міждержавному і державному рівнях має
обов'язковий характер, формується на загальних засадах ведення
бухгалтерського обліку.
Облікова політика підприємства, поряд із тим, що вона ґрунтується на
нормативно-правових актах, може бути виваженою лише тоді, коли при її
формуванні враховано конкретний зміст вимог щодо організації бухгалтерського
обліку і звітності на підприємстві. Тому вона не вичерпується дублюванням
окремих статей Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні», рівно ж як і Положень (стандартів) бухгалтерського обліку
насамперед хоча б через їх недосконалість, яку визначають чимало науковців.
Тому облікова політика кожного підприємства, базуючись на загальних
нормативно-правових актах, що її регулюють у всьому народному господарстві,
все ж таки відрізняється за низкою індивідуальних підходів на кожному
окремому підприємстві. Тим більше, що кожного року наказ щодо облікової
політики на підприємства доводиться коригувати, бо яким би досконалим він не
був, але внесення змін є необхідним хоча б через доволі часті поправки, які
здійснює Міністерство фінансів України, Державна податкова адміністрація
України, Правління Пенсійного фонду, Державне казначейство щодо змісту
нормативних актів, котрі регулюють організацію бухгалтерського обліку.
Водночас необхідність коригування наказів про облікову політику підприємства
зумовлюється і внутрішніми причинами. Це можуть бути інші підходи щодо
визначення вартісної межі матеріальних активів при їх віднесенні до основних
засобів, інших необоротних активів, малоцінних і швидкозношуваних предметів,
методів нарахування їх амортизації, коригування вартості (переоцінки, уцінки)
виробничих запасів, уточнення складу матеріально-відповідальних осіб,
дозвільних чи стверджувальних підписів на первинних документах, розподілу
обов’язків серед облікових працівників тощо.
Визначення облікової політики підприємства вимагає досконалого
оволодіння як нормативно-правовими документами, котрі регулюють
організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, так і опанування
специфічних технологічних особливостей діяльності конкретного підприємства,
для якого розробляється облікова політика. Тільки на основі поєднання
зазначених основних методологічних вимог з конкретизованою методикою
відображення господарських операцій на підприємстві, яка повною мірою
пристосована до специфіки його діяльності, можна сподіватися на розробку тут
обґрунтованої облікової політики.
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ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ БІЗНЕСУ
У ЦИФРОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Інформаційні технології формують нові ринкові структури (ринок
електронної комерції), створюють нові можливості для кооперації бізнесу
(віртуальні підприємства, банки тощо), впливають на створення нових професій
– вони змінюють стиль життя та ведення бізнесу. Широке впровадження
телемедіа, інтернету, електронної комерції забезпечують масове впровадження
цифрових технологій, у тому числі, у повсякденне життя суспільства. Сьогодні в
Україні близько 58% населення є користувачами інтернет, а це означає, що ця
кількість буде зростати. Доступ до комунікаційних та інформаційних технологій
покращився за останні 25 років в усьому світі.
З метою підтримки таких інновацій повинні бути забезпечені такі головні
умови: рух грошових коштів повинен забезпечуватись в цифрових мережах,
тому слід розширювати можливості електронних ринків та розвиток
інноваційних засобів платежу. Використання таких засобів використання
електронної комерції, які були б підтримані та захищені у законодавчому сенсі
та базувалися на принципах довіри населення. Все це створює виклики та
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порушує нові завдання до фахівців економічних спеціальностей та до якісної,
сучасної підготовки їх у вищих навчальних закладах.
Питання підготовки фахівців, зокрема, зі спеціальності «облік і
оподаткування» не є новим і досліджується вченими. На викликах, з якими
зіштовхується професія бухгалтера, наголошує також проф. Чижевська Л.В.,
пов’язуючи необхідність розвитку професії, зокрема, із впливом інформаційних
технологій на організацію бухгалтерського обліку, на природу й економіку
бухгалтерської діяльності та на вимоги до знань бухгалтера. Автор вказує на
пряму залежність між пріоритетною галуззю економіки в країні та сферою
діяльності бухгалтера [1]. А оскільки одна з передових галузей світової
економіки – інформаційні технології та пов’язане з нею цифрове середовище в
усіх сферах суспільного життя, то і розвитку економічній, бухгалтерській освіті
варто постійно приділяти увагу [2].
Так, одним із сучасних та перспективних засобів платежу є електронні
гроші, впровадження у повсякденне життя суспільства та використання їх як
масового засобу платежу яких, вважаємо, буде зростати та ставати
всеохоплюючим. Нам важливо розуміти суть питання щодо використання
електронних грошей не лише з позиції аналітиків, бухгалтерів, аудиторів тощо,
а й з позиції управлінця певної економічної системи. Потрібно усвідомлювати,
що завдяки впровадженню інноваційних технологій будуть зниженні витрати з
боку держави на виготовлення, інкасацію, перевезення готівки, бізнесу, який
працює з готівковими коштами і несе затрати на інкасацію та перевезення
готівки; розвиток соціальної відповідальності бізнесу шляхом зменшення
психологічно емоційного навантаження на осіб, що працюють з готівкою.
Питання використання електронних грошей під час розрахунків між
підприємствами та фізичними особами й підприємствами набуває все більшої
актуальності. Пояснюється така тенденція розвитком інформаційних технологій,
технічним прогресом, більшою обізнаністю суспільства щодо використання
сучасних платіжних засобів та загальносвітовою практикою переведення
суспільноекономічних відносин у «цифрову» площину.
Так, більшою популярністю користуються банківські картки під час
розрахунків в торговельних закладах, за товари й послуги в мережі інтернет
тощо. Із появою більш швидких та надійних систем збереження та обробки
інформації бухгалтерський облік почав здійснюватись виключно в
електронноцифровому середовищі, спонукаючи розробників апаратного та
програмного забезпечення удосконалювати засоби його ведення. Зазначене
також вимагає від сучасних бухгалтерів, аудиторів та аналітиків неабияких знань
в галузі інформаційних технологій, чому слід приділяти увагу саме на етапі
їхнього навчання. Крім того, перенесення сьогодні майже усієї доступної
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людству інформації у цифрове середовище потребує вдосконалення в питаннях
обробки даних, особливо гостро така необхідність виникає у процесі роботи з
діловою інформацією, яка створюється різними господарюючими суб’єктами та
передається між ними.
Така потреба пояснюється необхідністю в єдиних підходах до створення та
подачі інформації: щоб вона була зрозуміла не лише тим, хто її створює, а й тим,
хто приймає, обробляє та оцінює її. У період суцільної інформатизації
суспільства важливими є правила створення відомостей для сприйняття та
обробки даних приймаючою інформаційною системою у такому ж вигляді, в
якому їх було створено та передано. Традиційною є форма відображення
звітності, яка представлена, наприклад, у вигляді таблиці чи у іншому форматі.
При цьому для будь-якої звітності, яка будується за принципами
бухгалтерського обліку, важливою є суть даних, їх об’єктивність і
неупередженість.
Отже, викладений матеріал свідчить про необхідність врахування
глобалізаційних викликів, пов’язаних із використанням цифрових технологій у
бізнесі, під час підготовки фахівців з обліку і оподаткування.
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ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ СОК В УКРАЇНІ
Європейський досвід сільськогосподарської кооперації свідчить про високі
потенційні економічні можливості такої діяльності, оскільки створення на селі
ефективно діючих сільськогосподарських кооперативів необхідне як для
сільськогосподарських виробників, так і для держави загалом. Більшість
європейських країн визнали на законодавчому рівні не лише економічну, а й
високу соціальну роль кооперативів у вирішенні проблем регіонів.
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В країнах Європейського союзу кооперація розглядається як засіб
конкурентоспроможності сільгоспвиробників, створення нових робочих місць,
досягнення збалансованого розвитку економіки.
Питання сільськогосподарської кооперації вивчались зарубіжними та
українськими вченими-економістами, такими, як А. Андрійчук, В. Горбонос, В.
Гончаренко, П.Саблук та інші.
В перекладі з латинської «кооперація» означає співдружність, спільну
діяльність. В Україні сільськогосподарська кооперація представлена
традиційними виробничими та обслуговуючими кооперативами. Згідно зі
статтею 9 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію»
сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи здійснюють обслуговування
своїх членів, тобто виробників сільськогосподарської продукції, не маючи на
меті одержання прибутку, отже, є неприбутковими організаціями [1]:
– кооператив надає послуги тільки своїм членам;
– члени кооперативу несуть відповідальність за зобов'язаннями, взятими
перед кооперативом щодо їх участі у господарській діяльності кооперативу;
– послуги надаються з метою зменшення витрат та/або збільшення доходів
членів кооперативу.
Серед обслуговуючих кооперативів найбільш поширені об’єднання аграріїв
для спільного збору врожаю та молочні кооперативи. Також досить розвинені
об’єднання для спільного вирощування овочів та фруктів, кооперативи м’ясного
напряму й зернові об’єднання. Сьогодні в Україні діє перший студентський
обслуговуючий кооператив на базі ВСП «Немішаївський фаховий коледж»,
членами якого є працівники та студенти і діяльність якого пов’язана з
переробкою продукції молочного скотарства.
Серед вчених та науковців дискусійним залишається питання особливої
природи сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, а саме статусу
неприбутковості. У цьому разі ототожнюються поняття «платник податків» та
«неприбутковий» статус кооперативів. До неприбуткових організацій, згідно з
Податковим Кодексом, належать також сільськогосподарські обслуговуючі
кооперативи, [2]. Одна з вимог надання статусу неприбуткової організації – це
заборона розподіляти отримані доходи серед членів такої організації, що
суперечить одному з головних принципів кооперації. Крім того, здійснення
господарської діяльності, спрямованої на отримання доходу (прибутку),
класифікується як підприємництво
і не відповідає сутності поняття
некомерційної діяльності неприбуткових установ.
Таким чином, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи не можуть
бути визнані неприбутковими організаціями в розумінні ПКУ, не підлягають
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включенню до Реєстру неприбуткових організацій та зобов’язані нараховувати
і сплачувати податок на прибуток.
Тому, якщо кооперативи хочуть зберегти за собою статус неприбутковості,
то вони не повинні здійснювати розподіл доходів кооперативу між його членами
(кооперативні виплати та виплати на паї). Установчі документи кооперативу
мають містити такі норми. Проте статус неприбуткового СОК звільняє лише від
сплати податку на прибуток. І не звільняє від сплати всіх відрахувань із зарплати
своїх працівників, Якщо раптом за підсумками року дохід кооперативу від
надання послуг перевищить 1 мільйон, то СОК стане платником ПДВ. Також
кооператив має сплачувати земельний податок, податок на нерухомість за
наявності у власності таких об’єктів.
Найголовніше – в установчих документах кооперативу має бути чітко
зазначено, що мета діяльності організації – надання послуг його членам, які
спрямовані на мінімізацію витрат або максимізацію доходів від ведення
сільського господарства. Якщо неприбутковий СОК хоче переробляти або
виробляти продукцію для своїх членів, то в установчих документах має бути
чітко написано «послуги з переробки та/або виробництва продукції для членів
кооперативу». В іншому разі кооператив вважатиметься виробничим і
позбавиться статусу неприбутковості.
Нині потенціал сільськогосподарської кооперації в Україні залишається
недостатньо реалізованим. Актуальним залишається питання вдосконалення
оподаткування кооперативів для активізації їхньої господарської діяльності,
проблем та шляхів вдосконалення сплати СОК податків на прибуток і на додану
вартість [3]. Очікуване приведення у відповідність положень ПКУ та закону Про
кооперацію має врегулювати розбіжності, які усунуть проблеми
в
оподаткування СОК.
Список використаних джерел:
1. Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» від 21.07.2020.
2. Податковий кодекс України.
3. .Інформаційний портал «Агробізнес сьогодні». Спрощена система
оподаткування
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URL:
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Спеціальність «Бухгалтерський облік і оподаткування», І курс,
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Науковий керівник-викладач, Томашівська М.В.
ЕЛЕКТРОННІ ТРУДОВІ КНИЖКИ, ЇХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В
УКРАЇНІ
Трудова книжка є важливим документом, який зберігає основні відомості
про трудовий стаж та виступає вагомим інструментом в трудових відносинах між
працівником та працедавцем.
03.06.2020р. Урядом схвалено проект Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності
працівника в електронній формі». Законопроектом передбачено перехідний
період 5 років, протягом якого Пенсійний фонд України формуватиме цифрові
відомості про трудову діяльність працівника. Законопроектом також
передбачено спрощення доступу до отримання наявних у реєстрі застрахованих
осіб відомостей, необхідних для призначення виплат у системі соціального
страхування [1].
Згідно передбачуваних реформ, облік трудової діяльності працівника буде
здійснюватися в е-формі у реєстрі застрахованих осіб Держреєстру. Також
передбачається, що при оформленні на роботу треба буде подавати трудову
книжку(за наявності) або відомості з реєстру, а роботодавець має зробити запис
про прийом на роботу, переведення чи звільнення у паперовій трудовій за
вимогою працівника. При звільненні роботодавець має видати копію наказу про
звільнення. Згідно вищезгаданого законопроєкту, трудовий стаж буде
визначатися за даними з Держреєстру, тому пенсії зможуть призначати
автоматично, що є істотним спрощенням процедури нарахування пенсії та обліку
трудового стажу.
Електронна трудова книжка - це цифровий аналог паперових трудових
книжок. Електронні трудові книжки забезпечують:
- поступову відмову від паперового документообігу;
- зменшення витрат на паперову роботу. Електронна форма зручніша;
- спрощення доступу до інформації як роботодавцю, так і самому
працівнику. Фізособи уже мають можливість звіряти інформацію про свій
страховий стаж у базі Пенсійного фонду України;
- зменшення негативних ризиків втрати паперової трудової книжки та потім
її відновлення. Особливо це стосується тих осіб, у яких записи у електронні базі
ПФУ мають розбіжності з такими у паперовій трудовій книжці

