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Секція 1 Фінансовий механізм та державне регулювання економічного
розвитку

Антонов В.М., Яременко Р.І. , ст. гр. ФКфе-13-1
Науковий керівник:

к.е.н., проф. каф. ЕА іФ Дідик Л. М.
(державний ВНЗ «Національний гірничий

університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

СВІТОВІ ВАЛЮТИ: ЇХ СЕНС І ПРИЗНАЧЕННЯ

Валюта - це певний тип грошей, який існує в країні і використовується

для проведення ділових операцій. Більшість країн використовують валюту, яка

унікальна для них (наприклад юань в Китаї, і так далі), тоді як інші країни

прийняли єдину валюту, щоб полегшити комерційну діяльність (наприклад, 16

з 27 країн-членів Європейського союзу використовують євро як грошову

одиницю).

Долар США є основною резервною валютою світу. Впродовж

останнього десятиліття більше 50 %% від загального об'єму золото - валютних

резервів країн світу були в доларах США. У 2003-2008 г.г., у міру посилення

євро і накопичення негативних тенденцій в економіці США, курс долара по

відношенню до інших валют і роль його в якості резервної валюти

знижувалися. Сьогодні в резервах Центральних банків він займає від 50 до 61

%%, що в сумі приблизно 1 трильйон доларів. Долар бере участь в якості однієї

із сторін в 87%% усіх транзакцій на ринку FOREX.

Близько 50 відсотків світових активів номіновані в доларах: 47 відсотків

облігацій, 35 відсотків об'ємів кредитів міжнародних банків, 87 відсотків

трансакцій на валютному ринку, 48 відсотків платежів за міжнародними

торговими операціями.

Євро був задуманий як провідна валюта для утворення обмінних курсів за

типом американської. Подібно до долара США, євро має сильну міжнародну

підтримку, що забезпечується країнами-членами Європейського валютного

союзу. Ця валюта схильна проте негативному впливу нерівномірного розвитку

цих країн, крім того європейські фінансисти переглянули свої портфелі у бік
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зменшення впливу євро-складової у зв'язку зі зменшенням бажання

мінімізувати ризик при валютних угодах на основі європейської валюти.

Процес інтернаціоналізації єдиної європейської валюти, що набирає

силу, надав потужний імпульс тенденції до створення біполярної міжнародної

валютно-фінансової системи з відповідним розподілом ролей і зон

відповідальності між євро і доларом. Швидше за все зміниться баланс сил між

двома ключовими валютами в міжнародній валютній системі. Євро

виконуватиме роль резервної валюти у функціях приватного і офіційного

міжнародного валютного інструменту переважно в країнах Центральної і

Східної Європи, а долар продовжуватиме домінувати на ринках країн

Латинської Америки і Південно-східної Азії, що розвиваються.

Японська йена стоїть на третьому місці серед найбільш поширених на

світовому ринку валют, хоча за об'ємом присутністю на ринку вона істотно

поступається долару США і євро. Иену відрізняє висока, практично цілодобова

ліквідність у всьому світі.

Головною особливістю в Японії є надзвичайно низькі короткострокові

процентні ставки; практично вони підтримуються Банком Японії на нульовому

рівні. Істотно поступаючись долару в якості резервної валюти і інструменту

міжнародних розрахунків, йена проте є однією з головних валют на

міжнародних фінансових ринках.

Фунт стерлінгів був основною резервною валютою у більшості країн

світу в XVIII і XIX повіках. Ця валюта торгується у великих об'ємах за долари і

ієну. На сьогодні на ринку Лондона беруть участь до 50%% транзакцій з

англійським фунтом. З появою євро англійський банк прагне зрівняти верхній

рівень курсу фунта з нижньою межею курсів єврозони. На початку 2000 р. фунт

мав шанс приєднатися до євро, якби результати референдуму з цього питання у

Великобританії виявилися позитивними.

Швейцарський франк традиційно відноситься до валют податкових

гаваней або офшорних зон, з нульовим рівнем інфляції і законодавчо

закріпленими золотовалютними резервами на рівні мінімум 40 %.
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Алексєєнко М.Є., ст.гр.ФКфеС-13-1
Науковий керівник:

ас. каф. ЕАіФ Букреєва Д.С.
(Державний ВНЗ «Національний гірничий

університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

МЕТОДИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ

Основним джерелом доходів банків є отримання прибутку від здійснення

кредитних операцій, через що головним завданням, яке сьогодні стоїть перед

менеджментом банків, є оцінка якості кредитного портфеля комерційної

установи та ефективне управління ним.

На сьогоднішній день механізм оцінки якості кредитного портфеля банку

в Україні чітко не регламентовано нормативними документами, тому існує

необхідність удосконалення наявних методик з урахуванням сучасного

економічного стану країни.

На основі проведеного аналізу існуючих методичних підходів до оцінки

якості кредитного портфеля [1, 2, 3] було встановлено, що їх можна розділити

на три групи: методи експертних оцінок, статистичні методи та аналітичні

методи (рис. 1).

Методи експертних оцінок ґрунтуються на базі вивчення оцінок,

зроблених експертами, і включає складання узагальнюючих експертних оцінок.

До цього методу відносять: рейтингову оцінку кредитоспроможності клієнтів,

аналіз дотримання економічних нормативів банківської системи, класифікацію

кредитів в залежності від ступеню ризику тощо.

Статистичні методи оцінки якості кредитного портфельного банку

будується на основі аналізу статистичних даних, пов'язаних із фінансовим

станом позичальників за певний період часу. Таке дослідження є основою для

порівняння фактичної частоти виникнення ризиків з прогнозними оцінками.

Остання група методів оцінки якості кредитного портфеля - аналітичні

методи, які являють собою оцінку можливих втрат (рівня ризику) банку. Стрес-

тестування - це методи оцінки чутливості портфеля до істотних змін

макроекономічних показників. Являє собою оцінку потенційного впливу на
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фінансовий стан банку ряду заданих стресів (шокових ситуацій), тобто змін до

факторів. Мета даного методу полягає в оцінці можливих збитків при тій чи

іншій стресовій ситуації.

Рис. 1 Методичні підходи до оцінки якості кредитного портфелю [1, 2, 3]

На основі розглянутих методик можна зробити висновок, що в основу

більшості з них покладено аналіз фінансового стану позичальника, вивчення

його кредитної історії, а також дослідження економічних коефіцієнтів

діяльності банку в порівнянні з нормативними значеннями. Тому основними

показниками, які слід розраховувати для проведення оцінки якості кредитного

портфеля, є: показники ризику кредитного портфеля, показник

кредитоспроможності та фінансового стану позичальника, інтегрований

показник клієнта (вік, професія, дохід), показники фінансового стану банку

(ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості) в динаміці.

Проте слід зазначити, що для отримання комплексної, об'єктивної та

ефективної оцінки якості кредитного портфеля банку необхідно застосовувати

комплексний підхід, який враховував би переваги кожного з наявних методів.
Список літератури:
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Грабчак А.О., Черв’якова В.Ю., ст. гр. ФКфе-13-1
Науковий керівник:

к.е.н., проф. каф. ЕАіФ Дідик Л. М.
(державний ВНЗ «Національний гірничий

університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ

Междунаро́дный банк реконстру́кции и разви́тия (сокр. МБРР) —
основное кредитное учреждение Всемирного банка. Он является
специализированным учреждением ООН, межгосударственным
инвестиционным институтом, учреждённым одновременно с МВФ в
соответствии с решениями Международной валютно-финансовой конференции
в Бреттон-Вудсе в 1944 г. Соглашение о МБРР, являющееся одновременно и
его уставом, официально вступило в силу в 1945г., но банк начал
функционировать с 1946 г. Местонахождение МБРР — Вашингтон.

Следует отметить, что основными целями МБРР являются: оказание
помощи в реконструкции и развитии экономики стран; содействие частным
иностранным инвестициям; содействие сбалансированному росту
международной торговли и поддержание равновесия платёжных балансов.

Первоначально МБРР был призван с помощью аккумулированных
бюджетных средств капиталистических государств и привлекаемых капиталов
инвесторов стимулировать частные инвестиции в странах Западной Европы,
экономика которых значительно пострадала во время Второй мировой войны. С
середины 50-х гг., когда хозяйство стран Западной Европы стабилизировалось,
деятельность МБРР во все большей степени стала ориентироваться на страны
Азии, Африки и Латинской Америки. В отличие от МВФ Международный банк
реконструкции и развития предоставляет кредиты для экономического
развития. МБРР — самый крупный кредитор проектов развития в
развивающихся странах со средним уровнем доходов на душу населения и в
кредитоспособных бедных государствах.

Членами банка могут быть только члены МВФ, голоса также
определяются квотой страны в капитале МБРР (более 180 млрд долл.). Хотя
членами МБРР являются 187 стран, лидирующее положение принадлежит
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семёрке: США, Японии, Великобритании, ФРГ, Франции, Канаде и Италии.
Источниками ресурсов банка помимо акционерного капитала являются
размещение облигационных займов, главным образом на американском рынке,
и средства, полученные от продажи облигаций.

Сроки, объёмы и ставки кредитов МБРР определяются особенностями
кредитуемого проекта. Как и МВФ, МБРР обычно обуславливает
предоставление кредитов определёнными условиями. Все займы банка должны
гарантироваться правительствами стран-членов. Займы выделяются под
процентную ставку, которая меняется каждые 6 месяцев. Займы
предоставляются, как правило, на 15-20 лет с отсрочкой платежей по основной
сумме займа от трёх до пяти лет. Необходимо подчеркнуть, что банк покрывает
своими кредитами лишь 30 % стоимости объекта, причём наибольшая часть
кредитов направляется в отрасли инфраструктуры: энергетику, транспорт,
связь. С середины 80-х гг. МБРР увеличил долю кредитов, направляемых в
сельское хозяйство (до 20 %), в здравоохранение и образование. В
промышленность направляется менее 15 % кредитов банка. В последние годы
МБРР занимается проблемой урегулирования внешнего долга развивающихся
стран: 1/3 кредитов он выдаёт в форме так называемого совместного
финансирования. Банк предоставляет структурные кредиты для регулирования
структуры экономики, оздоровления платёжного баланса.

Предполагалось, что МБРР будет сосредоточивать свои операции
исключительно на тех объектах, которые важны для государств. Фактически же
МБРР сразу начал широко вмешиваться во внутренние дела стран-заёмщиков в
интересах своих хозяев (США),  навязывая свои «программы развития». В
итоге все программы «реконструкции и развития» подразумевали сохранение
стран-заёмщиков в качестве аграрно-сырьевых придатков индустриальных
держав и сводились в итоге к развитию сельского хозяйства в странах-
заёмщиках и увеличению добычи полезных ископаемых для увеличения
объёмов их вывоза в США и ряд других индустриальных капиталистических
стран.
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Кожем’яка Д.І., ст. гр.ФК-11-1
Науковий керівник:

к.е.н., доц. каф. ЕАіФ Дедіков О.І.
(Державний ВНЗ «Національний гірничий

університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ
ФІНАНСІВ

Ринкова економіка на сучасному етапі її розвитку, попри різні моделі її

організації і функціонування, вироблені світовим досвідом, не може обійтись

без регулюючого впливу держави, що має за мету орієнтацію суб’єктів

господарювання на досягнення цілей і пріоритетів, передбачуваних державною

політикою.

Формування сучасного фінансового механізму державного регулювання

як на макро- так і на мікрорівнях, відбувається в Україні досить повільно. Це

зумовлено як недостатнім розвитком наукових досліджень з цієї проблематики,

так і труднощами нинішнього періоду, коли основні інструменти державного

впливу на розвиток економіки, що трансформується, застосовується без

належного досвіду їх практичної реалізації.

Становлення в Україні багатоукладної економіки, надання її регіонам і

господарюючим суб’єктам економічної самостійності, посилення фінансової

самостійності місцевих органів влади, об’єктивно обумовлює необхідність

функціонування народного господарства країни на принципах територіального

самоврядування та самофінансування. За умов кризового стану економіки ці

принципи не можуть бути втілені в економічну практику лише за допомогою

ринкових механізмів. Потрібні регулюючі дії держави, щоб забезпечити

створення достатньої фінансової бази для подальшого поступу реформ.

Фінансова система охоплює сукупність відносин, на основі яких

створюються і використовуються відповідні фонди ресурсів, з одного боку, а з

іншого – це система органів, що організовують ці відносини. Тобто, фінансова

система є сукупністю взаємопов’язаних, відносно незалежних елементів, які

мають в основі фінансові відносини і відображають специфічні форми і методи
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обміну, розподілу і перерозподілу сукупного суспільного продукту.

Організаційною формою функціонування фінансових потоків сектору

загальнодержавного управління є бюджет та позабюджетні фонди (див. рис. 1).

Рис. 1. Схема формування фінансових потоків сектору

загальнодержавного управління

Виділення форм фінансових відносин у економічній системі країни

характеризує відносну ізоляцію її структурних елементів. Виділення цих

структурних елементів проводиться за ознакою функціонального призначення

ланок: каналів руху грошових потоків і місця концентрації грошових ресурсів.

При цьому, головні акценти у державній фінансовій політиці повинні

бути здійсненні на підсиленні фінансових можливостей місцевих органів влади;

фінансових переваг від реструктуризації народного господарства і виділення в

якості пріоритетних інноваційних проектів і програм; реформування податкової

системи в Україні; посилення соціальної спрямованості державних фінансових

програм і т. ін..

ФІНАНСОВІ ПОТОКИ СЕКТОРУ
ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Первинні доходи Розподіл первинних доходів та
вторинний розподіл доходів

Фінансові потоки
державного управління

Фінансові потоки
соціальних фондів

Фінансові потоки держави на рівні країни в цілому

Фінансові потоки
регіональних ланок

управління

на регіональному рівні
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КРЕДИТУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ ТА

ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ

На сьогодні промисловість України відчуває гостру нестачу фінансових

ресурсів для подальшого ефективного розвитку в умовах постійної

конкурентної боротьби за передові позиції на світових ринках збуту.

Незважаючи на позитивну динаміку розвитку ринку промислових кредитів в

Україні протягом останніх трьох років, він залишався досить звужений та не

забезпечував потреб економіки і промисловості. Зараз ситуація ускладнилась

всесвітньою економічною кризою, що, у свою чергу, негативно вплинуло на

розвиток промислових підприємств. Банківська система України не достатньо

стабільна та не має необхідної кількості кредитних ресурсів для фінансування

промисловості у зв’язку зі значним зниженням кількості банківських депозитів

або їх відтоку зовсім. Таким чином, кредити надаються стратегічно необхідним

підприємствам на умовах їх платоспроможності під високі відсоткові ставки,

що ставлять підприємства перед вибором пошук інвестора або обрання

лояльної та більш вигідної системи кредитування.

Кредитування промислових підприємств України є об’єктом дослідження

таких вітчизняних вчених, як В.Вітлінського, В.Гейцема, А.Ольшанського,та ін.

Основними причинами залучення кредитів промисловими підприємствами

є, перше, модернізація вже зношеного та непридатного обладнання. По-друге,

залучені кошти необхідні для подальшого розвитку підприємства, зміцнення

його конкурентоспроможності, а також отримання більшого прибутку.[1]

Динаміка кредитів, наданих промисловим підприємствам, зображена на

рис. 1.[2]:
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Рис. 1 Кредити, що надані промисловим підприємствам за 2009-2014 рр

Проаналізований період характеризується зростанням суми кредитів,

наданих промисловим підприємствам України. Найбільшого розміру вони

досягли у 2011 році (147111 млн. грн.). Проте, у 2013 році спостерігається

суттєве зменшення суми наданих кредитів. Це було спричинено рядом

чинників, зокрема загальним гальмуванням економічного зростання у світовій

економіці, ростом податкового тягаря, і погіршенням інвестиційного клімату,

що призвело до падіння темпів зростання промислового виробництва.

Отже, банківська система не спроможна до повномасштабного

кредитування реального промислового сектору економіки. Проблема

мобілізації внутрішніх ресурсів і спрямування їх на фінансування інвестиційної

діяльності суб’єктів господарювання через банківське кредитування є

загальною для всіх перехідних економік. Якщо не буде знайдено ефективних

шляхів її вирішення, обмеженість кредитних коштів уже найближчим часом

може стати гальмом для масштабного економічного зростання та широкої

інвестиційної діяльності в Україні. Таким чином, промислові підприємства

залишаються фінансово незахищені їх виживання та стабілізація в умовах

сьогодення передбачає ефективно обрану систему банківського кредитування з

боку керівництва.
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Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2011. - № 4(55). – с.89.

2. Статистичний бюлетень НБУ за 2013 р. (електронне видання) [Електронний ресурс]:
Матеріали веб-сайту Національного банку України. – Режим доступу:

http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=98443

2009 2010 2011 2012 2013 2014
0

50000

100000

150000

200000

sub-title

Сума,грн

http://cityadspix.com/tsclick-CQBE4NKA-GECAQDV2?&sa=mh&sa1=&sa2=&sa3=&sa4=&sa5=&bt=20&pt=9&lt=2&tl=1&im=MjE1Mi0wLTE0MjYyMjk0OTYtMTc3NDE5MzQ%3D&fid=NDQ1NzU2Nzc1&kw=
http://cityadspix.com/tsclick-HQBE4NVA-SLZKVXTQ?&sa=mh&sa1=&sa2=&sa3=&sa4=&sa5=&bt=20&pt=9&lt=2&tl=1&im=NDA1NS0wLTE0MjYyMjk2MTctMTE0MDM2Njk%3D&fid=NDQ1NzU2Nzc1&kw=
http://cityadspix.com/tsclick-FQBE4NK5-SNJFQD3A?&sa=mh&sa1=&sa2=&sa3=&sa4=&sa5=&bt=20&pt=9&lt=2&tl=1&sa=mh&sa1=&sa2=&sa3=&sa4=&sa5=&im=MjE4Ny0wLTE0MjYyMjk1NzUtMTY1MzM4MjY%3D&fid=NDQ1NzU2Nzc1&kw=
http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=98443


13

Панченко А.О., ст. гр. ФКс-14
Науковий керівник

к.е.н.,проф. кафедри ЕАіФ Соляник  Л.Г.
(Державний ВНЗ « Національний гірничий

університет», м. Дніпропетровськ,Україна)

НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ  В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ :
СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Сьогодні Україна – це країна, яка розвивається. Основними показники

економiчного та соцiального розвитку України є - валовий внутрішній продукт

(ВВП) — один із найважливіших показників розвитку економіки, який

характеризує кінцевий результат виробничої діяльності у сфері матеріального і

нематеріального виробництва.

За Даними Держстату, посилилось падіння реального валового

внутрішнього продукту.  Якщо реальний ВВП у січні-травні порівняно з

відповіднім періодом попередня року стає 97,7%, то в січні-червні 2013 року -

97,0%. Істотне падіння відбулося в червні - 94,1% (травень - 95,1%) ». Світовий

банк прогнозує спад економіки України в 2014 році на 5% і очікує, что в 2015

році економіка України може показати зростання на 2,5%. Європейський банк

реконструкції та розвитку прогнозує падіння ВВП України за підсумкамі 2013

року на 7% .

Загалом у Європейському союзі рівень ВВП на душу населення рівний

$35 116, кількість осіб що проживають на його території більша ніж пів

мільярда – 502 млн. 486 тис. 499 чол. (2011р.)., З числа 27 країн Європейського

союзу за оцінками Європейського бюро статистики (Eurostat) у 2011 р. ВВП на

душу населення варіюється від 46%. Зазначимо, що найменший показник з

розглянутих європейських країн за даними Eurostat продмонстрували Албанія

та Боснія і Герцоговина по 30%, з абсолютним показником 10,5 тис.дол.

Експорт України на початку 90-х рр. складав 26-27%. Суттєве зростання

відбулося у 1994-1995 рр. – з 35 до 47%, у 2000 р. цей показник сягнув

максимуму – 62%. З 2003 р. зберігається тенденція зниження експорту: у 2008

р. значення цього показника склало 41%, найвищого показника він сягнув у
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2012 р. Протягом 1990-1993 рр. значення імпорту України зберігалося на рівні

26-29% і у 1994 році сягнуло позначки майже 39%, а ще через рік досягло 50%.

З 1995 року імпорт України коливається у межах 45-55%. Максимум протягом

1990-2012 рр. значення імпорту спостерігався у 2010 р. – 57%.

Першочерговими проблемами Україна на даному етапі є: захист

внутрішнього ринку, шляхом податкової політики; підвищення

конкурентоспроможності вітчизняного виробника, шляхом стимуляції розвитку

науково-технологічного і виробничого національних секторів; поліпшення

інвестиційного клімату; контроль над трудовою міграцією, шляхом збільшення

привабливості праці на вітчизняному ринку; активну співробітництво зі

світовими організаціями.

Аналіз як власне економічних, так і соціальних та фінансових індикаторів

економічної безпеки України дозволяє зробити узагальнюючий висновок:

подальше збереження нинішніх основних тенденцій загрожує безпеці держави,

а в системі глобальної економіки відкине Україну на периферію, або взагалі

залишить поза цією системою.

Для цього Україні необхідно підвищити свій авторитет на світовій арені,

провести зміни в політиці захисту прав власності, удосконалення грошово-

кредитної системи. Крім того «країну очікують радикальні зміни в системі

господарювання пов'язані з адаптацією до стандартів, менеджменту, технологій

виробництва, бухгалтерського обліку тобто всього комплексу проблем

фінансово господарської діяльності».

Список літератури:
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ИНФЛЯЦІЯ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА МЕТОДИ БОРОТЬБИ З
НЕЮ

Інфляція - гостра проблема сучасної економіки майже в усіх країнах

світу. Причини і наслідки інфляції найчастіше криються в не зовсім правильній

економічній політиці держави, помилках в ухваленні різних законопроектів і

формуванні бюджету. Хоча не можна все звалити на це. Можна сказати, що це

велика біда економіки багатьох країн, що має глибокі корені. Високе зростання

інфляції негативно позначається на економічному розвитку країни і її

населенні. Особливо, можуть постраждати від неї, люди робочих

спеціальностей, найняті робітники. Коли при інфляції ростуть ціни, то

очікується, що зарплата найнятому робітникові теж буде рости адекватно

підвищенню цін. Насправді, при інфляції вона може стати і ще менше.

Таблиця 1 – Зведені показники індексів інфляції в Україні за 2000 – 2015 рр.
Рік/
місяць 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 За рік

2000 104,6 103,3 102,0 101,7 102,1 103,7 99,9 100,0 102,6 101,4 100,4 101,6 125,8
2001 101,5 100,6 100,6 101,5 100,4 100,6 98,3 99,8 100,4 100,2 100,5 101,6 106,1
2002 101,0 98,6 99,3 101,4 99,7 98,2 98,5 99,8 100,2 100,7 100,7 101,4 99,4
2003 101,5 101,1 101,1 100,7 100,0 100,1 99,9 98,3 100,6 101,3 101,9 101,5 108,2
2004 101,4 100,4 100,4 100,7 100,7 100,7 100,0 99,9 101,3 102,2 101,6 102,4 112,3
2005 101,7 101,0 101,6 100,7 100,6 100,6 100,3 100,0 100,4 100,9 101,2 100,9 110,3
2006 101,2 101,8 99,7 99,6 100,5 100,1 100,9 100,0 102,0 102,6 101,8 100,9 111,6
2007 100,5 100,6 100,2 100,0 100,6 102,2 101,4 100,6 102,2 102,9 102,2 102,1 116,6
2008 102,9 102,7 103,8 103,1 101,3 100,8 99,5 99,9 101,1 101,7 101,5 102,1 122,3
2009 102,9 101,5 101,4 100,9 100,5 101,1 99,9 99,8 100,8 100,9 101,1 100,9 112,3
2010 101,8 101,9 100,9 99,7 99,4 99,6 99,8 101,2 102,9 100,5 100,3 100,8 109,1
2011 101,0 100,9 101,4 101,3 100,8 100,4 98,7 99,6 100,1 100,0 100,1 100,2 104,6
2012 100,2 100,2 100,3 100,0 99,7 99,7 99,8 99,7 100,1 100,0 99,9 100,2 99,8
2013 100,2 99,9 100,0 100,0 100,1 100,0 99,9 99,3 100,0 100,4 100,2 100,5 100,5
2014 100,2 100,6 102,2 103,3 103,8 101,0 100,4 100,8 102,9 102,4 101,9 103,0 124,9
2015 103,1 105,3 110,8 1
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Заходи по оздоровленню фінансової ситуації в Україні можуть дати

позитивні результати лише за умов початкового, обов’язкового і суттєвого

оздоровлення фінансів базової ланки економіки – фінансів підприємств та

організацій, ефективного стимулювання ділової активності та підприємництва,

продукуючого процесу.

Здійснення оздоровлення фінансової ситуації в Україні надасть змогу

зупинити негативні процеси в економіці – падіння рівня виробництва,

знецінення грошей, дефіцит держбюджету – та забезпечити передумови для

подальшого економічного росту.

Для кожної конкретної економіки можуть бути застосовані різні методи

і засоби проти інфляції., але фахівці виділяють три найбільш поширених

способів, які активно і успішно застосовують у різних країнах:

1. Активна бюджетна політика. У рамках цієї політики, держава

збільшує податки і скорочує витрати. В результаті мінімізується дефіцит

бюджету, зменшується попит і темпи інфляції помалу стихають. Зворотним

боком медалі може бути спад інвестицій і виробництва, внаслідок чого, може

утворитися певний застій, скорочення кадрів і безробіття.

2. Регулювання кредитів, цін і заробітної плати. Таким чином

регулюється грошова маса, зводитися до мінімуму дефіцит державного

бюджету. Але знову ж таки, такі адміністративні заходи, можуть привести до із-

за зниження заробітної плати і можливого скорочення робочих місць.

