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СЕКЦІЯ №1 

ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ЗА МСФЗ 

УДК 651 

Глущенко Г.В., магістрант,  

Науковий керівник - Каткова Н.В., к.е.н., доцент  

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

 

ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА МСФЗ 

 

Облік амортизації основних засобів підприємства є однією з найголовніших ділянок 

бухгалтерського обліку, не залежно від того, за НП(С)БО чи за МСФЗ він ведеться. Разом з тим, 

є чимало особливостей нарахування і відображення в обліку амортизації основних засобів за 

міжнародними стандартами. 

Відповідно до п. 6 МСБО 16 амортизація - це систематичний розподіл суми активу, що 

амортизується, протягом строку його корисної експлуатації. Суб’єкт господарювання обирає 

метод, який найкраще відображає очікувану форму споживання майбутніх економічних вигід, 

утілених в активі. Такий метод застосовують постійно від періоду до періоду, якщо не 

трапляється змін в очікуваній формі споживання цих майбутніх економічних вигід [1]. 

МСБО 16 передбачає такі методи амортизації: прямолінійний метод, який відповідає 

прямолінійному методу з пп. 1 п. 26 П(С)БО 7; метод зменшення залишку – аналог методу 

зменшення залишкової вартості з пп. 2 п. 26 П(С)БО 7; метод суми одиниць продукції – аналог 

виробничого методу з пп. 5 п. 26 П(С)БО 7.  

Результатом застосування прямолінійного методу амортизації є постійні відрахування 

протягом терміну корисного використання, якщо ліквідаційна вартість активу не змінюється. 

Результатом застосування методу зменшення залишку є зменшення суми відрахувань протягом 

терміну корисного використання. Результатом застосування методу суми одиниць продукції є 

відрахування, базовані на очікуваному використанні або продуктивності активу.  

МСБО 16 не містить методу прискореного зменшення залишкової вартості, 

кумулятивного методу, обох методів амортизації для малоцінних необоротних матеріальних 

активів і бібліотечних фондів, викладених у п. 27 П(С)БО 7.  

У МСБО 16 також зазначено, що метод амортизації, побудований на доході, що 

генерується діяльністю, яка включає використання активу, не є належним,оскільки загалом 

відображає не споживання економічних вигід даного активу, а інші чинники. Наприклад, на 

дохід впливають інші ресурси та процеси, діяльність з продажу та зміни обсягів продажу та цін. 

На ціновий компонент доходу може вплинути інфляція, яка ніяк не пов’язана зі способом 

використання активу. 

Відповідно до п. 61 МСБО 16 метод амортизації основних засобів повинен переглядатися 

не рідше, ніж на кінець кожного фінансового року, і у разі значних змін в очікуваній формі 

споживання майбутніх економічних вигід від основних засобів метод повинен змінюватися для 

відображення цих змін. Зміна методу амортизації враховується як зміна облікової оцінки згідно 

з МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках і помилки», а амортизаційні 

відрахування поточного і майбутніх періодів коригуються перспективно. 

Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання, тобто коли 

він доставлений до місця розташування та приведений у стан, у якому він придатний до 

експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом.  

Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з 

якої актив класифікують як утримуваний дляпродажу (або включають до ліквідаційної групи, 

яку класифікують як утримувану для продажу) згідно з МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняють 

визнання активу. Отже, амортизацію не припиняють, коли актив не використовують або він 

вибуває з активного використання, доки актив не буде амортизований повністю.                    
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Проте, згідно з використаними методами амортизації, амортизаційні відрахування 

можуть дорівнювати нулю, якщо немає виробництва. 

На противагу цьому, згідно з п. 23 П(С)БО 7 нарахування амортизації зупиняється на 

період реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації об'єкта основних 

засобів[2]. Зазначені відмінності у нарахуванні амортизації таких основних засобів 

викликають також відмінності при обчисленні податку на прибутоку податковому обліку. 

Так, Міністерство фінансів у своєму листі зазначає, що платники податку, які застосовують 

положення міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, при обчисленні податку на 

прибуток не враховують амортизацію об'єктів основних засобів, переведених на 

реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію, при обчисленні 

податку на прибуток підприємств, оскільки період перебування основного засобу на 

реконструкції, модернізації, добудові, дообладнанні, консервації не є строком корисного 

використання (експлуатації) такого основного засобу. 

До того ж слід зауважити, що застосування іншого порядку нарахування амортизації 

основних засобів або нематеріальних активів призводить до виникнення тимчасової 

податкової різниці, що підлягає вирахуванню у майбутніх податкових (звітних) періодах 

відповідно до П(С)БО 17 «Податок на прибуток». Така тимчасова податкова різниця 

призводить до виникнення відстроченого податкового активу з податку на прибуток 

підприємств, що підлягатиме відшкодуванню у наступних податкових (звітних) періодах[3]. 

Стосовно нарахування амортизації основних засобів слід також зазначити, що система 

МСФЗ не обмежує бухгалтера у виборі облікової механіки нарахування зносу (амортизації). 

Тобто нарахування амортизації прямим списанням вартості (наприклад, Дт 23 Кт 10) не 

суперечитиме МСФЗ.У системі ПСБО застосовується схема контрактивного нарахування 

зносу основних засобів за рахунком 13 «Знос (амортизація) необоротних активів». 

Таким чином, питання нарахування амортизації основних засобів за міжнародними і 

національними стандартами мають відмінності, зокрема це стосується методів нарахування 

амортизації, порядку нарахування амортизації основних засобів у випадку, якщо вони 

знаходяться на консервації, капітальному ремонті, модернізації, добудові, дообладнанні, 

реконструкції, а також облікової механіки нарахування зносу (амортизації). 
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ОЦІНКА ЗАПАСІВ ПРИ НАДХОДЖЕННІ НА ПІДПРИЄМСТВО 

 

Важливе значення для достовірного обліку запасів і, відповідно, правдивого 

відображення у фінансовій звітності інформації про запаси, є порядок їх оцінки при 

надходженні на підприємство. 
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Відповідно до МСБО 2 запаси оцінюють за меншою з таких двох величин: собівартість та 

чиста вартість реалізації – оскільки однією з концептуальних основ МСФЗ відносно якісних 

характеристик фінансової звітності є вірогідність, складовою частиною якої є обачність, зокрема, 

в оцінках активів. 

Собівартість запасів повинна включати: всі витрати на придбання, витрати на переробку та 

інші витрати, що виникли під час доставки запасів до їхнього теперішнього місцеперебування та 

приведення їх у теперішній стан. 

Витрати на придбання запасів складаються з ціни придбання, ввізного мита та інших 

податків (окрім тих, що згодом відшкодовуються суб’єктові господарювання податковими 

органами), а також з витрат на транспортування, навантаження і розвантаження та інших витрат, 

безпосередньо пов’язаних з придбанням готової продукції, матеріалів та послуг. Торговельні 

знижки, інші знижки та інші подібні їм статті вираховуються при визначенні витрат на 

придбання[1]. 

Необхідно відзначити, що П(С)БО 9 має схожу структуру собівартості по запасах, 

придбаних за плату,за винятком змісту останньої четвертої статті, в якій крім витрат, 

безпосередньо пов’язаних із придбанням, додатково включені витрати, пов’язані з доведенням 

придбаних запасів достану, в якому вони будуть придатні для використання у запланованих 

цілях[2]. Але це зовсім не означає, що відповідно до МСБО такі витрати не включаються в 

собівартість придбаних запасів. Справа в тім, що вони включаються в собівартість, але тільки по 

іншій статті, як інші витрати. 