80

- створення можливостей для нарахування пенсій в автоматичному режимі.
Можливими електронні трудові книжки стали після затвердження Порядку
обліку трудової діяльності працівника, фізичної особи, особи-підприємця, яка
забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі постановою Кабміну
від 27.11.2019 №1084[2].
У Реєстрі Пенсійного фонду можуть буду не всі дані щодо стажу. Через це
варто перевіряти та періодично моніторити інформацію про себе на порталі ПФУ
щодо страхового стажу та правильності відомостей в електронних трудових
книжках, адже помилку можуть зробити: роботодавець при подачі даних чи
працівник ПФУ при обробці скан-копій. Окрім того можуть бути невнесені цілі
роки з суто технічних причин. Особливо це стосується даних до 2011 року. Від
автоматичного призначення пенсій можна буде відмовитися подавши
повідомлення про своє небажання до досягнення пенсійного віку, або просто
неподавши дані щодо способу отримання пенсій до ПФУ уже після призначення
пенсій.
У електронній трудовій книжці може не бути даних до 2011 року. Справа в
тому, що персоніфікований облік у ПФУ з обчислення страхового стажу було
впроваджено з 1 січня 2011 року. Також є ще одні проблемні роки - до 1998 року.
У ПФУ може не бути даних по страховим внескам до цього року. Увага:
особливо перевіряємо дані в електронних трудових книжках до 2011 року[1].
Перед скануванням трудових книжок необхідно провести їх ретельний
аудит. Таким чином, потрібно звірити паспортні дані( ПІБ, дату народження, чи
є підпис власника трудової книжки, підпис особи, відповідальної за видачу
трудових книжок, печатка закладу). Також вищезгаданий аудит трудових
книжок передбачає перевірку записів про зміни ПІБ. У разі зміни працівником
прізвища, імені, по батькові роботодавець зобов'язаний внести відповідні записи
до його трудової книжки. Підстава-документи, що підтверджують зміни:
паспорт, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про зміні прізвища, імені чи по батькові
тощо.
Скасування трудової книжки для пенсійного фонду: Внесення даних
здійснюється шляхом відправки на через сайт ПФУ скан-копій паперової
трудової книжки. Тобто відсканованих потрібних сторінок трудової книжки.
Необхідно підготувати копії наступних документів: трудової книжки
(скануються лише заповнені сторінки та вкладиші оригіналу трудової книжки,
порожні сторінки трудової книги не потрібно сканувати); окремої згоди на
обробку даних від працівника (цей документ треба підготувати, якщо дані
вносить роботодавець. На сьогодні її подають у довільній формі роботодавцю та
сканують). Відправити дані може : фізособа, тобто працівник самостійно. Однак,
йому для цього треба спершу отримати електронний цифровий підпис. Його
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можна отримати безкоштовно у КНЕДПІДД ДПС або у обслуговуючому банку.
Юрособа, тобто роботодавець. Електронний цифровий підпис теж треба, але він,
як правило уже є. Після отримання скан-копій подальша їх обробка та внесення
даних у базу здійснюється працівником ПФУ(п.9 Порядку №1084), тому варто
все ж таки перевірити дані про себе, аби не було допущено людської помилки.
Список використаних джерел:
2. https://acmc.com.ua
3. https://krm.gov.ua
Якименко В.П.,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування», ІІ курс
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКИХ
ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
В умовах ринкової економіки існує потреба всіх суб’єктів господарювання
в отриманні повної та правдивої інформації про фінансовий стан підприємства і
результати його діяльності. Саме тому, однією з основних способів контролю
повноти і достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності
підприємства є проведення інвентаризації активів і зобов’язань, під час якої
перевіряються і документально затверджуються їх наявність, стан і оцінка [1].
Отож, Інвентаризація – це перевірка фактичної наявності майна
підприємства і співставлення даних інвентаризації з бухгалтерським обліком. На
сьогодні, процедуру інвентаризації регулює Положення про інвентаризацію
активів та зобов’язань, затверджене наказом Міністерства фінансів України від
02.09.2014р. № 879 (далі Положення). І саме, принципи Положення дозволяють
конкретизувати головні завдання інвентаризації господарських засобів, зокрема:
- виявлення фактичної наявності активів та перевірка повноти відображення
зобов’язань, коштів цільового фінансування, витрат майбутніх періодів;
- установлення лишку або нестачі активів шляхом зіставлення їх фактичної
наявності з даними бухгалтерського обліку;
- виявлення активів, які частково втратили свої первинні якості та споживчі
властивості, застарілих, а також матеріальних і нематеріальних активів, що не
використовуються;
- виявлення активів та зобов’язань, які не відповідають критеріям визнання
[2].
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Відповідальність за організацію інвентаризації несе керівник підприємства,
який повинен створити необхідні умови для її проведення, визначити об'єкти
інвентаризації, її періодичність і строки, крім випадків, коли проведення
інвентаризації є обов'язковим. У цих випадках визначені на підприємстві строки
інвентаризації не можуть перевищувати ті, що передбачені Положенням [2].
Таким чином, інвентаризація активів та зобов’язань повинна проводитись в
обов’язковому порядку щорічно, в період трьох місяців до дати складання річної
фінансової звітності.
Для
проведення
інвентаризації
на
підприємстві
створюється
інвентаризаційна комісія, до складу якої включаються представники апарату
управління підприємства, бухгалтерської служби та досвідчені працівники
підприємства. Крім того, при проведенні інвентаризації неодмінно повинна бути
присутня матеріально-відповідальна особа, а на час проведення інвентаризації
діяльність підрозділу, як правило, припиняється.
Згідно з чинним законодавством, створена комісія несе усі види
відповідальності перед підприємством та законами України [1].
До того ж, враховуючи специфіку кожного підприємства, в організації
можуть створюватися робочі інвентаризаційні комісії. Стосовно складу цих
комісій, в Положенні вказані лише два обмеження:
1) забороняється призначати головою робочої інвентаризаційної комісії
для тих самих об’єктів інвентаризації одного й того самого працівника два роки
підряд;
2) матеріально-відповідальна особа до складу інвентаризаційної комісії не
включається, оскільки вона є особою, що перевіряється [2].
Після закінчення інвентаризації бухгалтерською службою складаються
інвентаризаційно-порівняльні відомості, у яких відображаються розбіжності між
даними бухгалтерського обліку і даними інвентаризаційних описів, після чого і
визначають результат інвентаризації.
Значення проведення інвентаризації, яку здійснюють раз на рік перед
складанням фінансової звітності, важко переоцінити, бо вона дає можливість
забезпечити достовірність даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності
шляхом встановлення фактичної наявності різних цінностей, виявлення
надлишків або нестач, а також з’ясування того, наскільки вартість, за якою
активи й зобов’язання зараховано на баланс, є реальною [3].
Як відомо, неякісне проведення інвентаризації не забезпечує попередження
нестач та розкрадань. У результаті значна частина господарських засобів на
підприємстві можуть бути не виявленими. Наприклад, коли формально
призначається комісія у складі 5-6 чоловік, а фактично проводиться тільки
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однією особою. Це сприяє приховуванню нестач, а іноді призводить до того, що
окремі цінності записувалися в опис, зі слів матеріально-відповідальних осіб [3].
Вищезазначені питання актуальні тому, що на практиці існують випадки,
коли інвентаризаційні комісії не завжди контролюють наявність цінностей,
довіряють облік їх проводити матеріально-відповідальним особам без
ретельного контролю за цими операціями, що сприяє дописуванню в
інвентаризаційних описах і перекручуванню результатів інвентаризації.
Таким чином, проведення інвентаризації дозволяє вчасно і ефективно
вирішити багато проблем в діяльності підприємств і забезпечує одержання
повної, достовірної та неупередженої інформації про наявність і стан
господарських засобів, можливість контролю з боку власника за наявністю і
станом переданого в оренду майна та інше.
Список використаних джерел:
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http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14
2. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань від 02.09.2014 р. №
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РОЛЬ МІЖБАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ
На сьогоднішній день в Україні ринок міжбанківських кредитних ресурсів є
одним із найважливіших сегментів фінансового ринку. А міжбанківський кредит
займає особливе місце в системі кредитних відносин і має значний вплив на
розвиток банківської системи в цілому.
Суть міжбанківського кредитування полягає у забезпечення необхідними
кредитними ресурсами банківські установи, за рахунок вільних коштів інших
банків та НБУ на умовах платності, строковості та поверненості. Міжбанківський
кредит
дозволяє
забезпечити
банки-позичальники
необхідними
короткостроковими дешевими грошовими ресурсами, які можуть бути
використані на забезпечення дотримання норми резервування, або досягнення
відповідного рівня ліквідності, забезпечення кредитними ресурсами
позичальників тощо [1].
Міжбанківський ринок відіграє важливу роль у забезпеченні нормальних
умов функціонування грошового ринку. Він є об'єктом державного регулювання,
служить механізмом впливу державних органів на діяльність комерційних банків,
стан грошово-кредитної і валютної системи і безпосередньо на економіку в
цілому.
Міжбанківський ринок - частина фінансового ринку, де тимчасово вільні
грошові ресурси кредитних установ залучаються і розміщуються банками між
собою переважно у формі міжбанківських депозитів на короткі терміни.
Розміщувати і купувати кредитні ресурси на міжбанківському ринку
кредитних ресурсів банком вигідно за двох основних причин:
комерційні банки на відміну від суб’єктів господарської діяльності
відрізняються вищою надійністю;
процентна ставка за міжбанківськими кредитами, як правило, нижча
від ставки за кредитами суб’єктам економіки.
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Міжбанківські кредити за складом поділяються на взаємні кредити між
комерційними банками та кредитування Національним банком України
комерційних банків.
У загальній структурі міжбанківських кредитів переважають взаємні
кредити комерційних банків (80-85%), але з розвитком банківської системи частка
кредитів НБУ може мати тенденцію до зростання.
Плата за міжбанківськими кредитами пов’язана та максимально наближена
до облікової ставки Національного банку України. Метою залучення
міжбанківських кредитів є: по-перше, розширення кредитної діяльності
комерційних банків з клієнтами; по-друге, необхідність підтримки і регулювання
банківської ліквідності [2].
Отже, одне з джерел поповнення ресурсів комерційного банку міжбанківський кредит. Кредитними ресурсами торгують фінансово стійкі
комерційні банки, в яких завжди є надлишок ресурсів. Ці банки для одержання
прибутку прагнуть розмістити вільні ресурси в інших банках. Крім фінансової
вигоди, банки-кредитори одержують можливість для налагодження ділових
партнерських відносин.
Взагалі банкам вигідно розміщувати кредитні ресурси в інших банках
порівняно з кредитуванням суб’єктів господарської діяльності, оскільки перші
відрізняються, як правило, вищою надійністю.
Терміни міжбанківських кредитів можуть бути різними - від одного дня до
трьох-шести місяців.
Банки-позичальники залучають міжбанківський кредит для розширення
своєї кредитної діяльності з клієнтами, а також через необхідність регулювання
банківської ліквідності. В Україні через впровадження електронних розрахунків
міжбанківське кредитування здійснюється шляхом прямих контактів між банкомкредитором і банком-позичальником.
В договорі на міжбанківське кредитування, крім терміну, необхідно
обумовити суму кредиту, рівень процентної ставки і порядок погашення.
Переважно при порушенні терміну погашення міжбанківського кредиту банккредитор передбачає своє право на беззаперечне списання боргу. Якщо банк, який
позичив кредитні ресурси, не може їх повернути у встановлений термін, то він
купує гроші в іншому банку [3].
При укладанні договору на міжбанківський кредит банк- позичальник
повинен повідомити банку-кредитору значення своїх економічних нормативів
(платоспроможності, ліквідності).
Отже, можна відмітити, що міжбанківське кредитування в сьогоднішніх
реаліях не є стимулом для зростання прибутковості банків України. На даній
стадії змін та реформ банківської системи все ж виникає ряд питань щодо
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ефективності політики НБУ щодо рефінансування банків та регулювання ринку
міжбанківського кредитування.
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НЕОБХІДНІСТЬ СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ ВІД РИЗИКУ
У країнах з розвиненим ринковим господарством страхування є одним із
стратегічних секторів економіки. Воно забезпечує стабільність у суспільстві,
гарантує власникам відшкодування збитків при втраті майна та доходу, захищає
людину в багатьох випадках життя.
Страхування – невід’ємний атрибут цивілізованого суспільства. В умовах
ринку підприємства функціонують у несталому економічному середовищі:
зростають ціни на матеріальні ресурси, продукцію, що виготовляється;
переглядаються умови отримання банківських позик; коливається
співвідношення попиту та пропозиції та ін. Водночас підприємства прагнуть
забезпечити стійке становище, можливість працювати без фінансових і
виробничих зривів, досягти оперативного подолання тимчасових ускладнень у
процесі виробництва, зокрема, за допомогою самострахування, нова модель
якого трансформується у фонд ризику [1].
Багато небезпек загрожує людині впродовж її життя. Вони можуть
завдати збитків їй особисто, її родині, населенню регіону або господарській
діяльності підприємства. У таких умовах важко почувати себе впевнено,
оскільки небезпеки надто різноманітні. Проте, усвідомлюючи небезпеки, які
погрожують нам на життєвому шляху, ми намагаємося їх уникнути, оскільки
потреба в безпеці посідає друге місце після базисних (задоволення фізіологічних
потреб).
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Страховий захист – економічна категорія, що відображає сукупність
розподільчих і перерозподільчих відносин, пов’язаних із подоланням і
відшкодуванням втрат, які можуть бути спричинені різними несприятливими
обставинами.
Ця категорія характерна для будь-яких формацій і обумовлена:
 випадковим характером настання негативних подій;
 нерівномірністю заподіяння збитку;
 необхідністю попередження наслідків негативних подій;
 необхідністю відшкодування завданих збитків, тобто захисних заходів від
наслідків випадкових подій.
Посилюють можливість настання подій із негативними наслідками та багато
інших причин. Коло ризиків, на жаль, з часом не зменшується, і для реальної дії
страхового захисту змушує створювати за рахунок частини валового продукту
страховий фонд, призначений для покриття надзвичайного збитку, який
заподіяли суспільству стихійні лиха, техногенні аварії та різні випадковості.
Суспільна практика виробила три основні форми організації страхового фонду,
в яких суб’єктами власності на його ресурси є: держава; окремий суб’єкт
господарювання; страховик [1].
У цьому зв’язку виділяють:
Централізований страховий фонд, який у нашій країні нині знаходиться в
розпорядженні Уряду. Він формується за рахунок загальнодержавних ресурсів
як у натуральній, так і в грошовій формі. Його призначення – відшкодування
збитків та усунення наслідків стихійних лих і великих аварій, що призвели до
великих людських жертв та значних руйнувань.
У різних країнах відповідно до рівня розвитку економіки, співвідношення
між формами власності, існуючих традицій, міжнародних відносин існують інші
види фондів цільового призначення [3].
Страховий фонд страховика (страхові резерви) має грошову форму та
створюється за рахунок внесків страхувальників. Певною мірою джерелом його
формування є доходи від інвестиційної діяльності страховика, в оперативному
управлінні якого знаходяться отримані фінансові ресурси. Завдання страховика
полягає в тому, щоб протягом всього періоду дії договору страхування надані
кошти створених страхових резервів були достатніми для відшкодування збитку
при настанні страхового випадку. Збитки у межах резервів розподіляють на всіх
страхувальників, внаслідок такого перерозподілу коштів досягається значне
маневрування ними. Організаційно-технічним чинником функціонування
страхових резервів на всіх етапах історичного розвитку був і є перерозподіл їх
ресурсів, зумовлений необхідністю задоволення потреб учасників страхування у
покритті збитків. Завдяки формуванню страхових резервів також реалізуються
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колективні та особисті інтереси його учасників, відображаються взаємозв’язки
між їх соціальними позиціями.
Можна виділити декілька чинників, які обумовлюють необхідність
створення страхових фондів:
 cтихійний вплив руйнівних сил природи на суб’єкти господарювання та
життєдіяльність людини, що підтверджують події останніх років;
 запровадження у виробництво та соціальну сферу досягнень науковотехнічного прогресу поряд із перевагами спричиняє велику руйнівну силу,
збільшуючи можливість виникнення катастроф і техногенних аварій;
 процес життєдіяльності людини, необхідність постійного відновлення її
сил, і, водночас, залежність від негативного впливу зовнішнього середовища
потребує створення страхового фонду на випадок смерті, втрати здоров’я,
працездатності;
 соціально-економічні протиріччя у суспільстві, особливості організації
господарської діяльності обумовлюють імовірність настання негативних явищ,
які можуть завдати матеріальних збитків різного виду та масштабу [2].
Ринкові відносини докорінно змінюють співвідношення між резервними
фондами широкого призначення і страховим фондом, що формується за
допомогою
страхування,
оскільки
вертикально-командні
відносини
трансформувалися в горизонтальні зв’язки між виробництвом, обміном і
споживанням. Отже, страхування стає необхідним елементом суспільних
відносин.
Страхування є необхідним елементом ринкової економіки. Воно за своєю
сутністю здатне значно впливати на забезпечення безперервності процесів
виробництва та споживання, а також на мобілізацію тимчасово вільних
грошових ресурсів для цілей інвестування. Застраховані ланки сфери економіки
стабілізують нормальний процес відтворення, забезпечують безперервність
функціонування виробництва, підприємницької діяльності, громадського життя.
Наприклад, зовнішня торгівля неможлива без страхування вантажів, транспортних засобів, товарних кредитів, підприємницьких ризиків.
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FINTECHCH-ІННОВАЦІЇ У БАНКІВСЬКОМУ ТА СТРАХОВОМУ
БІЗНЕСІ
У зв’язку з теперішньою пандемією робота в усіх сферах здійснюється в
дистанційній формі, тому fintech є своєрідним «порятунком» в такій ситуації,
адже за допомогою таких технологій фінансові, банківські та інші грошовокредитні операції можна здійснювати, знаходячись вдома.
Fintech (Financial technology) – це стартапи, які впроваджують сучасні
технології у сферу фінансів й роблять фінансові сервіси більш ефективними і
менш затратними.
Перевагами даної програми є те, що вона по-перше, дозволяє здійснювати
роботу швидко і ефективно, завдяки дистанційному режиму цих фінансових
технологій. По-друге, споживачі отримують вигоду від більшого вибору
продуктів і послуг, оскільки їх можна придбати віддалено, незалежно від
місцезнаходження. По-третє, технологія дозволяє фінтех-компаніям збирати та
зберігати більше інформації про клієнтів, щоб вони могли запропонувати
споживачам більш персоналізовані продукти або послуги.
Проте, FinTech мають і свої недоліки:
• Нечітка регуляція та спонтанні рішення;
• Фінтех-компанії в цілому нові для фінансової галузі та використовують
відмінні від традиційних фінустанов бізнес-моделі;
• Споживачі онлайн-послуг зазвичай мають обмежений час та інформацію
для прийняття рішень, що часто призводить до необдуманих дій;
• Технологічні ризики;
• Здійснюючи операції онлайн, фінтех-компанії отримують багато
приватної інформації про вас тому ви можете стати жертвою кіберзлочину;
• "Не для всіх".
Хоча з одного боку доступ до фінтеху здається простим та зрозумілим, є
багато категорій громадян, які з різних причин не можуть використовувати
гаджети або комп’ютери для здійснення онлайн-операцій.
Основною сферою діяльності українського фінтеку є грошові перекази та
кредитування, цим займається понад 38 компаній. Інші учасники працюють в
галузях управління фінансами, інфраструктури, маркетплейсів, телекомунікації,
блокчейну, медіа та інших.
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За прогнозами Bank of England до 2023 року фінтек може спричинити
скорочення сукупного прибутку британських банків на 1,1 млрд фунтів
стерлінгів. Зокрема через зниження прибутків від овердрафту і вартості
платіжних послуг. Також зросте ризик ліквідності, так як клієнт буде менш
прив’язаний до конкретного банку.
Під fintech розуміють програмне або технологічне нововведення у
фінансових послугах. Компанії, що працюють у цій сфері, зазвичай намагаються
поліпшити існуючу фінансову інфраструктуру або створити нову. Як правило,
вони безпосередньо конкурують із банками. Згідно з індексом Fintech Adoption
від EY, майже третина споживачів у світі використовує дві і більше фінансових
технологій. Найбільш популярні fintech-сервіси — онлайн-платежі
(використовують 50% опитаних), сервіси для страхування авто і здоров’я (24%),
додатки для інвестування і примноження капіталу (20%), онлайнплатформи для
позики (10%), інструменти фінансового планування (10%). За кількістю
користувачів fintech-сервісів лідирують Китай (69% населення країни), Індія
(52%), Україна (42%), Великобританія (40%), Бразилія (40%) і Австралія (37%).
Рівень проникнення fintech-сервісів в США становить лише 33%.
Ринок фінансових послуг становить близько 25 трлн дол. у рік, тому
fintech-стартапи намагаються "підірвати" галузь, щоб відкусити частину від
цього пирога. Кількість проектів, що зароджуються в сфері fintech, рекордно
висока — безліч гравців прагнуть зайняти місце на перспективному ринку.
Незважаючи на відносну молодість сфери, безліч вчорашніх фінансових
стартапів перетворилося у впливових гравців ринку.
LendingClub — сервіс, який з’єднує позичальників і кредиторів у
Сполучених Штатах. Стартап обіцяє знизити ставки, відкривши ринок кредитів
для багатьох учасників і підвищивши конкуренцію. Klarna — банк, що надає
онлайнпослуги. Спеціалізується на платіжних рішеннях для інтернет-магазинів і
оплаті кредитів. Одне з рішень — обробка платіжних вимог магазинів і платежів
клієнтів. Компанія виступає "буфером", знижуючи ризики для покупців і
продавців. Robinhood — додаток для торгівлі акціями за допомогою мобільних
пристроїв. Дає можливість користувачам купувати і продавати акції без будьяких зборів. Сервіс пропонує біржові брокерські послуги для інвестицій у
публічні компанії і біржові фонди США. Credit Karma — сервіс, який розраховує
персональний рейтинг кредитоспроможності і допомагає поліпшити матеріальне
становище. Рейтинг надається безкоштовно, але в додатку є реклама інших
продуктів.
Останні десять років технології кардинально змінили уявлення про роботу
фінансового сектора. Проникнення смартфонів і інтернету дозволяє створювати
нові бізнес-моделі і схеми взаємодії між фінансовими організаціями та
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клієнтами. GR Capital зібрала список fintech-трендів, розвиток яких буде
спостерігатися в найближчі кілька років. Отримання фінансових послуг за
допомогою мобільного телефону. Здійснювати фінансові операції за допомогою
смартфона зручно і доступно з будь-якої точки світу. Смартфон використовують
59% дорослого населення планети. Соціальні мережі для надання фінансових
послуг. Користувачі соціальних мереж повідомляють про себе багато інформації:
місце роботи, інтереси, список друзів і родичів. Алгоритми аналізують цю
інформацію, щоб надавати персоналізовані фінансові послуги. Крім того,
використовувати чат-боти для здійснення платежу або іншої операції не
виходячи з соціальної мережі — зручно і легко. Альтернативні способи оплати.
Безконтактні оплати, оплати за допомогою терміналів і QR-кодів. Кредитні
маркетплейси і позики "користувач-користувачеві". Цифрові платформи
з’єднують позичальників, небанківські кредитні організації та приватних
інвесторів. Система дозволяє отримати кредитні кошти особам, які не можуть
оформити позику в банку. Використання технологій Big Data і Artificial
Intelligence. Боти зі штучним інтелектом навчаються і, цілком ймовірно,
незабаром зможуть самостійно обслуговувати навіть нестандартні запити
клієнтів. Великі дані і ШІ також допомагають запобігти випадкам шахрайства.
Цифрова та біометрична ідентифікація. Ідентифікація та авторизація клієнтів —
одне з найважливіших завдань для фінансових організацій. Ідентифікація
користувача за голосом, відбитками пальців і завдяки розпізнаванню обличчя
змінює уявлення про надійність і безпеку при проведенні фінансових операцій.
Отже, fintech (фінансові технології), які впроваджуються для покращення
функціонування банківського і страхового бізнесу, сприяють ефективному,
зручному та швидкому здійсненню фінансових, банківських та інших грошовокредитних операцій.
Список використаних джерел:
1. https://business.ua/uk/shcho-take-fintech-ta-iaki-ioho-perspektyvy-narynku-finposluh-ukrainyrynku-finposluh-ukrainy
2. https://www.epravda.com.ua/projects/fintech/2018/12/5/641431/.
3. www.management.com.ua/tend/tend1061.html.
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Викладач обліково-фінансових дисциплін
Верхньодніпровський коледж
Дніпровського державного
аграрно-економічного університету
ПРОБЛЕМИ ФІСКАЛІЗАЦІЇ ТА КОНТРОЛЮ У СФЕРІ МАЛОГО
БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Усі повинні сплачувати податки – це фраза є крилатою і багато ким
сприймається як догма. Але, розглядаючи більш детальніше таке економічне
явище як малий бізнес, постає питання: а які ж функції у нашій економіці
виконує мале та мікро- підприємництво? Невже головною метою існування
цього сегменту економічного життя країни є наповнення бюджету? Так, єдиний
податок [1], що сплачує переважна частина представників малого бізнесу є
важливим джерелом наповнення місцевих бюджетів. Але, якщо поглянути на
проблему глибше – можна зрозуміти, що окрім наповнення бюджету, малий
бізнес виконує ще ряд соціально-економічних функцій, а саме, забезпечує
робочими місцями як найманих працівників, так і самих фізичних осіб
підприємців. Люди, зайняті у малому бізнесі, є активним та ініціативи
прошарком суспільства, що пожвавлює економіку держави, запобігає монополії,
сплачує ЄСВ та не є тягарем для бюджету – адже забезпечує самостійно себе,
свою родину, найманих працівників. Особливо важлива робота малого бізнесу у
малих містах, у сільській місцевості, куди великий бізнес практично не заходить,
і тільки малий бізнес всюдисущий, мікропідприємства, маленькі торгівельні
точки, фізичні особи підприємці, працюють і дають можливість працювати
місцевим людям.
Так, як і в будь-якому бізнесі, підприємець завжди прагне до мінімізації
податкового тягаря, і малий бізнес тут не виключення. Основними порушеннями
податкового законодавства з боку малих підприємств є приховування реальних
доходів, задля того щоб виконати вимоги спеціального режиму оподаткування,
виплата «зарплатні в конвертах», неофіційне працевлаштування найнятих осіб.
Та чи наскільки, такі порушення (до яких вдається незначний процент малого
підприємництва) ведення бізнесу в даному сегменті, завдають шкоди економіці
держави? Чи потрібно починати загальну фіскалізацію, із застосуванням РРО та
електронного податкового адміністрування, саме із малого бізнесу? Чи виграє
від цього економіка держави? За даними державної статистичної служби
кількість малих підприємств має тенденцію до зменшення так у 2010 суб’єктів
малого підприємництва в Україні було 2162999, а у 2019 – 1922978, така ж сама
тенденція спостерігається і в мікропідприємництві: 20933688 у 2010 р., та
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1864013 у 2019 р.[3] А що ж ми побачимо у наступні роки, коли запрацює Закон
№ 1017-ІХ [2], поки що відстрочений до 2022 року, у якому передбачено
обов’язкове застосування РРО для малого бізнесу? Чи принесе це користь
бізнесу? Чи зможе наповнитися бюджет за рахунок фіскалізації ФОП? Чи не
втратить країна значну частину малого бізнесу і, внаслідок цього робочі місця,
податкові надходження, дохід населення?
Уявимо собі таку ситуацію: навіть, якщо малий бізнес взагалі припинить
сплачувати податки – від нього державі буде більше користі ніж шкоди. Адже
робочі місця, надані цим сегментом бізнесу, будуть, дохід населення, зайнятого
в малому підприємництві також залишиться, і цей дохід буде витрачено на
комунальні послуги, на продукти харчування на інші товари та послуги, що
принесе бюджету доходи у вигляді непрямих податків, принесе доходи великому
та середньому бізнесу, і через їх оподаткування відбудеться наповнення
бюджету.
Як свідчить досвід високорозвинутих країн: економічні сводоба – це шлях
до розвитку економіки, а загальна фіскалізація – шлях до її пригнічення.
Список використаних джерел:
1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI зі змінами та
доповненнями.
2. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та
інших законів України щодо лібералізації застосування реєстраторів
розрахункових операцій платниками єдиного податку та скасування механізму
компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення
встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми
застосованих штрафних санкцій»
3. http://www.ukrstat.gov.ua
Губенко К.І.,
Сспеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування, ІІ курс,
Відокремлений структурний підрозділ
«Ірпінський фаховий коледж Національного університету
біоресурсів і природокористування України»
Науковий керівник – викладач, Черненька Л.Б.
СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ
На сучасному етапі в Україні існує ряд фінансово-економічних, політичних
та соціальних проблем, які безпосередньо впливають на розвиток фінансових
ринків. Основними напрямками стабілізації економіки та забезпечення
суспільного добробуту є збалансування державних фінансів та ефективне
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функціонування фінансових ринків. Страховий ринок посідає важливе місце в
системі фінансових механізмів захисту суспільства від несприятливих подій,
будучи однією з найважливіших частин економічної інфраструктури країни.
Страховий ринок є досить важливим елементом у фінансовій системі України,
оскільки за допомогою нього забезпечується перерозподіл ризиків в економіці,
формується більш сприятливе для розвитку підприємництва зовнішнє
середовище, знижується загальний рівень ризику[1].
Страхування є вагомим фактором стимулювання економіки, оскільки
створює для всіх учасників рівні права, можливості одержати вигоду, бажання
ризикувати, надає впевненості у розвитку підприємницької діяльності, створює
нові стимули зростання продуктивності праці та забезпечення економічного
розвитку. Страхування необхідне для новостворених підприємств, які ще не
набули достатнього виробничого потенціалу і не нагромадили власних ресурсів,
сприяє акумулюванню ресурсів, які спрямовуються на організацію економічної
безпеки.
За останні роки в Україні відбулося скорочення кількості страхових
компаній. Так, станом на 30.09.2020 року порівняно з тим же періодом 2018 року
на 51 страховика стало менше (порівняно з 2016 роком кількість скоротилася на
89 страхових компаній). Станом на кінець 2020 року кількість страхових
компаній становить 215, з яких 20 займаються виключно страхуванням життя.
Можна виділити основні причини, що призвели до скорочення кількості
страховиків: недостатній рівень капіталізації страхових компаній, що
призводить до анулювання ліцензій на надання страхових послуг; недостатня
пропозиція якісних страхових продуктів; жорсткість політики регулятора щодо
несумлінних компаній, зокрема, «схемних» страховиків і компаній, які роками
не здійснювали страхову діяльність.
Тенденція зміни показників, що характеризують діяльність страхових
компаній за 2018–2020 рр., свідчить про зміни на страховому ринку. Тоді як
кількість діючих страхових компаній на ринку скоротилася, капіталізація
існуючих страховиків збільшилася. Так, величина активів станом на
30.06.2020року порівняно з відповідним показником минулого року збільшилася
на 8,04 млрд. грн., або на 14,0%, страхових резервів – на 5,04 млрд. грн., або на
21%. За даними Нацком-фінпослуг України на протязі аналізованого періоду на
3,9% збільшилася до 60,930 млн. грн.. кількість укладених договорів
страхування. Крім того, на 1,8% (до 56,015 млн. грн..) збільшилась кількість
договорів страхування із фізичними особами.
Нині рівень страхового покриття в Україні залишається досить низьким – 5–
10%, тоді як у розвинутих країнах Європи цей показник становить понад 94%.
Структура страхових премій за видами страхування станом на перше півріччя
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2020р. свідчить про розвиток в Україні лише класичних видів страхування. Так,
у структурі страхових премій найбільшу питому вагу займає автострахування
(КАСКО, ОСЦПВ, «Зелена карта») – 32,9% (або 6633,8 млн. грн.), медичне
страхування (безперервне страхування життя) – 11,3% (або 2271,8 млн. грн.) та
страхування життя – 10,4% (або 2090,7 млн. грн.) [3].
Страхові премії щорічно зростають, але страховий ринок – у глибокій кризі.
Іноземні компанії йдуть з України, а решта – виживає за рахунок транспортного
страхування і кептивних ризиків. Винятком є добровільне медичне страхування,
яке користується величезним попитом як у роботодавців, що піклуються про
співробітників, так і у приватних клієнтів.
Крім того, нині, незважаючи на велику кількість страхових компаній,
реально на страховому ринку України більшу частку страхових відшкодувань
(99%) забезпечують 100 страховиків ризикового страхування й 15 компаній зі
страхування життя. Інші страхові компанії перебувають у замороженому стані
(сукупно на них доводиться менш 1% ринку) і навряд чи вони зможуть створити
їм конкуренцію.
Для успішного розвитку та покращення ситуації на українському ринку
страхових послуг необхідна злагодженість та скоординованість роботи як
держави, так і страхових компаній. При цьому держава має забезпечити ринок
стабільною нормативною базою, необтяжливим державним наглядом, а з іншого
боку, страхові компанії мають бути максимально сумлінними та чесними у
процесі співпраці зі своїми клієнтами [2].
Таким чином, забезпечення соціально-економічного розвитку, стабільно
високих темпів економічного зростання країни безпосередньо пов’язане з
розвитком страхового ринку. Але розвиток страхової діяльності в України
гальмує низка проблем. На діяльність страхових компаній негативно впливає
політична та економічна нестабільність в країні. Недостатній рівень капіталізації
страховиків, несприятливі умови для впровадження нових страхових продуктів,
відсутність надійних фінансових інструментів і державних гарантій проведення
страхової діяльності, недосконалість податкового законодавства негативно
впливають на страховий ринок України, уповільнюють його розвиток.
Вирішення зазначених проблем не тільки дасть змогу підвищити ефективність
функціонування та конкурентоспроможність страхових компаній, але й
забезпечить підйом економіки загалом, прискорить інтеграцію у європейський
та світовий страховий простір.
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РОЗВИТОК ТРЕЙДИНГУ В УКРАЇНІ
Фондовий ринок України існує зовсім недовго, а вже встиг захопити своїми
привабливими можливостями, втаємниченими знаннями та легкістю доступу до
інформації. Сьогодні багато людей замислюється над тим, чи варто починати
торгувати на ньому.
Індикатори біржової торгівлі, зокрема динаміка курсів цінних паперів, є
надійним орієнтиром для інвесторів. Фондові біржі розвинутих країн
зосереджують у собі значну і найвисоколіквіднішу частину ринку цінних
паперів. У переважній більшості країн світу їх постійний обіг обумовлює
існування стійкого вторинного ринку, що є невід’ємною і характерною ознакою
активно діючої фондової біржі [1].
Цими найважливішими якостями українські фондові біржі поки не
володіють. Багаторічна криза в економіці, приватизація, низький рівень доходів
переважної більшості населення ніяк не сприяли ні створенню повноцінного
фондового ринку в цілому, ні розвитку біржової торгівлі цінними паперами і
самих фондових бірж зокрема [2].
На фондовому ринку, як і в межах усієї національної економіки, існує значна
потреба в інвестиційних ресурсах. Це комплексна проблема, пов’язана з:
- недостатністю фінансової грамотності населення;
- макроекономічною нестабільністю та недиверсифікованістю економіки,
що не дозволяє сформувати клас фундаментальних (або пасивних)
довгострокових інвесторів;
- обмеженою кількістю ліквідних та інвестиційно привабливих фінансових
інструментів;
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- недостатнім рівнем заощаджень населення, пов’язаним із низькими
доходами значної частини населення;
- низькою ліквідністю та капіталізацією фондового ринку;
- наявністю тіньової економіки, де обертається значний обсяг ресурсів,
вилучений з обігу на офіційному фінансовому ринку;
- недорозвинений фондовий ринок не стимулює нові компанії залучати
потрібний їм капітал шляхом публічного розміщення акцій (проблему
недостатності фінансових ресурсів вони можуть вирішити, використовуючи
можливості кредитного ринку чи емітуючи в обіг облігації);
- управління діяльністю компанії та розподілом прибутку досить часто не
відповідає інтересам дрібних інвесторів (міноритарних акціонерів);
- недосконала українська судова система, яка не захищає права власності
дрібних інвесторів (акціонерів) [3].
Отже, можна зробити висновок, що основними проблемами
функціонування вітчизняного фондового ринку, які заважають його подальшому
розвитку, можна вважати:
1. Недостатньо сформована система протидії легалізації (відмиванню)
доходів, отриманих злочинним шляхом;
2. Висока фрагментарність біржової та депозитарної структури.
3. Низька ліквідність та капіталізація фондового ринку;
4. Недостатнє ресурсне забезпечення національного фондового ринку (у
тому числі масштабний дефіцит внутрішніх грошових ресурсів для інвестицій);
5. Недостатнє законодавче регулювання ціноутворення на цьому ринку;
6. Обмежена кількість ліквідних та інвестиційно привабливих фінансових
інструментів;
Вони є прямим відображенням посткризового періоду, який переживає
український фондовий ринок, тому актуальним і необхідним є підтримання
наявних позитивних тенденцій його розвитку.
Для подальшого розвитку біржової діяльності в Україні потрібно:
1. Постійне вдосконалення практики біржової торгівлі, тобто створення
основи для ефективного функціонування ринкового механізму;
2. Урізноманітнювати форми біржових операцій;
3. Балансувати ринок;
4. Зменшувати витрати на придбання та реалізацію продукції.
Таким чином, біржові операції дозволяють фірмам планувати свої витрати і
прибуток на досить великі періоди, навіть в умовах помітних коливань ринкових
цін, розробляти стратегію розвитку компаній з регульованим ризиком, гнучко
сполучити різні форми інвестицій, знижувати свої витрати на фінансування
торгових операцій.
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БАНКІВСЬКА КРИЗА: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ
Банківська криза (banking crisis) – різка зміна зовнішніх і внутрішніх умов
діяльності банківської системи, внаслідок чого вона стає неспроможною
стабільно функціонувати та виконувати свої основні функції. Розрізняють кризу
в окремому банку та системну кризу банківської системи.
Банківська криза характеризується різким зниженням ліквідності та
платоспроможності банків, кризою платежів, невиконанням банками своїх
зобов’язань перед кредиторами та вкладниками, збільшенням питомої ваги
проблемних і прострочених кредитів, зниженням дохідності банківських
операцій, а інколи й банкрутством банків. Банківська криза супроводжується
масовим вилученням коштів із банківської системи, зниженням темпів росту та
обсягів кредитування, підвищенням процентних ставок і рівня доларизації
економіки, падінням споживчого попиту та зниженням обсягів виробництва.
Причинами банківської кризи можуть бути економічні кризи, кризи
грошово-кредитної системи або специфічні кризи на окремих фінансових або
крупних товарних ринках. Як правило, поштовхом до банківської кризи є
зовнішні фактори, що супроводжуються різкою девальвацією національної
валюти, значним дефіцитом бюджету, банківською панікою, біржовими
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кризами, високою інфляцією, знеціненням банківських вкладів і фінансових
активів.
До внутрішніх причин банківської кризи відносять недостатній рівень
капіталізації банків, низький рівень ризик-менеджменту та корпоративного
управління, значну залежність від зовнішніх запозичень, недосконалість
банківського регулювання та нагляду.
Головною відмінністю системної банківської кризи є те, що вона охоплює
більшість банків, впливає на фінансовий стан небанківських фінансових установ
та інші сектори економіки, призводить до декапіталізації банківської системи
внаслідок втрати значної частини банківського капіталу, а також до значних
фінансових втрат населення, до зниження довіри до банківської системи та
національної валюти [1].
За даними Національного банку, за частотою настання системних
банківських криз Україна входить до трійки країн-лідерів у світі.
Так, за останні 20 років в Україні сталось три масштабних банківських
кризи, які призвели до занепаду економіки.
Крім цього, за даними НБУ, втрати економіки України від останньої
банківської кризи становили майже 40% валового внутрішнього продукту.
Наслідки цієї кризи суттєво обмежили банківське кредитування та
економічне зростання. Це свідчення того, якою високою може бути ціна
недостатньо ефективного регулювання фінансового сектору — як на рівні
окремих фінансових установ, так і на рівні системи в цілому [2].
З метою недопущення банківських криз Національний банк визначив
перелік системно важливих банків відповідно до оновленої методології, яка дала
змогу значно розширити кількість таких банків. Системно важливий банк – банк,
банкрутство або неналежне функціонування якого може призвести до появи
системних ризиків. Національний банк приділяє особливу увагу діяльності
системно важливих установ, адже потенційні труднощі у їхній роботі можуть
мати негативний вплив на роботу всієї фінансової системи. Так з 2016 року
системно важливими банками незмінно визначались три банки – ПриватБанк,
Ощадбанк та Укрексімбанк. Згідно оновленої методології, відтепер системно
важливими є чотирнадцять банків: Приватбанк; Ощадбанк; Укрексімбанк;
Укргазбанк; Альфа-банк; Укрсоцбанк; Райффайзен Банк Аваль; ПУМБ;
Укрсиббанк; Таскомбанк; Універсал банк; Кредобанк; ОТП банк; Південний.
Набуття статусу системно важливого накладає на банки додаткове
навантаження, вони повинні виконувати окремі підвищені вимоги для
забезпечення їх запасу міцності.
По-перше, з 1 січня 2020 року системні банки мають виконувати посилені
значення нормативів:
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- Нормативу миттєвої ліквідності (Н4) - не менше ніж 30%.
- Максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) не більше ніж 20%.
По-друге, такі банки мають сформувати додатково до нормативного
значення достатності основного капіталу буфер системної важливості, який
почне діяти з 1 січня 2021 року. Розмір буферу залежатиме від значення
показника системної важливості банку.
Так буфер системної важливості має становити 1%: Райффайзен Банк Аваль,
Альфа Банк, Укрсоцбанк, ПУМБ, УкрСиббанк, ТАС, Універсал Банк, ОТП Банк,
Південний та Кредобанк.
Буфер системної важливості має становити 1,5%: Укрексімбанк та
Укргазбанк.
Буфер системної важливості має становити 2%: ПриватБанк та Ощадбанк.
По-третє, ці банки повинні будуть розробити план відновлення діяльності
згідно до вимог Національного банку, який сприятиме швидкій стабілізації
роботи цих установ в умовах кризи. Після втрати статусу системної важливості,
банк має дотримуватися вищезгаданих вимог протягом ще 12 місяців. Водночас
цей статус жодним чином не гарантує банкам особливих умов підтримки
ліквідності в періоди стресу – вона буде надаватися на загальних для усієї
системи умовах. Також системно важливі банки (окрім державних) не можуть та
не повинні розраховувати на отримання коштів від уряду з метою капіталізації
[3].
Національний банк розробив ряд заходів що до зменшення ризиків
банківської кризи. Але останні зміни в світі показують що економічна криза
неминуча. Перші прояви ми вже відчуваємо. Як справляться вітчизняні і світові
банки з нею? Дуже багато у цій ситуації залежить від того, як на економічні
ризики у подальшому реагуватиме уряд України.
Список використаних джерел:
1. https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123133&cat_id=12
2978
2. https://hromadske.ua/posts/ukrayina-vhodit-do-trijki-krayin-svitu-zachastotoyu-bankivskih-krih-nacbank
3. https://bank.gov.ua/news/all/natsionalniy-bank-viznachiv-14-bankivsistemno-vajlivimi
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Довбета С.Р.,
спеціальність «Фінанси,банківська справа та страхування»,III курс,
ДВНЗ « Рівненський колледж економіки та бізнесу»
Науковий керівник- викладач , Жадан В.В.
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ТА ЇЇ РОЗВИТОК
Національний банк створив державну систему електронних платежів - СЕП
- для забезпечення розрахунків банків та їх клієнтів у гривні в межах України.
Національний банк є Платіжною організацією та розрахунковим банком СЕП.
Система електронних платежів Національного банку України (СЕП) системно важлива платіжна система, створена Національним банком України
для забезпечення переказу коштів між банками у національній валюті в межах
України через рахунки, відкриті в Національному банку України.
Головним регулятором українських платіжних систем, як сказано вище, є
Національний банк України, він також є платіжною організацією та
розрахунковим банком для двох створених ним державних систем – Системи
електронних платежів (СЕП) та Національної системи масових електронних
платежів (НСМЕП). Національний банк України визначає порядок
функціонування цих платіжних систем, прийняття і вилучення учасників,
проведення переказу грошей за їх допомогою та інші питання, пов'язані з їх
діяльністю СЕП забезпечує високий рівень безпеки і надійності переказу коштів
між банками.
СЕП обслуговує 96% міжбанківських платежів у державі, тому вона
визнана системно важливою платіжною системою України. СЕП належить до
системи валових розрахунків у режимі реального часу (за міжнародною
класифікацією – RTGS). СЕП дає змогу відправляти платежі в одному з двох
режимівː реального часу і файловому.
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В режимі реального часу кошти потрапляють на рахунок банка-отримувача
миттєво; у файловому режимі час проходження платежу від банка-відправника
до банка-отримувача в середньому складає від 10 до 20 хвилин.
Учасниками СЕП є Національний банк, банки України та Державна
казначейська служба України.
У середньому в день СЕП обробляє 1,5 млн платежів на суму близько
178 млрд грн. Проте потенціал СЕП значно більший - запас пропускної
спроможності СЕП дозволяє щоденно обробити практично у 10 разів більше
документів, ніж теперішні обсяги.