3. Грошово-кредитне регулювання. Зазвичай здійснює, незалежний від

держави центральний банк, який регулює і змінює кількість грошей в зверненні

і встановлює кредитні процентні ставки. У кожного з цих способів є і плюси, і

мінуси. Кожна окремо взята держава зі своєю економікою по-різному бореться

з проблемою інфляції. Тому не можна назвати наведені вище методи

універсальними для будь-якої економіки. Одно ясне, що інфляція - це складний

процес, що завдає шкоди економіці країни і її населенню, і боротьба з нею

вимагає великих сил і матеріальних витрат.
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НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ
В УКРАЇНІ

Значення бюджетної системи країни полягає в загальнодержавному

регулюванні економіки (шляхом створення умов для зростання рівня

суспільного добробуту та забезпечення соціальної справедливості;

стимулювання розвитку виробництва, підтримки пріоритетних для економіки

галузей господарства; через сприяння макроекономічній стабілізації, а також у

впливі на фінансові можливості адміністративно-територіальних одиниць. Із

виходом економіки країни з кризового стану особливого значення набуває саме

підтримка розвитку територій.

В нинішніх умовах актуальним стає побудова такої бюджетної системи,

яка передбачала би справедливе вирівнювання фінансових можливостей

адміністративно-територіальних одиниць, сприяла би раціональному

використанню природних та трудових ресурсів, стимулювала розвиток

виробництва з одночасним обмеженням рівня екологічного навантаження на

навколишнє природне середовище, спонукала б місцеві органи влади до

пошуку додаткових резервів збільшення надходжень до бюджету з їх територій.

Нині існує достатня кількість виняткових випадків, передбачених

законами, через які держава втручається у процес складання, затвердження і

виконання місцевих бюджетів:

- перше протиріччя простежується в тому, що складання та виконання

районних і обласних бюджетів здійснюється саме органами державної влади, а

не власними виконавчими органами, які не створено;

- участь держави у формуванні доходів місцевих бюджетів через

гарантування дохідної бази, достатньої для забезпечення населення послугами
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на рівні мінімальних соціальних потреб. Проте у випадках, коли доходи від

закріплених за місцевими бюджетами загальнодержавних податків та зборів

перевищують мінімальний розмір місцевого бюджету, держава вилучає із

місцевого бюджету до Державного бюджету частину надлишку в порядку,

встановленому законом України «Про Державний бюджет України на поточний

рік» (ст. 62);

- здійснення державного контролю за легітимним, доцільним, економним

та ефективним витрачанням коштів та належним їх обліком. Тобто держава

надає право органам місцевого самоврядування спочатку самостійно визначати

напрями використання коштів їх місцевих бюджетів, але залишає за собою

право вирішувати наскільки ефективно та економно вони витрачені;

- самостійність місцевих бюджетів завжди обмежувалась і продовжує

обмежуватись і під час процесу затвердження їх бюджетів. Це обмеження було

регламентовано Законом України «Про бюджетну систему України» та на

сьогоднішній день Бюджетним кодексом України. Йдеться про існуючу

залежність прийняття рішення про місцевий бюджет будь-якого рівня влади від

затвердження рішення про місцевий бюджет вищого рівня влади.

На необхідності проголошення курсу посилення децентралізації

державного управління, а втім і бюджетних ресурсів акцентують свою увагу

багато політиків, практиків та науковців, її вимагає і економічна ефективність.

У цьому контексті фінансова децентралізація повинна передбачати одночасно

як реальне право кожної території проводити власну соціально-економічну

політику, яка б враховувала інтереси мешканців певної адміністративно-

територіальної одиниці та мала на меті ефективне використання місцевих

ресурсів, так і забезпечувати виконання загальнодержавних функцій та завдань

органами місцевого самоврядування без протиставлення загальнодержавних та

регіональних інтересів.

Список літератури:

1. Бюджетний кодекс України. – К. : АТІКА, 2006. – 65 с.



19

Секція 3 Актуальні напрями розвитку фінансової системи країни в умовах
глобалізації

Арсентьєва А.С., ст. гр. ЕФфк-14-1м
Науковий керівник:

к.е.н., проф. кафедри ЕАіФ Соляник Л.Г..
(Державний ВНЗ «Національний гірничий

університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

ПРОГНОЗУВАННЯ СТРАХОВИХ ПЛАТЕЖІВ ЗА РІЗНИХ УМОВ
СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР НА ОСНОВІ

ТЕОРІЇ ІГОР З ПРИРОДОЮ

Страхування ризиків у сільськогосподарському виробництві забезпечує

надійний страховий захист сільськогосподарському виробнику і дозволяє йому

мінімізувати збиток, викликаний наявністю природних та природно-

кліматичних факторів ризику, отримати доступ до кредитних ресурсів,

забезпечити стабільний розвиток сільськогосподарського виробництва [1].

На Україні лише шістнадцять страхових компаній проявляють інтерес до

сегменту ринку Агрострахування, десять з яких активно працювали в 2013 році

[2]. Але збитковість по даному виду страхуванню, яка залежить від природних

умов, залишається високою та тягне за собою збитковість компанії в цілому.

Для оптимізації страхового портфеля страхових компаній, основним

видом діяльності яких буде страхування врожаю сільськогосподарських

культур, що залежить від погоди, доцільно застосовувати модель теорії ігор.

За виглядом функцій виграшу ігри поділяють на матричні, біматричні,

безупинні, опуклі, сепарабельні, типу дуелей та ін.

Для матричних ігор доведено, що будь-яка з них має рішення і його можна

легко знайти шляхом зведення гри до задачі лінійного програмування [3].

Алгоритм вирішення проблеми дослідження може бути достатньо просто

реалізовано за допомогою комп’ютерного програмного продукту EXCEL.

Доцільним є обчислення за допомогою моделі теорії ігор структури

сівозміни сільськогосподарських культур, сівба чи посадка яких залежатиме від

прогнозованої погоди на наступний рік. Визначається грошовий вимір



20

сподіваного доходу за плановими площами і урожайностями. Формується

список (перелік) страхових ризиків відповідно до запропонованих страховиком

страхових продуктів комплексної програми. Надалі враховуючи страхові

тарифи за сільськогосподарськими ризиками та страхові суми обчислюються

розміри страхових платежів.

Одержуючи будь-який прогноз, важливо знайти його точність. Для

оцінювання якості прогнозування суми страхових платежів доцільно

використовувати наступні критерії – середньоквадратичне відхилення,

коефіцієнт кореляції, критерій Фішера і Стьюдента, критерії регуляризації.

Таким чином, основним методом запобігання певною мірою фінансової

нестійкості та зниження сільськогосподарського ризику страхувальника є

методи теорії ігор для оптимізації їхньої діяльності. Розрахунок оптимальної

структури сівозміни під три сільськогосподарські культури свідчить, що таке

обчислення дасть змогу, по-перше зменшити виробничі втрати внаслідок

негативного впливу природно-кліматичних ризиків на урожайність

сільськогосподарських культур, по-друге, поліпшити планування на

підприємствах завдяки тому, що буде приблизно відомо чи потрібно страхувати

урожай наступного року, чи ні; приблизно обчислити суми страхових платежів.

Отже, доцільно обчислювати за допомогою моделі теорії ігор з природою

прогнозовані суми страхових платежів, що будуть сплачуватися

страхувальниками (сільськогосподарськими товаровиробниками) в наступному

році.
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МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Важливим елементом управління економічними і соціальними процесами

в страхових компаніях є планування і прогнозування.

Фактично фінансове прогнозування повинно передувати плануванню і

оцінювати безліч варіантів. За допомогою фінансового планування

конкретизуються намічені прогнози, визначаться конкретні шляхи, показники,

взаємозв'язані завдання, послідовність їх реалізації, а також методи, що

сприяють досягненню вибраної мети. Основною відмінністю прогнозу від

плану є те, що прогнозуються ті показники, якими компанія не має

можливостей керувати [1].

Прогнозування фінансової діяльності страхових компаній пов’язано з

вирішенням низки принципових організаційних і методологічних питань. До

них можна віднести наступні: формування чіткої і вірогідної статистичної

інформації, яка адекватно характеризує фінансово-економічний стан страхової

компанії в минулому і може за своїм змістом слугувати основою планування і

прогнозування діяльності в майбутньому; вибір і обґрунтування методики і

методів прогнозування, які з найбільшою ймовірністю дозволять отримати

оптимальні показники; статистична оцінка якості отриманих економіко-

математичних моделей з позиції їх надійності, точності, допуску можливостей

використання в системі управління діяльністю страхових компаній [2].

До методів прогнозування основних показників діяльності страхових

компаній можна віднести: методи експертних оцінок; методи аналізу і

прогнозування рядів динаміки; казуальні (причинно-наслідкові) методи.

Методи експертних оцінок ґрунтуються на суб'єктивному оцінюванні
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теперішнього стану і перспектив розвитку страхового ринку. Ці методи

доцільно використовувати для кон'юнктурних оцінок, особливо у випадках,

коли неможливо отримати безпосередню інформацію про явище чи процес.

Перевагою даного методу при використанні на страховому ринку є

можливість прогнозувати якісні характеристики, наприклад, зміну соціально-

політичного становища на ринку та ін. Однак основними недоліками

експертних методів є можливий суб'єктивізм та обмеженість думок експертів.

Методи аналізу і прогнозування динамічних рядів пов'язані з економіко-

математичним моделюванням економічних процесів і являють собою опис цих

процесів за допомогою математичних формул, рівнянь і нерівностей. Для

математико-статистичного моделювання попиту на страховому ринку

найчастіше використовуються моделі двох типів: моделі, що описують

взаємозв‘язок між попитом і факторами, які його формують; моделі, які

реалізують ідею екстраполяції ізольованих рядів попиту, серед основних класів

моделей яких є трендові математико-статистичні моделі.

В основі казуальних методів знаходиться пошук чинників, що визначають

поведінку прогнозного показника. Пошук цих факторів здійснюється за

допомогою побудови моделей поведінки економічного об'єкта, а розбудована

модель враховує розвиток взаємозалежних явищ і процесів [3].

Найважливішими показниками в фінансовому прогнозуванні страхових

компаній є обсяг страхових платежів, страхових виплат, страхові резерви,

власний капітал, активи і підсумкові результативні показники – прибуток,

рентабельність.
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МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ

Міжнародна торгівля - основна форма міжнародних економічних

відносин, оскільки вона включає торгівлю не лише товарами в речовому

розумінні цього слова, але і найрізноманітнішими послугами. Торгові

протиріччя є найбільш гострими у світовій економіці, а лібералізація торгових

стосунків - предметом обговорень в одній з найбільш впливових міжнародних

організацій - світової організації торгівлі (СОТ). Регіональні інтеграційні

процеси - основна тенденція розвитку сучасного світового господарства - також

розпочинаються з ліквідації бар'єрів у взаємній торгівлі. В зв'язку з цим тема

роботи представляється дуже актуальною.

Міжнародна торгівля приносить вигоду її учасникам, але в той же час

вона є однією з найбільш багатих конфліктами сфер економіки. Вони можуть

привести до "торгових воєн", тобто взаємному прийняттю урядами країн

заходів по обмеженню доступу на внутрішні ринки товарів один одного.

Розвиток зовнішньоекономічних зв'язків ставить питання про заходи їх

регулювання. Держави можуть дотримуватися:

- політики вільної торгівлі, що відкриває внутрішній ринок для іноземної

конкуренції;

- торгової політики протекціонізму, що захищає внутрішній ринок від

іноземної конкуренції;

- помірної торгової політики, в якихось пропорціях вільної торгівлі, що

поєднує елементи, і протекціонізму.

Металургія, сільське господарство, машинобудівна і хімічна

промисловість дають більше 80%% українського експорту. Особливістю
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експортоорієнтованих галузей України є їх високий рівень залежності від

кон'юнктурних коливань на світових ринках.

Рис. 1. Зовнішня торгівля України 1996 - 2014 гг

Через системну внутрішню і світову фінансово-економічну кризу в 2009

об'ємів експорту скоротилися майже удвічі і досягли рівня 2005 - 2006 років. У

2010-2011 в результаті стабілізації основних експортних ринків України -

відбулося поступове відновлення експорту, який в 2011 році майже на 4 млрд $

л. США перевершив рекордний експорт 2008 року і досяг майже 83 млрд . $ л.

Останніми роками об'єм експорту з України нарощується за рахунок

сприятливої кон'юнктури світових ринків і постійного зростання цін в першу

чергу на: чорні і кольорові метали, продовольчі товари (зерно, насіння

соняшник), хімікати, окремі види продукції машинобудування.

Вступ України в травні 2008 р. в членство СОТ зробив Україну

рівноправним партнером на світових товарних ринках. В результаті були

скасовані окремі обмеження і лібералізовані умови доступу на зовнішні ринки

для цілого ряду українських товарів металургійної, хімічної, машинобудівної

галузі та сільського господарства.

Для України розвиток виробництва товарів з високою доданою вартістю

є головним пріоритетом в створенні бази для нарощування об'ємів і поліпшення

структури українського експорту.
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Непрерывный процесс обмена одной иностранной валюты на другую

обусловлен целым рядом причин – от условий расчета по контрактам,

заключаемым транснациональными корпорациями, до получения банковского

кредита по более низким процентным ставкам.

В связи с постоянной необходимостью в обмене иностранных валют

сформировалась единая телекоммуникационная сеть, позволяющая миллионам

продавцов и покупателей валюты производить обменные операции

круглосуточно из любых точек земного шара. Совокупность конверсионных

операций по обмену валют в мировом масштабе получила название FOREX

(Foreign Exchange Market- международный валютный рынок).

В процессе формирования валютного рынка Forex появился новый вид

бизнеса, который основан на извлечении прибыли от курсовой разницы в

условиях свободного и постоянного изменения валютных курсов. При этом

изменение валютных курсов регулируется только спросом и предложением.

Инвесторов, которые совершают подобные операции, принято

называть трейдерами (торговцами).

За последние три десятилетия валютный рынок Forex развился в самый

крупный финансовый рынок в мире, оборот которого, по данным

исследования Банка международных расчетов составил порядка $4 триллионов

в день. Основными валютами на этом рынке являются доллар США (USD),

евро (EUR), японская йена (JPY), швейцарский франк (CHF) и английский фунт

стерлингов (GPB). Участниками валютного рынка являются банки,

международные корпорации и экспортно-импортные компании,

инвестиционные фонды, а также частные инвесторы.

http://www.forexua.com/ru/study/glossary/trader
http://www.bis.org/
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Операции на рынке Forex сегодня являются одним из основных

источников дохода банков и финансовых учреждений во всем мире. Например,

80% от всей прибыли крупнейшего швейцарского банка Union Bank of

Switzerland (UBS) составили операции на валютном рынке, и только 20% от

всей прибыли – доходы от кредитов и торговли ценными бумагами.

Сегодняшний рынок Forex - это единая телекоммуникационная сеть

соединенных между собой банков и других финансовых учреждений, не

имеющая территориально определенного места торговли и временных

ограничений - торги начинаются в понедельник утром в Новой Зеландии и

закрываются в пятницу вечером в США. Участником валютного рынка может

стать любой желающий, вне зависимости от его местонахождения, так как для

проведения операций на рынке Forex требуется только доступ к сети интернет и

необходимые знания.

Преимущества рынка Forex:

- Ликвидность. Рынок Forex оперирует огромными денежными массами и

предоставляет полную свободу при совершении торговых операций

практически любого объема по существующей на данный момент цене.

- Кредитное плечо. Главное отличие работы на рынке Forex от работы в

других секторах финансового рынка состоит в возможности купли и продажи

иностранных валют при отсутствии полной суммы, необходимой для

проведения операций. Для заключения сделки клиенту необходимо внести

лишь начальный взнос (залоговую маржу), после чего он имеет возможность

заключать сделки, объем которых может в десятки раз превышать реально

вложенные деньги.

- Проведение торговых операций доступно круглосуточно из любого

места на земном шаре, где существует возможность подключиться к сети

интернет.

Список литературы:
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НАЗНАЧЕНИЕ И ЗАДАЧИ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО
СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Выбор темы исследования обусловлен ее актуальностью, ведь на

сегодняшний день реальные условия функционирования предприятия требуют

проведения объективного и всестороннего финансового анализа хозяйственных

операций, который позволяет определить особенности его деятельности,

недостатки в работе и причины их возникновения, а также на основе

полученных результатов выработать конкретные рекомендации по

оптимизации деятельности. Для рыночной экономики важна стабильность.

Эффективность хозяйственной и финансовой деятельности предприятия в

условиях трансформации экономики страны определяется, в первую очередь,

его финансовым состоянием. Финансовое состояние предприятия в самой

полной мере характеризует его успех как в производственной сфере, так и в

отношениях с партнерами, банками, инвесторами.

Финансовое состояние предприятия может быть устойчивым,

неустойчивым и кризисным. Финансовое состояние предприятий, его

устойчивость во многом зависят от оптимальности структуры источников

капитала (соотношения собственных и заемных средств) и от оптимальности

структуры активов предприятия. [1]

Неудовлетворительное финансовое состояние, как правило,

характеризуется неэффективным размещением средств, их мобилизацией,

плохой платежной дисциплиной, наличием просроченной задолженности

бюджетной системе, поставщикам. [1]

Финансовое состояние предприятия характеризуется совокупностью

показателей, отражающих процесс формирования и использования его
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финансовых средств такими как: обеспеченность финансовыми ресурсами,

необходимыми для нормальной хозяйственной деятельности, целесообразность

их размещения и использования, финансовые взаимоотношения с другими

предприятиями, организациями, учреждениями и лицами, их

платежеспособностью и рыночная устойчивость. [1]

Основной целью финансового анализа является получение небольшого

числа ключевых (наиболее информативных) параметров, дающих объективную

и точную картину финансового состояния предприятия, его прибылей и

убытков, изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и

кредиторами. [2]

Цели финансового анализа:

• выявление изменений показателей финансового состояния;

• выявление факторов, влияющих на финансовое состояние;

• оценка количественных и качественных изменений финансового

состояния;

• оценка финансового положения на определенную дату;

• определение тенденций изменений финансового состояния.

Таким образом, анализ финансового состояния предприятия является

ключевым условием его успеха в конкурентных рыночных условиях,

обеспечивая нормальное функционирование предприятия в настоящем,

позволяя ему поддерживать свою стабильность и  хорошую репутацию, а также

развивая деловую активность в перспективе.

Список литературы:
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АНАЛІЗ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО
СЕКТОРУ УКРАЇНИ

Політична криза, бойові дії на території країни, стагнація економіки,

високий рівень інфляції і девальвація національної грошової одиниці,

непрозоре рефінансування банків, постійна зміна режиму валютної політики –

все це причини різкого зниження довіри населення до банківських установ.

За підсумками 2014 року 52 українських банки завершили рік зі збитками,

повідомляється в наведених на сайті Національного банку України даних

фінансової звітності 158 українських банків, на які припадає 52,486 млрд. грн..

або 99% сумарного негативного результату банківської системи [1].

За інформацією НБУ, у тому числі найбільший збиток у розмірі 10,055

млрд. грн. припадає на неплатоспроможний "VAB Банк", збиток переважно

обумовлений відрахуваннями в резерви під знецінення кредитів та коштів в

інших банках на 8,074 млрд. грн. Банки зобов'язали платити за депозитами всі

відсотки і штрафи.

Слідом йдуть найбільші державні "Укрексімбанк" і "Ощадбанк" зі

збитками 9,806 і 8,564 млрд. грн., відповідно, що також обумовлено

формуванням резервів за кредитами та коштами в інших банках на 16,984 і

12,155 млрд. грн., відповідно.

Найбільший прибуток за підсумками року, в розмірі 1,380 млрд. грн.,

показав, що входить у групу великих «Сіті банк», у тому числі чистий

процентний дохід банку склав 523 млн. грн., результат торгівлі цінними

паперами - 664 млн грн, результат від операцій з іноземною валютою - 628 млн.

грн.
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Слідом йде найбільший "ПриватБанк" з прибутком за підсумками 2014

року 749 млн. грн., у тому числі чистий процентний дохід банку склав 10,348

млрд грн, комісійний дохід - 3,913 млрд. грн., витрати на резерви по кредитах -

2,500 млрд. грн.

Таким чином, в банківській системі залишається певний запас міцності, а

політика докапіталізації банків і очищення фінансового сектора від

недобросовісних банків сприятиме її позитивному розвитку.

Але сучасні умови розвитку фінансового сектора потребують

запровадження інноваційних технологій для задоволення потреб клієнтів на

якісно новому рівні. Успіх діяльності будь-якого банку залежить від широти

асортименту операцій та послуг, які він здійснює. Нова комбінація звичайних

банківських продуктів і послуг в деяких випадках більш повно задовольняє

потреби клієнтів.

З огляду на це, існує необхідність пошуку більш досконалих форм

взаємовідносин комерційних банків з клієнтами, формування корпоративної

клієнтської стратегії, що відбиває націленість банку на підвищення

конкурентоспроможності в довгостроковій перспективі завдяки динамічній

адаптації до умов сучасної економіки і вимог клієнтів.

Успіх діяльності банківського сектору  залежить і від підвищення рівня

фінансової грамотності населення, для підвищення якої  необхідно

використовувати всі наявні канали комунікації.

Тому створення  пропозицій нових банківських продуктів для фінансово

грамотного населення є запорукою успішного розвитку банківського сектору

України.
Список літератури:
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НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Проблемні питання оптимізації структури капіталу з метою підвищення

ефективності та ринкової вартості підприємства є сьогодні особливо

актуальними, оскільки ефективність функціонування будь-якого підприємства

залежить від дієвості обраної стратегії управління його капіталом. Основне

завдання при управлінні капіталом полягає у формуванні та підтримці його

оптимальної структури, яка дає можливість найбільш повно задовольнити

стратегічні цілі підприємства.

Недостатня розробленість деяких проблем регулювання структури

капіталу як елементу управління знижує ефективність інвестиційної та

фінансової політики підприємства. Крім того, однією з серйозних проблем

управління капіталом є встановлення необхідних структурних пропорцій між

власною і позиковою його частинами, адже вони значною мірою визначають

умови ефективного функціонування підприємства і кінцеві результати його

діяльності. Саме шляхом оптимізації структури капіталу можна забезпечити

необхідний рівень рентабельності та стійку фінансову рівновагу підприємства в

процесі його розвитку.

На сьогодні немає єдиного універсального методу оптимізації структури

капіталу, застосовуючи який, підприємство визначило б оптимальне

співвідношення між власним і позиковим капіталом.

Таким чином, оптимізація структури капіталу – це важливий етап

стратегічного аналізу капіталу, який полягає у визначенні такого

співвідношення між вартістю, втіленою у кошти підприємства, які йому

належать і приносять прибуток, та вартістю, інвестованою в грошові кошти, що
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залучаються на основі їх повернення, за умови якого досягається максимальна

ефективність діяльності підприємства.

Мета управління структурою капіталу – мінімізувати витрати на

залучення довгострокових джерел фінансування і цим забезпечити власникам

капіталу максимальну ринкову оцінку вкладених ними коштів. Виходячи з того,

що основною метою оптимізації структури капіталу є пошук оптимального

співвідношення між власним і позиковим капіталом, можна сформувати

основні завдання оптимізації структури капіталу:

– формування необхідної структури капіталу, яка б забезпечила сталий

розвиток підприємства;

– забезпечення умов, за яких підприємство отримуватиме максимальну

суму прибутку [1].

Аналіз економічної літератури свідчить, що більшість авторів виділяють

три методи оптимізації структури капіталу:

– оптимізація структури капіталу за критерієм максимізації рівня

прогнозованої фінансової рентабельності;

– оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації її вартості;

– оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації рівня

фінансових ризиків [2].

Дослідження поняття методики оптимізації структури капіталу дало

змогу встановити, що оптимальним співвідношенням між власним і позиковим

капіталом визначається для кожного підприємства індивідуально залежно від

його особливостей.

Список літератури:
1. Смирнов В. Т. Кризис как фаза бизнес-цикла / В. Т. Смирнов, В. И. Романчин, И. В.

Скоблякова. — М. : Машиностроение-1, 2003. — 277 с.
2. Бурманн К. Нематериальные организационные способности как компонент

стоимости предприятия / К. Бурманн // Проблемы теории и практики управления. — 2003. —
№ 3. — С. 99—104.
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ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ, ЩО ВПЛИНУЛИ НА
ЗБІЛЬШЕННЯ ЦІН

Проблема дослідження: збільшення цін в України, їх причини та шляхи

їх запобігання. В даний момент економіка України знаходиться в

нестабільному, плаваючому становищі. Спостерігається знецінення

національної валюти, різке підвищення цін на продукти харчування,

енергетики, на житло, автомобілі, на транспорт; знищення малого бізнесу та

збільшення безробіття. Все це є наслідками таких економічних явищ:

1. Інфляції. За перші два місяці 2015 року індекс інфляції становив

8,6%, що в порівнянні з минулим 2014р. більше на 34,5%.

2. Економічна та політична криза.

3. Плаваючий курс валюти. Курс долара коливався від 20 до 30 грн, за

січень – лютий 2015р. Прогнозують збільшення курсу долара  до 34грн.

4. Залежність української економіки від  імпорту.

Як відомо, українська економіка залежить від імпорту, що говорить про

малу кількість власних виробників на ринку. За останні дослідженні роки

(2010-2015рр.) торгове сальдо мало від`ємне значення. За січень 2015 року

торгове сальдо зменшилось до 8%, тобто -25026,9 тис.дол. США. Негативний

торгівельний баланс свідчить про те, що Україна споживає не лише свої товари,

але в більшості і товари інших країн. Найбільші імпортери України: Російська

Федерація, Німечинна, Білорусь, Польща, Китай, Туреччина. Німеччина є

великим постачальником в харчовій, хімічно – побутовій, медичній, будівничій,

транспортній галузі виробництва. За дослідженні роки (2010-2015рр. за січень)

найбільший показник імпорту продукції виготовленої в Німеччині становив

412493,1тис. дол..США за 2012р, а найменший 644,6тис.дол.США в 2015р., що

пов`язано з вище перерахованими причинами.
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Для того, щоб наглядно показати, як змінилися ціни на продукцію,

пропоную дослідження цін на медичні препарати, виготовленні Україною та ті,

які постачали з Німеччини. Ціна імпортних виробників в українських аптеках за

2014 р. збільшилась на 47%, крім того на продукцію українського виробництва

ціна була збільшена на 40%, оскільки при виробництві медикаментів

використовують імпортні речовини.