Під переробкою мається на увазі виробництво, в процесі якого запаси з одного свого стану 

(сировини, матеріалів, напівфабрикатів і т.д.) шляхом їхньої переробки переходять в інший стан 

(готову продукцію).Витрати на переробку запасів, відповідно до МСБО 2, охоплюють витрати, 

прямо пов’язані з одиницями виробництва, наприклад оплата праці виробничого персоналу. Вони 

також включають систематичний розподіл постійних та змінних виробничих накладних витрат, 

що виникають при переробці матеріалів у готову продукцію.МСБО 2 рекомендує постійні 

виробничі накладні витрати, що відносяться на витрати з переробки, розподіляти 

пропорційно нормальної потужності виробничого устаткування.Можна використовувати 

фактичний рівень виробництва, коли він приблизно дорівнює нормальній потужності. 

Інші витрати включаються в собівартість запасів лише тією мірою, якою вони були понесені 

при доставці запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення в теперішній стан. «Інші 

витрати» дають певну волю бухгалтеру у визначенні того, які витрати відносити, а які не 

відносити на собівартість придбаних запасів. Наприклад, може бути доцільним включати в 

собівартість запасів невиробничі накладні витрати або витрати на проектування продукції для 

конкретних клієнтів [2]. 

Необхідно відзначити про наявне нечітке визначення, що дане МСБО 2 іншим 

витратам.Наприклад, говориться про теперішнє місце розташування. Теперішнє слід розуміти не 

інакше як їхнє місце розташування на певну дату, наприклад, на дату балансу!? Виходить, що 

якщо запаси (сировина, матеріали, паливо і т.д.) були доставлені на підприємство, і їхня 

собівартість на дату складання балансу, наприклад, дорівнювала 10000,00 грн., а після цього вони 

поміняли своє місце розташування, у зв’язку з чим підприємство понесло витрати, припустимо, на 

суму 400,00 грн., то на суму цих витрат необхідно збільшити собівартість запасів. Адже на дату 

складання балансу їх «теперішнє» місце розташування змінилося, й у процесі їхнього 

транспортування на це «теперішнє» місце розташування були понесені витрати. Адже ці витрати 

не пов’язані з придбанням запасів, а пов’язані з організацією або безпосередньо зі здійсненням 

виробництва. Може бути, мова йде про готову продукцію, до собівартості якої включаються всі 

витрати, що здійснюються в зв’язку зі зміною її місця розташування в процесі реалізації? Але як 

же тоді вимога п. 16 МСБО 2 про виключення із собівартості запасів витрат на продаж[3]? 

До витрат, які виключаються із собівартості запасів і визнаються як витрати періоду, в 

якому вони понесені, відносяться: 
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а) понаднормові відходи матеріалів, витрати на оплату праці або інші виробничі витрати;  

б) витрати на зберігання, крім тих витрат, які зумовлені виробничим процесом і є 

необхідними для підготовки до наступного етапу виробництва;  

в) адміністративні накладні витрати, не пов’язані з доставкою запасів до їх теперішнього 

місцезнаходження та приведенням у теперішній стан;  

г) витрати на продаж[1]. 

Чиста вартість реалізації – попередньо оцінена ціна продажу у звичайному ході бізнесу 

мінус попередньо оцінені витрати на завершення та попередньо оцінені витрати, необхідні для 

здійснення продажу, тобто це чиста сума, яку суб’єкт господарювання очікує отримати від 

продажу запасів у звичайному ході бізнесу. Запаси, як правило, списуються до чистої вартості 

реалізації на індивідуальній основі. Матеріали та інші допоміжні матеріали, утримувані для 

виробництва запасів, не списуються частково нижче собівартості, якщо очікується, що готова 

продукція, виготовлена з них, буде реалізована за собівартістю або вище від собівартості. Проте, 

коли падіння ціни на матеріали указує на те, що собівартість готової продукції буде вищою за 

чисту вартість реалізації, матеріали частково списуються до їх чистої вартості реалізації. За 

таких обставин відновлювана собівартість матеріалів буде найкращою наявною оцінкою чистої 

вартості їх реалізації[1]. 

Необхідно відзначити, що в П(С)БО 9 при оцінці запасів ні про який вибір із двох 

показників мови не йде. У ньому визначений один показник - первісна вартість. Вона визначена 

як: собівартість придбаних запасів; виробнича собівартість запасів, виготовлених власними 

силами; справедлива вартість по безкоштовно отриманих, отриманих до статутного капіталу або 

обмінених на неподібні запаси і як балансова вартість переданих запасів при обміні на подібні 

запаси. 

Таким чином, вимоги щодо первісного оцінювання запасів за МСБО 2 і П(С)БО 9 дещо 

відрізняються. Зокрема, поняття первісної вартості в МСБО 2 відсутнє, а первісна вартість 

придбання запасів, згідно з П(С)БО 9, залежить від джерела придбання;у МСБО 2 приділено увагу 

питанням витрат, пов’язаних з переробкою запасів, азгідно П(С)БО 9 вказані питання розглядаються 

у П(С)БО 16 «Витрати»; відмінності у переліку витрат, які не включаються до вартості запасів, а 

визнаються витратами підприємства.  
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

За умов ринкової економіки господарчим суб’єктом надані широкі права і можливості у реалізації 

своїх економічних інтересів, вибору способів організації виробництва, збуту продукції. При цьому 

підприємства виходять із власних ресурсних можливостей з врахуванням широкого спектру 

факторів, які впливають на ефективність використання виробничого потенціалу. 
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Найважливіший етап господарської діяльності підприємства, що завершує процес 

кругообігу капіталу, - реалізація продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг. У 

результаті цього процесу виявляється суспільна корисність виробленого продукту, його 

відповідність вимогам покупця, замовника або ринку; шляхом зіставлення доходів і витрат 

підприємства обчислюється фінансовий результат. Реалізація продукції, товарів, робіт, 

послуг є найважливішим джерелом доходів не тільки підприємства, а й формує прибуткову 

частину бюджету держави як об'єкт оподаткування. У зв’язку з цим потребує необхідної 

організації облік реалізації продукції. Адже від якості обліку та контролю залежить 

правильне визначення фінансового результату діяльності підприємства. 

Складність ведення обліку і контролю реалізації цінностей полягає в тому, що в 

нормативних документах є недостатньо чітко викладені та суперечливі положення, що 

допускають можливість неоднозначного їх трактування і застосування. 

Облік процесу реалізації потребує значного спрощення, вдосконалення облікових 

регістрів, та особливо, зменшення та уніфікації первинних документів. Основні первинні 

документи з обліку реалізації продукції застосовуються встановленого зразку. Але 

трапляються випадки неналежного заповнення та використання не за цільовим 

призначенням. 

Останнім часом облік реалізації продукції стає більш складним. Це пояснюється, 

насамперед, змінами в правово-економічних відносинах при продажу сільськогосподарської 

продукції, виникненні нових форм взаємовідносин між продавцем і покупцем та створенням 

нових видів реалізації через відсутність наявних грошових коштів для розрахунків, а також 

накопичення даних відповідно до потреб податкової звітності. 

Все це призводить до необхідності перегляду ряду сталих уявлень, завдань та вимог 

щодо обліку реалізації. Якщо раніше всіх цікавило, що було продано, за якою ціною і який 

результат при цьому одержано, то в сучасних умовах виникають додаткові вимоги до 

інформації, а саме: 

- умови продажу продукції; 

- дата випуску; 

- дата платежу, тощо. 