За 2020 рік із використанням систем переказу коштів* переказано у межах
України – 255,2 млрд грн або 9 489,6 млн дол. США в еквіваленті.
За 2020 рік сума внутрішньодержавних переказів, здійснених через системи
переказу коштів, зросла майже на чверть (23,6%) проти 2019 року. Тенденція
зростання суми переказів у межах України триває вже не перший рік. Загалом
сума переказів коштів в межах України зростає щороку: за 2017 – на 21,4%, за
2018 – на 24,3%, за 2019 рік – на 38,6%.
У 2020 році середня сума переказу у межах України становила 364 гривні (у
2019 році – 314 гривень). Найбільше коштів традиційно прямувало до Києва.
Понад 78% переказів у межах України забезпечувала трійка лідерів
внутрішньодержавних систем – NovaPay; Поштовий переказ (платіжна
організація ПАТ "Укрпошта"); Фінансовий світ (платіжна організація ТОВ
"Українська платіжна система").
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Через системи переказу надійшла п’ята частина всіх приватних переказів в
Україну
Через системи переказу коштів було відправлено:
- в Україну – 2697,4 млн дол. США у еквівленті. Це майже на 19% більше,
ніж у 2019 році. Сума переказів, надісланих в Україну через системи переказу
коштів, зросла вперше за останні чотири роки. Середня сума одного переказу в
Україну теж трохи зросла – з 366 до 393 дол. США (на 7,4%).
- з України – 556,2 млн дол. США у еквіваленті. Якщо порівняти з 2019
роком, сума зросла майже на 40%. На 29,1% зросла і середня сума одного
переказу з України: 519 дол. США проти 402 дол. США у 2019 році.
Україна залишається країною-реципієнтом транскордонних переказів.
Водночас за останні чотири роки співвідношення між сумою коштів, отриманих
в Україні та відправлених за її межі з використанням міжнародних систем
переказу коштів, скоротилося з 8,3 до 4,8 разів.
Трійка країн-лідерів, з яких через системи переказу коштів в Україну
надійшло найбільше коштів – США, Італія, Ізраїль. З України найбільше
переказували коштів до Росії, Грузії та Азербайджану.
У регіональному розрізі найбільше коштів:
- з-за кордону прямувало до Києва, Дніпропетровської та Львівської
областей;
- за кордон відправляли з Києва, Дніпропетровської та Одеської областей.
- Усього, за попередніми оцінками Національного банку України, за 2020 рік
обсяг приватних переказів традиційними та неформальними каналами становив:
- в Україну з-за кордону – 12 121 млн дол. США в еквіваленті (з них через
системи переказу коштів надійшла приблизно п’ята частина);
- з України за кордон – 842 млн дол. США в еквіваленті (з них через системи
переказу коштів відправлено майже дві третини).
Список використаних джерел:
1.
Офіційний
сайт
Національного
банку
України.
https://bank.gov.ua/ua/news/all/obsyag-perekaziv-v-mejah-ukrayini-za-2020-rik-zrismayje-na-chvert
2. Офіційний сайт Національного банку України.Цифри і факти
https://bank.gov.ua/ua/payments/sep
3. Радько Є.Б., Мешко Н.П., Сучасний стан інтернет-банкінгу як явища:
перспективи, переваги та недоліки.
4. Крутова Анжеліка. «Проблеми аналізу економічної ефективності
електронної комерції». ISSN 1727-9313. ВІСНИК КНТЕУ. 2011. № 5. С. 107-118.
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Іванова С.М.,
викладач, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.
Відокремлений структурний підрозділ
«Ірпінський фаховий коледж Національного університету
біоресурсів і природокористування України»
ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В
ЕЛЕКТРОННОМУ БАНКІНГУ
На сучасному етапі питання використання інформаційно - аналітичних
технологій стають дуже актуальними і важливими для подальшого економічного
розвитку держави. Уряди держав намагаються якомога більше створити належні
умови для продукування інновацій в різних господарюючих сферах. Це в цілому
сприяє побудові нового економічного типу – інформаційного. Інформаційні
технології проникли у більшу частину сфер людської життєдіяльності, активно
вони розвиваються і у фінансово - економічній системі, зокрема, в банківській.
Банківські установи відіграють головну роль в економічному розвитку
нашої держави. Нині в банківській сфері спостерігається високий рівень
конкуренції між банками, адже спектр їх послуг є доволі однотипним, і вони
можуть конкурувати між собою тільки через збільшення рівня якості надання
фінансових послуг, запровадження новітніх технологій обслуговування клієнтів.
Дана ситуація й обумовлює значну зацікавленість банківських установ в
розробленні і впровадженні нових технологій, котрі б сприяли як збільшенню
рівня ефективності роботи самих банків, так і забезпечували зростання якості
обслуговування клієнтів. Нині банки активно інвестують власні грошові кошти
в розробку передових фінансових технологій, до яких можна віднести
електронний банкінг.
Аналіз розвитку електронного банкінгу в банківській системі дозволяє
визначити високі темпи поширення електронних технологій. Загалом, дану
ситуацію можна оцінити позитивно: використання електронного банкінгу
орієнтоване на зменшення затрат банків із надання послуг та розширення їх
клієнтської бази. Разом із тим, міжнародна і вітчизняна говорить і про
підвищення ризиків, які пов'язані із зикористанням інтернет-технологій. До них,
зокрема, відносяться помилки у роботі інформаційних систем, посилення
операційних та правових ризиків. У зв'язку із цим нові банківські технології
привертають дедалі більшу увагу органів банківського нагляду в цілому світі,
зокрема і в Україні [1].
У рамках банківського нагляду зі сторони центрального банку
передбачається розробка документації рекомендаційного характеру стосовно
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виявлення, аналізу і моніторингу банківських ризиків, які пов'язані із такою
формою банківської діяльності.
Разом із тим, робота з ризиками має здійснюватись в першу чергу самими
банками, так само, як і з всіма іншими ризиками. Тому головне завдання
банківських установ полягає в тому, аби здійснити оцінку якості внутрішніх
систем управління ризиками, які виникають під час застосування інтернеттехнологій, а також систем внутрішнього контролю із метою їхньої подальшої
модернізації і удосконалення [1].
Безпека електронного банкінгу ґрунтується на головних 4-х компонентах
(рис 1.).
Для надання якісних послуг власним клієнтам банківські установи нині
забезпечують найвищий рівень захисту передачі даних.
Компоненти безпеки електронного банкінгу
безпечна організація
мережі.