Рис. 1. Динаміка зміни цін на медичні препарати з Німеччини

Економіка України потребує повного контролю і відновлення її

регулювання. Необхідно:

- нормалізувати політичну ситуацію в країні;

- заново розробити план функціонування української економіки,

розвивати сильні галузі виробництва, розширити виробництво власної

продукції;

- інвестувати наукову діяльність;

- зупинити корупцію;

- знешкодити тіневу економіку, проведення політики збільшення

середнього класу, переглянути систему оподаткування, стабілізувати

валютний курс.

Це припинить еміграцію населення, збільшить виробництво власної

продукції, зменшить залежність економіки від інших країн, що дасть країні

поштовх розвиватися і нормалізувати економічний стан.
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ВПЛИВ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ НА БАНКІВСЬКУ СИСТЕМУ

УКРАЇНИ

Банківська система посідає чільне місце в економічному розвитку

кожної держави. Ефективно організована банківська система є запорукою

сталого економічного зростання. Відповідно до ст. 4 Закону України «Про

банки і банківську діяльність» [1], банківська система складається з

Національного банку України та інших банків, а також філій іноземних банків,

що створені і діють на території України. За період з 2000 по 2012 р.р. частка

іноземного капіталу в статутному капіталі банків України зросла у 3 рази та

наразі складає 39,5%, що зумовлює актуальність дослідження впливу

іноземного капіталу на функціонування банківської системи країни. Варто

зазначити, що найактивнішими інвесторами у банківському бізнесі є

представники РФ, на другому місці - Австрії, а далі Італії, Франції, Угорщини,

Швеції, Німеччини, що свідчить про особливу зацікавленість у контролі над

українським банківських бізнесом іноземних держав. [2]

Присутність на банківському ринку України іноземного капіталу має

подекуди позитивний вплив, а саме: 1) наявність сучасних банківських

технологій, що дозволяє збільшити перелік банківських послуг; 2) наявність

методів менеджменту та маркетингу перевірених на ринках, що розвиваються;

3) використання механізмів контролю за позиками та досвід подолання на

практиці криз різних типів; 4) висока надійність, що ґрунтується на потужних

фінансових ресурсах і тривалій історії існування материнських банків; 5)

можливість позичати кошти під менші відсотки; 6) кваліфікований супровід

клієнтів при виході на міжнародні фінансові ринки.
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Проте, поряд з позитивним впливом іноземного капіталу на вітчизняну

банківську систему існує ще й негативний: 1) зростання залежності економіки

від ефективної роботи інвесторів; 2) додаткові ризики, які може спричинити

діяльність філій банків з іноземним капіталом, серед основних – ризик

банкрутства материнського банку, загострення соціальних, економічних і

політичних ризиків; 3) зростання політичної залежності країни від іноземців; 4)

ризик неконтрольованого відтоку капіталу з країни. Іноземні банки можуть

завдяки конкурентним перевагам “відібрати” найбільш прибуткові вітчизняні

ринки та клієнтів, залишаючи місцевим банкам обслуговувати більш ризикових

клієнтів, збільшуючи загальний рівень ризиків їх портфелів. [3]

Таким чином, можна констатувати неоднозначність впливу іноземного

капіталу на українську банківську систему: інвестиції необхідні і є вигідними з

точки зору надходжень додаткових фінансових ресурсів, підтримки конкуренції

між банками, впровадження нових банківських технологій та продуктів, однак

присутність іноземного капіталу у банківській системі має відповідати

стратегічним цілям країни, оскільки за неконтрольованого та нерегульованого

притоку іноземного капіталу існує небезпека втрати країною економічної

незалежності. Тому, доцільно було б розробити довгострокову концепцію

розвитку банківської системи України та встановити квоту присутності

іноземного капіталу на законодавчому рівні, що позбавить іноземних інвесторів

можливості контролювати певну частку кредитного ринку країни, диктувати

свої інтереси та суттєво впливати на банківську систему.
Список літератури:

1. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 р., № 2121–ІІІ
/ Офіційний сайт ВР України. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.rada.gov.ua. –
Назва з домашньої сторінки Інтернету

2. Топчій Ю.В.  Вплив іноземного капіталу на розвиток банківської системи
України / Ю.В. Топчій // Формування ринкових відносин в Україні — 2011 - № 9 (124) —
C.48-51

3. Романик О.Р. Вплив іноземного капіталу на вітчизняну банківську систему/
О.Р. Романик // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України:  Збірник
наукових праць – 2013 - Випуск 37 - C.344-349



37

Лукаш Р.В. ст..гр.ЕФфк-14-м
Науковий керівник:

к.е.н., проф. кафедри ЕАіФ Соляник Л.Г
(Державний ВНЗ «Національний гірничий

Університет, м.Дніпропетровськ, Україна)

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

У сучасній економіці банківська система є не тільки базовою

інфраструктурною ланкою кредитних відносин, але й ключовим елементом

усієї економічної інфраструктури в державі. Важливою рисою сучасної світової

економіки є поглиблення інтеграційних процесів, що зумовлює необхідність

якісних нових підходів до розвитку економіки.

Основні результати дослідження проблемних питань реформування

вітчизняної банківської системи в контексті інтеграції України до ЄС викладені

в пропозиціях щодо шляхів реформування банківського сектору України в

умовах євроінтеграції, зокрема [1]:

- заходи щодо прозорості та розкриття інформації в банківському секторі;

- заходи з реформування банківського нагляду;

- посилення незалежності Національного банку України, зокрема

формальне закріплення у законодавстві питань, пов’язаних із його

персональною та фінансовою незалежністю;

- розроблення і впровадження політики управління банківськими

ризиками;

Банківський сектор першим серед секторів вітчизняної економіки

здійснив перехід до ринкових відносин . Це обумовило загострення протиріччя

між темпами розвитку банківської системи та розвитком інших галузей

економіки зі слаборозвинутими ринковими відносинами. Проте розвиток

банківського сектора в Україні до цього часу гальмується низкою чинників  які

негативно впливають на його стійкість.

Розглянемо основні характерні  чинники, які впливають на стабільність

банківської системи поза її банківською системою [2].
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Триваюча загальноекономічна криза в Україні. Повільне реформування

економічно-господарського життя суспільства, збереження осередків

монополізму що стримують розвиток малого і середнього бізнесу  призводять

до зниження ефективності суспільного виробництва а відтак до скорочення

обсягів руху капіталу та інвестицій всередині країни. Все це обумовлює

обмеженість ресурсної бази комерційних банків як важливих інститутів

фінансового посередництва, знижуючи  конкурентоспроможність їх на ринку

надання банківських послуг.

Розвитку банківського сектора перешкоджає також відсутність належного

законодавчого та нормативного забезпечення усього можливого спектру

банківських операцій, внаслідок чого банки не завжди спроможні в повній мірі

розвивати нові види послуг у відповідь на зростаючі потреби ринку. Це

послаблює їх здатність до ефективної конкуренції.

Таким чином, відчуваючи негативний вплив зовнішнього середовища,

банківська система України переживає зараз не найкращі часи, що обумовлює

необхідність підвищення та посилення її надійності,  стійкості до зовнішніх та

внутрішніх потрясінь при виконанні покладені на неї функції.

Отже, основними напрямками інтеграції банківської системи України до

Європейського простору повинно стати:

− Забезпечення стабільності та підвищення конкурентоспроможності

вітчизняної банківської системи.

− Розробка механізму попередження та зниження ризиків у банківській

системі.

− Удосконалення функціонування вітчизняної банківської системи в

умовах інтеграції України до європейської економічної спільноти.
Список літератури:

1. Банківська система України : становлення і розвиток в умовах глобалізації
економічних процесів: монографія / О.В. Дзюблюк, Б.П. Адамик, Г.Р. Балянт; .Режим
доступу:/ http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3859/1/21.pdf (дата звернення:
17.03.2015).

2.Інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
«Україна фінансова» .Режим доступу: http://www.ufin.com.ua/analit_mat/rzp/206.htm (дата
звернення: 17.03.2015).

http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3859/1/21.pdf
http://www.ufin.com.ua/analit_mat/rzp/206.htm


39

Нефьодова А. О., ст. гр. ФКфе 11-1
Науковий керівник:

асистент каф. ЕАіФ Горяча О. І.
(Державний ВНЗ «Національний гірничий

університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКУ В
СУЧАСНИХ УМОВАХ

Криза у фінансовому секторі країни загострила проблеми розвитку

системи банківського кредитування, серед яких найвагомішою є зростання

обсягів простроченої заборгованості, і, як наслідок - погіршення якості

кредитного портфеля банку. Оскільки доходність  і  ризик  є  основними

параметрами,  що  характеризують якість  кредитного портфелю банку,

головною  метою  управління кредитним портфелем комерційного банку є

забезпечення  оптимізації співвідношення між прибутковістю та ризикованістю

кредитних операцій.  [1]

Вивченню  системи управління  кредитним  портфелем  у  комерційному

банку  приділяли  увагу  такі  вчені,  як  В. Базилевич, М. Грубер,  А.  Гроппелі,

Е.  Елтон,   О.  Корольов,  І.Ткаченко,  О.  Устинко,  У.  Шарп  та  інші.

Управління кредитним портфелем слід розглядати як процес, що

відбувається за такою схемою: формування кредитного портфеля відповідно до

існуючих вимог і кредитної політики банку; оцінка сформованого кредитного

портфеля з позиції співвідношення дохідності й ризиків, що являє собою не

одноразову дію, а постійний моніторинг із виявлення проблемних кредитів та

інших недоліків кредитного портфеля; коригування кредитного портфеля, що

передбачає підвищення його якості, вирішення питань із проблемними

кредитами і визначення подальших напрямів кредитування. [2]

У вітчизняній банківській практиці при оцінці основних методів

управління кредитним ризиком на рівні портфеля банківських позичок в цілому

головним чином виділяється три основні методи: лімітування, диверсифікація

та формування резервів [3]. Встановлення лімітів кредитування дозволяє

банкам уникнути критичних втрат внаслідок концентрації будь-якого виду
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ризику. Метод диверсифікації полягає у розподілі кредитного портфеля серед

широкого кола позичальників, які відрізняються один від одного як за

характеристиками (розмір капіталу, форма власності, клас кредито-

спроможності), так і за умовами діяльності (галузь економіки, географічний

регіон). Використання даного методу є найбільш оптимальним у поєднанні із

іншими методами управління кредитним портфелем банку з метою зниження

кредитного ризику. [4] Існуюча методика розрахунку і формування резервів для

відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банку є досить

сталою і потребує корегування зважаючи на суттєві зміни щодо умов

функціонування банківського сектору України.

Зважаючи на результати окремих досліджень [2], вважаю за доцільне

запропонувати наступні заходи для вдосконалення підходів до управління

кредитним портфелем комерційних банків: 1) застосовувати системний підхід

до управління ризиками; 2) диверсифікацію кредитного портфелю здійснювати

у комплексі  з лімітуванням, оптимізуючи структуру кредитного портфелю

відповідно до вимог кредитної політики банку; 3) вирішувати питання щодо

обсягу проблемних кредитів використовуючи методи оптимізації кредитного

портфеля, які враховують майбутній ризик неповернення коштів; 4)

реформувати підходи до оцінки кредитоспроможності позичальників у

відповідності до вимог часу.
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СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ: ПРОБЛЕМИ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ

Український фондовий ринок є організованим ринком торгівлі

фінансовими інструментами. Важливою складовою українського фондового

ринку є ринок цінних паперів. Відповідно до ст. 2 Закону України «Про цінні

папери та фондовий ринок» фондовий ринок (ринок цінних паперів) –

сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо

розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних (деривативів) [1].

На даний момент в Україні функціонує 10 фондових бірж (табл. 1).

Таблиця 1- Обсяг біржових контрактів з цінними паперами  за 2011-2013 рр.

2011 р..млн. грн. 2012 р.,млн. грн. 2013р..млн. грн. %
Українська фондова
біржа 396,37 434,41 3411,38 0,72

Київська міжнародна
фондова біржа 2081,08 2127,64 11822,06 2,49

Фондова біржа ПФТС 88859,77 89524,23 112979,90 23,80
Українська міжбанків -
ська валютна біржа 2,39 62,63 1,50 0,0003

Фондова біржа «Іннекс» 32,30 10,01 220,78 0,05
Придніпровська фондова
біржа 245,23 650,27 13090,14 2,76

Українська міжнародна
фондова біржа 1083,58 990,00 1231,42 0,26

Фондова біржа
«Перспектива» 79071,89 146007,09 319863,11 67,39

Східно-європейська
фондова біржа 199,61 356,67 1 085,10 0,23

Українська біржа 63 867,85 24 100,52 10 929,48 2,30
ВСЬОГО 235 840,07 264 263,50 474 634,86 100

Найбільший обсяг торгів за фінансовими інструментами на організаторах

торгівлі протягом 2011 – 2013 рр. зафіксований в таблиці 2.
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Таблиця 2- Обсяг виконаних біржових контрактів з цінними паперами на
організаторах торгівлі (з розподілом по виду фінансового інструменту) за 2011-
2013 рр.

Види цінних паперів 2011 2012 2013
млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. %

Акції 79433,71 33,68 23433,37 8,87 45322,66 9,55
облігації підприємств 21526,27 9,13 26363,75 9,98 49410,51 10,41
Державні облігації
України 99128,94 42,03 179127,70 67,78 351328,71 74,02

Облігації місцевих
позик 462,04 0,20 6388,80 2,42 904,05 0,19

Інвестиційні
сертифікати 11 396,62 4,83 3989,30 1,51 6 263,63 1,32

Похідні цінні папери 23982,47 10,17 24950,63 9,44 21 404,29 4,51
ВСЬОГО 235840,07 100 264263,50 100 474 634,86 100

Нагальні проблеми, що існують на фондовому ринку України і

заважають його подальшому розвитку – це низька ліквідність і капіталізація,

масштабний дефіцит внутрішніх грошових ресурсів для інвестицій, низька

частка біржового сегменту ринку, недостатнє законодавче регулювання

ціноутворення, обмежена кількість ліквідних та інвестиційно-привабливих

фінансових інструментів, висока фрагментарність біржової та депозитарної

структури. Всі вони є прямим відображенням посткризового періоду, який

зараз переживає український фондовий ринок.

Для вирішення цих проблемних питань та стимулювання подальшого

розвитку ринку Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

було розроблено проект Програми розвитку фондового ринку України на

2012 – 2014 роки, в якому окреслені наступні завдання:

1. Збільшення капіталізації, ліквідності та прозорості фондового ринку.

2. Вдосконалення ринкової інфраструктури і забезпечення її надійного і

ефективного функціонування.

3. Удосконалення механізмів державного регулювання, нагляду на

фондовому ринку та захисту прав інвесторів.

4. Стимулювання подальшого розвитку фондового ринку України.
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УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНОЮ ПОЛІТИКОЮ БАНКУ

Забезпечувати управління кредитною діяльністю банку, ефективне

використання його кредитного потенціалу, формування оптимального для

нього кредитного портфеля, чітку організацію всього кредитного процесу дає

можливість кредитна політика банку. Висока роль кредитної політики у

забезпеченні ефективної діяльності і високих темпів розвитку банків визначає

актуальність як теоретичних, так і практичних питань, пов'язаних з її

формуванням.

Кредитна політика банку – це стратегія і тактика банку щодо залучення

коштів та спрямування їх на кредитування клієнтів банку (позичальників) на

основі принципів: поверненості, строковості, цільового використання,

забезпеченості, платності [1].

Значний внесок у дослідження сутності поняття «кредитна політика

банку», визначення видів та функцій кредитної політики банку, механізму її

формування та реалізації зроблено І.С. Гуцалом [2], В.Д. Лагутіним, О.І.

Лаврушиним, науковий доробок яких став базою для досліджень У.Р. Байрама,

Т.В. Грищенко та О.А. Падалко, І.В. Карбівничого [3], М.М. Новосельцєвої  та

інших.

Основою створення кредитної політики банку виступають її цілі та

завдання. Формуючи кредитну політику слід підкреслити, що її цілі тісно

пов’язані із стратегічними цілями банку та ототожнюються з цілями його

банківської політики. Цілями кредитної політики банку є створення

високоякісних активів, що забезпечують постійний плановий рівень

прибутковості; вкладання кредитних коштів в економічно перспективні,

рентабельні проекти; розробка й активне впровадження нових кредитних
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технологій, кредитних продуктів і послуг; зміцнення і підвищення

конкурентоспроможності на ринку; підвищення якості наданих послуг.

З метою забезпечення ефективної кредитної діяльності банки

розробляють власну внутрішню кредитну політику та впроваджують практичні

механізми її реалізації.

Кредитна політика як складова загальної політики банку виконує

специфічні функції: формування системи цілей управління кредитною

діяльністю банку; забезпечення узгодженості інтересів різних кредиторів та

позичальників; оптимізацію окремих кредитних продуктів та кредитного

портфеля банку загалом.

Відповідальність за розробку кредитної політики та механізмів її

реалізації покладається на Кредитний комітет, який очолює, як правило,

перший керівник комерційного банку.

Необхідність розроблення кредитної політики та покладення її в основу

діяльності банку зумовлено насамперед тим, що вона дає змогу планувати,

регулювати, контролювати, раціонально організовувати взаємовідносини між

банком і його клієнтами щодо зворотного руху грошових коштів [3].

Кожен банк визначає власну кредитну політику, беручи до уваги всю

сукупність ризиків (внутрішніх і зовнішніх), які впливають на ефективність

його діяльності, враховуючи також ставлення керівництва банку до ризику.

Правильна організація процесу банківського кредитування, розробка

ефективної та гнучкої системи управління кредитною політикою виступають

основою фінансової стабільності і ринкової стійкості банків.

Список літератури:

1.Вовчак, О.Д. Кредит і банківська справа [Текст] : підручник / О. Д. Вовчак,
Н. М. Рущишин, Т. Я. Андрейків. – К. : Знання, 2008. – 564с.

2. Гуцал І.С. Банківське кредитування суб’єктів ринку в трансформаційній економіці
України / І. С. Гуцал. – Л.: ВАТ «БІЛЬ ОС», 2001.– 244 с.

3. Карбівничий І.В. Теоретичні аспекти формування кредитної політики банку /
Карбівничий І.В. // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збір.
наук. праць. – Т. 17. – Суми: УАБС НБУ, 2006. – С. 264–270.



45

Чеснокова Т.В., ст. гр.ФКфеС-13-1
Науковий керівник:

ас. каф. ЕАіФ Нагорна К. М.
(Державний ВНЗ «Національний гірничий

університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇСТІЙКОСТІ БАНКІВ У СУЧАСНИХ
УМОВАХ

Фінансова стійкість являється однією з найважливіших характеристик

діяльності комерційного банку. Забезпечення фінансової стійкості банківських

установ, усесторонній науково-обґрунтований підхід до її оцінки та аналізу,

здійснення ефективного управління нею в сучасних умовах розглядається як

основне завдання та запорука стабільного розвитку кожного банку.

Фінансові показники діяльності комерційного банку призначені для

полегшення аналізу його діяльності учасниками фінансового ринку

Більшість методик поєднує чотири групи показників, що дають

можливість оцінити фінансовий стан банку виходячи із: оцінки фінансової

стійкості, оцінки ділової активності, оцінки ліквідності, оцінки ефективності

управління.

Результативним показником діяльності банку є величина одержаного

прибутку. Рівень окупності прибутком статутного і загального капіталу, активів

(у тому числі дохідних), а також витрат банку характеризує їх рентабельність.

Ділова активність банку характеризується його спроможністю залучати

кошти та ефективністю і раціональністю їх розміщення. Показники ділової

активності дають змогу інтерпретувати стан і використання банками

економічного потенціалу, тобто наявних і прихованих можливостей, і вагомість

взятих на себе ризиків господарювання [1].

Надзвичайно важливою характеристикою, за якою доцільно судити про

фінансову стійкість окремого комерційного банку, є рівень його капіталізації.

Саме достатній обсяг власного капіталу (як грошові кошти, так і виражене у

грошовій формі ліквідне майно) забезпечують економічну самостійність,

прибуткову діяльність на ринку фінансових послуг, що в кінцевому підсумку
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позитивно позначається на фінансовій стійкості комерційного банку.

Важливими характеристиками фінансової стійкості комерційного банку є якість

активів і якість зобов’язань банку [2].

Оскільки в сучасних умовах витрати часто зростають незалежно від рівня

господарської фінансової діяльності банку, а під впливом погіршення загальної

економічної ситуації в державі, то прибуток, який часто за масою невисокий, не

може характеризувати рівень окупності. Тому рівень ефективності управління

банком необхідно визначати поряд з віддачею прибутком ще і доходом.

Забезпечення фінансової стійкості банків потребує підтримки та участі зі

сторони держави. Тому необхідним є створення умов, які б сприяли

встановленню та зміцненню фінансової стійкості комерційних банків України

та підтримання її на належному рівні. Держава повинна вжити заходи

законодавчого й нормативного характеру [1]:

• створити при Асоціації українських банків банк даних про позичальників

вітчизняних комерційних банків, в якому зберігалась би інформація про

фінансовий стан суб’єктів господарювання, їх спроможність виплачувати

проценти і погашати борги, а також реєстр гарантій і застав;

• сприяти усуненню законодавчих обмежень щодо участі банків у

створенні інших фінансово-кредитних інститутів та промислово-

фінансових груп шляхом злиття банківського, фінансового та

промислового капіталу, утворення дочірніх банків.
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ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЮ КРЕДИТНИХ ПРОДУКТIВ У
КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ

У сучасних умовах нестабільного стану економіки України,
пришвидшення глобалізаційних процесів і, як наслідок, посилення конкуренції
на ринку банківських послуг, актуалізація механізмів формування та
управління портфелем банківських послуг є базовою складовою розвитку
банківської системи України. Кредитування становить основну
прибуткоутворюючу частину активних операцій комерційного банку, що
зумовлює посилену увагу до формування управлінських підходів у цій сфері
банківської діяльності.

Основні аспекти кредитування відображені в роботах провідних вчених,
серед яких: А.П. Ковальов, Г.Г. Коробова, О.І. Лаврушин, А.М. Мороз, Л.О.
Примостка, М.І. Савлук, О.М. Тарасовець , П.М. Чуб  та ін.

Надання кредиту може відбуватися у формі позик, облігацій, простих
векселів, підтверджених авансів, векселів, строк сплати яких уже настав,
рахунків факторингу, овердрафтів, короткострокових комерційних векселів,
банківських акцептів та інших подібних зобов’язань. [1] У відповідності до
існуючих досліджень, кредитний портфель банку розглядається як сукупність
усіх банківських позик, що структуровані за певними параметрами відповідно
до завдань визначеної банком кредитної політики. Його обсяг оцінюється за
балансовою вартістю всіх кредитів банку, в т.ч. прострочених, пролонгованих і
сумнівних. У структурі балансу банку кредитний портфель розглядається як
єдине ціле та складова частина активів банку, яка має свій рівень дохідності та
відповідний рівень ризику. [2]

Управління кредитним портфелем можна розглядати як процес, що
відбувається за такою схемою: 1) формування кредитного портфеля відповідно
до існуючих вимог і кредитної політики банку; 2) оцінка сформованого
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кредитного портфеля щодо дохідності й ризиків, що являє собою не одноразову
дію, а постійний моніторинг із виявлення проблемних кредитів та інших
недоліків кредитного портфеля; 3) коригування кредитного портфеля, що
передбачає підвищення його якості, вирішення питань із проблемними
кредитами і включення нових кредитів. [3]

Аналіз кредитного портфелю потребує дослідження його структури в
розрізі груп ризику, ступеня забезпеченості, галузевої структури, форм
власності позичальників, а також вивчення принципів сегментації кредитного
портфеля, структури кожної групи тощо. Основними показниками, що
характеризують якість кредитного портфеля банку, є ризиковість, доходність,
швидкість відновлення та ступінь оновлення тощо.

Рівень ризикованості та прибутковості активних операцій банку
формують показники якості кредитного портфеля і, як наслідок, впливають на
показники фінансової діяльності банку в-цілому, що в багатьох країнах
зумовлює регулювання кредитної діяльності з боку державних органів.
Встановлені на законодавчому рівні обмеження і нормативи регулювання
кредитної діяльності відіграють системоутворюючу роль у процесі формування
кредитного портфеля комерційного банку.

Коригування кредитного портфелю відбувається здебільшого методами
управління ризиком кредитного портфеля банку, такими, як: диверсифікація,
концентрація, встановлення лімітів, резервування. Визначення оптимального
співвідношення між рівнями диверсифікації та концентрації кредитного
портфеля банку є завданням менеджменту кожного банку і залежить від
стратегії розвитку, кредитної політики банку, економічної та політичної
ситуації в країні тощо.
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ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

УКРАЇНИ

За умов нестабільного економічного розвитку ринкового середовища

виникає потреба оцінити по-новому результативність економічних об’єктів

будівельної галузі. Необхідність цього завдання спричинена потребами для

ефективного виконання будівельних робіт. При цьому можна виділити основну

проблему, яка виникає, - забезпечення комплектності, що передбачає

повноцінне врахування внутрішніх а також зовнішніх факторів, що впливають

на діяльність організації та її спроможність бути конкурентоспроможної на

ринку.

Дослідженням  питань  розвитку  будівельної  галузі займався цілий  ряд

вчених,  а  саме: З. Гуцайлюк, В. Завгородній, Є. Мних, М. Чумаченко,

П. Микитюк, В. Рудницький, А. Гойко, Л. Стрембіцька та ін.