Все це приводить до необхідності створення нового підходу до групування даних про 

процеси продажу з метою посилення контрольних функції обліку. 

При переході до ринкових умов суттєво змінились канали реалізації. Якщо раніше 

чинне місце за значенням посідав продаж продукції, то зараз цей основний канал реалізації 

перетворився в продаж за замовленням. Відповідно до нових умов виділяють інші види 

реалізації, такі як: 

- продаж іншим організаціям за контрактом; 

- видача натуральної оплати; 

- продаж за готівку; 

- відпуск продукції згідно з умовами про бартерні операції; 

- видача натури по розрахунках за оренду майнових та земельних паїв, тощо.  

Вдосконалення системи обліку реалізації перш за все повинно торкнутися первинної 

документації. Вдосконалення облікової документації і документообігу має здійснюватись в 

слідуючи напрямках: 

- підвищення оперативності оформлення та обробки інформації процесу реалізації; 

-  підвищення рівня об'єктивності аналітичної інформації, що міститься в документації;  

- підвищення контролю по обліку вибуття продукції, виробничих запасів і товарів; 

В цьому напрямку перш за все слід визначити наступні моменти. При реалізації 

продукції, матеріальних товарів замість виписування накладних та рахунків-фактур 

доцільніше було б оформляти накладну-рахунок на відпуск товарно-матеріальних цінностей, 

яку потрібно  виписувати в трьох  примірниках. Один з яких залишається в господарстві, а два 
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інших видаватимуться покупцеві - організації, з яких один примірник використовує для 

оприбуткування цінностей, що надходять на склад, а другий разом з платіжним дорученням 

передасть в обслуговуюче відділення банку для оплати. 

Накладна повинна об'єднати основні реквізити тих документів, які вона заміняє, а саме: 

найменування, місце знаходження і банківські реквізити відвантажувача і утримувача 

продукції, підстава для відпуску, ціна, сума до оплати. 

Багато часу витрачається на облікову обробку товарно-транспортних накладних та 

виписаних на основі їх приймальної квитанцій, бо типові форми накладних мають багато 

недоліків. Так, наприклад, дані про тару наводяться двічі, строки «відпустив» та «прийняв» 

знаходяться на зворотній стороні зазначеного документа, в результаті чого бухгалтер 

змушений переписувати їх на лицьову сторону. Необхідно ліквідувати ці недоліки в типових 

формах товарно-транспортних накладних. 

В обліковій практиці дуже часто трапляються невідповідності даних товарно-

транспортних накладних і квитанцій заготівельних організацій, тим більш, коли на декілька 

накладних виписується одна квитанція, перш за все це стосується реалізації зернової 

продукції, тим більше складність полягає в тому, що за день при інтенсивній хлібоздачі 

вивозять до 20-30 машин, і накладні виписуються в різних структурних підрозділів. А 

потрібно, щоб дані приймальної квитанції продовжували зміст і доповнювали реквізити 

товарно-транспортної накладної, тому необхідно їх виразити в формі одного документу.  

Аналізуючи вищенаведене, ми вважаємо, що приділення уваги вдосконаленню типових 

форм товаротранспортних накладних - важлива річ, так як ці документи є основними при 

відпуску продукції за межі господарства. 
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ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ЗА МСФЗ 

 

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ; англ. IFRS – International Financial 

Reporting Standards) – стандарти, що затверджуються. Радою з міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (англ. International Accounting Standard Board, скорочено IASB). 

Стандартизація МСФЗ не ставить на меті деталізувати всі процедури та механізми 

фінансового обліку, в багатьох випадках віддаючи перевагу довірі до професійної 

самостійності бухгалтерів, які при вирішенні багатьох питань мають покладатися на 

службове сумління та особисті професійні судження.  
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Подання фінансової інформації у звітності пов’язане з витратами, і важливо, щоб ці 

витрати були виправдані вигодами від подання у звітності такої інформації. Всі витрати 

зрештою лягають на користувачів у формі зменшеного доходу. Якщо необхідна інформація 

не надана, то користувачі несуть додаткові витрати, щоб отримати інформацію в іншому 

місці або оцінити її.  

Застосовуючи вартісне обмеження, необхідно оцінити, чи виправдають вигоди подання 

у звітності певної інформації витрати, понесені з метою надання та використання такої 

інформації.  

Фінансові звіти відображають фінансові результати операцій та інших подій, 

об’єднуючи їх в основні класи згідно з економічними характеристиками, – елементи 

фінансових звітів.  

Для досягнення цієї мети фінансова звітність повинна:  

− складатися на базі відповідних припущень;  

− володіти відповідними якісними характеристиками;  

− містити інформацію, що задовольняє критерії визнання і оцінки відповідним чином.  

Основоположні припущення:  

- принцип безперервності діяльності;  

- облік за методом нарахувань.  

Безперервність діяльності означає, що підприємство, як правило, розглядається як 

діюче, тобто таке, що продовжуватиме свою діяльність у досяжному майбутньому. 

Припускається, що підприємство не має ні наміру, ні необхідності ліквідувати або суттєво 

скоротити свою діяльність, інакше кажучи, підприємство було, є і буде.  

В цих умовах облік ведеться за звичайними правилами. Якщо підприємство має намір 

ліквідуватися, то в обліку і звітності такого підприємства будуть дотримані інші вимоги.  

Підприємство зобов’язане розкривати заходи, направлені на дотримання принципу 

безперервності діяльності у своїй фінансовій звітності, за наявності суттєвої невизначеності 

щодо дотримання принципу безперервності.  

Як правило, вважається, що суттєва невизначеність існує, коли справджується хоча б один 

з таких критеріїв, перевищення поточних зобов’язань над поточними активами. 

Мета фінансових звітів. Фінансові результати Зміни фінансового стану діяльності   

– негативний рух грошових коштів від операційної діяльності;  

– негативний власний капітал;  

– збитки протягом послідовних двох років. Регулювання впровадження МСФЗ в Україні.  

Бухгалтерський облік є частиною господарського обліку, тому він не ізольований від 

інших облікових систем, відображає всі здійснені господарські операції, виявляє фінансові 

результати роботи підприємства, установи, організації, відображає господарські процеси, 

рух матеріальних та нематеріальних цінностей.  

Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання 

користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про 

фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.  

Інакше кажучи, для системи бухгалтерського обліку характерна не лише наявність 

зв’язків і відносин між елементами, які її утворюють, але й нерозривна єдність з 

навколишнім середовищем. В економічній діяльності будь-якого підприємства зацікавлено 

багато користувачів: по-перше, саме підприємство; по-друге, велике коло зовнішніх 

користувачів (акціонери, інвестори, кредитори, покупці, держава тощо). Їх інтереси 

найрізноманітніші, вони змінюються залежно від конкретних запитів та вимог, а іноді мають 

суперечливий, конфліктний характер.  

Встановлення балансу взаємних інтересів внутрішніх та зовнішніх користувачів 

досягається шляхом регулювання бухгалтерського обліку.  

Як правило, виділяють декілька видів регулювання бухгалтерського обліку.  
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Соціальне регулювання бухгалтерського обліку, яке полягає в здійсненні комплексу 

заходів, за допомогою яких суспільство, використовуючи свої внутрішні можливості, впливає на 

те чи інше явище, в цьому разі – на бухгалтерський облік.  

Взаємодія економічного та правового регулювання проявляється в тому, що підприємство 

при здійсненні обліку вибирає економічно доцільну для себе лінію поведінки, але при цьому 

змушене зважити на правові норми, порушення яких може призвести до юридичної 

відповідальності та, відповідно, до економічних втрат.  