Суть її полягає в тому, щоб на сервері, котрий містить відкритий
доступ з мережі Інтернет, не була збережена конфіденційна
інформація;

забезпечення
безпечного обміну
даними між клієнтом та
сервером.

Для цього застосуовується алгоритм шифрування трафіку, котрий
у поєднанні з контролем (з боку центру сертифікації ключів) дає
змогу уникнути ситуації із підміною сервера;

існування пакету
регламентуючої
документації

Містять інструкції про правила застосування відкритих і закритих
ключів і опис етапів видачі та заміни ключів, а також рекомендації
стосовно строків дійсності електронних ключів;

виявлення недоліків на
початковому етапі в
системі безпеки

Шляхомспівставлення протоколів обміну повідомленнями на
стороні клієнта і сервера.

Рис 1. Компоненти безпеки електронного банкінгу
Для цього застосовуються webсервіс із сертифікатом безпеки https://, є
вимоги до паролів для входу у систему. Після здійснення кожної операції
запитується введення одноразового пароля. У системі вже є генерація ключів
електронного цифрового підпису. При декількох невірних спробах реєстрації у
системі обліковий запис автоматично підлягає блокуванню.
Для того, аби запобігти перехопленню конфіденційних даних вірусними
програмами, можна застосовувати віртуальну клавіатуру під час набору логіна і
пароля.
Кожна активна операція клієнта, проведена в системі електронного банкінгу
має підтверджуватись одноразовим паролем, котрим має ліміт 5 хвилин.
Найчастіше користувачі послуги електронного банкінгу піддають небезпеці
власні грошової кошти за своєю виною. Через нехтування правилами безпеки і
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відсутність основ комп’ютерної грамотності клієнти передають секретну
інформацію шахраям, хоча цього можна легко уникнути [1].
Для здійснення забезпечення інформаційної безпеки в електронного
банкінгу використовуються 2 рівні захисту:
- під час входу в сервіс клієнт проходить процедуру ідентифікації –
вводить логін та пароль. Під час вводу таких даних застосовуються стандартні
засоби захисту інформації в комп’ютерній мережі. Найпоширенішим є протокол
SSL (Secure Sockets Layer), котрий є присутнім у всіх браузерних програмах.
Також активно застосовується інший алгоритм шифрування, котрий збільшує
рівень безпеки застосування системи –криптографічні ключі. Одним із
провідних алгоритмів є RSA, котрий застосовує довжину ключа в розмірі 1024
біт;
- другий рівень, забезпечується відправкою унікального коду на
мобільний телефон користувача, котрий додатково вводиться для входу в
систему [2].
Отже, що усі новітні моделі обслуговування банківських клієнтів, є
результатом розвитку та поширення мережі Інтернет по всьому світі. Визначені
заходи інформаційної безпеки електронного банкінгу формують методичну
систему оцінки ризиків пов’язаних з ризиками, що наявні у системах
електронного бангінгу і визначення складу потрібних заходів задля побудови
конкретної моделі захисту для систем електронного банкінгу.
Список використаних джерел:
1. Ткаченко В. О. Шляхи забезпечення безпеки інтернет – банкінгу в
Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня
2017 р., м. Дніпро). – Дніпро: Дніпропетровський державний університет
внутрішніх справ, 2017. – 160 с
2. Мельников А.О. Тенденції розвитку інноваційного банківського
обслуговування [Текст] / А. О. Мельников // Наукові праці МАУП. – 2011. – №
3(30) – С. 134–140.
Ковальчук В.П.,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування», III курс,
ДВНЗ « Рівненський колледж економіки та бізнесу»
Науковий керівник- викладач , Жадан В.В.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКУ В УКРАЇНІ
Банківська система України протягом 2018–2019 рр. зазнала значних змін.
Зміни насамперед зумовлені фінансовою кризою, яка показала нездатність
банківської системи подолати несприятливі явища в економіці. Підвищення
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курсу іноземних валют привело до недовіри людей до банків: вони намагаються
якомога швидше забрати свої депозити та оминути можливість взяття кредитів.
Більшість громадян готові тримати свої заощадження вдома, а не розміщувати їх
на депозитних та поточних рахунках комерційних банків. Саме це зумовило
значне скорочення кількості комерційних банків в Україні (рис. 1).
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Рис.1 Кількість діючих банків в Україні [3]
Але в 2018 році спостерігається деяка стабілізація ситуації в Україні,
зокрема в банківському секторі.
Найважливішою з причин таких суттєвих змін в банківському секторі, а
саме в скороченні кількості банківських установ, є непрозорість діяльності
великої кількості банків та їх приналежність до олігархічних кланів.
Окрім скорочення кількості банків, розпочався процес скорочення кількості
відділень наявних банків. Так, станом на початок 2019 року в Україні з 1 квітня
2018 року по 1 січня 2019 року відбулося скорочення кількості банківських
відділень з 9440 до 8509 од. Про це свідчать статистичні дані Національного
банку України. Уточняється, що за цей період закрилося 497 відділень АТ
«Ощадбанк», 194 відділень АТ КБ «ПриватБанк» та 176 відділень. Найширшу
регіональну мережу станом на початок 2019 року в Україні мають АТ
«Ощадбанк» у кількості 2630 відділень, АТ КБ «Приват- Банк» – 2021 відділень
та «Райффайзен Банк Аваль» із кількістю 503 відділення [4].
У 2018 році ПУМБ вперше в Україні представив власний банкінг у
месенджері, а саме в мережі Viber та Telegram.
У ситуації, яка склалася в Україні з банківською системою, для кожного
громадянина є важливим обрати надійний банк, який буде гарантувати
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безперебійну роботу. Тому аналіз наведених нижче показників є наскрізним
питанням сьогодення для обрання правильного банку.
Міністерство фінансів щоквартально складає рейтинг стійкості та надійності
банків за 5-бальною системою. За III квартал 2019 року рейтинг очолив АТ
«Укрсиббанк», який отримав оцінку 4,5 балу (див. табл. 1).
Таблиція 1
Загальний рейтинг стійкості банків України за ІІІ квартал 2016–2019 рр
№
Банк
3 кв. 2016 3 кв. 2017 3 кв. 2018 3 кв.2019
1
Укрсиббанк
4,16
3,69
4,05
4,5
2
Райффайзен Банк
3,81
4,08
4,37
4,26
Аваль
3
ОТП Банк
3,28
3,46
3,76
4,08
4
Креді Агріколь
4,24
4,36
4,02
3,99
Банк
5
Укргазбанк
3,94
3,71
3,45
3,88
6
Кредобанк
4,31
4,03
3,75
3,82
7
Прокредит Банк
3,68
3,96
3,76
3,75
8
Ощадбанк
3,62
4,04
3,84
3,6
9
Альфа-банк
3,89
3,71
3,42
3,6
Банківська система України в 1 півріччі 2019 року була прибутковою –
банки фокусувалися в основному на роботі з фізичними особами, збереглися високі
темпи припливу депозитів населення і роздрібного кредитування.
П’ятірка найприбутковіших банків за звітний квартал трішки змінилася
порівняно з ІІ кварталом. У ІІ кварталі 2019 року лідером є «Приватбанк» (6,9
млрд. грн. при бутку за півроку), далі йдуть «Райффайзен Банк Аваль» (2,8
млрд), «Укрсиббанк» (2,7 млрд), ПУМБ (1 млрд ) і «ОТП Банк», який за
підсумками січня-березня був третім за прибутковістю (0,96 млрд грн). У ІІІ
квар- талі лідером залишається «ПриватБанк» (5,1 млрд. грн. прибутку за 9
місяців), далі йде «Укрсиббанк» (4,3 млрд.) та «Райффайзен Банк Аваль» (4,1
млрд.), 4 місце займає «ОТП Банк» (1,54 млрд.), за ним йде «ПУМБ»(1,46 млрд.).
Детальна інформація наведена на рис. 2.
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Рис. 2. Рейтинг прибутковості банків за І–ІІІ квартали 2018 р. в Україні [5]
На рис. 2 наведені окремі показники діяль ності банків за період з 2017 по
2019 рік. Як бачимо, за цей період усі показники продемон стрували зростання, так,
активи банків зросли за 3 роки на 56 753 млн. грн., а зобов’язання банків – на 51
786 млн. грн. Збільшення зобов’язань за цей період є позитивною тенденцією, на
яку позитивно вплинуло саме скорочення кількості ненадійних банків, створення
умов для коректного обслуговування клієнтів. Це свідчить також про повернення
довіри населення до банківської системи.
Впродовж цього періоду відбулося поступове збільшення активів
банківських установ, в першу чергу, через відновлення стабільного кредитування
фізичних та юридичних осіб. Через нестабільну ситуацію в країні та девальвацію
гривні попит на кредитування зменшився, але у 2018 році спостерігається деяка
стабілізація ситуації.
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Відокремлений структурний підрозділ
«Ірпінський фаховий коледж Національного університету
біоресурсів і природокористування України»
Науковий керівник – викладач, Чайка Л.В.
ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВАЛЮТНИЙ КУРС
Валютний курс є вагомим інструментом державної політики, ефективне
регулювання якого, як одного з основних складових механізму формування
позитивної динаміки макроекономічних показників, є суттєвим фактором
створення сприятливих умов для нарощування виробництва та зростання
чистого експорту, що є визначальним фактором економічного розвитку країни.
Валютний курс відображає взаємодію національної та світової економік,
регулює діяльність багатьох економічних сфер. Проте зміни валютного курсу не
завжди є явищем позитивним і можуть призвести до непередбачуваних наслідків
у різних сферах економіки.
В Конституції України, стаття 99, зазначено, що забезпечення стабільності
грошової одиниці є основною функцією центрального банку держави [1], тобто
відповідальність за контроль та регулювання валютних процесів покладається
виключно на Національний Банк України.
Валютний курс – це вартість валюти однієї країни, виражена в грошових
одиницях іншої країни чи міжнародних платіжних засобах. Він є об'єктивним
економічним показником, який відображає тенденції внутрішнього
економічного
розвитку
певної
країни
та
стан
і
перспективи
зовнішньоекономічних відносин.
Валютна політика здійснюється за допомогою зниження вартості
національної валюти, тобто девальвації – зниження обмінного курсу
національної валюти відносно іноземних валют або міжнародних розрахункових
одиниць, чи підвищення курсу національної валюти відносно іноземної та
міжнародних валютних одиниць – ревальвації.
Валютна політика є важливим фактором здійснення впливу як на рівень
внутрішніх цін, так і на загальний стан платіжного балансу країни, її
конкурентоспроможність на зовнішніх ринках. Це є наслідком того, що величина
валютного курсу визначає ціну товарів і послуг на зовнішньому ринку і ціну
імпортованих товарів і послуг на внутрішньому. Регулювання валютного курсу
гривні є дуже важливим та відповідальним заходом і повинно залежати від
конкретної ситуації, у якій перебуває країна, і враховувати стратегічні цілі її
розвитку. Визначаючи систему регулювання валютного курсу.
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На валютний курс впливає ряд факторів, які умовно можна поділити на дві
групи: соціально-політичні та фінансово-економічні (таблиця 1). Окремою
групою слід зазначити надзвичайні ситуації, такі як епідемії, природні чи
техногенні катастрофи, теракти, які теж спричиняють падіння валюти[2].
Таблиця 1
Фактори, що впливають на валютний курс
Група факторів

Характеристика

1. Соціально-політичні

Низький рівень фінансової
грамотності
населення,
недовіра населення до банків і банківської системи та
негативні очікування громадян, процвітання «чорного
валютного ринку», політичні кризи.

2. Фінансово-економічні

Економічні кризи, низький рівень інвестиційної
привабливості економіки України для іноземних інвесторів,
доларизація економіки, негативні тенденції розвитку
банківської системи, макроекономічних показників та
показників
реального
сектору економіки,
суттєве
розходження заощаджень та рівня споживання населення
на внутрішньому ринку України.

Таблицю складено автором за матеріалами[2]

Однозначно оцінити вплив кожного окремого фактора на стан валютного
ринку не можна, так як переважно вони впливають комплексно, а саме один
чинник тягне за собою інший.
Негативний вплив на стан валютного ринку також має і тіньова економіка,
частка якої є досить високою у сьогоднішніх умовах. Це зменшує великий
обсяг ресурсів на валютному ринку і також знижує ефективність застосовуваних
Національним банком монетарних й валютних регулятивних заходів. Одним із
основних чинників загрози стабільності курсу гривні є зменшення обсягів
золотовалютних резервів.
Золотовалютні резерви (міжнародні валютні резерви) – зовнішні
високоліквідні активи, що знаходяться під наглядом держави (Національного
банку України та уряду України). Золотовалютні резерви розраховуються в
доларах США.
Станом на 28 лютого 2021 офіційні резервні активи України становили
28543,2 млн. доларів США, при цьому монетарне золото (якщо включати золоті
депозити та золото в свопах) – лише 1500,9 млн. доларів (5,26% від загального
обсягу резервів). Левову ж частку міжнародних резервів України складають
активи в конвертованих валютах (цінні папери, валюта і депозити).
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Повністю структуру золотовалютних резервів НБУ за даними МВФ за
лютий 2021 наведено в таблиці 2.
Таблиця 2
Офіційні міжнародні резерви України станом на 28.02.2021 р.
1
2
3
4
5
6

Активи в іноземній валюті
Резервна позиція в МВФ
Спеціальні права запозичення (СПЗ)
Монетарне золото
Інші
Резервні активи (всього)

27035,94
0,35
5,95
1500,92
28543,16

94.72%
0.00%
0.02%
5.26%
100.00%

Таблицю складено автором за матеріалами МФУ [3]

Таблиця 3
Офіційні міжнародні резерви України з 2009 по 2021 рр. (млн. дол. США)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Станом
на

31.12.2011
на 31.12.2012
на 31.12.2013
на 31.12.2014
на 31.12.2015
на 31.12.2016
на 31.12.2017
на 31.12.2018
на 31.12.2019
на 31.12.2020
на 28.02.2021

Сума
31 794,61
24 546,19
20 415,71
7 533,33
13 299,99
15 539,33
18 808,45
20 820,43
25 302,16
29 132,89
28 543,16

Відхилення
млн. дол. США
-7248.42
-4130.48
-12882.38
5766.66
2239.34
3269.12
2011.98
4481.73
3830.73
-589.73

%

-22.80%
-16.83%
-63.10%
76.55%
16.84%
21.04%
10.70%
21.53%
15.14%
-2.02%

Таблицю складено автором за матеріалами МФУ [3]

Як бачимо з даних таблиці 3 у 2014 році відбувалося різке зменшення
золотовалютних резервів, що призвело до стрімкого росту курсу гривні. У
наступні роки спостерігалося зростання золотовалютних резервів і разом з цим
стабілізація курсу гривні. Однією із причин скорочення резервів було
спрямування великої їх частини на погашення боргових зобов’язань України
перед іноземними кредиторами і, зокрема, перед Міжнародним валютним
фондом. Отже, зростання боргових зобов’язань також являється одним із
факторів, які впливають на стабільність курсу гривні.
Таким чином, в умовах нестабільної ситуації нашої держави підтримка
стабільності валютного курсу є вкрай важливим питанням, оскільки валютний
курс є своєрідним індикатором рівня економіки держави та життя її громадян.
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ВИКОРИСТАННЯ ОФШОРНИХ МЕХАНІЗМІВ УХИЛЕННЯ ВІД
СПЛАТИ ПОДАТКІВ
Офшорні зони є невід’ємною частиною світової економіки, проте вони
мають як позитивний вплив на країну, в якій знаходиться офшорна компанія, так
і негативне, це те, що офшори здатні розширити можливості підприємців,
найпопулярнішою причиною виведення капіталу в офшорні зони є ухилення від
оподаткування. Досить тривалий час Україна втрачала значні суми грошових
коштів внаслідок несплати обов’язкових податків та зборів через використання
резидентами України офшорних зон.
Особливістю офшорних зон виступає низький рівень або нульове
оподаткування. Також, слід виділити простоту правил звітування і анонімність.
Саме тому дані зони і приваблюють тих, хто має на меті уникнути сплату
податків у своїй країні.
На сьогоднішній день, майже всі великі європейські і американські банки
мають дочірні структури в офшорних територіях. За даними Tax Justice Network,
в офшорах по всьому світу знаходиться близько третини світових фінансових
ресурсів.
Кошти, що надходять до офшорів, можна умовно поділити на дві категорії.
Гроші першої категорії тримають заможні громадяни. За світової статистикою,
величина багатств громадян Саудівської Аравії, що перебуває в офшорах може
становити біля 70% [1]. До другої категорії слід віднести кошти корпорацій, які
використовують офшори для оптимізації, а деякі і для ухилення від
оподаткування та приховування власності. Дослідження International Monetary
Fund показують, що сукупні втрати бюджетів країн світу від таких практик
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можуть перевищувати 500 млрд дол. на рік, з яких 200 млрд доларів припадають
на країни, що розвиваються [2].
Якщо говорити про Україну, то за даними Tax Justice Network, з початку
1990-х років з України в офшори виведено близько 162 млрд дол. Найбільш
поширені способи використання офшорів – експортно-імпортні схеми та схеми
з прямими іноземними інвестиціями [3].
Однією з основних схем оптимізації оподаткування з використанням
офшорів відносять реінвойсінг. Це формальне заниження оподаткованого
доходу компаній тоді, коли основний прибуток від експортних і імпортних
операцій приходиться на доля саме офшорної структури, тоді як у підприємства,
що знаходиться в країні оподаткування відображається у звітності мінімальна
доля прибутку. Обсяг цих схем складає 120-200 млрд грн, в то й час як держава
втрачає 22-36 млрд грн лише на переміщенні прибутку за кордон [4].
Отже, офшорні зони з одного боку є засобом мінімізації податкових
зобов’язань суб’єктів господарювання, а з іншого сприяють ухиленню від
оподаткування та виведення фінансових ресурсів з під контролю державних
органів, що є загрозою для економічної стабільності країни. У сучасних умовах,
міжнародні організації активно протидіють офшорами, а більшість підприємств,
в умовах конкуренції, намагаються покращити свою репутацію, тим самим
поступову розкриваючи інформацію про власників та рух капіталу.
Список використаних джерел:
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115

Куруц О.М.,
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Національний університет біоресурсів і природокористування України
Науковий керівник – доцент, к.е.н. Скрипник Г.О.
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Інвестиційна привабливість – це сукупність політичних, соціальних,
інституціональних,
екологічних,
макроі
мікроекономічних
умов
функціонування національної економіки, що забезпечують стабільність
інвестиційної діяльності вітчизняних і зарубіжних інвесторів.
Одним з основних завдань реформування національної економіки України є
активізація інвестиційної діяльності та формування її нового організаційноправового економічного механізму, що має відповідати вимогам подолання
кризи й оздоровлення економіки, лібералізації умов роботи підприємств в
умовах ринку. Вихід із соціально-економічної кризи неможливий без
кардинального збільшення інвестицій у реальний сектор економіки, а створення
надійної і керованої системи, залучення інвестиційних ресурсів, що забезпечить
економічне зростання, є однією з ключових проблем сучасного етапу
економічного розвитку України.
Інвестиції є одним з основних джерел формування фінансових ресурсів, яке
сприяє підвищенню ефективності виробництва, поліпшенню продуктивності
національних ресурсів, розвитку економіки та інноваційної діяльності
підприємств, створенню конкурентних переваг й економічному зростанню
країни та регіонів [2].
Проведемо аналіз надходження капітальних інвестицій у Закарпатську
область. За даними Державної служби статистики України на 30.06.2020 в
Закарпатську область залучено 243,0 млн. дол. США прямих іноземних
інвестицій (рис. 1).

Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України [2]

Рис. 1. Прямі інвестиції (інструменти участі в капіталі) в економіці
Закарпатської області
Найбільші обсяги прямих іноземних інвестицій надійшли з: Кіпру – 85,2
млн. дол. США (35,1 % загального обсягу), Нідерландів – 37,8 млн. дол. США
(15,6 %), Німеччини – 29,5 млн. дол. США (12,1%), Угорщини – 15,0 млн. дол.
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США (6,2%), Австрії – 14,9 млн. дол. США (6,1 %), Польща – 7,0 млн. дол. США
(2,9 %), Словаччина – 6,8 млн. дол. США (2,8 %), Чехія – 5,8 млн. дол. США (2,4
%), Люксембург – 5,7 млн. дол. США (2,4%), Італії – 4,3 млн. дол. США (1,8%),
Сполучених Штатів Америки – 4,1 млн. дол. США (1,7%).
Інвестиційна політика є складовою частиною економічної політики держави
і повинна бути спрямована на створення оптимальних умов для активізації
інвестиційного потенціалу.
Основними напрямами інвестиційної діяльності області є: створення
привабливих умов для роботи іноземних інвесторів, збільшення прибутковості
та мінімізація ризику в інтересах стабільного економічного і соціального
розвитку регіону.
Основними факторами привабливості залучення іноземних інвестицій є:
рівень економічного розвитку, обсяги зовнішньоекономічної діяльності та
розвитку банківської сфери, людські ресурси, з урахуванням їх освітнього рівня,
ступінь можливості втручання державних органів у роботу підприємств.
Для залучення іноземних інвестицій в Закарпатську область на сьогодні
існують позитивні тенденції – це, зокрема, особливе геополітичне розташування
регіону, який межує з чотирма східноєвропейськими державами і, таким чином,
є не просто прикордонною областю країни, а також своєрідними „воротами” у
Європу, наявна кваліфікована та відносно дешева робоча сила, достатньо ємний
ринок сировини та деяких видів продукції, наявність енергетичної, транспортної
та митної інфраструктури.
Можливість отримання високого відсотка прибутку в Україні у порівнянні
з країнами зі зрілою ринковою економікою, що також характеризує вітчизняну
економіку як привабливу для іноземного інвестора.
Для покращення інвестиційної діяльності Закарпатської області потрібно
здійснити ряд заходів:
-інформування потенційних іноземних інвесторів щодо можливостей
вкладення коштів у привабливі галузі економіки області, зокрема переробну
промисловість (харчову, текстильну, деревообробну, машинобудування,
транспорт і транспортні мережі, логістика, мала гідроенергетика, аграрний та
фінансовий сектори, будівництво, торгові мережі);
-збільшення надходжень іноземного капіталу до області;
-моніторинг та аналіз інвестиційної діяльності в області;
-координацію роботи органів влади, підприємств, установ та організацій
області щодо виконання заходів [3].
Отже, збільшення обсягів іноземних інвестицій сьогодні – це зростання
доходів населення у майбутньому. Сприяючи їх залученню, у перспективі
область зможе: провести переоснащення існуючих виробничих потужностей,
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збільшити кількість робочих місць, підвищити рівень заробітної плати,
збільшити надходження до державного та місцевого бюджетів, отримати надійні
соціальні гарантії, а виробляючи якісну продукцію, вийти на Європейський
ринок.
Список використаних джерел:
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СТРАХУВАННЯ ВРОЖАЇВ ОСНОВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
КУЛЬТУР
Предметом страхування є майновий інтерес Страхувальника, що не
суперечить закону, пов’язаний з володінням, користуванням та розпорядженням
посівами та майбутнім врожаєм сільськогосподарських культур.
Страховий захист практично реалізується у вигляді конкретних страхових
правовідносин (договору), згідно якого страховик, отримуючи страхову премію
стає носієм зобов’язання виплатити страхувальникові (застрахованій особі)
страхові виплати, передбачені при настанні страхового випадку.
До страхових ризиків відносяться: заморозки, ожеледь, вимерзання,
випрівання, випирання, льодова кірка, випадіння рослин, град, влучення
блискавки, землетрус, лавина, земельний зсув, земельний або земельно-водний
сель, пожежа, крім лісових пожеж, сильний вітер, буря, пилова буря, шквал,
смерч, ураган, суховій, видування, сильна злива, тривалі дощі, поводь, паводок,
засуха або зневоднення на землях, які підлягають примусовому зрошенню або
заводненню, вторинні хвороби внаслідок вищезазначених ризиків, епіфітотійний
розвиток хвороб рослин, епіфітотійне розмноження шкідників рослин,
протиправні дії третіх осіб
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Страхова сума визначається шляхом множення рівня застрахованої
врожайності (тригера) на площу посіву сільськогосподарської культури,
прийнятої на страхування та ціну метричної одиниці врожаю, згідно формули:
СС = Зв* П * Ц, де:
СС – страхова сума, грн.
Зв – застрахована врожайність культури в ц/гах
П – площа культури, яка приймається на страхування, га
Ц – ціна одиниці врожаю застрахованої культури, грнхх
х - розраховується як середня врожайність по культурі в господарстві
(районі) за останні 3-5 років (згідно довідки статистики) помножена на рівень
страхового покриття обраного Страхувальником
хх - згідно кредитного договору (для заставного майна)/
середньоринкової ціни на культуру в окремий період/ в інших випадках –
обирається Страхувальником
Відшкодування витрат по зимі:
20, 30, 40% від страхової суми на 1 га застрахованої площі, за обранням
Страхувальника, в разі повної загибелі культури на окремому полі культури/
частині поля. Відшкодовується кожний загиблий гектар площі.
Страхування за системою пропорційної відповідальності означає неповне,
часткове страхування об'єкта. Використання цієї системи передбачає виплату
страхового відшкодування, яке обчислюють за формулою:
Q = T* S/W
де Q — страхове відшкодування; S — страхова сума за договором; W —
вартісна оцінка об´єкта страхування; Т — фактична сума збитку.
Переваги страхування:
- мультиризиковий договір страхування;
- спрощений варіант заяви на страхування з мінімальним набором
необхідних документів для укладення договору страхування;
- відсутність франшизи;
- обрання клієнтом рівня страхового покриття, ціни на майбутню
продукцію, відсотку відшкодування витрат в зимовий період;
- справедлива ціна: ставки страхових тарифів розраховані з врахуванням
статистичних даних щодо збитковості виробництва с/г культур за останні 20
років в Україні;
- чітка та прозора методика врегулювання збитків та визначення суми
страхового відшкодування;
- виплата страхового відшкодування відбувається без довідки від органів
гідрометеорології у разі впливу стихійних метеорологічних явищ;
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- страховий захист від моменту посіву до збору врожаю – весь повний цикл
вирощування;
- проведення оглядів посівів при прийомі на страхування та врегулювання
збитків проводиться із залученням незалежних фахівців;
- мінімальний пакет документів для виплати страхового відшкодування.
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ДОСВІД СТВОРЕННЯ ОСББ В УКРАЇНІ
На даний час дедалі більше у засобах масової інформації зустрічаємо
повідомлення про створення об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків (ОСББ). Справді, як показує вітчизняний і зарубіжний досвід,
найефективнішим
механізмом
управління
спільним
майном
у
багатоквартирному будинку є здійснення такого управління саме за допомогою
об’єднання його співвласників [1].
Доцільність створення ОСББ обумовлюється рядом обставин, а їх
успішність залежить від завдань, яких мешканці поставлять перед собою. Одним
з них може бути контроль за послугами ЖЕКу. Наприклад, ОСББ може
заключити угоду про співпрацю з підрядниками, щомісячно підписувати
наприклад із ЖЕКом акти про виконання окремих ремонтних робіт будинку, на
підставі яких визначається факт виконання та обсяги конкретних робіт і
відповідно проводяться нарахування (перерахунок) мешканцям [2]. Реалізація
контрольних функцій відбувається на загальних положеннях з врахуванням
існуючих історичних традицій, територіальних особливостей ін. Якщо
поглянути в історію виникнення ОСББ то можна зауважити цілий ряд
специфічних моментів. Дослідження процесу створення об'єднань співвласників
багатоквартирних будинків показав не значний досвід, адже розпочався лише у
1995 році. Станом на 01.03.2011 року в Україні налічувалось 12 386 об'єднань,
що становило понад 10% житлових будинків країни, які мають п'ять і більше
поверхів. Загальна кількість ОСББ на 01.05.2016 р. в порівнянні з 01.05.2015
збільшилася на 28046 об'єднання (на 17,6%) за даними «Про ОСМД Інфо» [4].
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З 1 липня 2016 року набув сили закон про ліквідацію ЖЕКів в Україні.
Відповідно до закону, всі багатоквартирні будинки будуть управлятися ОСББ
(об'єднання співвласників багатоквартирних будинків) або передаються
приватним керуючим компаніям.
Що стосується країн Західної Європи, то у питаннях розвитку ОСББ
найбільший досвід мають Франція і Фінляндія. У Франції комунальні служби є
переважно муніципальними. У той же час досить широко поширений і досвід
застосування концесій в комунальному господарстві. Ця форма заснована на
договорі концесії, відповідно до якого підприємство комунальної сфери
передається в експлуатацію приватній фірмі. Виробництво послуг здійснюється
за рахунок концесіонера, при цьому він має право стягувати зі споживачів
платежі за надання цих послуг. При цьому у Франції і Фінляндії, поряд з
націоналізованими газовими мережами та державною енергетикою, існують і
приватні, а також функціонують на основі договору концесії, компанії.
Тим часом не дивлячись на досить прогресивну динаміку в формування
ОСББ в державах Європейської співдружності з боку України загалом та
галузевим Міністерством до даного часу ніхто не проявляв зацікавленості у
вивченні особливостей та проблем у формуванні та їх розвитку.
Отже, можна зробити висновок про доцільність спеціального вивчення
зарубіжного досвіду створення та функціонування ОСББ та впровадження його
у практику функціонування вітчизняних формувань. Адже, як відомо, воно
створюється на основі права спільної власності і представляє лише співвласників
нерухомості. Щоб самостійно вирішувати – хто обслуговуватиме будинок, які
будуть внески на його утримання (квартплата), кому здавати в оренду нежитлові
приміщення, куди і як витрачати гроші, необхідно приймати обґрунтовані
управлінські рішення Ефективне використання засобів, коштів та посилення
контролю і відповідальності призведуть до організації якіснішого та
раціональнішого утримання будинку.
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ УКРАЇНИ
Україна сьогодні знаходиться на шляху всебічних економічних
перетворень. За таких умов, поліпшення інвестиційного клімату та підвищення
ефективності інвестиційних процесів є одними із основних напрямів державної
політики на сучасному етапі.
Інвестиційний клімат держави – це сукупність політичних, правових,
економічних та соціальних умов, що зумовлюють привабливість і доцільність
інвестування в ту або іншу господарську систему (економіку країни, регіону,
корпорації) [1].
На сьогодні для економічного розвитку нашої держави обсяг внутрішніх
фінансових ресурсів є недостатнім. У зв’язку з чим, привабливими стають кошти
іноземних інвесторів.
Потенційно Україна може бути однією з провідних країн Європи вкладання
прямих та портфельних іноземних інвестицій. Цьому сприяє її великий
внутрішній ринок, значний промисловий і сільськогосподарський потенціал, а
також вигідність геополітичного розташування України на перехресті
торговельних шляхів Європи та Азії.
На теперішній час в Україні створено законодавчу базу в сфері регулювання
інвестиційної діяльності, яка поступово вдосконалюється з метою досягнення
більшого притоку інвестицій та підвищення ефективності їх використання.
Так, Законом України “Про режим іноземного інвестування” для іноземного
інвестора в Україні встановлено національний режим інвестиційної та іншої
господарської діяльності, тобто рівні умови діяльності з вітчизняним інвестором.
Вказаним Законом іноземним інвесторам даються державні гарантії захисту їх
капіталовкладень. Іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації, а їх
реквізиція може бути здійснена лише у випадках стихійного лиха [2].
Важливими правовими документами, які регулюють взаємовідносини між
суб’єктами інвестиційної діяльності, являються міждержавні угоди про сприяння
та взаємний захист інвестицій. Вказані договори є гарантом надання
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справедливого статусу інвестиціям та захисту їх на території іншої держави.
Вони підписані з 70 країнами світу [3].
Але, не зважаючи на всі позитивні сторони, індекс інвестиційної
привабливості у першій половині 2020 року склав 2,51 балів з 5-ти можливих та
продовжує перебувати у негативній площині. Україна покращила свої позиції у
рейтингу Doing Business-2020 на сім позицій і посідає тепер 64 місце. Втім, цей
результат залишається гіршим за показники Росії, Білорусі, Казахстану та Молдови.