На даному етапі розвитку України існує ситуація, за якої процес

відновлення основних засобів не забезпечується. За останні роки показник їх

відтворення досяг критичного рівня (45-50%) і  не  компенсується  новими

інвестиціями. Причинами стале зростання цін на будівельну техніку,

недостатнє фінансування активної частини основних засобів. Значна частка

парку будівельної техніки (19-22%) постійно знаходиться у ремонті або його

очікуванні[1]. З  переходом  до  ринкової  економіки  простежується  тенденція

щодо  поліпшення  структури  будівельних  матеріалів  і  конструкцій,

розширюється  застосування  ефективних  видів  металопрокату,  пластмас  та

інших  видів  матеріалів.

У зв’язку з внутрішніми ризиками розвитку України очікується спад

будівельної галузі у поточному році на 12%, але у 2015р. можна очікувати



50

значний приріст показників з огляду на необхідність відбудовувати зруйновані

будівлі на Донбасі.

За підсумками трьох кварталів 2014 року Індекс будівельної продукції в

Україні склав 82,8%.Для порівняння, за аналогічний період минулого року його

значення дорівнювало 86,1% [3]. Єдиним сектором, де в звітному періоді

відбулося зростання обсягів продукції (на 4,8%) стало будівництво житлових

будівель [2]. Однак, оскільки в секторі нежитлових будівель спостерігався спад

на 30,8%, в цілому по будівлям вказаний Індекс опустився на 17,6%. А з

інженерних споруд його падіння склало 16,7% [3].

Можна виділити заходи, які являються пріоритетними в ринкових умовах

господарювання для підвищення ефективності функціонування будівельного

комплексу:

- удосконалення стандартизації та нормування будівельної продукції. В

Україні існує більше ніж тисяча будівельних нормативних документів, майже

половина з яких приймалася за часів Радянського Союзу і відповідно

потребують суттєвого доопрацювання;

- з аналізу досвіду розвинутих країн можна побачити, що стратегічно

важливим є використання енергозберігаючих технологій та матеріалів;

- впровадження безвідходного та маловідходного виробництва;

Стійкий розвиток економіки країни можливий за умов ефективного

розвитку будівництва. На сьогодні будівельний комплекс України потребує

дієвого управління та координації.
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КОНВЕРТОВАНІСТЬ ВАЛЮТ

Конвертованість валюти, органічно пов'язуючи внутрішній ринок зі

світовим, дає можливість оперативно реагувати на зміни міжнародної

господарської кон'юнктури, що позитивно впливає на економічний розвиток

країни. Конвертованість, як економічну категорію, можна визначити як такий

стан і характер економічної і валютно-фінансової системи, за якого для

власників засобів у національній валюті забезпечується свобода здійснення тих

чи інших операцій як у даній країні, так і за кордоном.

Важливим завданням економічної політики України є не лише

забезпечення стабільності національної грошової одиниці (гривні), а й її

конвертованості, що можливе за оптимального формування багатьох умов. Це

насамперед збалансований товарний ринок, який задовольняє попит власників

валюти у товарах і послугах кількісно та якісно; необхідні резерви товарів і

грошей, в тому числі іноземних резервних валют (стабілізаційний фонд);

юридичний та організаційно-технічний режим вільного обміну національної

валюти на іноземні; розвинута і стабільна фінансово-кредитна система та

система грошового обігу, які б відображали загальну економічну стійкість і

мінімальну інфляцію, зумовлену емісією грошей; наявність потужного

конкурентоспроможного експорту для підтримки національної валюти за

кордоном.

Важлива роль у цьому процесі належить правильності визначення та

підтримці раціонального валютного курсу, який формується переважно

попитом та пропозицією. На курс впливають: валютний паритет, рівень

інфляції, динаміка цін, платіжний баланс, інші взаємопов'язані чинники.
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Великої шкоди забезпеченню конвертованості гривні завдає

позабанківська циркуляція в Україні іноземної конвертованої валюти,

масштаби якої, за різними оцінками, сягають 10 млрд. дол. США. Поза банками

(в тіньовій економіці) обертається значна маса і національних грошей, за

різними оцінками — до 8 млрд. грн.

Конвертованість валют — це здатність валют виконувати функції

платежу в будь-якій країні. У 1968 Міжнародний валютний фонд в розряд таких

валют відніс долар США. У наш час з понад 150 країн членів МВФ повністю

конвертовані валюти мають 10 найрозвиненіших країн світу. Приблизно 50

країн мають валюти з обмеженою конвертованістю.

Наведемо класифікацію повністю конвертованих валют на підставі їх

популярності на форекс та долі резервів в національних банках. Ці грошові

знаки найбільш повно використовуються у розрахунках за товари та послуги на

міжнародних ринках.

1. Доллар США – резервы 60% доля на форекс 41%.

2. Евро – як резервна валюта - 26.6%, доля на форекс 30%.

3. Японськая йена – резервы банков 3,8 доля на forex 12%

4. Британський фунт – в качестве резервной валюты 4,1% об’ем торгівлі

на форекс 7%.

5. Швейцарский франк – резервы всего 0,1%, доля на бирже forex 5%.

Українська гривня поки залишається частково конвертованою валютою.

Підвищення конвертованості валюти — результат необхідних для цього

умов. В Україні вони поки відсутні — технічна оснащеність, якість і

ефективність виробництва відстають від світового рівня, багато видів продукції

неконкурентноспроможні, слабка експортна база; структура внутрішніх цін

неспівставна зі світовою; високий дефіцит платіжного балансу, зовнішня

заборгованість; слабо розвинені ринкові відносини у внутрішньогосподарчих

зв'язках.

http://uk.wikipedia.org/wiki/1968
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81
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СУЧАСНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Основними принципами банківського кредитування є забезпеченість,
строковість, платність та цільова направленість. Недотримання принципів
призводить до певних проблем в кредитуванні, основними із них є зростання
проблемних кредитів в портфелі банку [1].

На сьогодні більша частина проблемних кредитів в портфелях
українських банків складають кредити, які були видані на довгостроковій
основі в 2013 та 2014 роках. Загалом проблемні кредити українських банків
складають іпотечні кредити та автокредитування. Щодо проблемних
споживчих кредитів, то в 2013 році за даними НБУ вони мали тенденцію до
скорочення. Основною проблемою в автокредитуванні є те, що заставні
автомобілі, які були взяті в кредит у 2013 та 2014 роках на сьогодні значно
знизилися у ціні, а також мають певний знос, тому реалізація таких автомобілів
для банків є проблематичною, а також їх продаж може навіть не повністю
погасити борги. Щодо іпотечних кредитів, то проблема стає в заставі по
кредитах, а саме в заморожених новобудовах.

Фахівці, які аналізують портфелі застав великих українських банків
відзначають, що часто під багатомільйонні кредити закладалися товари в
обороті, немайнові права на доходи майбутніх періодів, зобов'язання з
оформлення застав в майбутньому. Вартість багатьох об'єктів нерухомості була
також серйозно завищена, навіть враховуючи високі ціни на неї. Можна
передбачити, що при оцінці адекватності застав середнім менеджментом банків
вочевидь допускалися зловживання [2].

Вирішенням проблеми неповернення кредитів може бути продаж
проблемної заборгованості. Традиційно продаж проблемних кредитів в більшій
мірі здійснюється колекторським фірмам та факторинговим компаніям, вони
стягують борги на досудовому етапі.
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Першочерговими завданням для банків є визначення сигналів, які
свідчать про виникнення можливих проблем із погашенням заборгованості за
кредитом з боку позичальника і всіма можливими способами запобігти
виникненню проблемної заборгованості.

Таким чином можна стверджувати, що з одного боку виникнення
проблемної заборгованості зумовлене негативними наслідками фінансової
кризи, з іншого - серйозними помилками в кредитній політиці самих банків і з
третього - умисними неплатежами позичальників.

Тож однією з причин підвищення ставок по кредитам є залученням
дорогих ресурсів зокрема по депозитам. Таким чином наприкінці 2014 року
ставки по депозитам складали 23 – 25% річних, як правило на термін в 2-3
місяці на вклади в гривні. Це є свідченням того, що банкам не вистачає гривні і
тому вони залучають більш дорогі ресурси. Причиною нестачі гривневих
ресурсів в банках є перш за все девальваційні настрої населення і бізнесу, такі
настрої спричинили дострокові розірвання гривневих депозитів, з метою
переведення їх у валюту.

Для вирішення проблеми нестачі гривні в банках, НБУ почав проведення
валютних своп-операцій з 16 грудня 2014 року, це означає, що комерційні
банки зможуть продавати НБУ валюту на певний, досить короткий термін, а
потім викупляти її за заздалегідь визначеному курсу. При цьому обидві сторони
оплачуватимуть відсотки за отримані кошти. Ставка для комерційного банку по
гривні визначатиметься на основі облікової ставки НБУ. Таким чином банки
зможуть використати свої валютні резерви для отримання гривні [3].
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УПРАВЛІННЯ  ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ТА НАДІЙНІСТЮ БАНКУ В
УМОВАХ БАНКІВСЬКОЇ КРИЗИ

Забезпечення фінансової стійкості та надійності банків є складним та

недостатньо дослідженим питанням, яке набуло великого значення  для

України в умовах економічної та банківської кризи. У світовій практиці

попередженню та запобіганню банківської кризи приділяється велика увага, а

держава надає істотну підтримку банкам, щодо відновлення довіри до них з

боку населення та забезпечення їх фінансової стійкості та надійності, оскільки,

без стійкої та стабільно функціонуючої банківської системи неможливий

сталий розвиток економіки країни [1]. Кризові явища, які суттєво позначилися

на стабільності функціонування банківської системи України, стали

передумовою негативних тенденцій у банківській сфері, а відтак, подальший

розвиток банків та підвищення їх конкурентоспроможності неможливо без

зміцнення довіри до них з боку інвесторів і клієнтів.  Серед основних

негативних чинників, які вплинули на забезпечення низького рівня фінансової

стійкості та надійності банків України, слід виділити наступні:  відплив

іноземного капіталу; низький рівень капіталізації банків;  неефективне

управління ризиками; несвоєчасне погашення кредитів; падіння курсу

національної валюти; зниження ліквідності банків. На сьогоднішній день, в

умовах фінансової кризи, банки взагалі майже призупинили свою діяльність,

зменшилась кількість депозитів, почали збільшуватися ставки по кредитах, що

негативно вплинуло на діяльність усього банківського сектору [2].

Управління фінансовою стійкістю комерційних банків передбачає

об’єктивне визначення її поточного й бажаного стану, скоординоване

управління фінансовими ресурсами банківської установи, вибір
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таких управлінських рішень, котрі сприяли б забезпеченню фінансової

стійкості [3]. Вважливим напрямом ефективного управління стійким

функціонуванням банківської системи є підвищення капіталізації банків,

оскільки саме достатній обсяг статутного капіталу забезпечує економічну

самостійність та стабільну діяльність банку. Саме тому, для зміцнення

фінансової стійкості комерційного банку істотного значення набуває пошук

нових шляхів зростання його доходів, насамперед прибутку, як джерела

збільшення власного капіталу. У зв’язку з цим, шляхом зростання доходів

комерційного банку в умовах економічної кризи може стати загальне зростання

групи активів, що приносять процентний дохід, для чого банк повинен залучати

більше позичальників, але  при цьому більш ретельно аналізувати їх

фінансовий стан. У той час, зростання прибуткових активів в умовах

банківської кризи можливо лише при проведені зваженої маркетингової та

процентної політики, та визначенні ступеню допустимості й виправданості

того чи іншого ризику з урахуванням бажаних показників фінансової стійкості.

Крім цього, зниження рівня витрат банку шляхом залучення більш дешевих

ресурсів, таких як  вклади до запитання,  та зниження витрати на утримання

апарату управління банку також сприяє зростанню доходності й фінансової

стійкості банку в умовах кризи.

Таким чином, на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки, серед

проблем, пов’язаних із втручанням фінансової кризи в діяльність банків, досить

актуальним є вибір шляхів ефективного управління фінансовою стійкістю

окремих комерційних банків, що в свою чергу сприятиме забезпеченню

фінансової стійкості банківської системи України та поверненню її стану на

докризовий рівень.
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СТАТИЧНІ ТА ДИНАМІЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ
ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Інвестиції та інвестиційна діяльність завжди знаходяться в центрі уваги

економічної думки. Питання про інвестиції є дуже актуальним у сучасній

економіці, оскільки будь – яке підприємство формується і розвивається на

основі фінансування та інвестицій, а інвестиційна діяльність визначає умови

економічного розвитку.

Закон України "Про інвестиційну діяльність" (ст. 1) визначає інвестиції як

усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти

підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється

прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект [1].

Інвестиційні проекти народжуються з потреб підприємства. Умовою

життєздатності інвестиційних проектів є їх відповідність інвестиційної

політики і стратегічним цілям підприємства, які знаходять основне вираження у

підвищенні ефективності його господарської діяльності.

Оцінка ефективності інвестиційних проектів - один з головних елементів

інвестиційного аналізу; є основним інструментом правильного вибору з

декількох інвестиційних проектів найбільш ефективного, вдосконалення

інвестиційних програм і мінімізації ризиків.

Оцінка інвестиційних проектів вимагає проведення детального аналізу,

наявності великої кількості даних та проведення відповідних розрахунків.

Метою цього, окрім всього іншого, є зниження до прийнятих меж ступеня

ризику інвестування, що завжди можливий за умов динамічності,

нестабільності, невизначеності.
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З теорії та практики випливає значна кількість різних методів оцінки

ефективності інвестиційних проектів.

На даному етапі господарювання існує дві основні групи методів оцінки

економічної ефективності інвестиційних проектів: статичні та динамічні.

Статичні методи передбачають розрахунок показників на основі

недисконтованих грошових потоків, тобто вони не враховують зміну вартості

грошей в часі. Такі методи здебільшого використовувались в умовах командно-

адміністративної системи.

Динамічні ж методи, навпаки, враховують зміну вартості грошей в часі і

передбачають приведення вартостей усіх грошових потоків до одного й того ж

самого періоду шляхом їх дисконтування чи компаундингу (нарощування).

Саме динамічні методи набули широкого застосування в більшості країн світу.

Вони виявились найбільш концептуально правильними та загальнопридатними

для застосування в рикових умовах.

Методи оцінки інвестиційних проектів не у всіх випадках можуть бути

єдиними, так як інвестиційні проекти досить значно різняться за масштабами

витрат, термінів їх корисного використання, а також по корисним результатам.

Найчастіше використовуються такі показники: чистий потік грошових

засобів; період окупності інвестицій, чиста (нетто) теперішня вартість;

внутрішня ставка (норма) доходу; індекс прибутковості.

Динамічні методи оцінки ефективності  інвестицій потребують визначення

обґрунтованої ставки дисконтування.

Список літератури:
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ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХІВ ПЕРЕБУДОВИ БАНКІВСЬКОГО
КРЕДИТУВАННЯ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНИ

Розгортання світової валютно-фінансової кризи ще в 2008 році поставило

банківську систему України у вкрай складні умови та зумовило існування таких

основних загроз стабільності банківської системи як недостатній рівень

капіталізації, нестабільність ресурсної бази, погіршення фінансових

результатів, посилення боргового навантаження, скорочення обсягів

кредитування, погіршення якості кредитного портфеля банків. Банківський

сектор опинився в гострій фазі кризи - банки були вимушені працювати в

умовах скорочення обсягів кредитування, що в свою чергу зумовило гостру

необхідність  перебудови та  вдосконалення системи банківського

кредитування, яка дозволила би підтримувати оптимальний рівень доходності

та ліквідності банків [1]. Одним з уроків кризи 2008 року стало надмірне

використання банками іноземних запозичень для формування своїх ресурсів,

що призвело до розбалансованості ресурсної бази і диспропорційності у

використанні її для кредитування реального і споживчого секторів економіки.

Цей чинник став серйозною передумовою для більш глибокої банківської кризи

в Україні порівняно з іншими країнами. Зокрема, істотно погіршилась довіра до

банків з боку населення та інших учасників грошового ринку, стрімко

погіршились кредитні портфелі банків, ускладнився пошук кредитоспроможних

позичальників по нових кредитах, впала інвестиційна привабливість банків для

вітчизняних та іноземних інвесторів, знизилась прибутковість банківського

бізнесу тощо[2].

Стан динаміки кредитів, наданих резидентам банківськими установами в

2014 році, формувався під впливом зменшення депозитної бази банків, зміни



60

курсу гривні до основних іноземних валют та погіршення платоспроможності

позичальників. Унаслідок триваючого скорочення ресурсної бази банків та

погіршення платоспроможності позичальників кредитна підтримка банками

реального сектору економіки залишалася стриманою. Водночас за рахунок

курсової переоцінки активів, у річному обчисленні приріст кредитів резидентам

прискорився до 13,6% [3].

Перебудова банківського кредитування в умовах сучасної економічної

кризи потребує використання системного підходу за рахунок використання

різних інструментів кредитної політики, а також низка заходів, націлених на

зменшення залежності діяльності банку від впливу негативних зовнішніх

факторів. На нашу думку, серед конкретних кроків пропонуються ті, основна

мета яких спрямована на управління кредитним потенціалом банку в контексті

банківського менеджменту, а саме: координація між активними та пасивними

операціями, що проводяться по залученню та розміщенню ресурсів; аналіз

стану ліквідності з використанням різних сценаріїв негативного розвитку подій

для банку, короткострокове прогнозування ліквідності та співставлення з

даними звітності; створення системи управління ризиком, здатної виявляти

ризики, вимірювати їх, забезпечувати їх моніторинг, включати інструменти та

процедури реагування на виникаючі загрози.

Отже, перебудова банківського кредитування в сучасній вітчизняній

практиці в умовах економічної кризи повинна здійснюватися на основі

системного підходу до управління кредитними операціями, який у

майбутньому зможе бути основою внутрішніх положень та банківських

програм кредитування.
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ПЛАНУВАННЯ ПРИ РОЗРАХУНКАХ
ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

В умовах ринкової економіки формування прибутку підприємства

набуває особливого значення, оскільки держава не несе відповідальності за

результати його фінансово-господарської діяльності.

Про низьку ефективність управління прибутком в сільськогосподарських

підприємствах, загалом свідчить збитковість багатьох із них, і як наслідок –

низька рентабельність галузі.

Формування прибутку підприємства здійснюється переважно в процесі

операційної діяльності, насамперед – виробництво та реалізація

сільськогосподарської продукції. Особливістю одержання прибутку в

сільськогосподарських підприємствах виступає сезонність здійснення витрат та

надходження доходів, що зумовлено сезонністю аграрного виробництва [1].

В умовах нестабільності економіки і постійного зростання цін багато

підприємств не планують прибуток, пояснюючи це складностями

прогнозування, проте без планових розрахунків ступінь керованості

фінансовими результатами істотно знижується. При відсутності планових

розрахунків прибутку підприємство не може оперативно контролювати свої

доходи і видатки і своєчасно приймати необхідні рішення [2].

В сучасних умовах вченими - економістами розроблено ряд методик по

плануванню прибутку, які можуть використовувати малі підприємства [3]:

1. Найбільш простим методом планування операційного прибутку

підприємства є метод екстраполяції. В основі його покладено горизонтальний

аналіз динаміки прибутку за наступний період і виявлення «лінії тренда», яка

розповсюджується і на плановий період.
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2. Простим і досить надійним методом планування, формування

операційного прибутку є метод прямого рахунку. Однак він може бути

використаний тільки в тому випадку, якщо на попередній стадії уже сформовані

плани операційного доходу, операційних витрат і податкових платежів.

3. До відносно простих методів планування операційного прибутку

відноситься також нормативний метод, для використання якого на підприємстві

необхідна нормативна база.

4. Метод планування операційного прибутку з використанням

«взаємовідношення витрат обсягу реалізації і прибутку». Цей метод дозволяє

визначити всі види операційного прибутку при наявності необхідної

інформації.

5. Метод цільового формування прибутку. Основою цього метода

розрахунку є попереднє визначення потреб у власних фінансових ресурсах,

формування за рахунок чистого операційного прибутку підприємства.

6. Досить новий в даній практиці є метод прогнозування грошового

потоку. Його основу складають розроблений на підприємстві поточний план

надходження і вибуття грошових коштів від операційної діяльності

підприємства.

7. Найбільш складним, так як потребує здійснення великих аналітичних і

прогнозних розрахунків в метод факторного моделювання прибутку.

При фінансовому плануванні показників можна використовувати всі

методи. Отже, обраний метод розрахунків, планового операційного прибутку є

як завершальний або початковий етап планування всієї операційної діяльності

підприємства.
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МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Для того, щоб стати дійсно незалежною державою, підвищити не тільки

добробут своїх громадян, а й загальний економічний рівень розвитку країни до

загальноєвропейського, насамперед, треба визначити  стратегічний напрям

державної економічної політики. Це інноваційний розвиток економіки. Основна

структурна ланка – це промислове підприємство. Тому розробка ефективної

інноваційної політики промислового підприємства є найважливішою задачею

сьогодення. Розробка ефективної інноваційної політики промислового

підприємства тісно пов'язана з визначенням  методів оцінки ефективності

інвестиційних рішень.

В основі прийняття інвестиційних рішень лежить оцінка інвестиційних

якостей передбачуваних об'єктів інвестування, яка відповідно до методики

сучасного інвестиційного аналізу ведеться по певному набору критеріальних

показників ефективності. Визначення значень показників ефективності

інвестицій дозволяє оцінити розглянутий інвестиційний об'єкт з позицій

прийнятності для подальшого аналізу, зробити порівняльну оцінку ряду

конкуруючих інвестиційних об'єктів та їх ранжування, здійснити вибір

сукупності інвестиційних проектів, що забезпечують заданий співвідношення

ефективності і ризику.

У найбільш загальному значенні під інвестиційним проектом розуміють

будь-яке вкладення капіталу на термін з метою отримання доходу. У

спеціальній економічній літературі з інвестиційного проектування і проектного

аналізу інвестиційний проект розглядається як комплекс взаємопов'язаних

заходів, спрямованих на досягнення певних цілей протягом обмеженого

періоду часу. [1]
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Часовий фактор відіграє ключову роль в оцінці інвестиційного проекту.

Та обставина, що рух грошових потоків, викликаний реалізацією інвестиційних

проектів, відбувається протягом ряду років, ускладнює оцінку їх ефективності.

З урахуванням того, що впровадження інвестиційних проектів протягом

тривалого періоду часу впливає на економічний потенціал і результати

господарської діяльності підприємства, помилка в оцінці їх ефективності може

призвести до значних фінансових ризиків та втрат.

Однією з найвідоміших спроб ввести стандартизований підхід до оцінки та

аналізу інвестиційних проектів була діяльність Міжнародного центру

промислових досліджень при ЮНІДО (Industrial Development Organisation -

UNIDO). У 1972 р. було опубліковано «Керівництво з оцінки проектів», яке

стало значним дослідженням з цього питання. [2]

Відновлення економічного і соціального потенціалу у сучасних умовах

розвитку вітчизняної економіки великою мірою залежить від зростання

інвестицій у промислові підприємства. Підвищення ролі України як активного

учасника світового господарства можливе за досягнення високої ефективності

інвестиційних проектів, що є визначальним чинником зростання економічного

потенціалу країни загалом та показників діяльності господарюючих суб’єктів,

зокрема.

Це передбачає вдосконалення методичної бази наукових досліджень,

вирішення низки важливих завдань при обґрунтуванні ефективності

інвестиційних проектів промислових підприємств України, що забезпечують

об'єктивну і достовірну їх оцінку.
Список літератури:
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УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ринкова трансформація економіки має істотний вплив на всі сторони

діяльності суб’єктів господарювання. В умовах обмеженості власних

фінансових ресурсів і високої вартості залучених ресурсів, формування та

реалізація ефективного механізму управління ними стає основою збереження

фінансової стійкості, стабільності функціонування й стратегічного розвитку

підприємства.

Формування і використання фінансових ресурсів підприємств є об`єктом

дослідження у роботах І. Бланка, Л. Буряка, Ю. Воробйова, А. Загороднього, В.

Опаріна, А. Поддєрьогіна та ін. Шляхи вирішення проблем фінансового

забезпечення сільськогосподарських підприємств пропонують В. Алексійчук,

М. Дем`яненко, П.Лайко, П. Саблук, П.Стецюк, А. Чупіс та ін.

Одним із ключових завдань управління формуванням фінансових

ресурсів є необхідність вирішення ряду питань пов’язаних з оптимальним

співвідношенням власного та залученого капіталу в сільськогосподарських

підприємствах, ефективності використання залученого капіталу та його ціни,

впливом джерел формування фінансових ресурсів на фінансове забезпечення

сільськогосподарських підприємств та їх фінансові результати.

Якщо розглядати, складові джерел формування фінансових ресурсів, до

них слід віднести виручку від реалізації продукції, робіт та послуг і її складові:

прибуток та амортизаційні відрахування на повне відновлення засобів

виробництва, виручку від реалізації непотрібного майна, кредити банку та інші

запозичені джерела, кредиторську заборгованість, джерела, які мобілізуються

через фінансовий ринок та перерозподіляються державою тощо.
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Методи економіко-математичного моделювання дають змогу провести

комплексне дослідження структури діяльності сільськогосподарських

підприємств, дозволяють вирішити ряд питань, які пов’язані з розробкою

альтернативних шляхів діяльності підприємства, оптимізацією структури

діяльності сільськогосподарських підприємств, оптимізацією витрат

виробництва та збуту продукції сільськогосподарських підприємств [1].

З метою збільшення виручки від реалізації сільськогосподарської

продукції, що є одним з основних джерел власних фінансових ресурсів,

пропонується застосування економіко-математичної моделі оптимізації

виробничої структури сільськогосподарського підприємства.

Цільова функція оптимізації виробництва має вигляд:

∑
=

=
n

j
jj xpF

1
max (1)

де: F – прибуток від реалізації сільськогосподарської продукції, грн; pj –

прибуток від реалізації одиниці j-го виду продукції, грн/ц; xj – кількість j-го

виду продукції, ц; n – кількість видів сільськогосподарської продукції, що

виробляється підприємством.