Отже, облікове законодавство розуміють як сукупність правових актів та окремих 

обліково-правових норм, які регулюють бухгалтерський облік. Бухгалтерський облік є, з одного 

боку, інструментом державного регулювання, а з іншого – його об’єктом.  

Метою регулювання бухгалтерського обліку є забезпечення доступу всіх зацікавлених 

користувачів до інформації, що міститься у фінансовій звітності, яка дає об’єктивну картину 

фінансового стану та результатів діяльності суб’єкта господарювання.  

Закон “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” є основою системи 

регулювання бухгалтерського обліку на рівні держави та суб’єктів господарювання. Цим 

законом установлені єдині правові та методологічні основи ведення бухгалтерського обліку й 

складання фінансової звітності в Україні, що використовуються у майбутньому органами 

державного управління при розробці підзаконних актів.  

Законом України “Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу” бухгалтерський облік компаній визначено однією з 

пріоритетних сфер, в яких здійснюється адаптація законодавства України. 
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ПОРІВНЯННЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ У  

П(С)БО №10 ТА МСФЗ 39 

 

Проведення аналізу положень П(С)БО та МСФЗ за визначенням, оцінкою та обліком 

дебіторської заборгованості дозволяє виділити деякі спільні та відмінні риси. 

Для наглядного зображення розглянемо таблицю 1, в якій наведено спільні та відмінні 

риси обліку дебіторської заборгованості за П(С)БО №10 «Дебіторська заборгованість» та МСФЗ 

39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка». 

Таблиця 1 

Облік дебіторської заборгованості 

1 2 

За П(С)БО №10 «Дебіторська 

заборгованість» 

За МСФЗ 39 «Фінансові інструменти: визнання та 

оцінка» 
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Продовження табл.1 

1 2 

Відмінні риси у визнанні дебіторської заборгованості 

Згідно П(С)БО 10 дебіторська 

заборгованість визнається активом, якщо 

існує ймовірність отримання 

підприємством майбутніх економічних 

вигід і може бути достовірно визнана її 

сума 

Згідно МСФЗ 39 підприємству слід визнавати 

дебіторську заборгованість у балансі, коли 

воно стає стороною контрактних зобов’язань і 

внаслідок цього має юридичне право 

отримувати грошові або інші цінності 

Відмінні риси видів дебіторської заборгованості 

Згідно з визначеннями, наведеними в 

П(С)Б0 10, дебіторська заборгованість 

поділяється на поточну та довгострокову, 

на сумнівну і безнадійну заборгованості 

Дебіторська заборгованість поділяється на 

ініційовану підприємством і неініційовану. 

Ініційована дебіторська заборгованість означає 

її придбання підприємством як участі у позиці, 

наданій іншим позикодавцем за умови, що 

підприємство фінансує цю позику на дату, 

коли її ініціює цей інший позикодавець. 

Неініційована дебіторська заборгованість 

класифікується як утримувана до строку 

погашення, наявна для продажу або 

утримувана для операцій (МСФЗ 39) 

Відмінні риси у визначенні сумнівної дебіторської заборгованості 

Безнадійна дебіторська заборгованість — 

поточна дебіторська заборгованість, 

щодо якої існує впевненість про її 

неповернення боржником або за якою 

минув строк позовної давності.  

Сумнівний борг — поточна дебіторська 

заборгованість, щодо якої існує 

невпевненість її погашення боржником 

(П(С)БО 10) 

Визнання сумнівної дебіторської 

заборгованості відбувається в таких випадках: 

значні фінансові труднощі емітента; 

фактичний розрив контракту; надання 

позикодавцем боржникові пільгової позики; 

висока імовірність банкрутства або іншої 

фінансової реорганізації підприємства; 

зникнення фінансового ринку для цього 

фінансового активу внаслідок фінансових 

труднощів (МСФЗ 39) 

Відмінні риси оцінки дебіторської заборгованості 

За П(С)БО №10 дебіторська 

заборгованість оцінюється за первісною 

вартістю 

А МСФЗ 39 визнання дебіторської 

заборгованості здійснюють за справедливою 

вартістю. 

Відмінні риси розрахунку величини резерву сумнівних боргів 

Величина резерву сумнівних боргів 

визначається, виходячи з 

платоспроможності окремих дебіторів, за 

питомою вагою безнадійної 

заборгованості в чистому доході від 

реалізації продукції, товарів, робіт, 

послуг на умовах наступної оплати або на 

основі класифікації дебіторської 

заборгованості (П(С)БО 10) 

 

В міжнародних стандартах методи розрахунку 

величини резерву сумнівних боргів не 

передбачаються. 

Спільні риси відображення дебіторської заборгованості 

Вона відображається у фінансовій звітності у складі поточних активів з класифікацією на 

довгострокову та короткострокову 
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Отже, можна сказати, що в Україні облік дебіторської заборгованості чітко 

регулюється П(С)БО, а у МСФЗ зазначені лише загальні правила. Між національними та 

міжнародними стандартами існують як спільні риси, так і відмінності. Але так як на 

сьогоднішній день облік дебіторської заборгованості є однією з проблемою підприємств в 

Україні, то вирішенням її буде удосконалення національної системи обліку дебіторської 

заборгованості, враховуючи досвід ведення бухгалтерського обліку за МСФЗ. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ ДОХОДУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ЗА МСФЗ 

 

Підвищення конкурентоспроможності вимагає покращення управління рівнем доходу 

виробничих підприємств, що може бути забезпечене відповідною організацією 

бухгалтерського обліку для формування інформаційної бази про фінансові результати 

відповідно до потреб користувачів.Обліку доходу присвячено міжнародний стандарт МСФЗ 

15 «Дохід від договорів з клієнтами». 

Згідно МСФЗ 15 дохід розглядається як збільшення економічних вигід протягом 

звітного періоду у формі надходжень або покращення активів або зменшення зобов’язань, 

що веде до збільшення власного капіталу, окрім збільшення власного капіталу, пов’язаного з 

отриманням внесків від учасників власного капіталу.Дохід виникає в ході звичайної 

діяльності суб’єкта господарювання[1]. 

Відповідно до п. 31 МСФЗ 15 суб'єкт господарювання визнає дохід, коли (або в міру 

того, як) суб'єкт господарювання задовольняє зобов'язання щодо виконання, передаючи 

обіцяний товар або послугу (тобто актив) клієнтові. Актив передається, коли (або в міру 

того, як) клієнт отримує контроль над таким активом. 

МСФЗ 15 детально пояснює, що таке контроль над активом – це здатність керувати 

використанням активу (заборонити іншим суб'єктам господарювання керувати 

використанням активу) та отримувати практично всю решту вигід від нього (заборонити 

іншим суб'єктам господарювання отримувати вигоди від нього) (п. 33 МСФЗ 15). 

Вигоди від активу – це потенційні грошові потоки (надходження грошових коштів або 

економія грошових коштів, які вибувають), які можуть бути отримані безпосередньо чи 

опосередковано багатьма способами, наприклад, шляхом:  

- використання активу для виробництва товарів або надання послуг (у тому числі 

державних послуг);  

- використання активу для підвищення вартості інших активів;  

- використання активу для погашення зобов’язання або зменшення витрат;  

- продажу або обміну активу; (ґ) надання активу у заставу як забезпечення позики;  

- утримання активу[1]. 

Дуже важливою для визнання доходів у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності 

в разі реалізації товарів є дата передання контролю над активом. 