Саме через це, економічне середовище одночасно і приваблює і відштовхує.
Хоча Україна й займає стратегічне географічне положення, має багаті природні
ресурси та робочу силу з високим рівнем освіти, що робить її привабливим
інвестиційним середовищем, вона ще не досягла свого очікуваного потенціалу
через те, що не змогла звести до мінімуму втручання держави у дію ринків,
усунути адміністративні перепони, що заважають веденню бізнесу, виконати
намічені показники приватизації та стати привабливою для іноземних та
внутрішніх інвесторів.
Для покращення інвестиційного клімату в Україні необхідно провести ряд
заходів які комплексно впливають на інвестиційне середовище в країні, серед
таких заходів варто назвати:
— підвищення рівня загального розвитку регіону та рівня розвитку
інвестиційної інфраструктури;
— покращення демографічних характеристик;
— контроль за рівнем криміногенних, екологічних та інших ризиків;
— удосконалення правової та нормативної бази держави, націлених на
створення і функціонування стабільної економіки;
— ведення політики, направленої на стійке зниження інфляції та
інфляційних очікувань;
— підвищення рівня ВВП;
— врегулювання проблеми державного боргу;
— скорочення масштабу корупції в органах самоврядування;
— розвиток фінансового сектору.
Таким чином, формуванню сприятливого інвестиційного клімату в Україні
мають сприяти масштабні комплексні заходи щодо поліпшення умов діяльності
інвесторів, розширення механізмів та інструментів здійснення інвестицій та
реалізації інвестиційних проектів. Збільшення обсягу інвестицій в економіку
України забезпечить прискорення соціально-економічного розвитку регіонів та
пріоритетних галузей виробництва.
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РОЛЬ СТРАХОВОГО МАРКЕТИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ
СТРАХОВИКА
Ключову роль у системі управління, організації, планування та контролінгу
в системі діяльності страхової компанії відіграє маркетинг, який виступає в
якості ефективного інструменту для розробки та прийняття підприємницьких
рішень.
У розглянутому контексті маркетингова діяльність страховика являє собою
творчу, безперервну і нерідко агресивну діяльність по формуванню,
задоволенню і зміни попиту кінцевих споживачів (страхувальників) на свої
товари і послуги. Маркетинг стає важливим елементом взаємодії страхових
компаній з клієнтами і позитивним фактором розвитку вітчизняного страхового
ринку. Вимоги ринку слугують обов’язковою передумовою орієнтації розробки
нових видів страхових послуг, здатних забезпечити достатньо високий попит на
них з оптимальною рентабельністю [1].
Страховий маркетинг – це система управління, що включає в себе:
 обґрунтований вибір певних цілей і стратегій функціонування та розвитку
страхової компанії в цілому, спрямованих на знаходження найбільш
ефективного поєднання розробки нового страхового продукту з діючими або
модернізованими видами страхування, а також відмова від видів, які не
користуються попитом;
 комплексний підхід до ув’язки цілей з можливостями страхової компанії,
вироблення шляхів досягнення цілей;
 виявлення перспективних напрямків страхової діяльності.
Як управлінська діяльність, маркетинг в страхуванні включає:
 вивчення попиту на конкретний страховий продукт;
 формування програми маркетингу страхових продуктів;
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 встановлення верхньої і нижньої меж тарифної ставки, розрахункової
рентабельності;
 формування інвестиційної політики страхової компанії;
 уточнення очікуваного результату господарської діяльності страховика.
Страховий маркетинг пов’язаний із реалізацію збутової політики, яка
передбачає визначення порядку, системи і методів просування страхового
продукту до споживача, обчислення можливих витрат на рекламу, підготовку
агентів тощо. Організація просування страхового продукту до страхувальника
відноситься до оперативно-господарської діяльності страхової компанії та
забезпечує, як і всі функції управління, підвищення ефективності роботи
компанії в цілому [2].
Найважливішим напрямком маркетингової діяльності в страхуванні є
розробка програм страхування, в яких відбирається оптимальний варіант
поєднання у діяльності наступних напрямків: розробка принципово нових видів
страхових послуг, що забезпечують нові технології; модифікація діючих правил
страхування, приведення їх у відповідність з мінливими соціальноекономічними умовами; впровадження нових видів страхових послуг з
придбанням відповідних ліцензій.
Головне призначення маркетингу пов’язане із дослідженням ринку,
вивченням тенденцій і можливостей розвитку потреб учасників страхового
ринку та формуванням з цих потреб конкретного ринкового попиту. Управління
маркетинговою діяльністю в страхуванні багато у чому обумовлено станом
страхового ринку, рівнем страхової культури населення і підприємців,
можливостями страхових компаній та їх надійністю.
Ключовими чинниками впливу на розвиток страхового маркетингу в
Україні є:
 рівень купівельної спроможності споживачів;
 ціна на страхові послуги;
 ймовірність настання страхових випадків;
 рівень соціального забезпечення;
 конкуренція на страховому ринку та інші.
Саме маркетинг націлений на підвищення страхової культури населення і
вплив на усвідомлення важливості існування інституту страхування. На
сьогоднішній момент страхові компанії прагнуть ефективно вирішувати дану
проблему шляхом впровадження дієвого механізму страхового маркетингу.
Проведення ринкових досліджень займає перше місце в переліку інструментів
маркетингового комплексу. Перш ніж виводити страховий продукт на ринок,
страховики розробляють маркетингову стратегію, від якої залежить
ефективність діяльності страхових компаній. Маркетингова стратегія
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ґрунтується на аналізі кон’юнктури ринку, потенційних та наявних клієнтів
страхових послуг; сегментації ринку та розробці ефективного маркетинг-міксу.
Вона реалізується за допомогою таких інструментів [3]:
 дослідження та сегментація ринку;
 політика в галузі розробки страхових послуг та їх позиціонування;
 цінова політика;
 спосіб організації продажу страхових послуг та визначення каналів їх
збуту;
 політика формування споживчого попиту.
За допомогою аналізу теоретичних та практичних основ страхового
маркетингу в Україні можна виокремити наступні напрямки його подальшого
розвитку:
 впровадження нових та вдосконалення вже існуючих маркетингових
стратегій;
 розробка інформаційних систем маркетингової інформації;
 підвищення рівня страхової культури потенційних клієнтів;
 укріплення довіри населення до страхових послуг.
Використання маркетингових послуг є одним із найперспективніших
напрямків розвитку страхового ринку в Україні, оскільки страховий маркетинг
має можливість прямо впливати на діяльність не лише окремої компанії, а й
страхового ринку в цілому. Наявна ситуація на ринку страхових послуг
підштовхує компанії до вдосконалення своєї діяльності, використовуючи, в свою
чергу, довгострокові стратегії розвитку. Продумана організація збуту та активна
комунікація з потенційними страхувальниками є вирішальним чинником у
досягненні успіху. Виживання в конкурентній боротьбі зобов’язує страхові
компанії практикувати нові види обслуговування, постійно звертати увагу на
інтереси та побажання клієнтів.
Список використаних джерел:
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ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАЦІЙ З НАДАННЯ І ПОГАШЕННЯ
ОКРЕМИХ ВИДІВ КРЕДИТУ
Кредитування клієнтів здійснюється банками з урахуванням певних
особливостей, що притаманні окремим видам позичок. Найсуттєвішими є
особливості надання і погашення таких кредитів: під заставу цінних паперів,
контокорентного, споживчого й іпотечного[1].
Позички під заставу цінних паперів - зручна форма кредитних відносин між
кредитором і позичальником, бо вони грунтуються на відносно нескладній
операції прийняття до застави і визначення вартості цінних паперів. Витрати на
зберігання такої застави незначні, оскільки цінні папери зберігаються в банку на
окремому рахунку “депо”. Не є трудомісткою й оцінка їхньої заставної вартості.
Вона визначається шляхом котирування цінних паперів на фондовому ринку.
Одержувачем кредиту може бути будь-яке платоспроможне підприємство, якому
на правах власності належать цінні папери зовнішніх емітентів, тобто інших
банків, підприємств, органів державної влади [2].
Якщо позичальник неспроможний погасити борг, банк-кредитор може
продати цінні папери на фондовій біржі. Одержана сума від реалізації заставних
цінних паперів спрямовується на погашення кредиту, а якщо виторг переважає
суму заборгованості, різниця спрямовується на поточний рахунок клієнта.
Комерційні банки використовують таку форму економічних відносин з
клієнтами, як контокорентний кредит. Він надається в національній або
іноземній валюті відповідно до потреб клієнта в обсязі, який не перевищує
встановлений ліміт. Для цього клієнту відкривається контокорентний рахунок
(поточний рахунок з овердрафтом). На ньому щоденно відбиваються всі платежі
клієнта і надходження на його адресу коштів.
Контокорентний рахунок відкривається клієнтам, з якими банк має
тривалі й міцні відносини і які відчувають регулярну потребу в банківському
кредиті. Цей рахунок насамперед застосовується для підприємств з високою
кредитною репутацією [3].
Контокорентний кредит використовується тільки для фінансування
поточного виробництва й обігу і не спрямовується на фінансування інвестицій.
Процес кредитування оформляється кредитною угодою між банком і клієнтом.
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Наявність дебетового сальдо на контокорентному рахунку означає, що банк
видав клієнту кредит.
Плата за користування контокорентним кредитом є найбільшою у
банківській практиці, оскільки цей кредит пов’язаний з підвищеним ризиком для
банку і є дуже зручним для клієнта.
Споживчі кредити є одним із видів банківських кредитів. Вони надаються
виключно в національній валюті фізичним особам - громадянам України.
Найбільшого поширення кредитування споживчих потреб населення набуло в
установах Ощадного банку України. Установи цього банку надають населенню
короткострокові й довгострокові споживчі кредити [2].
Іпотечний кредит - довгострокові позички, що надаються банками під
заставу нерухомості - землі і будівель виробничого й житлового призначення. В
основу цього кредиту покладена іпотека, що в перекладі з грецької мови означає
застава, причому не будь-якого майна, а саме нерухомого (здебільшого будівель
і землі).
Угода про іпотеку підлягає державній реєстрації. Вона здійснюється на
підставі заяви заставодержателя з додатком до неї заставної. Відомості про
державну реєстрацію іпотеки вносяться в заставну. Реєстраційний запис про
іпотеку погашається за заявою держателя заставної або за рішенням суду про
припинення іпотеки.
Отже, кредитні операції – основа банківського бізнесу, оскільки вони є
головною статтею доходу банку. Однак із такими операціями пов’язаний певний
ризик – імовірність втрати всієї або частини вартості активів, що існують у формі
позик, врахованих векселів, гарантій та поручительств, виданих банком. Тому,
глибоке розуміння сутності кредитних операцій та правильна класифікація
сприятимуть створенню банківськими працівниками ефективної системи їх
управління.
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАСТИКОВИХ
КАРТОК У МАСОВИХ ПЛАТЕЖАХ
Сучасний розвиток ринку фінансових послуг, що надаються банками,
характеризується широким розвитком та використанням платіжних карток.
Велика частка розрахунків, що виконуються в Україні (особливо це
стосується розрахунків з фізичними особами) є готівковими. Тому існують
проблеми, пов’язані з управлінням готівкою, друкуванням нових грошей,
утилізацією зношених купюр, організацією інкасації [1].
Одним з напрямів реалізації цієї проблеми є скорочення обсягу готівкових
розрахунків шляхом впровадження електронних роздрібних банківських
послуг. Роздрібні банківські послуги — це безготівкові платежі на невеликі суми,
здебільшого це споживчі платежі, які вносяться фізичними особами з
використанням пластикових карток, що виступають як платіжний та
розрахунковий засіб [2].
Пластикові (платіжні) картки – це персоніфікований платіжний інструмент,
що надає особі, яка користується карткою, можливість безготівкової оплати
товарів і послуг, а також одержати наявні кошти у відділеннях (філіях) банків і
банківських автоматах.
Нині в Україні діє національна система масових електронних платежів
(скорочено НСМЕП) – внутрішня багатоемітентна платіжна система, в якій
розрахунки за товари та послуги, одержання готівки та інші операції
здійснюються за допомогою банківських платіжних карток за технологією, що
розроблена Національним банком України. До складу НСМЕП входять:
платіжна організація, члени платіжної системи, учасники платіжної системи.
Загальне управління системою здійснює Рада платіжної організації, яка вирішує
питання про прийняття або виключення до НСМЕП нових членів, виконує
арбітражні функції, установлює ліміти для кожного платіжного інструмента та
загальносистемні комісійні, приймає стратегічні рішення щодо подальшого
розвитку НСМЕП тощо. Членами цієї системи можуть бути банки, які одержали
ліцензію НБУ на здійснення емісії (еквайрингу) платіжних карток та уклали
договір з Платіжною організацією про вступ до НСМЕП [3].
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Учасниками НСМЕП є юридичні або фізичні особи – суб'єкти відносин, що
виникають під час здійснення розрахункових операцій за допомогою платіжних
карток, банки – члени НСМЕП. Функції Розрахункового банку НСМЕП виконує
НБУ.
На сьогоднішній день найпоширенішими в світі є платіжні системи Visa та
MasterCard.
Практично всі картки, емітовані українськими банками, є картками з
функцією видачі готівки (за винятком карток, що використовуються виключно
для розрахунків у мережі Інтернет). Із них близько 85 % є дебетовими ,а інші
15% кредитовими.
Пластикова картка значно полегшує життя українського споживача - з цим
твердженням, мабуть, не можна не погодитися. При нинішньому достатньо
динамічному розвитку банківської інфраструктури перед утримувачами
пластикових карток відкривається все більш широкий круг можливостей по їх
використовуванню. Світова практика проведення розрахунків по кредитних
картках зі всією очевидністю свідчить про те, що використання картки значно
спрощує процес купівлі товару або послуги(можна сплачувати комунальні
платежі онлайн, поповнювати мобільний зв'язок, замовляти страхові послуги,
зберігати заощадження чи погашати кредити, здійснювати онлайн-платежі [1].
Пластикова карта дозволяє її власнику оперативно і без проблеми
одержувати готівку у будь-який час доби, користуватися різноманітними
знижками при купівлі товарів і послуг, контролювати свої витрати за певні
періоди часу і по певних статтях. Пластикова карта позбавляє її власника від
необхідності простоювати в чергах, щоб сплатити різного роду комунальні
послуги.
Проте у пластикових карток є і недоліки. Так, в світі з'явилося достатньо
зловмисників, здатних вилучати гроші з банкоматів по фальшивих пластикових
картках. Як вже наголошувалося, картки з магнітною смугою достатньо легко
підроблювати, а PIN-код можна з'ясувати різними способами. "Пластикові
гроші" не можна побачити, не можна підрахувати без спеціальної апаратури,
тому, якщо їх вкрадуть, власник відразу про це і не взнає. Крім того, реальні
документи, які можна було б пред'явити, наприклад, в суді, відсутні. Немає
підписів відповідальних за довірені гроші осіб, і, отже, запитати немає з кого.
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ШЛЯХИ ПОКРАЩАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ УКРАЇНСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Сучасний розвиток нашої економіки можна охарактеризувати як період
потрясінь. Зміни, пов’язані з ризиками, збитками та умовами прогресуючої
світової кризи стали нормою сьогодення. Якщо підприємства не будуть
прямувати до змін, які охоплюють весь сучасний світ, вони зазнають краху й
збанкрутують. У період світової кризи будуть виживати тільки лідери змін – ті,
які швидко адаптуються до її тенденцій, використовуючи всі можливі
перспективи виходу з неї. Такому лідеру необхідно розглядати зміни як нову
можливість, що означає шукати важливі переміни й знати шляхи, які дозволяють
зробити їх максимально ефективними для внутрішньої та зовнішньої діяльності
підприємства. Тому основним завданням повинна стати розробка нових
механізмів управління фінансовим станом підприємства.
У ринковій економіці незалежні самостійні виробники товарів і послуг не
зможуть успішно діяти на ринку, не забезпечивши економічну стійкість своїх
підприємств. Протягом останнього п’ятиріччя на більшості підприємств України
відбувалися позитивні кількісні зміни, досягнуті переважно завдяки
екстенсивним чинникам розвитку [1].
Фінансовий стан підприємства – це показник його фінансової
конкурентоспроможності, тобто кредитоспроможності, платоспроможності,
виконання зобов’язань перед державою та іншими підприємствами. Фінансовий
стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх
елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю
виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що
відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.
Фінансовий стан треба систематично й всебічно оцінювати з використанням
різних методів аналізу. Неефективність використання фінансових ресурсів
призводить до низької платоспроможності підприємства, і як наслідок, до
можливих перебоїв у постачанні, виробництві та реалізації продукції, до
невиконання плану прибутку, зниження рентабельності підприємства [4].
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Першочерговим етапом у покращання фінансового стану українських
підприємств є пошук оптимального співвідношення власного і позикового
капіталу, яке б забезпечило мінімальний фінансовий ризик за максимальної
рентабельності власного капіталу. 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. Фінансові зобов’язання підприємство може зменшити за рахунок:
зменшення суми постійних витрат (зокрема витрат на утримання управлінського
персоналу); зменшення рівня умовно-змінних витрат; продовження строків
кредиторської заборгованості за товарними операціями; відтермінування виплат
дивідендів та відсотків. Збільшити суму грошових активів можна за рахунок:
рефінансування дебіторської заборгованості (шляхом факторингу, врахування та
дисконтування векселів, форфейтингу, примусового стягнення); прискорення
оборотності дебіторської заборгованості (шляхом скорочення термінів надання
комерційного кредиту); оптимізація запасів товарно-матеріальних цінностей
(шляхом встановлення 134 нормативів товарних запасів методом технікоекономічних розрахунків); скорочення розмірів страхових, гарантійних та
сезонних запасів на період перебування підприємства у фінансовій кризі [3].
Наступним напрямком покращання фінансового стану підприємства може
стати виробництво і розробка нових видів продукції, яка зацікавить споживачів,
а також отримання ліцензій на виробництво “ходових” товарів, що дасть змогу
стабілізувати і покращити фінансовий стан підприємства.
Фінансовий стан підприємства не може бути стійким, якщо воно не отримує
прибутку у розмірах, що забезпечують необхідний приріст фінансових ресурсів,
спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази підприємства та їх
соціальної сфери.
Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої,
комерційної та фінансово-господарської діяльності. Насамперед на фінансовий
стан підприємства позитивно впливає безперебійний випуск і реалізація
високоякісної продукції.
Основні чинники, які можуть спричинити фінансову кризу на
підприємствах, належать: зовнішні, або екзогенні (які не залежать від діяльності
підприємства), та внутрішні, або ендогенні (що залежать від підприємства) [6].
Досягнення економічної стійкості підприємства можливе лише за умови
використання елементів сучасного менеджменту, своєчасної реакції на зміни
зовнішнього середовища та стратегічного бачення майбутнього стану
підприємства.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ І ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕДЕРЖАВНИХ
ПЕСНІЙНИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ
Реформування пенсійної системи в Україні, мало наслідком формування
трирівневої системи пенсійного забезпечення, накопичувального рівня нової
пенсійної системи, викликало неоднозначні, суперечливі наслідки і не призвело
до суттєвого скорочення загального дефіциту Пенсійного фонду, який і досі
потребує регулярних субвенцій для покриття витрат на виплату пенсійного
забезпечення. Проте поставленої мети й до цього часу досягнуто не було - число
осіб, що користуються послугами недержавного пенсійного забезпечення
залишається вкрай малим, порівняно із загальним числом пенсіонерів і,
відповідно, відсутні можливості масштабного інвестиційного використання
коштів цих фондів. Відтак, виникає потреба визначити головну проблематику,
яка супроводжує на даному етапі розвитку національної економіки України
діяльність недержавних пенсійних фондів.
Метою роботи є дослідження особливостей функціонування недержавних
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страхових пенсійних фондів в межах третього системи рівня пенсійного
забезпечення в Україні та обґрунтування необхідності вирішення існуючих
проблем забезпечення розширення обсягів залучення громадян України до
системи недержавного пенсійного страхування.
На даний час доволі заплутані та бюрократизовані особливості накопичення
коштів на другому рівні пенсійної системи, викликають закономірні сумніви у її
функціонуванні як страхової інвестиційної. І, зрештою, лише визначена як третій
рівень система страхових недержавних пенсійних фондів, запрацювала в межах
визначених загальними напрямками пенсійної реформи. В той же час, досягти
очікуваних результатів щодо масового залучення громадян України до
укладання персоналізованих договорів недержавного пенсійного страхування,
не вдалося.
На початок 2020 року в Україні було зафіксовано близько 11,4 млн. осіб, що
мали право на одержання пенсійних виплат і в той же час послугами пенсійних
страхових фондів користувалися лише близько 850 тис. осіб з числа економічно
активного населення. А число учасників системи недержавного пенсійного
страхування, які одержували виплати від недержавних пенсійних фондів лише
трохи перевищувала 81 тис. осіб, що складає лише 0,7 % від загального числа
пенсіонерів. Таким чином, вести мову про ефективний розвиток системи
недержавного пенсійного забезпечення недоцільно. Незважаючи на такі невеликі
значення залучення громадян до системи пенсійного страхування, варто визнати,
що загалом ситуація щодо розширення ринку недержавного пенсійного
страхування розвивається позитивно, із зростанням загальних ключових
показників.
Станом на 2021 адміністраторами недержавних пенсійних фондів укладено
79,6 тис. шт. пенсійних контрактів, що більше на 13,1% (9,2 тис. шт.) порівняно
зі станом на 2020.
Структура пенсійних контрактів станом на 2021: з вкладниками – фізичними
особами – 72,7 тис. шт. ;з вкладниками фізичними особами-підприємцями – 0,1
тис. шт. ;з вкладниками – юридичними особами – 6,8 тис. шт.
Збільшення кількості пенсійних контрактів у І кварталі 2021 року у
порівнянні з І кварталом 2019-2020 років пов'язане в першу чергу зі збільшенням
або зменшенням пенсійних контрактів з фізичними особами. Так: порівняно зі
станом на 2020 збільшення кількості контрактів з фізичними особами станом на
2020 становило 14,5 % (9,2 тис. шт.). порівняно зі станом на 2019 збільшення
кількості контрактів з фізичними особами станом на 2020 становило 34,6% (18,7
тис. шт.) та зменшення з юридичними — 1,4% (0,1 тис. шт.).
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Таблиця 1
Динаміка основних показників діяльності НПФ в Україні
Показники
Кількість укладених
пенсійних контрактів, тис.
шт.
Загальна кількість учасників
НПФ, тис. осіб
Загальна вартість активів
НПФ, млн. грн.
Пенсійні внески, всього, млн.
грн., у тому числі:
- від фізичних осіб
- від фізичних осібпідприємців
- від юридичних осіб
Пенсійні виплати, млн. грн.
Кількість учасників, що
отримали / отримують
пенсійні виплати, тис. осіб
Сума інвестиційного доходу,
млн. грн.
Прибуток від інвестування
активів недержавного
пенсійного фонду, млн. грн.
Сума витрат, що
відшкодовуються за рахунок
пенсійних активів, млн. грн.

31.03.2019 31.03.2020 31.03.2021

Темпи приросту, %
2020/2019 2021/2020
15,4
13,1

61,0

70,4

79,6

843,2

858,4

878,3

1,8

2,3

2 485,2

2 829,8

3 106,5

13,9

9,8

1 910,4

2 036,4

2 219,1

6,6

9,0

134,4
0,2

183,9
0,2

239,0
0,2

36,8
0

30,0
0

1 775,3
723,2
79,4

1 851,7
842,0
81,9

1 979,3
986,7
84,9

4,3
16,4
3,1

6,9
17,2
3,7

1 468,5

1 865,9

2 165,1

27.1

16,0

1 185,1

1 522,3

1 758,8

28,5

15,5

283,4

343,6

406,3

21,2

18,2

Пенсійні контракти станом на 2020 укладено з 83,3 тисячі вкладників, з
яких: юридичні особи – 2,1 тисячі, або 2,5% від загальної кількості вкладників,
фізичні особи – 81,2 тисячі, або 97,5%. Кількість вкладників станом на 2021
збільшилася порівняно з аналогічним періодом 2020 року на 28,4% (18,4 тис.
вкладників) та станом на 31.03.2020 порівняно з аналогічним періодом 2019 року
кількість вкладників збільшилася на 18,6% (10,2 тис. вкладників). Станом на
2020 кількість вкладників становить 64,9 тисячі, з яких юридичні особи
становили 2,1 тисячі вкладників, фізичні особи – 62,8 тисячі вкладників;
Як бачимо, незважаючи на песимістичні прогнози щодо проблем
успішного функціонування недержавних пенсійних фондів в аспекті
забезпечення їх інвестиційної доходності, насправді дані питання відносно
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успішно вирішуються самим фондами за рахунок активної роботи на фінансових
ринках. З іншого боку, проблема залучення населення до участі в системі
недержавного пенсійного страхування, якій десять років тому надавалося менше
значення, виявляється найбільш вагомим стримуючим фактором розвитку
третього рівня системи національного пенсійного забезпечення. Проблематика
розвитку ринку недержавного пенсійного забезпечення полягає в необхідності
якомога ширшого залучення населення до системи пенсійного страхування.
Фінансові аспекти діяльності недержавних пенсійних фондів на даний час є
цілком задовільними і привабливими для їх розвитку в найближчій перспективі.
Найбільш оптимальним на нашу думку шляхом розширення системи
недержавного пенсійного забезпечення є залучення населення до укладання
договорів пенсійного страхування опосередковано, за допомогою стимулювання
роботодавців.
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FINANCIAL STATE SECURITY ON A FOUNDATION OF VENTURE
INVESTMENTS
At the current stage of national economic innovation development, venture capital
investment is becoming the main means of ensuring the financial security of the state
and competitiveness, as well as a decisive factor in improving business efficiency. In
order to develop an innovative sphere of activity, especially in an enterprise, it is best
handled by venture capital investment, which directly stimulates the positive
development of innovation in enterprises and also in business.
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The main tool for the future development of venture capital activities in Ukraine
might become state support for this sphere, which should guarantee a favourable
investment climate for potential investors.,If we talk by and large about legal entities
and natural persons ( who invest) [2].
Thus, in April-June 2019, the share of the largest investors of joint investment
institutions of resident entities, in the value of the net assets of the funds continued to
decline: from 61.7% to 61.0% in the net assets of common investment institutions,in
general from 64.5% to 63.4% in venture funds in particular.[1]
In the net assets of other sectors of common investment institutions, by type of
fund, the number continued to increase (except for closed to the public, where it has
not materially declined) and accounted for almost 10% in open institutions of joint
investment of more than 69 % in closed to public investment (fig.1).
However, total investments of local enterprises in the 2nd quarter decreased
slightly only in closed funds (excluding venture capital funds) but much faster than the
decline of another category of investors in these common investment institutions, the
former even increased its weight in the value of the net assets of this sector of joint
investment institutions from 20.0% to 22.3% [1].
In open joint investment institutions, the combined investment of resident
enterprises in Q2 2019 followed a moderately upward trend, and their weight in the
value of the sector’s net assets increased from 9.4% to 9.7%.

Fig.1 - Investments in institutions of joint investment by category of investors
as of 30.06.2019. Share in the value of net assets.
Consequently, the government should take such measures for the long-term
development of venture capital and financial security in Ukraine:
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1. Direct provision of capital to venture capital funds and their investors,and gives
small venture capital for firms in the form of direct investment or low interest
loans;
2. Financial incentives for venture capital funds and their investors, small venture
capital firms in the form of State loan guarantees, tax exemptions or preferential
tax treatment;
3. Changes to the rules defining the scope and boundaries of the permitted
contribution of venture capital investors.