При побудові моделі необхідно внести обмеження стосовно наявних

земельних ресурсів, обмеження по матеріальним ресурсам, обмеження щодо

обсягів виробництва продукції рослинництва, обмеження, які враховують

фактичний вихід продукції тваринництва, обмеження на фуражну продукцію.

В результаті реалізації економіко-математичної моделі отримаємо

розв’язання таких задач: оптимізація виробничої структури підприємства;

визначення напряму спеціалізації; оптимізація структури посівних площ;

визначення потреби підприємства у виробничих ресурсах – що в сукупності

забезпечить отримання максимального прибутку від реалізації

сільськогосподарської продукції.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ
СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Проблемні питання оптимізації структури капіталу з метою підвищення

ефективності та ринкової вартості підприємства є сьогодні особливо

актуальними, оскільки ефективність функціонування будь-якого підприємства

залежить від дієвості обраної стратегії управління його капіталом.

На сьогодні немає єдиного універсального методу оптимізації структури

капіталу, застосовуючи який підприємство визначило б оптимальне

співвідношення між власним і позиковим капіталом.

Аналіз економічної літератури свідчить, що більшість авторів виділяють

три методи оптимізації структури капіталу:

– оптимізація структури капіталу за критерієм максимізації рівня

прогнозованої фінансової рентабельності;

– оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації її вартості;

– оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації рівня

фінансових ризиків [1].

Найбільш раціональним щодо досягнення оптимального співвідношення

структурних елементів капіталу підприємства може бути метод, який

ґрунтується на одночасній максимізації зростання рентабельності власного

капіталу і рівня фінансової стійкості.

Щоб фінансовий важіль одночасно позитивно впливав і на рентабельність

власного капіталу, і на фінансову стійкість, необхідним є і значення

ефективного співвідношення між миттєво ліквідним і майновим забезпеченням

зобов’язань підприємства, тобто потрібний розрахунок рівня фінансового

важеля не тільки в структурі серед фінансування майна підприємства (тобто у
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фінансовій структурі капіталу), але і в структурі активів (майновій структурі

підприємства) [2].

Оптимальним є виділення таких етапів формування оптимальної цільової

структури капіталу підприємства за методом, що поєднує ефект максимізації

рівня рентабельності сукупного власного капіталу і рівня фінансової стійкості

підприємства (рис. 1) [3].

Рисунок 1 – Механізм оптимізації структури капіталу підприємства

Підхід суміщеного ефекту двох критеріїв дасть можливість сформувати

найбільш доцільну щодо оптимуму цільову структуру капіталу підприємства.
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Перший етап

Визначення відповідності величини майна у грошовій формі її
нормативним значенням

Визначення коефіцієнта абсолютної ліквідності

Другий етап

Визначення величини фінансового важеля

Фінансовий важіль фінансової
структури капіталі підприємства

Фінансовий важіль майнової
структури капіталу підприємства

Умова формування оптимальної цільової структури капіталу за критерієм
зростання рівня фінансової стійкості підприємства

ФВф.стр.к < ФВм.стр.к [3], де
Поточні зобов’язання x 0,2 ≤ Майно в грош. формі ≤ Поточні зобов’язання х 0,35

Третій етап

Розрахунок оптимальної цільової структури капіталу підприємства за
критерієм максимізації рентабельності сукупного власного капіталу
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
ПІДПРИЄМСТВА

Комплексна оцінка господарської діяльності підприємства передбачає

аналіз рівня та динаміки підсумкових показників його роботи. У відповідності з

цільовим призначенням будь-якої комерційної діяльності такими підсумковими

показниками є виручка від реалізації і прибуток. Однак абсолютна величина

цих показників може використовуватися лише в якості вихідної бази для

проведення аналізу. Необхідно знати, за яких умов, що забезпечують діяльність

підприємства, отримані та чи інша виручка і прибуток. Одним з найважливіших

таких умов є величина вкладеного в діяльність підприємства капіталу, тобто

мова йде про порівняльної оцінки кінцевих результатів діяльності підприємства

з вартістю майна, призначеного для здійснення цієї діяльності[2]. Основними

показниками тут є рентабельність загального капіталу (всіх активів) та

рентабельність власного капіталу.

Ефективність використання загального капіталу, або його рентабельність,

відображає віддачу від всіх вкладених в діяльність підприємства коштів. Це

один з найбільш важливих і широко використовуваних показників ефективності

господарської діяльності. Він характеризує якість управління, здатність

підприємства отримувати достатній прибуток на інвестиції, дозволяє

прогнозувати величину прибутку.

Рентабельність капіталу (Р) визначається як відношення величини

прибутку (П) до середньорічної суми капіталу (К)[1]:

Р = П / К.
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При цьому залежно від цілей аналізу можуть використовуватися різні

компоненти рентабельності капіталу: виручка від реалізації, валовий прибуток,

прибуток від продажів, прибуток звітного року, чистий прибуток і т.і[2].

Ефективність використання власного капіталу треба розглядати через

рентабельність власного капіталу, який в свою чергу показує ефективність

використання власних джерел фінансування і дозволяє власнику підприємства

порівняти віддачу, отриману від використання вкладеного капіталу, з тією

віддачою, яка мала б місце при альтернативних варіантах вкладення даного

капіталу[3].

Рівень даного показника характеризує також інвестиційну привабливість

підприємства, оскільки відповідає на запитання, який дохід може отримати

потенційний інвестор при вкладанні грошей у капітал даного підприємства.

Нижньою межею інвестиційної привабливості є рентабельність капіталу на

рівні банківських ставок по депозитами[4]. Якщо останні вище, потенційному

інвестору буде вигідніше помістити свої гроші в банк (при цьому необхідно

врахувати, що вирішення даного питання здійснюється з урахуванням ступеня

ризику при тому чи іншому вкладенні грошей).

Управління капіталом являє собою систему принципів і методів розробки

та реалізації управлінських рішень, пов'язаних з оптимальним його

формуванням з різних джерел, а також забезпеченням ефективного

використання в різних видах господарської діяльності підприємства.
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ЧИННИКИ НЕДОСТАТНЬОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Вугільна промисловість є однією з базових галузей національної

економіки, від сталої роботи якої значною мірою залежить ефективність

роботи теплової енергетики, комунального господарства, металургійної

промисловості. Проте, через недостатні інвестиції у минулому вугільна

промисловість України має дуже зношений шахтний фонд, а його старіння

призвело до формування негативного балансу виробничих потужностей.

Динаміка основних показників стану державного сектору вугільної

промисловості показує, що кризовий стан  в галузі посилюється. Майже 96%

шахт більше 20 років працюють без оновлення. Через повільну

реструктуризацію галузі в експлуатації знаходиться значна кількість дрібних та

середніх збиткових неперспективних шахт. Загрозливих масштабів набув знос

активної частини промислово-виробничих фондів. Із семи тисяч одиниць

основного стаціонарного устаткування дві третини цілком відпрацювали свій

нормативний термін експлуатації і потребують негайної заміни [1].

Такий стан вугільної галузі на думку Міністерства енергетики

пояснюється взаємодією протягом досить тривалого часу цілої низки чинників,

які за своєю природою мають як об’єктивний, так і суб’єктивний характер.

На нашу думку, до об’єктивних чинників належить тільки  те, що з

кожним разом ускладнюються гірничо-геологічні умови видобутку вугілля.

Суб’єктивні чинники пов’язані з постійними структурними

перетвореннями в галузі, які не завжди є достатньо обґрунтованими, низьким

рівнем менеджменту шахт і розрізів, відсутністю реальних, забезпечених
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необхідним фінансуванням програм розвитку галузі та необхідного

законодавчого забезпечення її функціонування.

На нашу думку, існують ще об’єктивно - суб’єктивні фактори, які можна

вирішити низкою реформ. До цих факторів можемо віднести : неефективне

використання вугледобувними підприємствами державної підтримки, низький

технічний рівень вуглевидобувних та вуглепереробних підприємств, значний

ступінь фізичного та морального зносу основних фондів галузі, відсутність

альтернативних робочих місць у вугільних регіонах, містоутворюючий статус

багатьох вуглевидобувних підприємств

Однією з визначальних причин незадовільного стану вугледобувних

підприємств є відсутність системного підходу до реалізації державної політики

у вугільній промисловості. Намагання вирішити питання, пов’язані із

зменшенням обсягів вуглевидобутку, збитковістю державних вугледобувних

підприємств, низьким технологічним рівнем виробництва, нестачею

інвестиційних коштів, без розв’язання первинних проблем, до яких належать

відсутність ефективного власника, невідповідність динаміки цін на вугільну

продукцію та продукцію, що використовується у вугільному виробництві, а

також нестача необхідного обсягу інвестицій, до цього часу унеможливлювало

подолання кризового стану галузі.

Необхідно зробити низку комплексних заходів щодо реформування та

розвитку галузі, такі як:

– формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні;

– удосконалення механізмів збуту та ціноутворення;

– досягнення беззбитковості підприємств галузі;

– приватизації життєздатних підприємств галузі та закриття безнадійно

збиткових шахт;

– зменшення енергоємності видобутку вугілля;

– зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів при видобуванні вугілля.
Список літератури:
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАЛОСТІ ТА
ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Фінансова стійкість підприємства — це таке його становище, коли

вкладені в підприємницьку діяльність ресурси окупаються за рахунок грошових

надходжень від господарювання, а отриманий прибуток забезпечує

самофінансування та незалежність від зовнішніх джерел формування

активів.[1]

Трансформація народного господарства України в економіку відкритого

типу створює для підприємств зовсім нові умови. До цих умов треба адаптувати

усі системи підприємства, щоб підприємство перетворилося у незалежний

економічний суб’єкт господарювання. [2]

На сучасному етапі промисловість України перебуває у складних умовах

розвитку, спричинених дією світової фінансово-економічної кризи, та

складними процесами інституційних перетворень. Спровокувати збиткову

діяльність підприємства може кожний із багатьох факторів.

Основні аспекти фінансової стійкості підприємства досліджувались : Е.

Альтман, С.Г. Бєляєва, І. Бланк, В.О. Василенко, Е.Дж. Долан, В.В. Іванов, Г.В.

Савицька, Н. І. Строченко, Д.К. Стоун, К.Д. Уолш, М. Моїсєєв, Я. Такахара, ,

А.М. Поддєрьогін, О.О. Терещенко, Д. В. Шиян, О.В. Ярій та інші.

За даними Державного комітету статистики можна визначити зміни, що

відбулися у співвідношенні вітчизняних підприємств, які отримали прибуток та

понесли збитки (рис 1). [3]
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Рисунок 1.-Динаміка кількості підприємств, що отримали

прибуток/збиток [3]

Аналізуючи динаміку фінансових результатів, можна прослідкувати, що

прибуток в періоді 2002-2007роки зростає, а в2008-2013 зменшується.

Більшість підприємств мають дуже складне фінансове становище,

інфляційний характер прибутку не дає змогу провести зміни у

платоспроможності. Багато підприємств з причини не ефективної податкової та

інвестиційної політики збанкрутувало. Основною метою підприємств стало не

отримання прибутку, а утримання сталого рівня.

Можна сказати , що сучасним підприємствам потрібна нова концепція

забезпечення розвитку для ефективної роботи . Для стабільної роботи

підприємств необхідно досягнути стійкості в динаміці, потрібно створити певну

стратегію, за якою можна утримати фінансову стійкість на встановленому рівні.

Сутність фінансової стійкості визначається ефективним формуванням,

розподілом і використанням фінансових ресурсів. Управління стійкістю має

відбуватися на принципах оптимальності, ефективності, прибутковості, мають

бути узгоджені всі процеси. Сьогодні управлінні фінансовою стійкістю

орієнтовано на вирішення короткострокових проблем, тому потрібно не

допустити зміну пріоритетів діяльності та завдань підприємств.
Список літератури:
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НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТА
ЙОГО ЗБІЛЬШЕННЯ

У сучасних умовах розвитку  України всі ланки фінансової системи

опинилися у глибокій кризі, тому необхідним є аналіз прибутковості

підприємства з метою запобігання його банкрутству і для подальшої успішної

діяльності з перспективами виходу на європейські ринки і тим самим сприяти

підвищуванню авторитету держави [1].

Розмір отриманого прибутку має вагоме значення в діяльності

підприємства, впливає на формування його фінансових ресурсів, збільшення

ринкової вартості ефективність виробничої діяльності, що у свою чергу

призводить до економічного розвитку держави. Отже, важлива роль прибутку в

розвитку підприємства і забезпеченні інтересів його власників та персоналу, а

також держави визначають необхідність визначення напрямів формування та

методів планування зростання прибутку.

Прибуток є не тільки кількісним показником, а і якісним, тому що в його

розмірі відображена зміна обсягу товарообігу, доход підприємства, рівень

використання ресурсів, величина витрат обертання. Необхідною умовою

ефективного формування прибутку підприємства є розрахунок його потреби,

економічне обґрунтування якого проводиться на основі детального планування

окремих напрямків використання коштів для досягнення стратегічних цілей

діяльності підприємства,  також планування прибутку повинно бути

підкріплено його реальними можливостями щодо отримання необхідної суми

[2]. З метою вдосконалення процесу формування прибутку підприємства та

економічного обґрунтування його потреби необхідно здійснювати планування

його розподілу в такому порядку:
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- визначення потреби у прибутку за напрямками його використання;

- формування цільової структури розподілу прибутку;

- визначення пріоритетності у використанні прибутку за окремими

напрямками використання;

- балансування потреби у прибутку за напрямками його використання з

можливостями отримання прибутку при здійсненні діяльності підприємства [1]

Як на стадії планування прибутку, так і в процесі повсякденного

контролю за виконанням плану прибутку важливим є виявлення зайвих для

підприємства запасів товарно-матеріальних ресурсів у вигляді непрацюючого

устаткування, машин, приладів, понаднормативних запасів сировини,

матеріалів, інструменту й інших цінностей. Фінансові ресурси, вкладені в такі

активи, уповільнюють обіговість коштів підприємства і відповідно знижують

рентабельність виробництва. Таким чином, підприємство повинно активно

шукати всі можливі шляхи вдосконалення виробництва, підвищення

конкурентоспроможності власної продукції, що сприятиме зростанню його

прибутку та рентабельності.

Отже, для того, щоб максимізувати прибуток підприємства необхідно

виконати комплекс завдань щодо забезпечення зростання обсягів діяльності,

ефективного управління витратами, підвищення ефективності використання

матеріально-технічної бази, оптимізації складу та структури обігових коштів,

підвищення продуктивності праці та системи управління підприємства. Така

політика повинна відображати основні вимоги загальної стратегії розвитку

підприємства, забезпечувати підвищення його ринкової ціни, формувати

необхідні обсяги фінансових ресурсів та забезпечувати матеріальні інтереси

власників і працівників.

Список літератури:
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Морозова, А.А. Килимник // Проблеми та перспективи економіки і управління. - м. Київ, 13-
14 грудня 2013 р. – С. 126-130.

• Матвієнко О.В. Дослідження методики максимізації прибутку підприємств малого
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РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ
ІНТЕГРАЦІЇ З КРАЇНАМИ ЕС

Актуальність досліджуваного питання пояснюється підвищенням інтересу

до українських банків з боку іноземних, політикою держави, спрямованої на

інтеграцію української економіки у світову. Наукові публікації висвітлюють

питання законодавчої бази та аспекти її змін, що сприяють поглибленню

процесу інтеграції світової економіки. Інтеграція банківської системи за участю

системного банку знаходиться на початковому етапі, що в теоретичному і

практичному аспекті не сприяє глибокому вивченню багатьох сторін процесу

злиття фінансових структур і його впливу на банківську систему України.

Важливі питання, які вимагають вивчення: зміни в організаційній структурі

банку, інновації у банківських продуктах, розробка та зміна підходу до

клієнтської бази [1].

Інтеграція банків в міжнародну банківську систему містить три етапи. По –

перше, розробка плану виходу на ринок, яка містить аналіз внутрішніх потреб і

можливостей комерційного банку за напрямками: цілі виходу банку на ринок

промислово розвинутих країн; фінансове забезпечення організації та

функціонування зарубіжної структури банку; наявність кваліфікованого

персоналу.  По-друге, аналіз внутрішнього законодавства, що регламентує

можливість виходу комерційного банку на ринок промислово розвинутих країн,

а саме: порядок надання Центральним банком дозволів уповноваженим банкам

на участь у статутному капіталі банків та інших кредитних організацій за

кордоном, а також відкриття філій за кордоном; відповідність внутрішнього

законодавства міжнародним стандартам і капіталу банків, що діють більш ніж в

одній країні.  По-трете, аналіз існуючих норм і правил промислово розвинених
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країн, що регламентують діяльність іноземних банків на їх території, з точки

зору найбільшої легкості для входження українського комерційного банк ку на

їх ринок [2].

Інтеграція банків міжнародну банківську систему полегшується, якщо

забезпечити такі умови: внутрішнє валютне законодавство відповідає світовим

стандартам, керівництво банку розуміє світові тенденції розвитку міжнародної

банківської діяльності та, відповідно до них, формує стратегію розвитку банк.

Варіантом інтеграції вітчизняних банків у світову фінансову систему

також може виступати інша послідовність дій. На основі сприятливої

кон'юнктури світового ринку нарощувати власні інвестиції за кордоном,

кооперуючи зусилля з підприємствами, продукція яких користується попитом

на відповідних зовнішніх ринках; проведення лібералізацію зарубіжної

діяльності вітчизняних банків та якісно удосконалити структуру, географію,

форми, характер і види операцій закордонної мережі банку [3]. У цьому

випадку, кількісним показником оцінки інтеграції банку в світову фінансову

систему є чиста інвестиційна позиція, яка визначається як різниця між

іноземними активами і пасивами

Таким чином, тенденції розвитку світової фінансової системи, а саме:

глобалізація, інтернаціоналізація, інституціоналізація, дезінтермідація,

загострення міжнародної конкуренції, інтеграція, конвергенція, інформатизація

і комп'ютеризація, концентрація світових ринків, - сприяють збільшенню

міжнародних банківських послуг та відкривають широкі можливості для

зовнішньоекономічної діяльності банків.
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ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА:
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Головною метою фінансової діяльності будь-якого підприємства є

отримання прибутку, при цьому витрачаючи як найменші затрати. Проте не

завжди підприємство може отримати позитивний результат від своєї діяльності,

інколи витрати перевищують суму доходів і підприємство зазнає збитків. У

такому випадку підприємству необхідно проводити детальний аналіз своєї

діяльності для виявлення проблем, вирішення яких дозволить підприємству

ефективно функціонувати. Нажаль  у сучасних кризових умовах такі випадки

не є одиничними, що підтверджує актуальність даної теми.

Значну увагу дослідженню фінансової діяльності підприємств приділили

такі науковці як Терещенко О.О, Бандурка О.М., Коробов М.Я., Опарін В. М.,

Філімоненко О. С., Орлов П.І., Омельченко Л.С., Петрова К.Я.,  Поддерьогін А.

М., Шевчук В.В., Данильчук І.В., Савицька Г.В., Обущак Т.А., Ковальов В.В.,

Карпенко Г.В. та інші.

Метою роботи є визначення сутності фінансової діяльності

підприємства та виявлення напрямів удосконалення фінансової діяльності.

Фінансова діяльність розглядається як система використання різних

форм і методів для фінансового забезпечення функціонування підприємств та

досягнення ними поставлених цілей, забезпечує життєдіяльність підприємства,

поліпшення її результатів [1]. Основними завданнями фінансової діяльності

підприємства є: фінансове забезпечення поточної виробничо-господарської

діяльності; пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення

рентабельності та платоспроможності; виконання фінансових зобов'язань перед

суб'єктами господарювання, бюджетом, банками; мобілізація фінансових

ресурсів в обсязі, необхідному для фінансування виробничого й соціального
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розвитку, збільшення власного капіталу; контроль за збереженням та

використанням оборотних активів і прискоренням їх обороту; контроль за

ефективним, цільовим розподілом та використанням фінансових ресурсів [2].

Одним з найважливіших чинників ефективної діяльності підприємства є

фінансовий стан. Щоб фінансовий стан підприємства був на належному рівні,

фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на забезпечення

систематичного надходження й ефективного використання фінансових

ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення

раціонального співвідношення власних і залучених коштів тощо [3].

Покращення фінансової діяльності підприємства можливе за рахунок

збільшення виручки від продажу продукції; зниження собівартості продукції;

продажу основних фондів; зниження витрат, що покриваються за рахунок

прибутку; рефінансування дебіторської заборгованості; мобілізації внутрішніх

резервів підприємства – явних та прихованих; збільшення вхідних та

зменшення вихідних потоків.

Отже, фінансова діяльність це та практична фінансова робота, що

забезпечує життєдіяльність підприємства, метою якої є отримання позитивного

фінансового результату. Ефективна організація фінансової діяльності залежить

від своєчасної мобілізації фінансових ресурсів, раціонального розподілу

отриманих прибутків у процесі виробничо-господарської діяльності, виконання

власних фінансових зобов’язань, зобов’язань перед іншими суб’єктами

господарювання та перед державою в цілому.
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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ:
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ

Сучасний стан вітчизняного банківського ринку значною мірою

спричинений політичною та економічною нестабільністю, інституційною

слабкістю регулювання, турбулентністю на світових фінансових ринках, у

зв’язку з чим, проблема ризиків та управління ними сьогодні є

найактуальнішою для комерційних банків [1]. Визначення методичних підходів

щодо управління банківськими ризиками, обґрунтування їх ролі та місця в

системі управління комерційним банком в умовах економічної кризи є

актуальним напрямом наукових досліджень.

З точки зору національного регулятора, ризик – це ймовірність того, що

події, очікувані або неочікувані, можуть мати негативний вплив на капітал

та/або надходження банку [2]. Вплив широкого кола банківських ризиків

підриває надійність банків і рівень довіри населення до банківської системи,

який, у свою чергу, збільшує рівень ризиків операцій банків та може призвести

до небезпеки переведення рахунку клієнта до іншого банку чи дострокового

вилучення вкладу. Значний рівень ризику банківської діяльності спричинений

тим, що банк, як специфічний суб’єкт господарської діяльності, діє на перетині

фінансових, матеріальних та інформаційних потоків суспільства, що обумовлює

необхідність розробки ефективної системи регулювання ризиків різноманітних

операцій банків, ураховуючи можливі негативні наслідки настання ризиків як

для клієнтів та самих банків, так і для економіки країни в цілому. Управління

ризиками – це процес, за допомогою якого банк виявляє  ризики, проводить

оцінку їх величини, здійснює їх моніторинг і контролює свої ризикові позиції, а

також враховує взаємозв’язки між різними видами ризиків. Процес управління

ризиками є системним і пов’язаним із виявленням та аналізом ризику,
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розробкою і вжиттям необхідних заходів щодо його зниження та ефективного

моніторингу [3].

Незалежно від своєї структури, кожна система управління ризиками має

включати такі елементи: виявлення ризику, вимірювання ризику, контроль і

моніторинг ризику. Мета управління ризиками у банку полягає в оптимізації

співвідношення між рівнем ризику та очікуваною економічною вигодою, яка є

компенсацією за прийнятий банком ризик. Стратегія управління банківськими

ризиками базується на їх мінімізації за умови дотримання прибутковості банку

на встановленому  рівні або в максимізації прибутку за свідомого прийняття і

збільшення ризику до встановленої банком граничної межі.

Процес управління ризиками банку реалізується за допомогою системи

ризик-менеджменту, побудова якої є однією з основних складових створення

надійної та ефективної систем управління, за рахунок комплексного підходу до

визначення загроз та можливостей для банку. Досконалість системи ризик-

менеджменту банку значною мірою залежить від вибору інструментів

оцінювання ризиків та методів їх урахування у поточній діяльності банку [4].

Таким чином, дослідження методичних аспектів процесу управління

банківськими ризиками і формування інструментарію їхньої оцінки дозволяє

підвищити ефективність діяльності банківських установ та рівень виконання

своїх функцій банківською системою в цілому, а також сприяє певною мірою

збільшенню довіри до банків з боку населення.
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ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ РИНКУ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ УКРАЇНИ

За класифікацією Ходаківської В. П. та Данілова О. Д. на ринку

нерухомості основні суб'єкти поділяються на учасників первинного і

вторинного ринку нерухомості [4]. Продавцями на первинному ринку

нерухомості виступають поодинокі будівельні фірми та муніципальна влада. На

вторинному - рієлторські фірми, приватні особи. На вторинному ринку житла

виділяється орендний сектор. Надання житла в оренду практикується як

приватними власниками, так і муніципальною владою.

Покупцями житла виступають рієлторські фірми, юридичні та фізичні

особи. Крім продавців і покупців, інфраструктуру ринку житла утворюють

агентства з нерухомості (рієлторскі фірми), оцінники житла, банки, юристи,

страхові компанії, інформаційні структури.

Головними тенденціями на ринку нерухомості України в 2014 році були:

зростання цін через девальвацію гривні, скорочення попиту та реальних угод, а

також подальше зниження будівельної активності. Падіння попиту було

обумовлено як економічними проблемами, так і загальнополітичної ситуацією в

країні, а також бойовими діями на сході України.

Найбільше в 2014 році збільшилися ціни в «преміум-класі». Якщо

національна валюта просіла в 2 рази, то гривневі ціни в преміум-сегменті

збільшилися на 70-80%. У «бізнес-класі» вони виросли на 40%, у класі

«економ» і «комфорт» зростання склало в середньому від 23% до 28%. В 2014

році зниження попиту на житлову нерухомість в середньому склало до 20%, в

порівнянні з 2013 роком. При цьому, близько 70% попиту зосереджено саме в

дешевих сегментах, які найменше постраждали в кризових умовах [3]. Також,

за даними Державної служби статистики, ми можемо бачити, що значно

зменшилась кількість договорів куплі-продажу житлової нерухомості (рис. 1).
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Рисунок 1. Операції з нерухомістю 2013/14 рр. Кількість договорів

купівлі-продажу житлової нерухомості [5].