Щоб визначити момент часу, у який клієнт отримує контроль над обіцяним активом, а 

суб'єкт господарювання задовольняє зобов'язання щодо виконання, суб'єкт господарювання 

має розглянути вимоги щодо контролю, викладені в п. п. 31 – 34.  

Водночас у п. 38 МСФЗ 15 зазначено, що, крім того, суб'єкт господарювання має 

розглянути показники передання контролю, серед яких, зокрема, такі: 

- суб’єкт господарювання має поточне право на оплату за актив –– якщо клієнт у даний 

час зобов'язаний заплатити за актив, тоді це може означати, що клієнт отримав  
12
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можливість спрямовувати використання, і отримав практично всі інші вигоди від активу, 

отриманого в обмін на оплату; 

- клієнт має право власності на актив –– право власності може вказувати на те, яка 

сторона договору спроможна направляти використання активу та отримати практично всі 

інші вигоди від нього, або обмежити доступ інших суб’єктів господарювання до цих вигід, 

тому передача права власності на актив може вказувати на те, що клієнт отримав контроль 

над активом; 

- суб’єкт господарювання передав фізичне володіння активом –– те, що клієнт 

фізично володіє активом, може вказувати на те, що клієнт має можливість направляти 

використання активу та отримувати практично всі інші вигоди від активу, або обмежувати 

доступ інших суб’єктів господарювання до цих вигід. Проте фізичне володіння може не 

збігатися з контролем активу; 

- клієнт має істотні ризики та винагороди, пов'язані з володінням активом –– передача 

значних ризиків і винагород, пов'язаних з володінням активом, клієнтові може означати, що 

клієнт отримав спроможність направляти використання активу та отримувати практично всі 

інші вигоди від активу; 

-клієнт прийняв актив –– прийняття активу клієнтом може вказувати на те, що він 

отримав спроможність направляти використання активу та отримувати практично всі інші 

вигоди від активу[1].  

Отже, дата визнання доходу в регістрах бухгалтерського обліку та фінансовій 

звітності залежатиме від умов договору й правильно оформлених первинних документів, а 

тому потребуватиме від бухгалтерів здійснення ґрунтовного аналізу умов контрактів, в тому 

числі з юридичної точки зору.  

 

Список літератури: 

1. Міжнародний стандарт фінансової звітності 15 "Дохідвіддоговорів з клієнтами". 

2. Салова Н.Застосовуємо на практиці МСФЗ 15 "Дохідвіддоговорів з клієнтами". 2018. 

URL:http://bz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/BZ010641. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ОБЛІКУ ЗА РІЗНИМИ ОЗНАКАМИ 

 

У міжнародній класифікації ділових програм розрізняються наступні класи 

управлінських систем, які в тому або іншому об'ємі представлені на вітчизняному ринку: 

АРМ (автоматизоване робоче місце); MRP (Material Resource Plannnig – планування 

матеріальних ресурсів); ERP (Enterprise Resource Plannmg – інформаційна система 

управління ресурсами підприємства); OLAP (On line Analytical Processing – засіб аналітичної 

обробки даних в оперативному режимі) [3]. 

АРМ є більш менш комплексною системою для малих підприємств, де все управління 

фінансами здійснюється одним-двома фахівцями, один з яких – головний бухгалтер. Для 

охвату майже всіх управлінських задач в даному випадку достатньо використовувати, 

наприклад, систему «1C». Функція бюджетного планування генеральним директором [4]. 

MRP – наступний ступінь класифікації управлінських систем, інтегруючий розрізнені 

АРМ в єдиний комплекс. Системи, що працюють в стандарті MRP, дозволяють спланувати 

потреби підприємства в ресурсах під певний об'єм продажів і тим самим забезпечити 

своєчасні поставки.  

ERP охоплюють ресурси в широкому розумінні: і матеріальні потоки, і грошові кошти, 

і трудові ресурси. В системах такого класу ведеться управлінський і бухгалтерський облік, 

здійснюється виробниче планування і планування поставок по всьому ланцюжку, фіїїансові 

операції. Проте ці системи володіють обмеженими аналітичними можливостями і вельми 

трудомісткі при упровадженні. 

OLAP – управлінські системи, що володіють багатовимірною аналітикою і дають 

користувачу можливість інтерактивної роботи із звітами. Проводять OLAP – системи 

головним чином за рубежем. Останніми роками спостерігається стійке підвищення попиту 

на такі управлінські системи. 

Більшість сучасних виробників управлінських систем ERP–класу активно 

співробітничає з розробниками OLAP–систем. Результатом такої співпраці є системи, що 

володіють багатофункціональністю і аналітичною потужністю і дозволяють вирішувати 

практично всі управлінські задачі: фінансового планування, аналізу і контролю. Експерти 

ринку ділового програмного забезпечення привласнили таким системам абревіатуру BMP 

(Business Performance Management – управління ефективністю бізнесу). ВМР–системи 

зв'язують воєдино такі поняття, як місія компанії, стратегія розвитку, довгострокові 

програми, середньострокові перспективи, конкретні бюджети в розрізі окремих підрозділів і 

на загально корпоративному рівні, за будь–які інтервали часу.  

У класифікації управлінські системи розрізняють також за масштабом вирішуваних 

задач: малі, середні і великі системи [5]. 

До малих систем відносяться програми, що дозволяють автоматизувати роботу 

бухгалтерії фірми. їх характеризує низька вартість, доступність для бухгалтера, можливість 

використовування у фірмах з невеликим річним оборотом. Найпоширенішими на ринку є 

наступні продукти цього класу: близько 50% всіх користувачів бухгалтерських програм 

віддають перевагу продуктам фірми « 1C», «Парус» (розробник – корпорація «ПАРУС–

Україна»).  
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Середні системи характеризуються модульною структурою самої системи і широкими 

можливостями для оптимізації і настройки. В рамках такої системи звичайно 

передбачаються модулі для автоматизації всіх сторін діяльності фірми (бухгалтерія, 

реалізація, купівля, складський облік, виробництво, кадри, маркетинг і т.д.). При цьому не 

можна плутати різного роду спеціальні програми з модулями однієї системи. Модульна 

дозволяє організувати роботу всіх співробітників компанії в єдиному інформаційному 

середовищі, забезпечивши тим самим керівництво компанії звітністю по всіх поточних 

операціях в реальному часі. Серед систем такого класу слід виділити комплексну 

бухгалтерську, складську і торгову систему «БЕСТ» (розробник – компанія «Інтелект 

Сервіс»), що дозволяє за допомогою набору модулів управляти закупівлями, запасами і 

продажами, заробітною платнею, основними засобами, договорами, взаєморозрахунками, 

грошовим потоком, виконувати оперативний аналіз товарно-грошових потоків, запасів і 

фінансового стану.  

До великих систем відносяться програмні комплекси, що дозволяють реалізувати 

множинні потреби користувача в рамках єдиного інформаційного середовища. В їх 

багатофункціональності полягають як переваги, так і певні недоліки (чим більше і складніша 

система, тим більше за різні ресурси потрібен для забезпечення її роботи). Спостерігається 

переорієнтація господарюючих суб'єктів від чисто бухгалтерських програм до систем 

контролю бізнесу і систем управління підприємствами. У зв'язку з цим на вітчизняному 

ринку збільшується попит не тільки і не стільки на бухгалтерські програми, скільки на 

програми, вирішальні задачі планування, що дозволяють виконувати різні фінансові 

розрахунки і аналітичні оцінки. 