References:
1.
Ukrainian
Investment
Business
Association.
URL:
https://www.uaib.com.ua/files/articles/2784/99/2.%20Q2%202019_CII_final.pdf
2. Savchenko V.F. Problems of venture investment in Ukraine. Scientific
Bulletin of ChDIEU. 2019. №2. Рр.23-29
Оліфір І. А.,
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Житомирський агротехнічний коледж
ДЕФІЦИТ БЮДЖЕТУ: НАСЛІДКИ ІСНУВАННЯ ТА ДЖЕРЕЛА
ПОКРИТТЯ
Бюджетний дефіцит досить складне економічне явище, у якому
відображаються різні аспекти соціально-економічного розвитку суспільства, він
є основним вимірником ефективності економічної політики держави.
Бюджетний дефіцит має різні прояви, характеризується різними причинами,
чинниками і наслідками. Розглядаючи наслідки його впливу на економічний
розвиток країни, рівень соціального захисту населення та соціальну сферу,
необхідно враховувати те, що вони можуть бути як негативними так і
позитивними.
Дослідженню проблеми існування бюджетного дефіциту і подолання його
наслідків в Україні присвячено праці багатьох відомих науковців таких як
Л.
Гордєєва, Л. Довгань, О. Барановський, С. Бойко, А. Машко, А. Максюта,
С. Бойко, В. Опарін, В. Федосова, С. Юрій та інші. Вивчення питання подолання
дефіциту бюджету, а конкретніше ним спричинених наслідків, є досить
актуальним для України і потребує у постійного дослідження даної проблеми і
пошуку шляхів її розв’язання.
Відповідно до Бюджетного кодексу України дефіцит бюджету – перевищення
видатків бюджету над його доходами (з урахуванням різниці між наданням
кредитів з бюджету та поверненням кредитів до бюджету) [1]. Отже, наявність
бюджетного дефіциту свідчить про те, що у бюджеті планового року передбачені
такі видатки держави, які не мають грошового забезпечення. Звичайно, таке
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явище є негативним. Проте, це не свідчить про розбалансованість бюджету у
цілому, так як у процесі складання і затвердження бюджету визначаються
необхідні джерела фінансування дефіциту. За напрямами дефіцитного
фінансування розрізняють активний і пасивний бюджетний дефіцит. У цілому
різниця між цими видами дефіциту полягає у тому, що активний дефіцит дає
змогу підштовхнути, активізувати подальший розвиток економіки і зростання
капіталу, а пасивний – підкоряється законам інфляції [4]. За наявності в країні
пасивного дефіциту кошти спрямовуються на покриття поточних видатків, а це,
як відомо гальмує економічний розвиток.
Державний бюджет України в останні роки приймається з дефіцитом. Це
спрямовано на збільшення бюджетних видатків порівняно із залученнями
доходами. Причому, це явище у нашій державі не можна характеризувати як
виважене.
В таблиці 1 здійснимо оцінку дефіциту державного бюджету за останні три
роки, використовуючи офіційні статистичні дані Міністерства фінансів України
[3].
Таблиця 1
Оцінка дефіциту державного бюджету України за 2018-2020 рр., млрд. грн.
Показники

Відхилення %
2018

2019

1

2020

2
3
4
Доходи
928,1
998,3
1076,0
Видатки
985,9
1072,9
1288,0
Кредитування
1,5
3,4
5,1
Дефіцит (фактичний)
59,3
78,0
217,1
Джерело: звітні дані Міністерства фінансів України [3]

2020 /2019

2020/ 2018

5
7,78
20,05
50,00
178,33

6
15,93
30,64
240,00
266,10

Згідно даних таблиці 1 бачимо, що протягом аналізованого періоду
дефіцит державного бюджету зростає. Крім того, за останні роки в Україні
спостерігалося стабільне збільшення як доходів, так і видатків державного
бюджету. Було затверджено також програми зростання обсягів державного
кредитування. У 2020 році доходи бюджету зросли на 7,78% відносно 2019 року
та на 15,33% відносно 2018 року. Видатки зросли на 20,05% відносно рівня 2019
року та на 30,64% відносно рівня 2018 року. У 2020 році спостерігаємо стрімке
зростання дефіциту державного бюджету до 217,1 млрд. грн., що на 178,33 %
більше, ніж у 2019 році та на 266,1% більше, ніж у 2018 році.
Оцінюється дефіцит бюджету зазвичай у відсотках від ВВП. В бюджетній
політиці більшість країн орієнтується на дефіцит не більше 3% від ВВП, хоча
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через коронакризу європейські країни тимчасово призупинили це правило. В
Україні у 2020 році він був на рівні 7,5% ВВП, а 2019 році – 2 % від ВВП [3].
Виходячи з цього, можемо стверджувати, що бюджетний дефіцит 2020 року є
завеликим, а бюджет не є збалансований.
Відповідно до ст. 15 Бюджетного кодексу України, визначаються основні
джерела фінансування бюджету, а саме: кошти від внутрішніх та зовнішніх
запозичень; кошти від приватизації державного майна; повернення бюджетних
коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу цінних паперів; вільний
залишок бюджетних коштів. За даними Державної казначейської служби
України запозичення в 2020 році становили 638 млрд. грн., зокрема зовнішні –
249,5 млрд. грн., від приватизації було отримано майже 2,25 млрд. грн. [2].
Отримані кошти спрямовувалися і на покриття бюджетного дефіциту.
Виникнення бюджетного дефіциту обумовлюється багатьма причинами,
серед яких можна виділити такі, як неефективний бюджетний механізм, спад
суспільного виробництва, який був визваний економічною кризою, збільшення
видатків на охорону здоров’я у 2020 році в рамках реагування на пандемію
COVID-19, значні витрати на оборону, зростання «тіньового» сектору економіки,
тривала пауза в співпраці з МВФ.
Дефіцит бюджету може бути позитивним, якщо він спонукатиме до
посилення бюджетної дисципліни, пошуку раціональних шляхів використання
коштів бюджету, збільшення доходів бюджету в майбутньому. Негативні
наслідки дефіциту проявляються у підвищенні ризиків економічного розвитку
держави, посиленні інфляційних процесів, кризі державних фінансів та грошової
системи, поглибленні диференціації у доходах громадян.
Список використаних джерел:
1. Бюджетний кодекс України зі змінами та доповн. Від 16.04.2010 р.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ БАНКУ
Сучасний ринок банківських послуг - це місце, де піддаються конкурентній
перевірці не стільки самі запропоновані банківські продукти, скільки система
планування, спроможність банків систематично вивчати ринкову ситуацію,
робити правильні висновки з потоку ділової інформації і на цій основі приймати
старанно обдумані рішення.
Планування банківської діяльності являє собою процес визначення цілей на
майбутнє та розробку шляхів їх досягнення. Планування слугує основою для
розвитку внутрішньої системи банку з урахуванням впливу зовнішніх чинників
і є однією з функцій банківського менеджменту [1].
В процесі розробки плану діяльності банків необхідно вирішити такі
основні завдання:
- визначення перспективи та майбутнього профілю банку;
- визначення цільових рівнів прибутковості банку;
- визначення та характеристика сегментів ринку, що їх має намір
обслуговувати банк;
- визначення обсягів ресурсів, необхідних для досягнення цілей, таких як
матеріальні, фінансові та трудові ресурси;
- розробка видів послуг, фінансових продуктів та технологій, завдяки
впровадженню яких банк зможе стримати бажані результати;
- створення ефективних систем контролю за виконанням планів.
На практиці виокремлюють три основні види планування:
- стратегічне планування;
- тактичне планування;
- фінансове планування та розробка бюджетів.
Стратегічне планування має на меті визначення основних ідей, цілей та
стратегії діяльності банку в умовах конкретного ринку. Це процес розробки
загальної концепції, яка слугує основою для прийняття ключових рішень щодо
допустимого ризику, методів ведення конкурентної боротьби, перспектив
розширення діяльності, бажаного рівня прибутковості. Стратегічні плани
націлені на довгострокову перспективу і базуються на аналізі існуючих
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тенденцій розвитку економіки, фінансових ринків, а також містять елементи
прогнозування та опис основних принципів прийняття рішень. У стратегічних
планах відсутні подробиці, деталізація положень та точні дати виконання. Такий
план розробляється на найвищому рівні керівництва банком, основні положення
є обов’язковими при формулюванні планових завдань на рівні структурних
підрозділів [2].
Тактичне планування зорієнтоване на виконання певного завдання, що
постає перед банком і сформульоване у стратегічному плані. Такі завдання
здебільшого мають короткостроковий характер, скажімо, в межах року. У
тактичному плані формулюються способи досягнення цілей та вирішення
конкретних завдань у кожній функціональній сфері банківської діяльності.
Тактичне планування реалізується у формі конкретного плану дій, в якому
перелічені основні заходи, дати завершення певних етапів роботи, конкретні
виконавці та рівень їхньої відповідальності, а також фінансові результати, що їх
заплановано одержати. Впровадження нових програм та проектів, розробка
нових видів послуг або фінансових інструментів, розширення мережі філій, вихід
на нові ринки — усі ці завдання потребують розробки докладного тактичного
плану, який визначає послідовність дій, конкретні строки та виконавців.
Тактичний план може використовуватись як на рівні окремих підрозділів,
відділень, так і на рівні банківської установи, залежно від характеру
поставленого завдання [1].
Фінансове планування та створення бюджетів включає розрахунок
фінансових результатів діяльності на плановий період, а також необхідних для
цього фінансових, матеріальних та людських ресурсів. У процесі фінансового
планування встановлюються планові значення показників балансу та звіту про
прибутки і збитки. По завершенні планового періоду фактичні результати
порівнюються з плановими, виявляються причини відхилень та резерви
поліпшення діяльності [2].
Отже, планування потребує всеохоплюючого та інтегрованого оцінювання
банківської діяльності - сильних і слабких сторін, організаційної та фінансової
структури, фінансових результатів, кадрової політики та контрольних функцій
банку. Наступним етапом планування є розробка коригуючих заходів, які
змістили б акценти з діяльності банку як такої, на результати цієї діяльності.
Список використаних джерел:
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МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
Пандемія COVID-19 внесла значні корективи в повсякденне життя людей та
стан економік усіх країн світу. З початку 2020 року з державних бюджетів було
виділено кошти для протидії поширенню вірусу, внаслідок чого економіки країн
світу були послабленні, що також вплинуло на роботу банків,страхових компаній
,виробництв тощо. Наприклад, З фонду боротьби з коронавірусом в Україні було
витрачено 34млрд грн, в США – 2 трильйони доларів, Німеччини – 600млрд.євро,
Італії – 25млрд. євро, Іспанії – 200 млрд. євро, Франції – 300 млрд. євро. Зокрема
станом на березень 2021 року всього заражень в Україні-1,43млн. , Німеччині2,49млн. , США-28.9млн., Франції-3,86млн. , Італії-3,02млн [4]. Статистика є
причиною задуматись над доцільністю оформлення медичного страхування.
Медичне страхування – це послуга, яка допомагає оплатити витрати на
лікування і обслуговування в медичних установах.
Ми ніколи не плануємо захворіти, часто необхідність звернутись в
медичний заклад є незапланованою. Наявність медичного страхування дозволяє
нам отримати впевненість в тому, що проблеми зі здоров’ям будуть вирішені
незалежно від нашого поточного фінансового стану, особливо в умовах пандемії.
Медична страховка економить гроші людини під час лікування. А ще це гарант
надійного надання послуг в поліклініці чи лікарні. З ним турбота про пацієнта
лежить не тільки на медичному закладі, а й на страховику. Тому сучасні страхові
компанії закладають максимум зусиль, щоб у клієнтів залишалось позитивне
враження від умов лікування.
В Україні є 2 види медичного страхування:
- Медична страхівка – найчастіше її купують підприємства своїм
працівникам. Включає УЗД, аналізи та інколи стоматологічні послуги. Але є
ліміти на такі серйозні випадки, як онкологія, інфаркт чи інсульт.
- Страхування здоров’я – не входять жодні медичні послуги. Йдеться мова
про грошову компенсацію. Людина купує страховку на певні випадки. На
сьогодні в Україні більшість медичних страховок не покривають витрат на
лікування COVID-19. Але якщо говорити про Страхування Здоров’я, то
коронавірус розглядається, як звичайна хвороба і виплати здійснюються [2].
Найпопулярніше медичне страхування Україні – це добровільне. Воно не
покриває онкологію, проте в перелік входять кардіологічні проблеми,
захворювання головного мозку, трансплантацію життєво важливих органів.
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Страховка може покривати реабілітацію. На даний момент застрахуватись від
коронавірусу можуть не всі. Винятком є особи понад 60-65років [1].
Страховими випадками є: лабораторне підтвердження захворювання,
смерть застрахованого внаслідок загострення хвороби тощо. В такому випадку
медична компенсація може становити близько 50-100тисяч гривень.
Якщо в країнах з високорозвиненою медициною мед. страховка є чимось
звичним і необхідним, то дня українців це досить нова послуга і малознайома.
Але чим більше ми розуміємо, що безкоштовна медицина – це міф, тим більшою
стає потреба у страхуванні.
Отже серед основних переваг медичного страхування можна виділити:
- зменшення фінансових витрат потерпілого
- отримання хорошої медичної допомоги.
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Науковий керівник-викладач вищої категорії Биковська І. П.
РОЛЬ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ ЯКИМІВКИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
Сучасний етап розвитку економіки України характеризується динамічними
змінами, які охопили усі сфери суспільного життя, у тому числі й систему
органів місцевої влади. Все більш відчутною стає їх роль в економічному і
соціальному розвитку територій.
Метою статті є дослідження бюджету Якимівки, визначення її ролі у
розвитку адміністративно-територіальних одиниць, обґрунтування напрямків
вдосконалення формування фінансових ресурсів місцевих органів влади.
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Економічна сутність місцевих бюджетів виявляється у формуванні
грошових фондів, які є фінансовим забезпеченням діяльності місцевих,
селищних та сільських рад, та використання цих фінансових ресурсів на
фінансування, утримання та розвиток соціальної інфраструктури, місцевого
господарства. Тобто, місцеві бюджети - це план утворення та використання
фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень
місцевого самоврядування.
Місцевий бюджет є основним інструментом, за допомогою якого місцева
влада може впливати на локальну активність, створювати умови для
економічного та соціального піднесення території своєї юрисдикції.
З року в рік місцеві бюджети набувають дедалі більшої ваги як за обсягом
фінансових ресурсів держави, так і щодо розв’язання соціально-економічних
проблем регіонів, де проживає переважна частина населення України.
Бюджетна політика регіону на період 2021-2022 років в громаді
спрямовуватиметься, у першу чергу, на забезпечення стабільності фінансування
соціальних витрат, пов’язаних з виплатою заробітної плати працівникам бюджетної
сфери, реалізацією соціальних гарантій і соціального захисту вразливих верств
населення, забезпечення гідних умов життєдіяльності для кожного громадянина.
Одним з основних завдань бюджетної політики Якимівки на 2021-2022
роки в умовах реформування бюджетної сфери є забезпечення упорядкування та
оптимізації місцевих цільових програм шляхом концентрації бюджетних
видатків на пріоритетних напрямах розвитку економіки та соціальної сфери,
недопущення необґрунтованого збільшення чисельності працівників бюджетної
сфери, забезпечення дотримання вимог чинного бюджетного законодавства
учасниками бюджетного процесу на всіх його стадіях. Тому, фінансування
бюджетних витрат на період до 2022 року здійснюватиметься в рамках жорсткої
економії бюджетних коштів. В цих умовах визначальним стане підвищення
ефективності видатків, що відбуватиметься на основі визначення їх
пріоритетності та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.
Переважну частину з них 12445 тис. грн. або (93,6 %) становили інвестиції
в основний капітал. Кошти суб’єктів господарювання спрямовані в основному на
виконання робіт по будівництву, реконструкції виробничих потужностей,
технічному переозброєнню та придбання основних засобів, а кошти населення
спрямовані на індивідуальне житлове будівництво.
Слід відмітити, що в капітальному будівництві району спостерігається
тенденція зниження його обсягів, а також призупинення ведення будівельних
робіт по життєво важливих для району об’єктах. Основними причинами цього є
відсутність власних коштів в районі та недостатнє фінансування будівництва
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основних життєво важливих для району об’єктів, замовником по яких є УКБ
облдержадміністрації.
Мережа ЛПУ району подана: ЦРЛ, 9 Лікарняні амбулаторії, ФАП та ФП –
23, а також 3 здрав пунктами. Забезпеченість населення лікарняними ліжками за
2020 рік склала 61,9 ліжка на 10 тис. населення, ємність амбулаторнополіклінічних закладів – 670 відвідувань за зміну. Забезпеченість медичним
персоналом за 2009 рік склала: лікарями – 58 штатних посад на 10 тис. населення,
фізичними особами – 16,3; середнім медперсоналом – 227 штатних посад на 10
тис. населення, фізичними особами – 63,8. Пільгові категорії громадян
одержували рецепти на безкоштовні медикаменти під контролем заступника
головного лікаря. Особлива увага надавалась дітям району. За рахунок коштів
державного і районного бюджетів розпочато реконструкцію приміщення
поліклініки центральної районної лікарні смт. Якимівка, з державного бюджету
на ці цілі виділено 391,5 тис. грн., з районного – 82,6 тис. грн.
Фінансовим управлінням проведено експертизи рішень про місцеві
бюджети сільських та селищних рад. Забезпечено контроль за виконанням
доходної частини в мережах помісячного розпису в розрізі місцевих бюджетів
району.
Керівниками бюджетних установ і організацій здійснюється належний
контроль за повнотою зарахування власних надходжень. По установах наказами
головних розпорядників затверджені обсяги споживання енергоносіїв у
натуральних показниках.
Отже, значущість ролі місцевих бюджетів полягає в її різноманітності, адже
вони є: важливим чинником економічного розвитку і фінансової стабільності;
інструментом
макроекономічного регулювання;
важелем
здійснення
перерозподільних процесів; фінансовою базою місцевого самоврядування;
інструментом реалізації державної регіональної політики; головним джерелом
фінансових ресурсів для утримання і розвитку місцевого господарства,
розв'язання місцевих проблем.
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ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО
КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
Малий та середній бізнес є рушійною силою економіки та основою
середнього класу у всьому розвиненому світі. Діяльність малих та середніх
підприємств забезпечує зайнятість, а також надходження податків та інших
платежів до бюджету. Це потужний фактор розвитку науково-технічного
прогресу та створює здорове конкурентне середовище в економіці.
Тому економіка розвинених країн базується на малому та середньому
бізнесі. Зокрема, їх частка у ВВП багатьох європейських країн перевищує 50%
(Італія - 70%, Франція - 52%), у Польщі 47% ВВП, а в Росії та Білорусі - 22% та
23% відповідно. В Україні малий бізнес лише зароджується (15% ВВП) і
потребує значної підтримки [1].
За даними Мінекономіки, у 2019 році частка малих та мікропідприєств у
національному ВВП становила 16%, а разом з середнім бізнесом - 55%. Водночас
одним з основних джерел фінансових ресурсів для малих та середніх
підприємств є інвестиції в основні фонди. Основним джерелом фінансування
інвестицій в основні фонди, як завжди, є власні кошти підприємств та
організацій, на частку яких припадає більше половини всіх інвестицій. Другим
джерелом фінансування МСП є банківські позики [2, с. 421].
В Україні малий та середній бізнес стикається з серйозною проблемою
доступу до фінансових та кредитних ресурсів. Частка позик у капіталі МСП
становить близько 20% проти 60% у розвинених країнах. Переважно компанії
реінвестують власні прибутки та інвестиції засновників бізнесу у розвиток
бізнесу. Така ситуація зумовлена високою вартістю кредиту [3].
Тому для забезпечення коштів для фінансування (кредитування) малого та
середнього бізнесу в Україні слід розробити додаткові програми фінансових
установ у співпраці з різними іноземними фондами та структурами (Німецькоукраїнський фонд, Західний фонд НІС, Європейські інвестиції Фонд тощо) та
заходи щодо можливості зменшення вартості кредитування банками. Вони
дозволять поступово запроваджувати нові види фінансової підтримки в Україні,
а саме: часткова компенсація процентних ставок за позиками, що надаються під
бізнес-проекти, компенсація орендних платежів; передбачається розширення
програми мікрокредитування, а також для розвитку відповідної
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інфраструктурної підтримки [4, с. 193]. Таким чином, позика створює найбільш
гнучку форму задоволення тимчасових потреб компанії в додаткових коштах.
Крім того, аналіз пропозиції позик різних банків в Україні показує значні
коливання процентних ставок за кредитами - з 13,9% до 26%. Для національного
бізнесу такі позики все ще є дорогими. На відміну від них, у розвинених країнах
ці показники значно варіюються і становлять від 0,1% до 4% річних (Японія 0,1%, США - 2,75%, Канада - 2%, Великобританія - 2%). Це суттєво сприяє
розвитку малих та середніх підприємств, створюючи позитивний імідж країни та
забезпечуючи ефективність ринкової економіки. Тому більшість політичних та
економічних програм там ґрунтуються на принципі "Думай спочатку малим".
Застосування іноземного досвіду зниження процентних ставок за
кредитами дозволить малому та середньому бізнесу в Україні вийти з тіні.
Підприємства були б зацікавлені в отриманні дешевої позики та демонстрували
б реальну фінансову звітність, що суттєво впливає на позитивне рішення банку
при наданні позики. Водночас політика кредитування малого бізнесу в Україні
повинна бути частиною стратегії розвитку цього сектору та включати державну
підтримку МСП на всіх етапах життєвого циклу, сприяти обізнаності
підприємців з можливостями фінансування з різних джерел та порад тощо.
Поступове відновлення економіки збільшує потреби малого та середнього
бізнесу у кредитних коштах. Банки поступово зменшують вартість кредитів і
намагаються не погіршувати нецінові умови кредитування. Проте відсоткові
ставки залишаються достатньо високими, чим відлякують значну частину МСБ
від залучення банківських кредитів.
Отже, для вирішення проблеми кредитування малого та середнього бізнесу
в Україні важливу роль відіграють три сторони – держава, банківський сектор та
підприємства.
На державному рівні основним завданням виступає здешевлення
банківських кредитів, шляхом регулювання ставок рефінансування і мінімізації
вартості кредитів з боку Національного Банку України. Не менш важливим
завданням є також розвиток в Україні альтернативних способів забезпечення
кредитів, зокрема страхування фінансових ризиків, заснування гарантійних
фондів або надання державних гарантій [34, с. 424].
На рівні банків необхідно більшу увагу приділяти освоєнню та
впровадженню нових кредитних технологій інноваційних проектів, розробці
нових банківських продуктів для малих підприємств.
Підприємства в свою чергу повинні більше довіряти банкам, показувати
достовірну і правдиву інформацію, щодо своєї діяльності, оскільки це впливає на
прийняття банком позитивного рішення.
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АКТУАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ В
СУЧАСНИХ УМОВАХ
Представники практично кожної з вагомих економічних теорій не оминули
своєю увагою питання макрорегулювання та його вплив на державні фінанси.
Розвиток державного управління в цілому в контексті загальноекономічних
процесів у межах змін суспільно-економічних формацій призводив до
необхідності перегляду підходів до державних фінансів [3]. На сьогодні однією
з основних проблем ефективного економічного розвитку є недосконалість
фінансової системи. Виходячи з того, що фінансово-економічна ситуація в країні
вважається кризовою, проблема пошуку шляхів її стабілізації є вкрай важливою
та актуальною. Поширення вірусної інфекції COVID-19 у світі, зокрема і в
Україні, спровокувало поглиблення фінансової кризи. В цілому питанням
розвитку вітчизняних державних фінансів було присвячено публікації вчених
Т.І. Єфіменко, В.П. Кудряшова, Л.Г. Ловінської, О.О. Молдована, В.М. Опаріна,
В.М. Федосова, С.І. Юрія та інших. Метою даного дослідження є аналіз
актуальних проблем управління державними фінансами країни та варіанти
вирішення цих проблем.
Державні фінанси - це сукупність розподільно-перерозподільних відносин,
що виникають у процесі формування і використання централізованих фондів
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грошових коштів, призначених для фінансового забезпечення виконання
державою покладених на неї функцій.[1]
Актуальні проблеми в Україні пов’язані з формуванням державних
фінансів. Одна із головних проблем сучасної України це подолання
короновірусної інфекції COVID-19. Підтвердженням серйозності цієї кризи є
нещодавно опублікований прогноз МВФ. Згідно з цим прогнозом економіка
світу в 2020 році впала на 3%. Це значить, що в світі було вироблено приблизно
на 2,7 трл $ менше товарів та послуг ніж у 2019 році. На даний момент
макроекономіка в Україні відчуває унікальне поєднання двох шоків – падіння
попиту через карантин та зниження пропозиції на товар та послуги через
зупинку роботи підприємств, компаній та логістики. І всі ці фактори сильно
впливають на вже існуючі величезні борги та проблеми які були ще до початку
кризи.
Країна бориться з кризою різними способами. Один з таких це прийняття
закону про підтримку громадян і бізнесу у період дії карантинних заходів для
запобігання поширенню в Україні COVID-19. Законодавчі ініціативи були
ухвалені Верховною Радою 4 грудня 2020 року.
Так, Закон «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів
господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів,
запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» №
1071-ІХ передбачає надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тис.
грн найманим працівникам, які втратили частину заробітної платні внаслідок
запровадження карантинних обмежень, та фізичним особам-підприємцям
(ФОП), які втратили частину доходу внаслідок карантину.[4]
Існує думка, що державні фінанси України досить непропорційно
використовуються. Економічна концепція повинна бути більш еластична,
активна та саморегульована. Уряд зобов'язаний знайти найкращий підхід до
реструктуризації, керувати розвитком і створювати умови стабільності всієї
системи. На даний момент ситуація ускладняється раптовим зростанням цін на
товари і послуги, видачою заборгованості громадськості, що стало фактором
черговий стагнації економіки. Високе зростання цін - феномен, властивий
більшість країнам в період економічних і суспільно-політичних ускладнень.
Негативним явищем є відсутність чіткої політики влади, непроста суспільнополітична обстановка, зміна керівників та посадових осіб.[2]
На сьогоднішній день одне з найбільш болючих питань є пошук вирішення
проблеми управління державних фінансів. Тому з огляду на ситуацію яка
склалася, можна запропонувати такі варіанти вирішення проблем:
1. Створення стратегії формування економічної системи України;
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2. Створення механізму регулювання ступеню впливу іноземного
капіталу в економічній системі країни;
3. Своєчасне формування інформаційної бази
про
підсумки
виконаних рішень відносно державних фінансів;
4. Удосконалення чинної законодавчої бази в галузі регулювання
діяльності економічної системи;
5. Упорядкування фінансових потоків
Зазначений перелік можливих варіантів вирішення проблем в даній сфері
несе рекомендаційний характер. Ці процеси допоможуть ввести більш ефективну
практику управління державними фінансами України, шляхом автоматизованої
інформаційної системи, а також сприятимуть підйому
у фінансовому,
економічному, соціально-культурному секторах країни.
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СУЧАСНИЙ СТАН ДЕПОЗИТІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ, РОЗМІЩЕНИХ У
БАНКАХ УКРАЇНИ
В умовах жорсткої конкуренції ресурсів та ефективного розподілу
напрямів, банки роблять все можливе, щоб залучити більше клієнтів. По-перше,
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це стосується діяльності банків із залучення коштів юридичних та фізичних осіб
на різні депозитні рахунки. Однак на сьогодні недостатньо забезпечити найвищу
відсоткову ставку для депозитів. У нинішніх умовах банки надають велике
значення розробці депозитних продуктів, особливо тих, що продаються
громадянам країни.
Для підтримання конкурентоспроможності, успішного розвитку
депозитної активності та залучення нових клієнтів банки повинні не тільки
надавати вкладникам широкий спектр депозитних та якісних послуг, але також
заохочувати клієнтів інвестувати та створювати найбільш сприятливі умови
вкладів, щоб стимулювати вкладників заощаджувати. Тому для вітчизняних
банків надзвичайно важливим завданням є вивчення ефективних методів
організації вкладів особистих банків.
Депозити становлять основу банківської діяльності, оскільки вони
визначають масштаб кредитних внесків. Депозитна база банку складається з
великої кількості рахунків клієнтів, це свідчить про те, що роздрібний характер
депозитних послуг вимагає від банку значних зусиль для їх залучення.
Аналізуючи банківський сектор України, можна зробити висновок, що в
структурі сукупних депозитів частка коштів фізичних осіб складає 50,6 % й в 1,8
разу переважає частку коштів приватних нефінансових корпорацій (28,5 %)
(Рис.1).