За даними Державної служби статистики України, за 11 місяців 2014

обсяги будівельних робіт в Україні скоротилися на 19,3% в порівнянні з

аналогічним періодом минулого року - до 44238 млн грн. Невелике зростання

робіт зафіксоване лише в будівництві житлових будинків - на 4,8%, до 9928 млн

грн. [1].

Ринок нерухомості буде існувати при будь-яких умовах, однак інвестиції

в нерухомість для населення будуть невигідними [2]. На наш погляд,

економічна нестабільність в Україні змушує забудовників проектувати в

основному житло економ-класу, так як попит на інші сегменти невисокий.

Однією з найважливіших проблем ринку нерухомості є збільшення фіскального

навантаження. Ситуація повинна покращитися після стабілізації курсу долара,

що дозволить учасникам ринку зорієнтуватися з ціною.
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ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВПЛИВІВ

В сучасному світі глобалізація охоплює всі галузі людської діяльності і

насамперед економіку, усуваючи технологічні й політичні бар’єри на шляху

міжнародного руху товарів, послуг та капіталів. Посилення соціальної

відповідальності бізнесу, заохочення до соціальної активності підприємців є

необхідними умовами для створення соціальної солідарності в країні. Сьогодні

національна економічна система України є інтегрована у світове господарство,

але водночас є структурно деформованою й неефективною, що стримує

впровадження моделі сталого розвитку суспільства. Вітчизняна система

господарювання орієнтована на досягнення фінансових результатів, а не на

соціальну перспективу.

Основна мета дослідження полягає у комплексній оцінці соціальних

ризиків та проблем в гірничо-металургійному комплексі України, визначення

ролі соціальної відповідальності бізнесу для забезпечення його економічного

розвитку.

Оскільки в структурі промисловості України велику питому вагу

займають галузі важкої індустрії, особливо металургія і вугільна промисловість,

дослідження соціальних процесів та ризиків проведемо саме на основі цих

галузей. Нинішній стан ГМК України характеризується технологічним

відставанням порівняно з розвинутими країнами світу, відсталою структурою

виробництва, недосконалістю структури металопродукції. Негативною

тенденцією з точки зору виконання власниками підприємств соціальних

гарантій є системне скорочення кадрового потенціалу ГМК. Так, чисельність

штатних працівників у досліджуваних сферах протягом 2006-2013 pp.

скоротилася: у добувній промисловості на 16%, у металургії – на 25%. Серед

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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основних причин звільнень працівників все більш домінують звільнення за

власним бажанням (з 27% у 2007р. до 36,2% у 2012р.), що підтверджує факт

погіршення умов праці та виконання соціальних гарантій з боку

роботодавців.[1]

Серед механізмів впливу на формування соціальної відповідальності

бізнесу щодо соціального захисту працівників дієвим є колективний договір.

Останніми роками спостерігається негативна тенденція до зниження ступеню

охоплення працівників ГМК колективними договорами, особливо відчутна у

металургійній галузі: з 95,9% у 2008р. до 90,1% у 2013р. В добувній

промисловості ситуація була найкращою у 2012р., коли ступінь охоплення

працівників колективними договорами досягла 99,9%. Але вже у 2013р.

відбулося різке зниження показника. [4]

Важливою складовою соціальних програм розвитку підприємств є

створення механізму мотивації праці працівників. У добувній промисловості

спостерігається значне зростання продуктивності праці у поточних цінах з 112,

5 млн. грн. до 367,3 млн.грн. (на 226%) при незначному зростанні у цінах 2006

року (на 32%). Така ж тенденція характерна і для сфери металовиробництва -

динамічне зростання продуктивності праці в поточних цінах з 2009 року  по

2011 рік та поступове її зниження, починаючи з 2011 року.  [1,2,3,4]

На основі комплексної оцінки соціальних процесів в ГМК України

встановлено, що важливою складовою соціальних програм розвитку

підприємств повинно стати створення дієвого механізму мотивації праці

працівників, яка виступає головною детермінантою зростання продуктивності

праці та заробітної плати,  що суттєво впливає на соціальне становище.
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ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Проблемою для підприємства на сучасному етапі виступає недостатня
кількість коштів для формування власного капіталу і, як наслідок, залучення
великої кількості позикового капіталу, що загрожує посиленням фінансової
нестійкості та підвищує ступінь фінансових ризиків підприємства.

Питання виникнення капіталу, аналізу його формування, використання
досліджували такі вчені як І.Бланк, М.Білик, В.Биковський, А.Ганієв,
Р.Грачова, М.Коробов, Є.Мних, Е.Нікбахт, О.Павловська, А.Поддєрьогін
Г.Стасюк, Р.Слав’юк, , О.Філімоненков та інші.

Однак, враховуючи нестійку економічну систему країни, часті зміни та
корективи законодавства, на сьогоднішній день, питання оптимізації структури
капіталу, визначення оптимального співвідношення власного та позикового
капіталу залишається розкритим у неповній мірі.

Метою даної статті є дослідження оптимальної структури капіталу, аналіз
переваг та недоліків використання власного та позикового капіталу, а також
методів оцінки раціональності їх співвідношення.

Створення та подальше функціонування підприємства не можливе без
формування власного капіталу, що визначається як вартість чистих активів
підприємства, яка «розраховується як різниця між вартістю майна підприємства
та його зобов’язаннями» [1].

Для успішної, рентабельної роботи підприємства, для забезпечення
високого рівня його конкурентоспроможності на підприємстві більшу частину
фінансових ресурсів повинен займати власний капітал. Для кредиторів така
ситуація є більш прийнятною, оскільки вона характеризує надійність
підприємства, тобто знижує ризик неповернення боргів. Проте рівень
доходності за даної стратегії зазвичай не є високим. Така ситуація викликана
тим, що зазвичай, на практиці, ефективність використання позикових коштів
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вища ніж власних. Збільшення частки позикових коштів в структурі капіталу
підприємства підвищує ступінь його фінансових ризиків. Через те,
використовуючи лише власний капітал підприємство буде обмеженим у
розвитку, так як не має можливості забезпечити формування необхідного
додаткового обсягу активів у періоди сприятливої кон’юнктури ринку [2].
Якщо позиковий капітал залучається під відсоток менший ніж рентабельність
підприємства, це дає змогу підвищити прибутковість власного капіталу, а
також розширити масштаби діяльності. Позитивною стороною залучення
позикових коштів також виступає визначеність у величині зобов’язань і у
строках їх погашення, що дає змогу більш точно здійснювати фінансове
планування грошових потоків.

Перераховані вище аспекти необхідно враховувати при проведенні
фінансового аналізу, а також при оцінці раціональності структури пасивів.

Не існує єдиного підходу до встановлення співвідношення власного і
позикового капіталу на підприємстві. Кожне підприємство повинно намагатися
оптимізувати структуру власних джерел фінансування. Для цього у сучасній
теорії існує декілька методів оптимізації структури капіталу: 1. Оптимізація
структури капіталу шляхом управління величиною ефекту фінансового
левериджу; 2.Оптимізація структури капіталу з метою мінімізації рівня
фінансового ризику та термінів залучення капіталу; 3.Оптимізація структури
капіталу за критерієм мінімальної його вартості.

Отже , обсяги та склад фінансових ресурсів залежить від роду діяльності,
від розміру, а також від обсягів виробництва підприємства. Проблемними
питаннями для підприємств є ті, що пов’язані з формуванням власного
капіталу, залученням позичкового капіталу, що вимагає оцінки раціональності
їх співвідношення. Тому перед підприємством постає завдання ефективності
формування та використання ресурсів, пошуку резервів збільшення власних
фінансових ресурсів для забезпечення роботи підприємства в цілому.
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ В ПРОЦЕСІ
УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Одним з головних способів підвищення доходів підприємства є зниження

витрат на виробництво продукції, пошук нових прийомів і методів управління

ними. Важливим елементом управління витратами в сільськогосподарських

підприємствах є планування і прогнозування.

В зв’язку з цим актуальним є питання дослідження відомих методів

прогнозування, визначення їх переваг та недоліків, а також особливостей

застосування для вирішення певного кола задач.

Прогнозування - це передбачення майбутнього стану внутрішнього і

зовнішнього середовища фірми, яке базується на наукових методах та інтуїції,

тобто це процес обґрунтування кількісних та якісних змін розвитку в

майбутньому [1].

Огляд наукових праць щодо прогнозування витрат підприємства свідчить

про можливість використання різних  методів прогнозування.

Коли необхідно здійснити детальне прогнозування зміни досліджуваного

фактора  і в наявності є інформація за попередні періоди, доцільним є

застосування фактографічних, причинно-наслідкових методів.

Фактографічні методи дозволяють здійснити детальний прогноз зміни в

часі окремих ознак досліджуваного об’єкта або всієї сукупності цих ознак. До

фактографічних відносять методи екстраполяції, функцій, кореляційно-

регресійних моделей.

Метод екстраполяції є одним із основних методів прогнозування

розвитку складних виробничих систем; в його основі є припущення про

незмінність чинників, що визначають розвиток об’єкта дослідження. Сутність
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методу екстраполяції полягає в поширенні закономірностей розвитку об’єкта в

минулому на його майбутнє.

Метод функцій належить до статистичних методів прогнозування, що

базуються на використанні автокореляційних функцій (автокореляція –

вираження взаємного зв’язку між сусідніми членами часового ряду). Процес

прогнозування з використанням автокореляційних функцій полягає у

формулюванні завдання прогнозування, визначення критерію його рішення та

відображення процесу розвитку параметрів виробничої системи в часі на основі

часових рядів, що дозволяє визначити прогнозовану величину на

перспективний період за умови мінімізації середньоквадратичних похибок

передбачення.

Прогнозування з використанням кореляційних моделей (методів) полягає

в пошуку математичних формул, що характеризують статистичний зв’язок

одного показника з іншим (парна кореляція) або з групою інших (множинна

кореляція). Обов’язковою умовою можливості та доцільності застосування

таких методів є встановлення ступеня надійності кореляційних формул на

підставі логічного аналізу достатньої статистичної вибірки.

Причинно-наслідкове моделювання є найскладнішим з точки зору

математики. Воно використовується у випадках, коли є більш, ніж одна змінна

величина. Причинно-наслідкове моделювання – це спроба спрогнозувати те, що

відбувається в схожих ситуаціях, шляхом вивчення статистичної залежності

між розглядаємим фактором та іншими змінними [2].

Таким чином, застосування тієї чи іншої моделі для прогнозування

показників на основі аналізу впливу факторів на конкретний фінансовий

показник надає змогу здобути більш точну оцінку його майбутньої величини.
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ТА
ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Розвиток економіки країни та вдосконалення ринкового механізму

функціонування зумовлює необхідність трансформації та вдосконалення

банківської системи. В цьому аспекті головним завданням є забезпечення

стабільності та надійності банківських установ, що обслуговують економічні

процеси в країні. Метою дослідження є розкриття економічного змісту поняття

«надійність» та «ліквідність» банку, відобразити їх взаємодію та зв’язок з

іншими категоріями  такими як: «стійкість», «стабільність»; дослідити фактори,

що впливають на ліквідність, надійність та стійкість банків, а також визначити

характер їх впливу.

Ліквідність банку - це здатність банку забезпечити своєчасне виконання

своїх грошових зобов’язань, яка визначається збалансованістю між  строками і

сумами погашення розміщених активів та строками і сумами виконання

зобов’язань банку, а також строками та сумами інших джерел і напрямків

використання коштів ( надання кредитів, інші витрати). У той час, надійність

банку - це його здатність виконати свої зобов’язання перед клієнтами вчасно та

в повному обсязі, залежить від багатьох факторів, і для кожного суб’єкта вони

індивідуальні [1].

Надійність комерційного банку формується під впливом багатьох

факторів. В економічній літературі вони поділяються на зовнішні та внутрішні.

До зовнішніх факторів відносимо: економічні, фінансові, політичні, соціальні та

форс-мажорні. Внутрішні фактори впливають на рівень надійності банківської

установи, які поділяємо на три групи: якість фінансового менеджменту, якість

організаційного менеджменту та маркетингу в банку. До факторів, що
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визначають стан фінансового менеджменту, належать якість управління

активами, зобов’язаннями, власним капіталом, рівень ліквідності,

рентабельності та платоспроможності. Друга група внутрішніх факторів

визначає якість організаційного менеджменту банку, а саме: організацію систем

контролю та безпеки в банку, якість управління персоналом, рівень розвитку

інформаційних технологій, компетентність керівників, характер взаємовідносин

з інсайдерами. Третя група факторів впливає на надійність банку і діє з

середини, формує якість маркетингу. До них відносимо якість процесу

планування в банку; конкурентоспроможність банківських продуктів; якість

системи просування банківських продуктів. Крім того, ці фактори визначають

конкурентоспроможність банку, що є важливою складовою його надійності [2].

Фінансова стійкість повинна бути не лише короткочасним досягненням

банків, а й стратегією їхнього розвитку. На думку економістів, зменшення рівня

фінансової стійкості банку можуть впливати наступні фактори: зниження якості

банківських активів; втрата довіри з боку вкладників; зниження ліквідності;

складнощі із залученням нових  інвестицій, зумовлені кризовими явищами на

європейських фінансових ринках та зниженням кредитних рейтингів значної

частини українських банків [3, с. 29-30].

За результатами теоретичного дослідження слід зробити висновок, що

поняття надійності та ліквідності мають досить складне теоретичне

обґрунтування та в умовах економічної кризи потребують подальшого розвитку

та вивчення з урахуванням зовнішних та внутрішних факторів впливу, що

сприятиме підвищенню прибутковості банку, контролю ліквідності на

достатньому рівні.
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ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Фінансовий стан – найважливіша характеристика економічної діяльності

сільськогосподарського підприємства. Тому надзвичайно актуальним є

проведення якісного аналізу фінансового стану аграрних підприємств, із

всебічною оцінкою ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості,

рентабельності та факторів, що зумовлюють зміну рівня даних показників.

Метою оцінки фінансового стану є пошук резервів підвищення

рентабельності сільськогосподарського виробництва і зміцнення комерційного

розрахунку як основи стабільної роботи підприємства, його економічного розвитку

і виконання ним зобов’язань перед бюджетом, банком та іншими установами [1].

Основними завданнями оцінки фінансового стану сільськогосподарського

підприємства є [2]:

- визначення рентабельності та фінансової стійкості;

- вивчення ефективності використання майна, забезпечення виробничого

процесу власними оборотними коштами;

- визначення ефективності використання фінансових ресурсів;

- об’єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності, платоспроможності та

фінансової стабільності;

- оцінка становища суб’єкта господарювання на товарному і фінансовому

ринках та кількісна оцінка його конкурентоспроможності.

Алгоритм оцінки фінансового стану включає збір та обробку необхідної

інформації, розрахунок показників зміни статей фінансових звітів, розрахунок

фінансових коефіцієнтів, порівняльний аналіз значень фінансових коефіцієнтів з

нормативами, аналіз змін фінансових коефіцієнтів (виявлення тенденцій
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погіршення або поліпшення), підготовка висновку про фінансовий стан

підприємства.

Система показників оцінювання фінансово-господарської діяльності

підприємства може бути умовно поділена на 4 групи: показники фінансової

стійкості, ліквідності, ділової активності та рентабельності.

За своїм змістом і завданням аналіз господарської діяльності

сільськогосподарських підприємств майже не відрізняється від аналізу в інших

галузях національної економіки, проте він має деякі особливості в методиці його

проведення, які обумовлені специфікою цієї галузі виробництва [3]:

1) урахування впливу природно-кліматичних умов на результати

сільськогосподарського виробництва;

2) оцінка сезонного характеру сільськогосподарського виробництва;

3) урахування значної тривалості виробничого циклу;

4) оцінка якості земельних угідь сільськогосподарського підприємства;

5) відмінність від інших галузей виробництва в тому, що частина готової

продукції використовується у власному господарстві;

6) розрахунок специфічних показників, що характеризують діяльність

підприємства (врожайність, продуктивність худоби, жирність молока та ін.);

7) урахування місцезнаходження господарства, що характеризується

віддаленістю від районних і обласних центрів, автомобільних і залізничних

шляхів, підприємств – переробників сільськогосподарської продукції.

Здійснення якісного аналізу фінансового стану дає відповіді на питання,

що пов’язані з вирішенням проблем підвищення ефективності діяльності та

забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства

на ринку.
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МЕТОДИ ПЛАНУВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ
ПІДПРИЄМСТВ

Функціонування підприємства, виготовлення продукції, надання послуг,

виконання робіт неможливе без оборотних активів підприємства. Для

сільськогосподарських підприємств питання організації й ефективного

використання оборотних активів є дуже актуальним, оскільки у складі активів

аграрного підприємства оборотний капітал займає значну частку.

Пріоритетним напрямом вдосконалення процесів формування оборотних

активів сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах господарювання

є відновлення їх нормування, як одного із дієвих чинників ефективного

управління виробничим потенціалом підприємств.

Потреба в оборотних активах визначається шляхом їх нормування, що

передбачає встановлення оптимальної величини оборотних активів, необхідних

для організації і здійснення нормальної господарської діяльності підприємства.

Недостатність джерел формування оборотних коштів призводить до

недофінансування  виробничо-комерційної діяльності та до фінансових

ускладнень. Наявність зайвих джерел оборотних коштів на підприємстві сприяє

створенню наднормативних запасів товарно-матеріальних цінностей,

відволіканню оборотних коштів з господарського обороту, зниженню

відповідальності за цільове й раціональне використання як власних, так і

позичених коштів [1].

Величина необхідних оборотних активів залежить від обсягу виробництва

(продажів), рівня цін на споживані матеріальні ресурси, швидкості їх обороту,

структури витрат на виробництво, тривалості виробничого циклу, форм

безготівкових грошових розрахунків і т.ін.
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Узагальнюючи літературу [2, 3, 4], присвячену вирішенню питання

планування оборотних активів підприємства, встановлено, що планування

оборотними активами здійснюється наступними методами: методом прямого

розрахунку, аналітичним методом, коефіцієнтним методом, методом суми

строків оборотності, методом кореляційно-регресійного аналізу.

Найбільш точним є прямий метод, проте його доцільно використовувати

при створенні нового підприємства, а при наявності достатньої інформації з

минулих періодів та впевненості, що в планованому періоді не передбачаються

суттєві зміни, більш вигідним буде використовувати аналітичний метод, що

неважкий у розрахунках та менш затратний.

Використання методу кореляційно-регресійного аналізу дозволяє

визначити планову величину оборотних активів за допомогою рівняння

регресії, що встановлює зв'язок між шуканою плановою величиною й

факторами, які її визначають. Незаперечним достоїнством даного методу є

простота розрахунків планової величини поточних активів. Крім того, даний

метод дозволяє враховувати вплив не одного, а цілого ряду факторів, що

природно підвищує цінність розрахунків.

Використання того або іншого методу планування оборотних активів

залежить від таких чинників, як доступність порівняльних даних попередніх

періодів, трудомісткість розрахунків, специфіка бізнесу.
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МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ
УМОВАХ

На сучасному етапі розвитку економіки підприємства витрати є

важливим аспектом його економічної стійкості, конкурентоспроможності та

ефективності виробництва. Підтримка оптимального рівня витрат є основною

умовою його виживання й розвитку. Управління витратами – найважливіший

інструмент досягнення підприємством високого економічного результату.

В управлінні витратами використовують різноманітні методи

управління, а саме: директ-костинг (direct-costing), стандарт-кост (standard-cost),

таргет-костинг (target-costing), абзорпшен-костинг (absorption-costing), кайзен-

костинг (kaizen-costing), СVР-аналіз, бенчмаркінг витрат, LСС-аналіз тощо.

Кожен із методів має свої цілі для управління витратами, особливу сферу

застосування, специфічні задачі, що ставляться в конкретному випадку та

інструменти для виконання даних задач [1].

Так, метод директ-костинг (direct-costing) - це метод калькуляції

собівартості продукції, при якому всі витрати розділяються на постійні і змінні,

і лише змінні витрати відносяться на собівартість продукції. Постійна частина

загальновиробничих витрат відноситься до витрат періоду разом з витратами на

збут і адміністрування.

Метод стандарт-кост (standard-cost) – система оперативного управління і

контролю за ходом виробничого процесу і витратами на виробництво, а також

система аналізу причин, через яких утворилася різниця між стандартною і

фактичною собівартістю продукції і виручкою від її реалізації. Принципи цієї

системи є універсальними, і тому їх застосування доцільне при будь-якому

методі обліку витрат на виробництво і калькуляції собівартості продукції.
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Метод таргет-костинг (target-costing) - застосовується на етапі

проектування нового виробу або модернізації продукції, яка досягла за етапами

життєвого циклу стадії старіння. В основі ідеї таргет-костингу лежить поняття

цільової собівартості і така формула її розрахунку: Собівартість = Ціна –

Прибуток. Так собівартість розглядається не як заздалегідь розрахований по

нормативам показник, а як величина, до якої повинна прагнути підприємство,

щоб запропонувати ринку конкурентний продукт.

Метод абзорпшен-костинг (absorption-costing) - полягає в калькуляції

собівартості продукції з розподілом всіх виробничих витрат між реалізованою

продукцією і залишками продукції на складі. Передбачається, що в розрахунку

собівартості беруть участь прямі матеріальні витрати, пряма праця,

загальновиробничі витрати, а до витрат періоду відносяться

загальногосподарські витрати.

Метод кайзен-костинг (kaizen-costing) - застосовується для досягнення

цільової собівартості, полягає в постійному вдосконаленні якості процесів на

всьому підприємстві за участі всіх його працівників, що дає можливість

зменшити непродуктивні витрати. Перевагою цього метода є те, що він

забезпечує постійне зменшення витрат і утримання їх на заданому рівні, а

основним недоліком є необхідність мотивації працівників і корпоративної

культури, що підтримує залучення персоналу в діяльність підприємства [2].

Отже, сучасні методи управління витратами характеризуються

різноманітністю, наявністю декількох методик використання окремого методу

як у межах підприємства, так і галузі. Система управління витратами відіграє

ключову роль як в обґрунтуванні управлінських рішень під впливом

зовнішнього економічного середовища, так і в налагодженні ефективного

внутрішньогосподарського управління та створенні ефективного механізму

планування, контролю і аналізу витрат.
Список літератури:

1. Попов О. Управління витратами / О. Попов // Економічна енциклопедія: У 3-х
томах. Т.3. – К. : Видавничий центр „Академія”, 2002. – 952 с.

2. Савчук В. Direct Costing или полная себестоимость?/ В. Савчук, И. Троян
//Финансовый директор.-2004.-№6. – С. 4-9.



99

Ліпський В.О., ст. гр. ЕФ-14-С
Науковий керівник:

к. е. н., доц. каф. ЕАіФ Герасимова І. Ю.
(Державний ВНЗ «Національний гірничий

університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Фінансова діяльність підприємства – це діяльність, спрямована на

забезпечення підприємства фінансовими ресурсами, досягнення ним

визначених цілей економічного і соціального розвитку. В організаційній та

управлінській роботі підприємств фінансова діяльність займає особливе місце.

Від неї багато в чому залежить своєчасність та повнота фінансового

забезпечення виробничо-господарської діяльності та розвитку підприємства,

виконання фінансових зобов'язань перед державою, іншими суб'єктами

господарювання та найманими працівниками. Тому вдосконалення фінансових

ресурсів є одним з найголовніших чинників підвищення ефективності

виробничо-господарської діяльності підприємства.

Фінансова діяльність підприємства спрямована на вирішення таких

основних завдань, як: забезпечення фінансовими ресурсами поточної

операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємства; пошук

резервів збільшення доходів, прибутків і рентабельності підприємства;

забезпечення виконання фінансових зобов’язань перед діловими партнерами,

бюджетом і цільовими фондами; фінансове забезпечення виробничого і

соціального розвитку підприємства; контроль за ефективним розподілом і

цільовим використанням фінансових ресурсів.

Основними кроками у вирішенні цих питань є: підвищення точності

прогнозування фінансових ресурсів, пошук та використання альтернативних

джерел ліквідності, підвищення ефективності використання вільних коштів,

збільшення частки саме власних фінансових ресурсів, пошук резервів

прискорення оборотності грошових активів [1].
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Головним інструментом в забезпеченні вирішення поставлених завдань є

оцінка фінансового стану підприємства. Фінансовий стан підприємства треба

систематично й усебічне оцінювати з використанням різних методів, прийомів

та методик аналізу. Це уможливить критичну оцінку фінансових результатів

діяльності підприємства, дасть змогу визначити "больові точки" у фінансовій

діяльності та способи ефективнішого використання фінансових ресурсів, їх

раціонального розміщення.

Отже, для підвищення ефективності фінансової діяльності підприємства

необхідно [2]:

1) забезпечити збалансоване управління ліквідністю, доходністю та

ризиком, враховуючи, що чим вище частка високоліквідних активів в балансі,

тим вища доходність суб’єкта господарювання і менший ризик втрати

платоспроможності;

2) забезпечити розрахунок резервів підвищення рентабельності;

3) здійснювати комплекс заходів з поліпшення збуту

продукції, підвищення конкурентоспроможності підприємства щодо

асортименту, цін та якості пропонованої продукції;

4) забезпечити ефективне управління капіталом;

5) здійснювати управлінські рішення і дії, які повинні бути засновані на

точних розрахунках, глибокому й всебічному економічному аналізі, бути

науково обґрунтованими, мотивованими, оптимальними;

6) виробляти стратегію й тактику розвитку підприємства, улаштовувати

плани й управлінські рішення, здійснювати контроль за їхнім виконанням;

7) оцінювати результати діяльності підприємства, його підрозділів і

працівників.
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ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ПРИ
УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств,

підвищення їх конкурентоспроможності, темпи їх розвитку значною мірою

визначаються рівнем управління фінансовими ресурсами. Тому одним із

найважливіших напрямків фінансової політики цих підприємств на сучасному

етапі є формування стратегії формування фінансових ресурсів, яка повинна

бути спрямована на забезпечення зростання прибутку, мінімізацію фінансових

ризиків, забезпечення необхідної ліквідності.