Якщо раніше інтерес до програмного забезпечення виявлявся головним чином з боку 

бухгалтерів, то останнім часом керівники підприємствзамовників активно займаються 

проблемами, пов'язаними з упровадженням сучасних інформаційних технологій; як наслідок 

активізації інтересу керівництва до розвитку інформаційних систем, спостерігається 

підвищення попиту не на облікові системи, а на комплексні управлінські системи, що 

забезпечують всесторонню інформаційну підтримку менеджменту. 

Концентрація власності і влади призводить до того, що малі підприємства 

переростають в середні і крупні. Це обумовлює ускладнення задач замовників 

інформаційних систем і підвищення вимог до розробників і системних інтеграторів. 

Об’єднання в інформаційну мережу господарських структур приводить до створення 

«розширених» підприємств, що, у свою чергу, обумовлює стійке зростання попиту на 

мережні інформаційні системи і модулі, що управляють розподіленими базами даних. 

Класифікація за сферою застосування управління автоматизованих інформаційних 

систем (УАІС) підрозділяються на традиційні УАІС або як їх раніше називали 

автоматизовані системи управління виробництвом (АСУ), до яких відносяться дві основні 

групи: інтегровані та вузькоспеціалізовані системи, та на інформаційні системи нового 

покоління, до яких належать системи побудовані на штучному інтелекті (інтелектуальні ІС): 

системи підтримки прийняття рішень (СППР), експертні системи, виконавчі інформаційні 

системи (інформаційні системи керівників); інформаційнодовідкові системи; офісні 

інформаційні системи [4].  

Штучний інтелект – це штучні системи, створені людиною на базі ЕОМ, що імітують 

розв'язування людиною складних творчих задач. Створенню інтелектуальних інформаційних 

систем сприяла розробка в теорії штучного інтелекту логіко-лінгвістичних моделей. Ці 

моделі дають змогу формалізувати конкретні змістовні знання про об'єкти управління та 

процеси, що відбуваються в них, тобто ввести в ЕОМ логіко-лінгвістичні моделі поряд з 

математичними. Логіко-лінгвістичні моделі – це семантичні мережі, фрейми, продукувальні 

системи – іноді об'єднуються терміном «програмно-апаратні засоби в системах штучного 

інтелекту».  
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До групи інтегрованих систем належать корпоративні інформаційні системи (КІС), які 

інтенсивно використовують у сфері управління виробництвом. Вони підтримують конкретні 

бізнес-процеси підприємств, виконуючи найбільш відповідальні функції: складання та аналіз 

консолідованого балансу та аналітичних звітів, управління фінансами і персоналом, 

собівартістю і торговими операціями тощо. їх характерна особливість – здатність працювати 

в територіально розподілених структурах. 

Корпоративні інформаційні системи є розвитком систем для робочих груп, вони 

орієнтовані на великі компанії і можуть підтримувати територіально розгалуженні вузли 

мережі. В основному вони мають ієрархічну структуру з декількох рівнів. Для таких систем 

характерна архітектура клієнт-сервер зі спеціалізацією чи серверів же багаторівнева 

архітектура. При розробці таких систем можуть використовуватися ті ж сервери баз даних, 

що і при розробці групових інформаційних систем. Однак у великих інформаційних 

системах найбільше поширення одержали сервери Oracle, DB2 і Qicrosoft SQL Server. Для 

групових і корпоративних систем істотно підвищуються вимоги до надійності 

функціонування і схоронності даних. Ці властивості забезпечуються підтримкою цілісності 

даних, посилань і транзакцій у серверах баз даних. В Україні найбільшого поширенім набула 

корпоративна інформаційна система "ГАЛАКТИКА» корпорації «Галактика».  

До класу вузькоспеціалізованих систем відносяться системи обробки транзакцій (СОТ) 

(оперативна обробка трансакцій, пакетна обробка трансакцій), які досить поширені. Сюди 

можна віднести: інформаційні системи для автоматизації банківської діяльності, 

інформаційні системи у статистиці, інформаційні системи для фінансового і бухгалтерського 

обліку (наприклад, 1C: Бухгалтерія, FinExpert), інформаційні системи в маркетингу, 

інформаційні системи в інвестиційному менеджменті (наприклад, Project Expert) та ін. Слід 

зауважити, що кількість різновидів подібних систем постійно збільшується, а діапазон їх 

функціональних можливостей розширюється.  

З метою узагальнення параметрів класифікації інформаційних систем обліку 

пропонується наступна схема класифікаційних параметрів: - основні критерії (категорія 

інформаційних потоків, об’єм інформаційних потоків); - додаткові критерії (характеристики 

безпеки (конфіденційність, цілісність, доступність); структура ІС підприємства (локальна, 

розподілена); наявність інтегрованих систем (Інтернет, SWIFT, клієнт-банк та інші); режим 

обробки інформації (для одного користувача, для багатьох користувачів); режим 

розмежування прав доступу; місцеположення інформаційної системи.  

Загальноприйнятої класифікації інформаційних систем обліку поки що не існує, проте 

їх можна класифікувати за різними ознаками для різних потреб. Представлена класифікація 

інформаційних систем обліку за вихідною інформацією у теоретичному розумінні розширює 

пізнавальні концепції вивчення інформаційних систем обліку, їх удосконалення. У 

практичному аспекті дає змогу зорієнтувати користувачів при виборі елементів 

інформаційних систем на підприємстві, сприяти їх ефективному впровадженню на 

підприємстві та розробці проектів інформаційних систем.  
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ПРИ ВИКЛАДАННІ ОБЛІКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Успіх на ринку праці, і участь в суспільних процесах вимагають певних умінь, навичок 

і доступу до сучасних знань. Саме на це повинні бути спрямовані сьогодні і зусилля держав-

членів ЄС, і дії місцевих організацій – соціальних партнерів, і прагнення кожної окремої 

людини, яка, врешті решт, і є головною дійовою особою в системі безперервної освіти. 

На початку 90-х Європа зіткнулася з серйозними економічними проблемами, 

викликаними змінами у виробничих, торгових та інвестиційних моделях. Це призвело до 

зростання структурного безробіття і великого розриву в професійних навичках і уміннях. 

Вирішити ці проблеми без освіти не було можливим. 1996 рік, оголошений Європейським 

роком безперервної освіти, допоміг привернути увагу політиків до нових вимог часу. В 

середині 90-х стало також ясно, що безперервна освіта може стати не тільки ключем до 

рішення проблем зайнятості, але і серйозним чинником соціальної єдності. При цьому особа 

та її потреби повинні стати центром будь-якої системи освіти й навчання. 

Нині в освітній системі України також всебічно розробляється й апробується ідея 

безперервної освіти. Значна увага приділяється підвищенню професійної майстерності 

фахівців у системі післядипломної освіти. 

Традиційні форми професійної підготовки майбутніх фахівців з обліку недостатньо 

відповідають сучасним вимогам суспільства. Забезпечення гнучкості виробництва вимагає 

підготовки працівників, здатних швидко адаптуватися до нових умов праці на різних його 

різних ділянках. Адже темпи розвитку та зростання обсягів виробництва, можливості 

збільшення внутрішнього валового продукту залежать від того, наскільки професійний 

рівень конкретного працівника відповідає потребам розвитку економіки. Виникнення 

проблеми пов’язане з існуючими суперечностями між вимогами суспільства щодо 

підготовки компетентних фахівців з обліку, здатних розв’язувати проблемні ситуації та 

нестандартні професійні завдання і можливостями традиційної системи підготовки 

спеціалістів у закладах вищої освіти, що орієнтована на набуття практичних умінь та 

навичок, для якої притаманний потяг до операційної, виконавчої діяльності.  