Рис. 1. Динаміка залучення депозитів фізичних осіб та нефінансових
корпорацій за 2002-2019рр., млн грн.*
*Джерело: складено за даними НБУ
Як видно з наведеної діаграми, вкладам фізичних осіб притаманна
підвищена волатильність, яка безпосередньо впливає на фондування
комерційних банків
Станом на 1 січня 2019 р. обсяг гривневих депозитів фізичних осіб нарешті
перевищив докризовий рівень, склавши 289,4 млрд грн. (257,8 млрд грн на
01.01.2014 р.). Хоча за 2018 р. приріст гривневих депозитів склав 37 млрд грн.,
що вже на 14 % менше, ніж у 2017 р. Набагато гірше становище щодо валютних
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депозитів: порівняно з 2014 р. (23,0 млрд дол.) вони зменшилися майже втричі й
становили на початок 2019 р. 8,7 млрд дол. США.
Протягом 2019 р. динаміка банківських вкладів фізичних осіб була
позитивною. (див.табл. 1) [1]
Таблиця 1
Динаміка банківських вкладів фізичних осіб в українських банках у 2019 р.
Показники
01.01.2019
Вклади населення в нац.
289416
валюті, млн.грн
Вклади населення в іноз.
8698
валюті, млн.дол.США
Разом, екв.млн.грн
530250

01.04.2019
296247

01.07.2019 01.10.2019
313197
311864

01.01.2020
339168

8849

9003

9428

10004

537028

548866

539995

576126

Аналізуючи таблицю 1, можна зробити висновок, обсяг гривневих депозитів
населення станом на 01.01.2020 р. відносно початку 2019 р. зріс на 49,8 млрд грн,
або на 17 %, до рівня 339,2 млрд грн. Динаміка валютних вкладів населення
також була позитивною за 2019 р., а саме валютні депозити фізичних осіб зросли
на 1,3 млрд дол. США, або на 15 %, до позначки 10,0 млрд дол. США і цей
показник зменшився до 18 % - при тому, що частка кінцевих споживчих витрат
домогосподарств за 2014-2018 рр. у ВВП змінилася незначним чином (з 71,5 до
68,3 %).
Отже, значно менша частка заощаджень населення є інституціалізованою
через інструменти банківських депозитів, а відтак ці незв’язані заощадження
потенційно можуть активно впливати на розбалансування фінансової стійкості
економіки. Сумарний обсяг депозитів є еквівалентним 35 % ВВП1 (для
порівняння: у Польщі – 52 %, Угорщині – 46 %).
Негативні тренди спостерігаються у строковій структурі депозитів.
Протягом 2014-2019 рр. спостерігається збільшення частки депозитів строком до
1 року та зменшення частки довгострокових (понад 2 роки) депозитів (рис. 2).

Рис.2. Динаміка структури депозитів відповідно до термінів вкладення за
2007 – 2019 рр. [2]
Серед депозитів домогосподарств частка депозитів на вимогу сягає 41,7 %,
а разом з строковими депозитами терміном до 1 року – 82,9 %. У 2013 р. ці
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показники складали відповідно 19,8 та 47,3 %, а 49,4 % депозитів мали термін від
1 до 2 років.
Отже, можна зробити висновок, що інституціалізована частка заощаджень
фізичних осіб у період після кризи 2014 року стала значно більш волатильною та
ризиковою з точки зору фінансової стабільності.
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АНАЛІЗ СТАНУ ЗОВНІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ
В сучасних умовах розвитку економіки України велике значення
приділяється зовнішньому державному боргу. Нестача фінансових ресурсів, що
потрібні для стабілізації національної економіки, підтримки курсу гривні,
покриття дефіциту державного бюджету, погашення боргових зобов’язань
спонукає до використання державою як внутрішніх, так і зовнішніх позик.
Процес здійснення запозичень має як позитивні так і негативні наслідки. Якщо
відбувається ефективне використання таких запозичень, фінансування
різноманітних проектів, за рахунок їх здійснюються капіталовкладення – це
може стати позитивним чинником для економічного зростання держави. З
іншого боку, постійне збільшення боргів держави може призвести до порушення
економічної стабільності і як наслідок до фінансової кризи.
Дослідженню проблеми зовнішніх запозичень присвячено праці
вітчизняних науковців, а саме: Т. Вахненко, А. Сендерович, Г. Климко, Г.
Ігнатова, О. Василик, В. Оспіщева, О. Заруби, І. Луніна, В. Степаненко, В.
Корнєєва.
Зовнішній державний борг – це борг за кредитами (позиками), взятими з
іноземних джерел. Він має форму зовнішніх фінансових зобов’язань уряду перед
нерезидентами. Тобто держава виступає позичальником або гарантом погашення
цих кредитів (позик) іншими позичальниками. [3]
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У сукупність державного зовнішнього боргу включають прямий державний
зовнішній борг, який формується шляхом залучення іноземних кредитів,
безпосереднім позичальником яких є держава, та випуск державних цінних
паперів у вигляді зовнішніх державних позик. В цій частині обслуговування
зовнішнього державного боргу здійснюється за рахунок коштів державного
бюджету. А також, включають гарантований державою борг, який формується за
рахунок іноземних кредитів, залучених іншими позичальниками під державні
гарантії. Обслуговування і погашення цих кредитів здійснює безпосередній
позичальник за рахунок власних коштів. Проте, у разі невиконання
безпосереднім позичальником своїх боргових зобов’язань перед іноземним
кредитором, набуває чинності державна гарантія щодо виконання таких
платежів.
За останні роки в Україні процес управління державним боргом був досить
невпорядкованим, на це вплинула потреба в оперативному фінансуванні
поточних видатків бюджету та соціальної сфери, видатків на оборону країни, у
зв’язку з військовими діями на Сході країни, що залишило сліди в його структурі
та обсягах.
Для аналізу стану і структури державного зовнішнього боргу України,
розглянемо дані за 2015-2020 р.р. наведені в табл. 1.
Таблиця 1
Зовнішній державний борг України за 2015-2020 рр.
Рік

Державний
борг, млн.
дол. США

Гарантований
борг, млн. дол.
США

Сукупний борг,

Відхилення

Зміни, %

млн. дол. США

сукупного
боргу, млн.
дол. США

2015

34427,0

9018,5

43445,4

+ 4653,2

+12,00

2016

36048,3

9556,3

45604,6

+ 2159,2

+ 4,97

2017

38490,1

10499,3

48989,4

+ 3384,8

+ 7,42

2018

39706,6

10755,8

50462,5

+ 1473,1

+ 3,01

2019

39342,5

9598,3

48940,8

- 1521,7

- 3,02

2020

44510,7

9210,1

53720,8

+ 4780,0

+ 9,77

Джерело: звітні дані Міністерства фінансів України [1]

Проведений аналіз свідчить про те, що сукупний зовнішній державний
борг до 2019 року постійно зростав. У 2019 році порівняно з 2018 роком
спостерігається зменшення боргу на 1521,7 млн. дол. США, або 3,02 %. Це
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відбулося за рахунок збільшення суми внутрішнього державного боргу у
національній валюті. Проте, вже в 2020 році відбулося його стрімке зростання на
4780,0 млн. дол. США, що у процентному відношенні становить 9,77%.
За методологію розрахунків показників боргового навантаження і оцінки
рівня фінансової безпеки, які пропонує Міністерство фінансів України
критичний рівень обсягу державного боргу до ВВП складає 60%, а державного
зовнішнього боргу до ВВП – 40%.
Аналіз відношення зовнішнього державного боргу до ВВП проведемо в
табл. 2.
Таблиця 2
Зовнішній державний борг України і номінальний ВВП за 2015-2020 рр.
Рік

Сукупний борг,

ВВП, млн. дол. США

Відношення зовнішнього
державного боргу до
ВВП, %

млн. дол. США
2015

43445,4

90 615

47,9

2016

45604,6

93 270

48,9

2017

48989,4

112 154

43,7

2018

50462,5

130 832

38,6

2019

48940,8

153 781

31,8

2020

53 720,8

-

-

Джерело: звітні дані Міністерства фінансів України [1]

Аналізуючи наведені дані, спостерігаємо загальну тенденцію зниження
сукупного зовнішнього державного боргу до валового внутрішнього продукту з
47,9 % у 2015 році, до 31,8 % у 2019 році. Тобто, знизився на 16,1 % і знаходиться
нижче критичної межі.
З вище наведених даних можна зробити такий висновок, що одним з
найактуальніших завдань українського уряду є пошук раціональних стратегій
управління зовнішнім державним боргом країни, оскільки в цій галузі досі немає
ефективних змін. А є низка невирішених питань, які гальмують розвиток
соціальної та економічної сфер та зменшують авторитет країни в очах громадян
України, а також в очах інших країн та міжнародних організацій. На нашу думку
найефективнішим методом є інвестування позикових коштів в інвестиційну
діяльність. Однак наша держава обрала менш ефективний спосіб інвестування,
який зосереджується на дефіциті бюджету та зменшує боргові зобов’язання
попередніх років.
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ПРОБЛЕМИ ТА РОЗВИТОК МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
В даний час більшість країн світу знаходяться в процесі змін або
здійснення конкретних реформ в галузі медичного забезпечення, які спрямовані
на створення оптимальної та ефективно діючої системи фінансування охорони
здоров’я. Важливість медичного забезпечення полягає в соціальній, економічній
і моральній відповідальності держави перед громадянами, оскільки здоров’я
нації є базовою умовою економічного розвитку країни і соціального
благополуччя суспільства.
Сьогодні в Україні, як і в інших країнах, традиційною системою
забезпечення населення медичними послугами є національна охорона здоров’я,
відповідно до якої послуги охорони здоров’я оплачуються державою. Інший
можливий спосіб забезпечення громадян медичними послугами – система
обов’язкового (ОМС) і добровільного (ДМС) медичного страхування.
На даний момент в Україні медичне страхування користується низьким
попитом та є малодоступним для населення. Тому важливим на цьому етапі є
якнайповніше визначення сутності та розвитку медичного страхування, що
сприятиме розширенню кола користувачів послуг медичного страхування,
зростанню попиту на цьому ринку та ефективному його розвитку.
У зв’язку з нинішньою ситуацією у країні через пандемію Covid-19,
президент наприкінці жовтня надав завдання - розробити новий проект
медичного страхування на майбутні роки.
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Основним напрямом є перехід України до страхової медицини у
майбутньому. Зазначено, що на даний момент в Україні здійснюється медична
реформа, сутність якої полягає у формуванні оптимальної моделі медичного
страхування за рахунок поєднання обов’язкового й добровільного медичного
страхування.. Основною проблемою розвитку медичного страхування виділено
відсутність комплексного підходу до реформування сучасного механізму
фінансування вітчизняної галузі охорони здоров’я на засадах обов’язкового
медичного страхування.
Що стосується показників сучасного стану розвитку медичного
страхування в Україні, то варто відзначити, що воно знаходиться на початковій
стадії свого розвитку. За попередніми підсумками 2019 року загальний обсяг
валових страхових премій за медичним страхуванням, що включає безперервне
страхування здоров’я, страхування здоров’я на випадок хвороби та страхування
медичних витрат, склав 3416 млн. грн., збільшившись у порівнянні з попереднім
роком на 27% . Питома вага валових страхових премій за аналізованим видом
страхування від загального ринку страхування становить 11,5%.
Ринок медичного страхування показав відносно кращу динаміку розвитку
у порівнянні зі середніми показниками вітчизняного страхового ринку. За
рахунок відповідних змін частка медичного страхування на страховому ринку
України збільшилася за чотири роки з 8,7 % у 2016 році до 11,5 % у 2019 році,
що може свідчити про збільшення рівня популярності цього виду страхування.
В свою чергу Валові страхові виплати за аналогічний період збільшилися
на 431,4 млн. грн., що у відсотковому виразі становить 40,6% і склали у 2019 р.
1493,55 млн. грн. За останні чотири роки середній коефіцієнт виплат за медичним
страхуванням в Україні знаходився на рівні 52,2%.
У структурі медичного страхування найбільша частка за підсумками 2019
року припадає на безперервне страхування здоров’я, його частка становила
70,1%. В свою чергу, найменшу частку на ринку медичного страхування займає
добровільне страхування на випадок хвороби. За підсумками 2019 року його
частка склала 8,2%.
На даний момент в Україні здійснюється медична реформа, згідно якої
заплановано повний перехід нашої держави до страхової медицини. Однак,
головна проблема, яка стримує прийняття кінцевого варіанту закону, полягає у
не сформованості цілісного комплексного підходу до реформування сучасного
механізму фінансування вітчизняної галузі охорони здоров’я на засадах
обов’язкового медичного страхування .
Проведене дослідження дає змогу дійти висновку про те, що медичне
страхування на сучасному етапі – це новий рівень економічних відносин в
ринкових умовах. Сутність медичного страхування полягає у тому, що держава і
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страхові компанії виступають гарантами можливості отримання необхідної
медичної допомоги громадян при настанні страхової події.
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ЛІЗИНГОВІ ОПЕРАЦІЇ ЯК ВИД БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
Для всебічного розвитку економічних процесів у країні, активізації
підприємницької діяльності, розвитку малого та середнього бізнесу необхідно
впроваджувати нові методи фінансування реального сектору економіки,
здійснювати оновлення матеріально-технічної бази. Одним із таких методів
фінансування є лізинг.
У сучасних умовах лізинг - альтернативна форма фінансування, в якій
поєдналися орендні відносини, елементи кредитування та фінансування.
Використання лізингу як спеціалізованої фінансової послуги надає можливість
створення або оновлення матеріальної бази та основних фондів підприємств
різних організаційно-правових форм господарювання [4].
Лізинг (від англ. Lease - оренда) означає форму довгострокової оренди,
пов'язану з передачею в користування майна (тобто предмета, лізингу) для
підприємницької діяльності.
За своїм економічним змістом лізинг є категорією ширшою, ніж просте
поняття оренди. Фактично лізинг - це єдиний комплекс трьох одночасно
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здійснюваних операцій: оренди, кредитування та матеріально-технічного
постачання підприємства [3].
Участь банків у наданні лізингових послуг пов'язано з тим, що лізинг є
капіталомістким видом бізнесу. Банки є основними власниками фінансових
ресурсів, тому лізингові послуги тісно пов'язані з банківським кредитуванням і є
своєрідною альтернативою останньому.
У банку є різні способи участі у лізингових угодах. Він може виступати в
ролі лізингодавця (лізингової компанії) і лізингоодержувача. Крім цього банк
може здійснювати кредитування лізингодавців для покупки основних засобів і
виступати гарантом лізингових угод. Створюючи власні дочірні або спільні
(разом з іншими банками, кредитними організаціями, іншими суб'єктами
господарювання) лізингові компанії, банк також може брати участь у
лізинговому бізнесі [2].
Згідно зі ст. 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність" лізинг є
однією з банківських операцій, яку банки мають право здійснювати на підставі
банківської ліцензії Національного банку України [1].
Основними функціями банку в цьому бізнесі є:
 проектування лізингових операцій;
 розробка механізмів залучення коштів для фінансування проектів;
 економіко-правова експертиза та організація фінансування лізингових
угод;
 контроль за виконанням плану лізингової операції;
 встановлення договірних відносин зі страховими компаніями про надання
їм права страхувати майно, що здається в лізинг;
 проведення аудиту лізингоодержувача, оцінка майна, достовірності
обліку і аналіз його фінансового стану для цілей реалізації лізингового проекту;
Отже, незважаючи на деякі недоліки, лізинг є одним із ефективних методів
інвестування, який дає змогу без різкої фінансової напруги підприємства
забезпечити формування матеріально-технічної бази, та одним із
найпрогресивніших методів матеріально-технічного забезпечення [2].
Основним джерелом інформації для об’єктивної оцінки лізингових проектів
виступає облікова система, яка забезпечує систематизацію інформації за видами
лізингових послуг та клієнтами банку. У сучасних умовах лізингові відносини є
повністю залежними від банківського кредитування. Лізинг поступово набуває
популярності, стаючи перспективним напрямом банківської діяльності, адже
нині найреальнішими суб’єктами господарювання, які можуть надавати
лізингові послуги, незважаючи на необхідний накопичений капітал, можуть
виступати лише банківські установи. Зважаючи на це, зараз вітчизняна
банківська система рухається в напрямі створення підконтрольних дочірніх
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лізингових компаній. Державі необхідно стимулювати банки до проведення
лізингових послуг, що характерно в практиці розвинутих країн світу, шляхом
надання їм певних пільг, як дадуть змогу активізувати цей вид фінансового
інструмента.
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