Вихідним елементом фінансового менеджменту є планування та

прогнозування, які дають змогу обґрунтувати потребу підприємства в капіталі,

окреслити напрями його використання і вирахувати можливу ефективність

капіталовкладень.

Ефективне фінансове планування передбачає розробку системи

прогнозних документів стратегічного та оперативного характеру, що включає

цільові взаємопов’язані й взаємообумовлені кількісні та якісні параметри зміни

фінансових потоків підприємства, а також часові та ресурсні обмеження, що

забезпечують ці зміни [1].

У процесі фінансового планування найчастіше використовують такі

методи планування, як нормативний, розрахунково-аналітичний, балансовий,

метод оптимізації планових завдань, економіко-математичне моделювання,

метод експертних оцінок, коефіцієнтів і програмно-цільовий метод [2, 3].

Перераховані методи фінансового планування не є вичерпними.

Оскільки діяльність сільськогосподарських підприємств є досить

ризиковою і її результати залежать від цілого ряду зовнішніх нерегульованих
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факторів, вважається за доцільне здійснювати планування показників

формування та використання фінансових ресурсів й їх прибутковості за

методом імітаційного моделювання. При цьому, важливо поєднати аналіз

чутливості обраних параметрів до змін зовнішнього та внутрішнього

середовища з методом сценаріїв, що дозволить змоделювати найбільш реальну

ситуацію щодо формування і використання фінансових ресурсів згідно з

потребами підприємства. В економічному моделюванні таку стохастичну

імітацію називають методом Монте-Карло [4].

Використовуючи можливості ППП Excel у процесі моделювання,

здійснюється генерація випадкових чисел з певним законом розподілу за

допомогою вбудованих функцій або спеціального доповнення «Пакет аналізу».

При такому плануванні попередньо слід визначитися із вихідними та

результативними показниками експерименту і їх взаємозв`язком. Найбільш

прогнозованими, завдяки вираженим тенденціям, є розмір власного капіталу,

вартість необоротних активів, обсяги виробничих запасів і загальних

фінансових ресурсів. Беручи до уваги закономірні їх зв`язки, можна з високим

ступенем точності спрогнозувати вартість поточних фінансових ресурсів,

чистий доход підприємства та рівень рентабельності його активів [4].

Отримані в результаті імітації дані дають змогу відобразити можливість

перебігу подій за трьома сценаріями: песимістичним, оптимістичним і

найбільш імовірним, що дозволяє вчасно скористатися сприятливою ситуацією

або оперативно прореагувати на негативні тенденції.
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ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
ПІДПРИЄМСТВА

Капітал підприємства характеризує загальну вартість засобів у грошовій,

матеріальній і нематеріальній формах, які інвестуються у формування його

активів.

Розглядаючи економічну сутність капіталу підприємства, слід зазначити

такі його характеристики, як:

− капітал підприємства є основним фактором виробництва;

− капітал характеризує фінансові ресурси підприємства, які забезпечують

дохід;

− капітал є головним джерелом формування добробуту його власників;

− капітал підприємства є головним виміром його ринкової вартості;

− динаміка капіталу підприємства є важливим барометром рівня

ефективності його господарської діяльності[1].

Розробка політики формування власних фінансових ресурсів

підприємства здійснюється за такими основними етапами:

1.Аналіз формування власних фінансових ресурсів підприємства у

попередньому періоді.

2. Визначення загальної потреби у власних фінансових ресурсах.

3. Оцінка вартості залучення власного капіталу з різних джерел.

4.Забезпечення максимального обсягу залучення власних фінансових

ресурсів за рахунок внутрішніх джерел.

5.Забезпечення необхідного обсягу залучення власних фінансових

ресурсів із зовнішніх джерел.



104

6. Оптимізація співвідношення внутрішніх і зовнішніх джерел

формування власних фінансових ресурсів [2].

Процес оптимізації структури капіталу, на нашу думку, необхідно

здійснювати  в такій послідовності.

1. Аналіз складу капіталу в динаміці за декілька  періодів (кварталів,

років), а також тенденцій зміни його структури. У процесі аналітичної роботи

розглядають такі параметри, як коефіцієнти фінансової незалежності,

заборгованості, фінансування, співвідношення між довгостроковими і

короткостроковими зобов’язаннями та ін. Далі  вивчають  показники

оборотності і прибутковості власного та позикового капіталу.

2. Оцінка основних факторів, що визначають структуру капіталу. До них

відносяться:

– галузеві особливості господарської та фінансової діяльності;

– стадії життєвого циклу підприємства;

– кон’юнктура товарного і фінансового ринків;

– рівень прибутковості поточної(операційної) діяльності;

– податкове навантаження на підприємство;

– ступінь концентрації акціонерного капіталу(прагнення первинних

власників  зберегти контрольний пакет акцій) та ін.

3. Оптимізація  структури капіталу за критерієм максимізації рівня

фінансової рентабельності(з використанням механізму фінансового

левериджу). Розрахунок оптимальноїструктури капіталу рекомендують

проводити на базі багатоваріантного розрахунку.

Список літератури:

1. Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства: М.Я.Коробов / Підручник.-К.
:Либідь, 2005. – 345 с.

2. Миргородская Е.О. Глобальный финансовый  капитал : монография / Е.О.
Миргородская. – М. : Магистръ, 2007. – 287 с.

3. Алексеєнко Л.М. Ринок фінансового  капіталу:  становлення,  проблеми,  перспективи
розвитку:  монографія/ Л.М.  Алексеєнко. – К. : «Максимум»;  Тернопіль:
Економічна  думка, 2004. – 424 с.
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ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗИ

В сучасних умовах господарювання, враховуючи спадок в сенсі

зношеності основних фондів, дорожнечу та нестачу позикових коштів, але

зважаючи на високий інтелектуальний потенціал населення України, можна

визначити, що ключовим чинником розвитку економіки для України являються

інтелектуальні ресурси (інтелектуальний капітал). Інтелектуальні ресурси є

базисом інноваційної моделі розвитку  країни, що обґрунтовано як значним

впливом науково-технічного прогресу на функціонування національної

економіки, так і істотним обмеженням різного виду ресурсів. Розвиток науково-

технологічної сфери є, в свою чергу, базою для поглиблення участі країни у

відповідних структурах єдиного економічного простору.

Курс національної економіки на інноваційний шлях розвитку зіткнувся з

серйозними труднощами з фінансуванням цього процесу. Впровадження даного

курсу потребує значних капіталовкладень. Забезпечення інноваційного

розвитку країни характеризується джерелами фінансування наукових розробок

та інноваційної діяльності суб’єктів господарювання (табл.1).

Аналіз даних таблиці 1 показує, що зростає питома вага фінансування

інноваційної діяльності за рахунок власних коштів (з 54.9% у 2010 році до

72.9% у 2013 році) і за рахунок коштів місцевих бюджетів(з 0.1% у 2010 році до

1.6% у 2013 році). В той же час суттєво знижується питома вага фінансування

інноваційної діяльності за рахунок коштів іноземних інвесторів в загальному

обсязі фінансування (з 30.0% у 2010 році до 13.2% у 2013 році).
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Таблиця 1

Розподіл фінансування інноваційної діяльності в промисловості [1].

Розрахунок тільки на власні кошти суб’єктів господарювання при

фінансуванні наукових розробок зменшує темпи інноваційного розвитку.

Навантаження на бюджет в умовах кризи і нестабільної ситуації на сході

країни необхідно корегувати, тому необхідно більше приділяти уваги іншим

джерелам фінансування.

Список літератури:

1.Статистичний щорічник України за 2014 рік. Державна служба статистики України.
За ред.. О.Г.Осауленка.- Київ. -2013.-534с.

2010 2011 2012 2013

Усьог
омлн.
грн

Питом
а

вага,%

Усього
млн.
грн

Пито
ма

вага,
%

Усьогом
лн.
грн

Питома
вага,%

Усього
млн.
грн

Питома
вага,%

Обсяг фінансу-
вання іннова-
ційної діяльності
за джерелами
фінансування,
всього

8045.5 100 14333.9 100 11480.6 100 9562.6 100

в тому числі за
рахунок
держбюджету 87.0 1.1 149.2 1.0 224.2 2.0 24.7 0.3

місцевих бюджетів 5.7 0.1 12.3 0.1 17.6 0.1 157.7 1.6

власних коштів 4775.2 59.4 7585.5 52.9 7335.9 63.9 6973.4 72.9

коштів
вітчизняних
інвесторів

31.0 0.4 45.4 0.3 154.5 1.3 123.7 1.3

коштів іноземних
інвесторів

2411.4 30.0 56.9 0.4 994.8 8.7 1253.2 13.2

інших джерел 735.2 9.0 6484.6 45.3 2753.6 24.0 1029.9 10.7
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ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КРИЗИ

Сільське господарство для України завжди було однією із пріоритетних

сфер як зовнішньоекономічного, так і внутрішньоекономічного розвитку

країни, адже питання організації виробництва й підтримки продовольчого

забезпечення для окремої держави актуальні в усі часи. Однак, на сьогодні,

маючи величезні ресурси, агропромисловий комплекс України знаходиться все

ще в кризовому стані. Із усього працездатного населення країни лише 13 %

зайняті у сільському господарстві, а відсталість техніко-технологічної бази

призводить до того, що втрати врожаю досягають 25 – 30 %, рівень витрат у

декілька разів перевищує аналогічний показник у Європі та США.

Незважаючи на те, що за результатами 2014 р. АПК України був єдиною

галуззю, яка показала тенденцію зростання (обсяг сільгоспвиробництва зріс на

5 %, аграрний сектор став лідером експорту товарів, послуг (більше 30%

вітчизняного експорту), функціонування сільського господарства, слідом за

іншими галузями економіки, стає нерентабельним. Так, за 9 місяців 2014 р.

великі та середні аграрні компанії задекларували збитків майже на 620 млн.

грн., а середня рентабельність за результатами сезону виявилась негативною –

мінус 7,4 %. У сьогоднішніх умовах економічної кризи більшість підприємств

змушені припинити своє існування. Причиною цього є подорожчання

матеріально-технічних ресурсів, регуляторні бар’єри і відсутність фінансування

та державної підтримки. В умовах стрімкого зниження доходності підприємств

виникає необхідність посилення комплексного динамічного аналізу результатів

роботи сільгосппідприємств, а питання удосконалення методів його проведення

та виявлення шляхів підвищення рентабельності є досить актуальним. Динаміка

рівня рентабельності діяльності аграрних підприємств наведена у таблиці 1.
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Таблиця 1

Рівень рентабельності1 (збитковості) діяльності сільськогосподарських
підприємств України за 2010-2013 р., %

Роки

сільськогос
подарські

підприємст
ва

У тому числі

недержа
вні

з них

господарські
товариства приватні

виробничі
кооперати

ви
інші держав

ні

2010 20,7 21,2 19,7 27,5 12,1 21,0 0,8
2011 26,4 26,9 25,9 33,5 15,5 21,0 2,8
2012 20,2 20,5 19,4 25,4 7,1 22,8 0,3
2013 11,5 11,6 11,0 14,3 3,6 14,5 0,1

1цей показник не враховує бюджетні дотації та суми держпідтримки. Джерело: [1]

Як видно із таблиці, фінансові результати аграрного комплексу у 2013 р. в два

рази гірші, ніж роком раніше. За підсумками 2013 р. рентабельна робота

спостерігалась у 66,9 % сільгосппідприємств, тоді як у 2012 р. прибутковими

були 74,6 %. Понад 50 % аграріїв вказали на зниження рентабельності по

кожній з основних культур в 2013 р. Зважаючи на стан агросектору, на даному

етапі розвитку галузі необхідне впровадження нових рішень, нових технологій

і техніки, економічно доцільних і ефективних. Одним із таких напрямів

новацій, який здатний значно підвищити продуктивність і рентабельність

сільського господарства, може стати впровадження супутникових

навігаційних систем в процес управління сільськогосподарськими машинами

[2] Системи паралельного водіння дозволили б більш ефективно

використовувати нову широкозахватну техніку, проводити нічні польові

роботи і у свою чергу звести до мінімуму «людський фактор», коли від уміння

і можливостей механізатора залежить врожайність. Значне скорочення витрат

на посівний матеріал, добрива, паливо та інші засоби виробництва,

впровадження нових технологій та багато інших факторів можуть сприяти

підвищенню продуктивності праці і в результаті призвести до зростання

ефективності, рентабельності діяльності сільськогосподарських підприємств.
Список літератури:

1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]: режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua/

2. Перспективы развития сельского хозяйства Украины [Електронний ресурс]:
режим доступу: http://gorod.dp.ua/news/84216
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

На даному етапі розвитку української економіки ключовою проблемою

багатьох підприємств є неефективне управління фінансовими результатами

діяльності підприємства. Систематично аналізуючи фінансовий стан

підприємства, можна встановити напрямизміни фінансових результатів

діяльності, контролювати співвідношення рівня фінансових показників фірми і

її конкурентів як з метою довгострокового планування розвитку, так і для

прийняття рішень у поточному періоді.

Вирішення проблеми управління фінансовими результатами діяльності

підприємства посідає провідне місце серед сучасних досліджень вчених-

економістів. Незважаючи на здобутки сучасної наукової думки, виникає

потреба у подальших дослідженнях з питань удосконалення політики

управління фінансовими результатами підприємства. Зокрема, необхідно

дослідити шляхи максимізації прибутку та визначити оптимальні стратегічні

напрямки управління фінансовими результатами на підприємстві.

Відповідно, метою даного дослідження є виявлення основних напрямів

удосконалення теоретичних підходів та розробка практичних рекомендацій

щодо підвищення ефективності управління фінансовими результатами

діяльності підприємства.

Під фінансовим результатом господарської діяльності підприємства

розуміють його операційну, інвестиційну, фінансову діяльність, що є основним

критерієм для узгодження структури та обсягу виробництва продукції, програм

оптимізації витрат, обґрунтування раціональності впровадження інвестиційних

проектів, здійснення фінансових вкладень [1]. Тобто, фінансовий результат – це
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економічний підсумок виробничої діяльності господарських суб’єктів,

виражений у вартісній(грошовій) формі.

Розробка системи управління фінансовою діяльністю має комплексний

характер. Управлінські рішення мають бути взаємопов’язані між собою, що

забезпечить систематичність та ефективність управління фінансовими

результатами діяльності підприємства. Тому, висока рухливістьвнутрішніх

процесів на підприємстві, а також зовнішніх умов фінансової діяльності

потребує швидкості та зручності у прийнятті рішень, що створює можливості

для своєчасного реагування на зміни умов господарювання.

Результат фінансової діяльності підприємства характеризується рівнем

забезпечення фінансових ресурсів, що необхідні для нормальної діяльності

фірми, раціональністю їх розміщення і використанням у фінансових

взаємовідносинах з іншими суб’єктами господарювання. Для забезпечення

підвищення ефективного управління фінансовими результатами діяльності

фірми необхідно: удосконалити інформаційне забезпечення підприємства та

зробити глибокий аналіз і оцінку результативних показників, тобто дослідити

усі напрямки управління фінансовими ресурсами підприємства за допомогою

збору інформації з достовірних джерел, які допоможуть надати раціональну

оцінку поточного стану підприємства;впровадити дієвий механізм управління

витратами в кожному підрозділі підприємства;нарощувати обсяг інвестицій в

основний капітал;розробити фінансову стратегію нарощування власних

фінансових ресурсів шляхом здійснення операцій із залученими та позиченими

коштами.

Впровадження удосконалених теоретичних підходів та практичних

рекомендацій щодо управління фінансовими результатами діяльності

підприємства дозволить підвищити рівень фінансового стану підприємства,

стабільне функціонування та динамічний розвиток.
Список літератури:
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
НА ОСНОВІ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ

Сучасні тенденції розвитку банківських установ свідчать про необхідність

постійного вдосконалення процесів управління як активами та пасивами банків,

так і самим процесом управління як організаційного процесу. Останнім часом

банки все частіше вдаються до суттєвої диверсифікації своєї діяльності з метою

зменшення впливу фінансових ризиків на результати своєї діяльності. В цьому

аспекті більш докладного дослідження потребують процеси надання

банківських послуг та продажу банківських продуктів.

Процесами удосконалення системи управління банківськими установами

приділяли увагу багато вітчизняних та закордонних вчених, однак й на тепер

залишаються невирішеними питання детальної структуризації процесів надання

банківських послуг та взаємовідносин між банком та клієнтом.

Відповідно метою даного дослідження є удосконалення методичних

підходів до організації процесу управління активами та пасивами банківських

установ на основі процесного підходу, що дозволить виявити точки виникнення

ризиків, доходів та витрат.

Термін "моделювання бізнес-процесів" був введений у науковий обіг у

1960-ті роки в галузі інженерних систем. Ідея полягала у тому, що методи для

отримання більш глибокого розуміння фізичних систем управління можуть

бути використані аналогічним чином для бізнес-процесів. У 1990-х років термін

"процес" набув нової парадигми.

Нові методики, такі як реорганізація бізнес-процесів, впровадження

інноваційних бізнес-процесів, управління бізнес-процесами, комплексне бізнес-

планування спрямовані на вдосконалення процесів у всіх традиційних

функціях, які утворюють компанію. Близько 1995 р. були представлені перші
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програмні візуально-орієнтовані інструменти для моделювання і впровадження

бізнес-процесів.

Бізнес-процес - це логічний, послідовний, взаємозалежний набір заходів,

що залучає ресурси виробника, створює цінність і   видає результат

споживачеві. Серед основних причин, що спонукують організацію

оптимізувати бізнес-процес, можна виділити необхідність зниження витрат або

тривалості виробничого циклу, вимоги, пропоновані споживачами й державою,

впровадження програм керування якістю, злиття компаній, внутрішньо

організаційні протиріччя й ін.

Моделювання бізнес-процесів (Business process modeling - BPM) - це

формалізований, виконаний за певними правилами опис послідовності дій

фахівців у формі логічних блок-схем, що визначають вибір подальших дій,

виходячи з ситуації. Такий підхід дозволяє не тільки визначити, як компанія

працює в цілому, як взаємодіє із зовнішніми організаціями, замовниками й

постачальниками, але і як організована діяльність на кожному робочому місці.

У банківських установах принциповим є питання формування мап бізнес-

процесів на базі процесного аналізу та функційно-вартісного аналізу. Такий

підхід повинен містити: а) побудову докладної маршрутної мапи бізнес-

процесів, які пов’язані з наданням банківської послуги або продукту; б)

формування фукнційно-вартісної діаграми для виявлення вузьких місць та

резервів скорочення витрат та зниження ризиків; в) формування мапи розподілу

ризиків, доходів та витрат по окремих процесах, що у сукупності дозволить

виявити напрями подальшої оптимізації діяльності банку на фінансовому

ринку.

Таким чином, можна стверджувати, що використання процесного підходу

при управлінні банківською діяльністю слід розглядати як ефективний

інструмент управління витратами та ризиком, а також інструмент

прогнозування можливості розвитку окремих банківських послуг та продуктів

за рахунок удосконалення (прискорення, здешевлення) окремих банківських

операцій.
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ПЛАНУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

Основним механізмом управління використання власного капіталу

підприємства становить його планування. Планування використання власного

капіталу підприємства являє собою процес розробки системи планів і планових

показників щодо його розподілу в найбільш ефективних напрямках

майбутнього використання.

Планування базується на використанні трьох основних системах:

1. Прогнозування використання власного капіталу.

2. Поточне планування використання власного капіталу.

3. Оперативне планування використання власного капіталу.

Системи планування використання власного капіталу та форми реалізації

його результатів на підприємстві можна зобразити в табл. 1.

Таблиця№ 1
Системи планування

використання капіталу
Форми реалізації результатів планування

використання капіталу
Період

планування

1. Прогнозування
використання власного
капіталу

Розробка стратегії використання капіталу і
фінансової політики по основним аспектам її
реалізації

До 3-х

років

2. Поточне планування
використання власного
капіталу

Розробка поточних фінансових планів по
окремим аспектам використання капіталу 1 рік

3. Оперативне планування
використання власного
капіталу

Розробка доведення до виконавців бюджетів,
платіжних календарів і інших форм
оперативних планових завдань

Місяць,

квартал

Всі системи перебувають у взаємозв'язку і реалізуються у певній

послідовності. Первісним вихідним етапом цього планування є прогнозування

основних напрямків і цільових параметрів використання власного капіталу

шляхом розробки загальної стратегії цього використання на підприємстві, яка

покликана визначати завдання і параметри поточного планування. У свою
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чергу, поточне планування використання власного капіталу створює основу для

розробки і доведення до безпосередніх виконавців оперативних бюджетів по

всіх основних аспектах використання власного капіталу підприємства. [1]

Зміст кожної з систем планування використання властного капіталу

підприємства, на нашу думку, можливо розглянути, як:

1. Систему прогнозування використання власного капіталу, що є

найбільш складною серед розглянутих систем планування і вимагає для своєї

реалізації високої кваліфікації виконавців. На кожному підприємстві система

фінансового прогнозування в будь-якій сфері фінансової діяльності, у тому

числі і в сфері використання капіталу.

2. Систему поточного планування використання власного капіталу, яка

базується на розробленій стратегії і фінансовій політиці щодо окремих аспектів

цього використання. Це планування полягає в розробці конкретних видів

поточних фінансових планів, що включають всі основні планові показники

використання капіталу.

3. Систему оперативного планування використання власного капіталу, що

полягає в розробці комплексу короткострокових планових завдань по

забезпеченню основних напрямків цього використання в господарській

діяльності підприємства. Формою цього фінансового плану є бюджет.

Бюджет являє собою фінансовий план короткострокового періоду, що

розробляється зазвичай в рамках до одного року, що відображає витрати і

надходження фінансових коштів в процесі здійснення конкретних видів

господарської діяльності. [2]

Список літератури:

1. Бланк І.А. Управління використанням капіталу / І.А.Бланк - К.: Ника-Центр, 2008. –
510 с.

2. Кірейцев Г.Г Фінансовий менеджмент / Г.Г.Кірейцев– Житомир: Центр навч. л-ри,
2001. – С.86-65.



115

Рябченко Я.В. ст.гр.М-ФК-14
Науковий керівник:

к.т.н.,доц. каф. ЕАіФ Штефан Н.М.
(Державний ВНЗ «Національний гірничий

університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА НА БАЗІ
ОПТИМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ

Розвиток ринкових відносин супроводжується підвищенням ролі

прибутку як фактору забезпечення фінансування подальшої діяльності

підприємства.

Від механізму розподілу прибутку залежить можливість  забезпечення

самофінансування підприємства, а значить і темпи  його розвитку.

Необхідно враховувати і той факт, що прибуток, як результат ефективної

діяльності підприємства  впливає на підвищення вартості активів

підприємства.

В бізнесі завжди є питання, що вагоміше: велика балансова вартість

активів чи їх здатність генерувати позитивний  грошовий потік підприємства?

В цьому сенсі чистий прибуток можна розглядати, по-перше, як результат

грошових надходжень і видатків підприємства, іншими словами, як результат

здатності підприємства генерувати позитивний  грошовий потік. По-друге,

після реінвестування частини прибутку в активи підприємства, чистий

прибуток підприємства можна розглядати як чинник, який впливає на вартість

активів підприємства.

Існує два підходи  щодо впливу розподілу чистого прибутку на вартість

підприємства.

Прихильники  першого підходу доказують, що сплата дивідендів не

впливає на підвищення доходності акцій і збільшення вартості підприємства і

тому сплачувати дивіденди необхідно по залишковому принципу тільки після

того, як профінансовані всі існуючі інвестиційні проекти, ефективність яких

обґрунтована. Це показує так званий парадокс основоположників даного
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підходу Ф.Модільяні та М.Міллера [1], доказаний за допомогою математичних

формул.

Прихильники другого підходу щодо впливу розподілу прибутку на вартість

капіталу фірми і на забезпечення добробуту власників (основоположник

М.Гордон) [2] стверджують, що  вартість акцій (Ва) залежить від виплати

дивідендів.

Для власників підприємства кінцевими інтересами є збільшення ринкової

вартості підприємства та максимізація поточних доходів, тому сума приросту

курсової ціни акцій та отриманих поточних дивідендів – це та величина, яку

власники підприємства намагаються максимізувати.

Визначення  співвідношення між спрямуванням чистого прибутку

підприємства на сплату дивідендів чи на реінвестування в активи підприємства,

яке забезпечить максимальне зростання добробуту власників підприємства є

визначальним етапом політики подальшого розвитку підприємства.

Реінвестування чистого прибутку в активи підприємства (точніше в

основні фонди з малим коефіцієнтом зносу) дозволить зменшити коефіцієнт

зносу основних фондів та  досягнути синергетичного ефекту, не тільки

підвищуючи вартість активів, а й підвищувати їх здатність генерувати

грошовий потік.

Таким чином, всебічний аналіз процесу розподілу чистого прибутку,

визначення питомої ваги чистого прибутку, спрямованого на реінвестування та

частини чистого прибутку, спрямованого на виплату дивідендів, є актуальним і

своєчасним.
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ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ
ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

На сучасному етапі, формування та ефективне використання фінансових

ресурсів є одним із найважливіших чинників, який визначає ефективність

діяльності підприємства, його фінансову стабільність та

конкурентоспроможність. Пошук потенційних резервів фінансових ресурсів є

важливим завданням з боку керівництва суб’єкта господарювання для реалізації

поставлених виробничих програм та стратегічних напрямів розвитку.

Управління фінансовими ресурсами на рівні підприємства передбачає

оптимальне їх формування, правильний вибір напрямів фінансових потоків та

ефективне використання за цільовим призначенням.

Формування фінансових ресурсів можливе за рахунок власних, позичених

та залучених джерел. До власних джерел відносять: чистий прибуток,

амортизаційні відрахування, статутний капітал, страхові відшкодування,

кредити, отримані без вимоги повернення та ін. Джерелами формування

позичених фінансових ресурсів є банківські та комерційні кредити та інші

позичені кошти. До залучених фінансових ресурсів відносять: заборгованість за

авансами замовників, заборгованість по оплаті праці, заборгованість за

внесками до бюджетів різних рівнів, вільні кошти резервів [1].