Відповідно до Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років 

пріоритетними  напрямами є приведення структури освіти у відповідність до потреб 

сучасної економіки та інтеграції України в європейський економічний та культурний 

простір; забезпечення рівного доступу до якісної освіти усім громадянам України та 

перетворення освіти на соціальний ліфт. 

Якісна професійна освіта сьогодні є неперервною. Фахівець отримує можливість 

постійно підвищувати кваліфікацію у відповідності до змін, вимог та характеру його 

діяльності. 

На розвиток безперервної економічної освіти впливають такі чинники: соціально-

економічне середовище (висока швидкість старіння професійних знань; скорочення сфери 

некваліфікованої і малокваліфікованої праці; структурні зміни в сфері зайнятості; зміна 

попиту з боку держави, особистості, ринку праці і сфери послуг; обмеженість тимчасових і 

матеріальних ресурсів особистості) і соціально-педагогічні умови (спрямованість на освіту і 

самоосвіту протягом усього життя.  
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Побудова безперервної економічної освіти на фундаментальній основі; 

багаторівневість структури економічної освіти; варіативність освітніх програм; готовність 

особистості до соціальної динаміки; варіабельність структури і обсягу підготовки фахівців; 

адаптивність рівнів освіти). 

Вирішення комплексної задачі розвитку безперервної освіти фахівців з обліку є досить 

багатограним, нами було виокремлено складову, що пов’язана з  інформаційними 

технологіями облікової діяльності. 

Сукупність дій по впровадженню елементів безперевної освіти фахівців з обліку у 

МНАУ можна структурувати за наступними етапами: 

1. Цільовий; 2. Організаційний; 3. Функціональний; 4. Результативний. 

В сучасних умовах розвитку суспільства обсяг та складність інформаційних потоків 

досить велика і зкожним роком збільшується. Тому традиційна система навчання у вищих 

навчальних закладах потребує постійного удосконалення на основі сучасних досягнень 

науки та техніки, що пов’язано з покращенням методики організації та проведення 

навчального процесу. 

Сучасне інформаційне суспільство з його складним, високотехнологічним і швидко 

мінливих виробництвом, розвиненою інфраструктурою, висуває якісно нові вимоги до 

підготовки фахівців різних профілів. Від випускників ЗВО потрібно не тільки 

фундаментальна базова підготовка, яка допоможе їм розібратися в складному виробництві, а 

й інформаційно-технологічна підготовка. 

Деякі технології і методи є інноваційними в українських закладах вищої освіти, а у 

нашому використовуються вже не перший рік. Наприклад, система Moodle, використання 

електронної бібліотеки та репозитарію тощо. 

Кожний з інноваційний методів навчання має свої переваги та недоліки. Ефективність 

застосування інноваційних методів навчання у закладах вищої освіти треба оцінювати не 

тільки спираючись на кількісні показники навчальних досягнень студентів, а враховуючи 

зміни у свідомості як студентів, так і викладачів. Для реалізації завдань інноваційної освіти і 

навчання викладачу необхідно зацікавити кожного студента в роботі групи за допомогою 

чіткої мотивації, стимулювати студентів до вільного та коректного висловлення без страху 

за помилкову відповідь, проявляти високий професіоналізм у роботі.  

Зауважимо, що деякі інноваційні технології та методи, які впроваджено в українських 

закладах вищої освіти та, за доцільності, можуть бути впровадженими надалі. Так, доцільно 

інтерактивні методи навчання використовувати за різними напрямами: 1) викладач – 

студент; 2) студент – студент у парах (діадах) і в трійках (тріадах); 3) загальногрупова 

взаємодія студентів у всьому навчальному  колективі; 4) викладач – коллектив; 5) 

індивідуальна робота.  

Використання методу кейсів, що передбачає прийняття студентами конкретного 

рішення у запропонованій ситуації. Для ефективного використання цього методу 

інформація, що становить кейс («case» – випадок, ситуація), має відображати проблему з 

майбутньої професійної діяльності, що може бути розв’язана декількома варіантами. Кожна 

группа студентів у результаті обговорення пропонує свій варіант розв’язання проблеми. 

Викладач  спрямовує студентів на професійний, а не побутовий підхід до аналізу ситуації.  

Як правило, кейс включає в себе значну кількість інформації, навіть зайвої поряд з 

нормативною, статистичною, довідковою тощо,  серед якої студент має вибрати потрібну, та, 

на її основі, запропонувати той чи інший варіант рішення. 

Змінюється сама організація бухгалтерської освіти, зміцнюється тенденція до 

формування системи безперервної освіти, що охоплює з модифікаціями всі стадії навчання. 

Безперервна освіта, зміцнює інноваційний характер навчання, оскільки дозволяє своєчасно 

оновлювати і поповнювати отриманий у вузі запас знань, краще розуміти нові проблеми і 

знаходити шляхи їх інноваційного рішення. Особлива увага при цьому повинна приділятися  
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післявузівській освіті, оскільки отримані знання застарівають в умовах реформування 

бухгалтерського обліку та розвитку бізнесу. 

Отже, узагальнюючи сказане, визнаємо інформатизацію професійної освіти 

об’єктивною відповіддю системи на виклики постіндустріального глобалізованого 

суспільства. 
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ПРОЦЕСІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Нині майже уся людська діяльність в реальному житті має своє відображення у 

віртуальному світі. За останні 20 років інформаційні технології, вживані у бухгалтерському 

обліку, пройшли великий шлях у своєму розвитку від розрахованих на одного користувача 

програм безвіконного інтерфейсу до складних корпоративних ERP- систем, що дозволило 

перейти від традиційного паперового документообігу до електронного.  

Перспективним  напрямком  організації  обліково-аналітичних  систем в сучасних  

умовах  вважаються  «хмарні»  технології – явище досить нове, тому існує не так багато 

авторитетних джерел, де визначається це поняття. Серед вітчизняних науковців, що 

займалися вивченням понять «хмара», «хмарні обчислення», «хмарні технології», слід 

відзначити: В.Бикова, Р. Мачугу, О.Астахову, Т.Білову, В.Яруту, Л.Шевченка,                         

О. Кузьмінську та інших. Поряд з тим, питання пов’язані із застосуванням «хмарних» 

технологій в обліку  залишаються практично не дослідженими. 

«Хмарна» бухгалтерія - зовсім молодий сервіс, що виник в 2010-2011 рр., але вже встиг  

стрімко завоювати визнання багатьох підприємців  у всьому світі. Сутність цієї технології 

полягає в тому, що користувачеві надається за відповідну  плату доступ до програми в 

локальній мережі інтернет,  за допомогою якої можна з найменшими трудовими витратами 

забезпечити реалізацію усіх традиційних бухгалтерських процесів. 
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Особливістю і новизною такої побудови облікового процесу, в порівнянні з будь-якими 

іншими його формами, являється те, що для роботи бухгалтеру потрібний лише доступ до  

інтернет-мережі. Це обумовлене тим, що вся необхідна для роботи інформація зберігається 

на віддаленому сервірі в «хмарі» [1]. В свою чергу, під поняттям «хмара» (cloud) розуміють 

модель (концепцію) організації ІТ- інфраструктури, що складається з розподілених 

апаратних і мережевих ресурсів, а також програмного забезпечення, розгорнутих у 

віддалених дата-центрах (центрах обробки даних) постачальників «хмарних» центрів [2]. 

Таке розміщення даних, на сьогодні – найновіше досягнення в бухгалтерській практиці.  