До числа найважливіших показників, що характеризують джерела

формування фінансових ресурсів відносять величину, структуру і вартість усіх

джерел капіталу й окремих його складових [2].

Формування фінансових ресурсів за рахунок різних джерел дає

можливість підприємству адекватно реагувати на зміну потреб ринку,

розширювати асортимент продукції, нарощувати масштаби виробництва.
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У процесі формування фінансових ресурсів важливо дотримуватись

оптимального співвідношення між джерелами їх формування з метою

забезпечення нормальної фінансової стійкості підприємства.

Успішна діяльність кожного підприємства залежить від того, наскільки

успішно воно розпоряджається своїми ресурсами, і в умовах сучасного ринку,

ефективність будь-якого підприємства залежить не тільки від обсягу

використовуваних або залучених ресурсів, але в першу чергу від ефективності

використання цих ресурсів та ефективності взаємодії між ними.

Оцінку ефективності використання фінансових ресурсів підприємства

необхідно проводити за критеріями стійкості, платоспроможності та ділової

активності, які розглядаються через показники структури капіталу, ліквідності

та оборотності, що дає можливість кількісно оцінити вплив ефективності

використання фінансових ресурсів на рівень рентабельності та динаміку

розвитку підприємства [3].

Кожне підприємство повинне постійно шукати шляхи підвищення

ефективності використання фінансових ресурсів. Наявність у достатньому

обсязі фінансових ресурсів та їх ефективне використання передбачають вигідне

фінансове положення підприємства на ринку, платоспроможність, фінансову

стійкість, ліквідність та слугують основним показником

конкурентоспроможності підприємства.

Таким чином, формування та ефективне використання фінансових ресурсів

мають особливий вплив на розвиток підприємства. Належна наявність фінансових

ресурсів забезпечує виконання фінансових зобов’язань перед бюджетом, банками,

страховими та іншими організаціями. Підвищення ефективності використання

фінансових ресурсів є вагомим резервом покращення діяльності підприємств.
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СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ IPO В УКРАЇНІ

На  сьогоднішній  день  в  світі  одним  з головних джерел формування

коштів для корпорацій виступає IPO (публічне розміщення акцій). IPO (Initial

Public Offering)  являє  собою  складний  комплекс  організаційних,

юридичних  і фінансових  процедур,  в  якому  окрім  самої  компанії  та

потенційних  інвесторів  задіяні  безліч посередників.

За даними Ernst&Young, з 2005 року компанії з активами в Україні

залучили за кордоном через 22 IPO і 50 приватних розміщень 4,1 млрд. доларів,

у тому числі 61% – на Лондонській фондовій біржі, 21% – на Варшавській

фондовій біржі, 18 % – на Франкфуртській фондовій біржі. Для порівняння

обсяг російських та казахстанських IPO і приватних розміщень за цей період

був в 35 разів більше, при цьому на частку Лондонської фондової біржі припало

89% [5]. Успішне розміщення акцій українських підприємств обумовлене в

основному невисокою вартістю розміщення і більш гнучкими вимогами до

виходить на біржу емітенту. Першою  компанією,  яка  провела  IPO  на

західному  ринку,  стала  Ukrproduct  Group,  яка займається  випуском  і

торгівлею  молочної  продукції.  У  2005  році  ця  компанія  оголосила  про

продаж 27,2% своїх акцій на Alternative Investment Market (AIM) Лондонської

фондової біржі [2].

В 2011 році 6 українських компаній вийшли на Варшавську фондову

біржу (WSE): Coal Energy SA, KSG Agro, Агроліга, Ovostar Union, WESTA ISIC

и Milk Company. Лідером за кількістю угод у 2011 році був агропромисловий

сектор. Ця  тенденція спостерігалася і в наступних роках. Це пояснюється тим,

що привабливість акцій вітчизняних аграрних компаній пов'язана з прогнозами

про майбутне подорожчання продовольства в світі. Крім  аграрного  сектора
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перспективними  галузями  для  використання  IPO  сьогодні  є фармацевтична

промисловість, газова і нафтова промисловість, гірничнометалургійний

комплекс, енергетика та машинобудування [1].

Важливим  кроком  стало  те,  що  на  початку  травня  2011  WSE  почала

розрахунок  індексу акцій компаній з активами в Україні WIG-Ukrain.

Індикатор є першим фондовим індексом акцій українських компаній, що

торгуються поза межами фондового ринку країни[2]. Не виключена

ймовірність, що в майбутньому українські компанії почнуть розміщувати свої

акції на Шведській біржі (OMX), яка спеціалізується на розміщенні акцій

агропромислових компаній.

Крім  цього,  труднощі  використання  IPO  в  Україні  також  пов'язані  і

з  наявністю  у  цього процесу деяких негативних сторін: зазвичай проведення

IPO займає від одного року до декількох років,  наявність  ймовірності  втрати

конфіденційної  інформації  в  результаті  дотримання прозорості,  виникнення

ризику  втрати  контролю  над  компанією  (можливість  рейдерських

захоплень)  та  ін.  Всі  ці  труднощі  та  бар'єри  на  шляху  до  IPO  призводять

до  того,  що  сьогодні власники українських компаній не готові до виконання

вимог IPO.  Всі  ці  негативні  моменти  призводять  до  того,  що  сьогодні

дуже  мало  компаній використовують такий інструмент залучення фінансових

ресурсів як IPO, а серед тих компаній хто вже  усвідомив  перспективність

даного  процесу  він  ще  не  отримав  достатнього  практичного застосування і

популярності. Звичайно ж з часом ситуація змінюється і все  більше  компаній

усвідомлюють  необхідність  грати  за  правилами  сучасного  ринку.  Одним  з

таких  кроків  в  даному  напрямку  може  на  даний  момент  стати  внутрішні

IPO,  однак  на сьогоднішній день проведення ІРО не є поширеною практикою

на українському фондовому ринку.
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Сучасні процеси фінансової діяльності вітчизняних підприємств

характеризуються кризовими явищами, недосконалістю механізмів управління,

що зумовлює необхідність дослідження цілої низки питань, пов’язаних як з

формуванням дієвого механізму управління фінансовою діяльністю

підприємства, так і з процесами організації та ефективного використання

фінансових ресурсів [1]. Тобто в умовах трансформації економіки ефективне

управління фінансовою діяльністю передбачає оптимізацію ресурсного

потенціалу підприємства. Від того, наскільки ефективно й доцільно вони

трансформуються в основні та оборотні активи, а також у засоби стимулювання

робочої сили, залежить фінансове благополуччя підприємства в цілому, його

власників і співробітників [2]. Таким чином, управління фінансовою діяльністю

як одна з основних функцій апарату управління підприємством набуває

ключової ролі в умовах ринкової економіки. При цьому вирішуються наступні

завдання: розробка фінансової стратегії підприємства; створення ефективних

організаційних структур, що забезпечують прийняття і реалізацію

управлінських рішень у сфері фінансової діяльності підприємства; формування

ефективних інформаційних систем, що забезпечують обґрунтування

альтернативних варіантів управлінських рішень; здійснення аналізу різних

аспектів фінансової діяльності підприємства; планування фінансової діяльності

підприємства за основними напрямами; розробка дієвої системи стимулювання

реалізації прийнятих управлінських рішень у фінансовій діяльності; здійснення

ефективного контролю за реалізацією прийнятих управлінських рішень у сфері

фінансової діяльності [1]. Тобто, в умовах розвитку ринкової економіки одним з

актуальних питань для керівників підприємств є формування саме такого
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організаційного механізму управління підприємством, який спроможний

вирішити завдання управління фінансовою діяльністю з метою забезпечення

прибутковості та загальної ефективності управління підприємством.

Удосконалення системи управління фінансовою діяльністю підприємства,

підвищення його прибутковості в умовах нестабільного зовнішнього

середовища потребують системного підходу, систематичної оцінки  динаміки

фінансових результатів і аналізу основних факторів, що впливають на

формування чистого прибутку. Системний підхід характеризує загальну

стратегію управління фінансовою діяльністю, яка крім функціонування

підприємства в штатних умовах визначає  напрям дій керівництва в умовах

кризової ситуації, серед яких можна відзначити:  проведення моніторингу

фінансового стану підприємства з метою раннього діагностування кризових

явищ;  постійну оцінку потенційних можливостей щодо подолання загрози

фінансової кризи; виокремлення переліку заходів щодо запобігання загроз

фінансовому стану підприємства; оцінку ефективності планованих заходів з

точки зору нейтралізації негативних чинників.

Таким чином, побудова ефективної системи управління фінансовою

діяльністю підприємства під час кризових явищ неможлива без розробки

фінансової стратегії та її адаптації відповідно до змін зовнішнього середовища.

Шляхи реалізації завдань управління фінансовою діяльністю мають

визначатися фінансовою політикою підприємства залежно від конкретних умов

та особливостей діяльності кожного суб’єкта господарювання.
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ЯК ОСНОВА
РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАНЯЯ РЕСУРСІВ

Питання раціонального управління витратами виробництва у період розвитку

ринкової економіки є досить актуальним. Основною метою діяльності підприємства

є максимізація прибутку та мінімізація витрат. Отримання найвищого ефекту із

найменшими затратами матеріальних, трудових та фінансових ресурсів залежать від

політики управління витратами, яка передбачає пошук способів їх мінімізації.

Метою є дослідження існуючих методів управління витратами, які б

базувались на економії та раціональному використанню ресурсів.

Витрати - це грошова оцінка вартості матеріальних, трудових, фінансових,

природних, інформаційних та інших видів ресурсів на виробництво та реалізацію

продукції за певний період.

Для об'єктивного зіставлення витрат підприємств, що входять до складу

корпорації, необхідно дослідити існуюч іметодики й нормативи. Існують такі основні

методологічні системи управління витрат : «стандарт-костинг», «директ-костинг»,

«таргет –костинг», метод АВС та інші. Ефективність управління витратами суттєво

залежить від вибору методів й інструментів управління та від їхнього оптимального

використання. Методи, які доцільно використовувати для ефективного управління, є

способом впливу на витрати з метою виконання поставлених завдань та мети.

Основним завданням управління витратами є пошук шляхів найефективнішого

використання наявних обмежених ресурсів за допомогою планування,

калькулювання, обліку і контролю витрат внутрішньовиробничої діяльності [1].

Система управління витратами на підприємстві передбачає виконання всіх

функцій управління, тобто функції повинні реалізовуватись через елементи

управлінського процесу: прогнозування, планування, нормування, організація,
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калькулювання, мотивація та стимулювання, облік, аналіз, регулювання та контроль

витрат. Основним завданням системи управління операційними витратами є

досягнення економії ресурсів та підвищення ефективності їх використання, що

повинно забезпечити зниження собівартості й, відповідно, підвищення показників

прибутку та рентабельності.

Ще одним завданням, що сприяє ефективному функціонуванню підприємства

являється оптимізація витрат. Можна для підприємства запропонувати  наступні

заходи  щодо оптимізації витрат підприємства:  підвищення технічного рівня

виробництва, вдосконалення організації виробництва і праці за рахунок зміни форм і

методів праці, вдосконалення апарату управління, скорочення витрат на нього, а

також зниження транспортних витрат, зміна обсягу і структури продукції,

поліпшення використання природних ресурсів, застосування більш дешевих

матеріалів, повторне їх використання, безвідходні технології виробництва,

використання альтернативних методів зниження витрат: розмежування витрат на

виробництво нестандартної продукції і продукції вищої якості; застосування єдиної

системи калькулювання витрат на всіх стадіях життєвого циклу продукції; чітке

виділення витрат на управління, підготовку і оновлення процесу виробництва і т.д

[2].

Отже, управління витратами – це вміння економити ресурси і максимізувати

віддачу від них. Тому витрати суб’єктів підприємництва або економічні витрати

необхідно аналізувати з позицій чітких методологічних орієнтирів, які б підказували

дослідникам найкоротший шлях до істини, а в прагматичному плані сприяли їх

оптимізації.
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ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ
ЯК КЛЮЧОВИЙ ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Інвестиційні ресурси – рушійний фактор розвитку будь-якого

економічного процесу, але зараз в Україні цей визначальний фактор економіки

використовується недостатньо, що зумовлено вкрай несприятливими умовами

для здійснення інноваційної діяльності. Відмова незалежної України від

пріоритетного науково-технологічного розвитку зумовила стагнаційний

характер її економіки, яка почала базуватися на використанні накопичень

попередніх поколінь, дешевої робочої сили в низькотехнологічних секторах

виробництва та сировинних ресурсів. У загальному обсязі реалізованої

промислової продукції українського виробництва тільки 6,5% мають ознаки

інноваційності. В Євросоюзі у загальному обсязі реалізованої промислової

продукції  60% мають ознаки інноваційності , в Японії — 67%, у США — 78%.

Приріст ВВП за рахунок впровадження нових технологій в Україні складає

0,7%, а у розвинених країнах - 60-90% [1]. Незважаючи на величезні втрати

високоякісного людського капіталу, Україна зберігає один з найвищих у світі

індексів освіченості (96 % письменного населення). Вона ще має потужний

науковий потенціал, здатний виконувати складні фундаментальні й прикладні

дослідження й багатогалузевий промисловий комплекс, на 30 % орієнтований

на високотехнологічне виробництво (машинобудування, приладобудування,

енергетика, авіаційні й космічні технології, матеріалознавство та ін.) [2].

Найважливішим завданням сучасної інноваційної політики є активізація

інвестиційно-інноваційної діяльності та створення цілісної системи її

фінансового забезпечення, яка має ґрунтуватися на широкомасштабному

залученні та максимально ефективному використанні фінансових ресурсів із
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різноманітними джерелами походження. На справді ж впровадження

інноваційної системи залежить не лише від політики та стратегій держави, хоч

це є вагомим чинником, але й від готовності підприємств до інноваційних змін,

та забезпеченості країни відповідними кадрами,  які здатні здійснити

інноваційні перетворення. В процесі регульованого виходу з кризи

промислових підприємств особливу актуальність одержує проблема залучення і

використання інвестиційних ресурсів. Оскільки інвестиційний ринок України

поки що несформований, перед внутрішніми та зовнішніми інвесторами постає

питання визначення найбільш привабливих об'єктів реальних інвестиційних

вкладень.

Пропозиції щодо оптимізації державного управління та механізмів

державної підтримки інноваційної діяльності:

1. Необхідно започаткувати дієву державну політику, спрямовану на

пріоритетний науково-технологічний розвиток України, яка до цього часу лише

декларувалася.

2. Створити керовану інноваційну модель розвитку держави шляхом

затвердження національних пріоритетів.

3. Удосконалити державне управління інноваційною діяльністю шляхом

підвищення рівня координації всіх складових інноваційного процесу,

інтегрування галузевих сегментів управління інноваційною діяльністю шляхом

передачі відповідних функцій одному, надгалузевому центральному органу

виконавчої влади.

Даний аналітичний матеріал є попереднім баченням підходів щодо

забезпечення розвитку інноваційних процесів в Україні. Більш глибокий аналіз

даних процесів та розробка стратегії інноваційного розвитку потребує

залучення до даної роботи експертів і фахівців профільних ринкових структур.
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ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗЕРВІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ

Наявність у достатньому обсязі фінансових ресурсів, їх ефективне

використання, забезпечують міцний фінансовий стан підприємства, його

платоспроможність та ліквідність. У зв’язку з цим найважливішим завданням

підприємств є пошук резервів збільшення власних фінансових ресурсів і

найбільш ефективне їх використання з метою підвищення ефективності роботи

підприємства в цілому.

Дослідженню питань підвищення ефективності використання фінансових

ресурсів присвячено наукові праці як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, а

саме: І.Т. Балабанова, М.Н. Крейніної, Д.В. Кабаченко, В.М. Опаріна,

Г.В. Савицької, М.О. Федотової, А.Д. Шеремета, Е. Нікбахта, Е. Хелферта та ін.

Разом із тим, незважаючи на значний науковий внесок, праці вчених, інші

наукові публікації й розробки не охоплюють усього спектру проблем, що

характеризують особливості функціонування підприємств, ефективне

управління їх фінансовими ресурсами в умовах глобалізації.

В сучасних умовах у розв’язанні проблем фінансового забезпечення

підприємств безперспективно розраховувати лише на державну підтримку.

Необхідно здійснювати пошук шляхів і важелів управління фінансовими

ресурсами на внутрішньому рівні, оптимізуючи склад та структуру фінансової

бази суб’єктів господарювання.

Ефективність використання фінансових ресурсів можна розглядати з

позиції їх складу та структури, оскільки фінансовий стан підприємства

залежить від наявності коштів у розпорядженні підприємства позикових, чи

власних. Залежно від умов функціонування підприємства обирається більш
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вигідний варіант використання фінансових ресурсів: або власного капіталу з

меншим залученням позикових коштів і з меншим фінансовим ризиком; або, в

окремих випадках, позикового капіталу, проте з більшим фінансовим ризиком.

Від оптимальності співвідношення власного і позикового капіталу залежить

фінансова стабільність підприємства в умовах конкурентної боротьби за

передові позиції на вітчизняних та світових ринках збуту, а отже і отримання

стабільного прибутку.

Підвищення ефективності використання фінансових ресурсів є провідним

завданням кожного господарюючого суб’єкта, галузі, регіону. Отже на

підприємствах з метою підвищення ефективності використання фінансових

ресурсів доцільно використати наступні резерви:

– розширене відтворення і розвиток, а саме: заміна застарілого

обладнання та інвентаря на нове, капітальне будівництво, ремонт основних

фондів, здійснення реконструкції, оновлення виробництва, автоматизація,

механізація виробничих процесів тощо;

– управлінські резерви: маркетингові шляхи, пов’язані з коректуванням

стратегії і тактики діяльності, точне і своєчасне виконання угод з постачання

продукції, удосконалена дивідендна політика, знання механізму впливу

фінансового левериджу на рівень прибутковості власного капіталу і рівень

фінансового ризику, постійний моніторинг ефективності використання

фінансових ресурсів та своєчасне реагування на зміни зовнішнього середовища.

Таким чином, забезпечення ефективного використання фінансових

ресурсів є пріоритетним завданням підприємства, від вирішення якого залежить

зростання прибутку підприємства, його конкурентоспроможність, можливість

впровадження у виробництво нового прогресивного обладнання та здатність

виходу на нові споживчі ринки.
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ПРОБЛЕМАТИКА ЕКСПОРТУ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР З УКРАЇНИ

Агропромисловий комплекс - один із драйверів економіки, провідний

експортер (понад 30% вітчизняного експорту) і один з найбільших

роботодавців (близько 3 млн зайнятих) в країні. У 2014 році АПК був єдиною

галуззю, показує зростання - за січень-листопад, згідно з даними Укрстату,

обсяг сільгоспвиробництва зріс на 5%[1].

За останні роки Україна вийшла на світовий ринок зернових культур. Хоча

АПК України кожен рік останніх 5 років встановлює рекорди з експорту

зернових, протягом останнього року Україна дуже зменшила свої ресурси.

Причинами зниження окрім погодних умов є те, що ресурси для проведення

посівної дорожчають через девальвацію гривні, а також нестабільна ситуація у

деяких регіонах України, та ускладнення проведення польових робіт і логістику

ресурсів.

Найбільшою особливістю стартувавшого сезону – це виключення з

інфраструктури зернового експорту кримських портів.

30 червня 2014 року завершився маркетинговий рік(МР), і за результатами

Мінагропрому українські зернотрейдери поставили на зовнішні ринки 32,4 млн.

тон зерна, що на 42% більше за попередній рік. Найбільшим експортером зерна

в минулому маркетинговому році стала компанія «Нібулон». Питома вага цього

трейдера в загальному обсязі експортних поставок за 11 місяців сезону, за

даними консалтингової компанії «ПроАгро», склала 10,3%[1]. На другому місці

– холдинг «Кернел», який генерував 8,6% українського зернового експорту.

Замикає трійку лідерів Державна продовольчо-зернова корпорація, на яку

припало 8,2% обсягу поставок. В цілому в топ-10 увійшли традиційні фігуранти
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рейтингу найбільших експортерів - транснаціональні зернотрейдери та провідні

українські Агро холдинги[2].

Як і завжди друга половина МР приносить сезонний ріст цін для
зберігаючих зерно. У період збору врожаю навпаки ціни знижуються.

Динаміка рівня експорту зернових представлена у табл. 1.
Табл. 1

Рівень експорту зернових культур України за 2012-2014, та прогноз на

2015р. ( млн. тон)

Як бачимо з табл.1, у 2013 році рівень експорту зернових культур

збільшився на 4.7% порівняно з минулим роком, а у 2014 році на усі 42%, що є

дуже позитивно. 2015 рік є складнішим для формування ресурсів, адже Україна

лишилася цінної інфраструктури на півдні, та на сході країни, що зменшить

джерела формування фінансових доходів до бюджету країни, що в свою чергу

позначиться на АПК України також, як і на всіх структурах економіки країни в

цілому. Експорт зернових культур з кожним роком збільшується, але у

прогнозованому 2015 році він буде меншим за 2014 рік.

Для того, щоб в Україні збільшилися об’єми виробництва, та покращився

експорт зернових, в країні потрібно провести ряд відповідних реформ:

- зменшити податкове навантаження на агропромисловий комплекс;

- посилити вплив держави на розвиток фермерських хазяйств;

- покращити роботу центрів переробітки та логістику.

На нашу думку ці основні етапи розвитку допоможуть покращити

експортний потенціал українських агропромислових компаній і дадуть

величезну змогу країні в Євроінтеграційних процесах.
Список літератури:

1.Журнал Forbes [Електронний ресурс], - Електрон.  текст.  дані.- Режим доступу:
http://forbes.ua/business/1374249-top-10-eksporterov-ukrainskogo-zerna; - Назва з екрана.

2.Перший Український Інформаційний [Електронний ресурс], - Електрон.  текст. дані.-
Режим доступу: http://www.5.ua/ekonomika/ukraina-uviishla-u-triiku-lideriv-eksportu-zerna-
35323.html -Назва з екрана.

2012 рік 2013 рік 2014 Прогноз на 2015 рік

21,7 22,8 32,4 27
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http://www.5.ua/ekonomika/ukraina-uviishla-u-triiku-lideriv-eksportu-zerna-35323.html
http://www.5.ua/ekonomika/ukraina-uviishla-u-triiku-lideriv-eksportu-zerna-35323.html
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРОЦЕСУ БЮДЖЕТУВАННЯ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Українські підприємства все більшої уваги почали приділяти питанням

бюджету та його практичного застосування. Виявляється, що вітчизняні

підприємства з переходом до ринкової економіки мали кардинально змінити

відношення до бюджетування, як інструменту планування та спробувати

використати на власній практиці багаторічний досвіт зарубіжних підприємств.

Проте дотримання бюджетів, керування ними та впровадження глобальних

систем управління на основі бюджетування на підприємствах викликають

багато протиріч, проблем та складнощів.

Метою цієї статті є визначення можливості застосування бюджетування

як технології планування на підприємствах.

Так до причин, що зумовили необхідність впровадження бюджетних

систем 35,2% опитуваних віднесли відсутність інформації про реальні витрати,

видатки та надходження на підприємстві, 24,4% — нецільове використання

ресурсів організації, 24,1% — необхідність вираження у вартісному

співвідношенні усіх виробничо-господарських операцій, 21,1% — значні

фінансові втрати та 20,7% — кризу неплатежів[2].

Внаслідок впроваджених бюджетних систем найчастіше відмічають

опитувані підприємці покращання ситуації з платоспроможністю підприємства

(36,3% позитивних відповідей), на другому місці — прийняття більш

обґрунтованих управлінських рішень, що базуються на бюджетній інформації

(34,8%), далі відзначають підвищення рівня фінансової результативності

(31,4%) а також забезпечення цільового використання та економії ресурсів

організації (31,1%) та покращання рівня фінансової дисципліни (20,4%)[2].
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При плануванні за допомогою бюджетування велике значення

приділяють саме бюджетам. Проаналізувавши ряд літературних джерел, було

встановлено, що різні автори по різному трактують це поняття. Загалом можна

виокремити чотири основні підходи: як план майбутніх операцій визначає

бюджет Бень Т.Г., Довбня С.Б, Голов С.Ф., як кількісно-виражений план –

Неміровський І.Б., Форстер Дж., Хорнгрєн Ч.Т.,  бюджет вважають кошторисом

доходів і витрат такі дослідники як Борісов А.Б., Корнієнко Г.А.,  бюджет як

«фінансовий план» визначають Бланк І.О., Миддлтон Д.

Також однією з найважливіших передумов ефективності

функціонування бюджетування є розробки науково обґрунтованих принципів

та їх впровадження і використання у практичній діяльності. В науці

виокремлюють принципи науковості, комплексності, оптимальності, єдності,

повноти, достовірності, ранжування, варіантності, збалансованості,

забезпечення зворотного зв‘язку та інтегрованості [1]. Якщо підприємство буде

їх дотримуватись, то система бюджетування буде працювати злагоджено і на

неї можна буде впевнено опиратись при розробці майбутніх показників. У

процесі розробки та впровадження системи планування необхідно приділити

увагу організації процесу контролю виконання бюджету, оскільки

бюджетування без зворотного зв’язку – це даремно витрачений час.

Крім цього варто зазначити, що у сучасних умовах господарювання

бюджетування активно просувається у напрямку автоматизації та

впровадження таких інтегрованих систем управління як MRP, ERP, SAP/R3,

BAAN IV чи IFS [1].

Незважаючи на велику кількість ще не розв‘язаних теорією і практикою

рішень у галузі планування шляхом бюджетування, ми стверджуємо, що цей

напрямок діяльності підприємства має великі шанси на існування та розвиток у

науковій сфері та прикладному застосуванні у плануванні підприємства.
Список літератури:
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