Перевагами використання такої «хмарної» бухгалтерії є: 

- мобільність; надійність і безпека; заощадження коштів; безкоштовне оновлення; 

послуги аутсорсерів або фрілансерів; технічна підтримка. 

Попри всі переваги, у «хмарної» бухгалтерії є і недоліки: 

- ризик, пов'язаний з передачею конфіденційних даних у відкритий доступ; 

можливість хакерських атак; ризик шахрайства. 

З метою дослідження функціональності та раціональності облікових програм на основі 

«хмарних» технологій були проаналізовані можливості п’яти сервісів (табл.1). 

Таблиця 1 

Порівняльні характеристики основних можливостей  

облікових «хмарних» технологій 

Основні можливості Найменування хмарних технологій 

Fit Бюджет SmartFin iFin 

Zvit 

iFin 

СуперЗвіт 

1С 

онлайн 

Робота з кошторисами + - - - - 

Робота з договорами + + - + + 

Бухгалтерський облік 

(основних засобів, 

матеріальних активів, МШП) 

+ - - + + 

Кадровий облік + + - + + 

Заробітна плата + + - + + 

Робота з первинними 

документами 

+ + - + + 

Звітність + + + + + 

Торгівля і послуги - - - - + 

Професійні консультації + + + + + 

Результати проведеного порівняння доводять, що відмінності в можливостях, 

розглянутих програм, мінімальні, і це пов'язано з тим, що «хмарний» облік набуває все 

більшої популярності, а тому кампанії удосконалюють і розширюють можливості, щоб 

приваблювати клієнтів і залишатися в лідерах.  

Провідні постачальники «хмарних» технологій надають можливість користуватися 

такими технологіями, які інтегровані для потреб управління підприємством. Ці програмні 

пакети надаються за досить привабливими цінами і тим самим користуються широкою 

популярністю поміж споживачів. 

Клієнти «хмарного» сервісу, в свою чергу, отримують найрізноманітніші послуги. У 

рамках цих послуг надається право користування фізичними і віртуальними ресурсами. 

Найактуальнішим питанням поміж практикуючих бухгалтерів є «Чим, з точки зору 

бухгалтерського обліку та оподаткування, є платежі за «хмарні» послуги?». І однозначної 

відповіді на це питання не надає ніхто, так як предметом договору, що укладається з 

постачальником «хмарного» сервісу, може бути різний набір послуг. Одні відображають їх 

як орендні платежі, пояснюючи тим, що підприємства мають право володіння оригінальною 

версією на визначений період часу, з метою отримання опосередкованої комерційної вигоди;  
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інші – визнають платою за послуги надання доступу до онлайн-сервісів, а треті 

відображають як роялті – надання права на користування комп’ютерною програмою. 

Отже, однозначної відповіді на запитання про те, чим для бухгалтерського обліку та 

оподаткування є надання «хмарних» послуг, немає. На законодавчому рівні це питання 

також залишається не врегульованим. Тому, перш ніж укладати угоду про надання 

«хмарних» послуг, рекомендуємо чітко визначитися з характером та податковою 

кваліфікацією  таких послуг. 

Отже, проведене дослідження надало змогу стверджувати, що віртуалізація 

бухгалтерського обліку та використання в ньому «хмарних» технологій – це один із 

прогресивних напрямів розвитку автоматизації бухгалтерського обліку. Підтвердженням 

цього є велика кількість інтернет-сервісів, що надають послуги дистанційного вирішення 

обліково-аналітичних проблем. 
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ОЦІНКА ТРУДОМІСТКОСТІ РОЗРОБКИ JAVA-ЗАСТОСУНКІВ  

З ВІДКРИТИМ КОДОМ 

 

Планування та контроль трудомісткості програмних проектів є одним з головних місць 

в системі управління ІТ-компанії. Також за допомогою трудомісткості можна за допомогою 

існуючих методів прогнозувати вартість розробки програмних продуктів. Оцінки 

трудомісткості та вартості програмних продуктів присвячено достатня кількість досліджень, 

наприклад, [1-3], проте, існує проблема підвищення точності існуючих підходів до 

прогнозування. Що обумовлює актуальність даного дослідження. 

Для побудови регресивного рівняння оцінки розміру Java-застосунків за допомогою 

програми SourceMonitor були зібрані початкові дані для проведення дослідження. 

SourceMonitor надає інформації про: кількість файлів із кодом; кількість строк коду 

програмного забезпечення; кількість операторів; відсоток операторів переходу; кількість 

викликів методів; відсоток строк із коментарями; кількість класів та інтерфейсів; середня 

кількість методів; максимальна складність; максимальна глибина блоку коду; середня 

глибина блоку коду; середня складність. Приймаючи до уваги, що значна частина 

перелічених даних невідома на початковому етапі розробки програмного забезпечення, на 

основі зібраних початкових даних була сформована вибірка яка складається з наступних 

даних: кількість строк коду програмного забезпечення Y, середня кількість викликів методів 

X1; кількість класів та інтерфейсів X2; середня кількість методів X3. Вибірка складається 

із50 проектів Java-застосунків з відкритим кодом. 

Перевірка даних виявила, що вони не підпорядковуються закону нормального 

розподілу, тому було застосовано перетворення за допомогою натурального логарифму.  
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Після перевірки на викиди (було 11 викидів) побудована нелінійна регресійна модель 

має вигляд: 

,   (1) 

З метою порівняння була побудована лінійна регресійна модель в припущені про 

нормальність вихідних даних без виконання нормалізації: 

,  (2) 

Для порівняння точності лінійної та нелінійної моделі розрахуємо величини відносних 

помилок: 

,      (3) 

де Yi - фактичне значення; Ŷi -прогнозне значення. 

Розрахунок відносних помилок (MRE) наведений у табл. 1  

Таблиця 1 

Порівняння відносних помилок MRE за лінійною та нелінійною моделлю оцінки розміру 

Java-застосунків з відкритим кодом 

№ Y Нелінійне 
рівняння 

регресії 

Лінійне 
рівняння 

регресії 

№ Y Нелінійне 
рівняння 

регресії 

Лінійне 
рівняння 

регресії 

Zy MRE Zy MRE Zy MRE Zy MRE 
0 6189 7090,078 0,15 -32388,83 6,23 25 388177 340700,1 0,12 260148,35 0,33 

1 86905 112523,2 0,29 121181,16 0,39 26 254448 286007,1 0,12 299933,54 0,18 

2 174482 116786,7 0,33 122015,39 0,30 27 93699 87387,54 0,07 94878,43 0,01 

3 38293 41345,17 0,08 64200,89 0,68 28 29486 25062,64 0,15 9724,13 0,67 

4 189605 219762,2 0,16 197977,55 0,04 29 19899 20640,85 0,04 6206,97 0,69 

5 28637 25796,89 0,10 16401,19 0,43 30 74068 49075,2 0,34 61580,77 0,17 

6 153669 144494,7 0,06 166747,40 0,09 31 55276 73557,87 0,33 80889,32 0,46 

7 107182 80067,28 0,25 90710,31 0,15 32 69694 75798,92 0,09 83371,96 0,20 

8 74181 84508,87 0,14 91934,35 0,24 33 201884 237362,8 0,18 232127,05 0,15 

9 373155 334740,9 0,10 430206,77 0,15 34 104380 61571,39 0,41 70136,55 0,33 

10 40298 36366,06 0,10 31445,06 0,22 35 306057 318320,1 0,04 258143,21 0,16 

11 38621 36863,59 0,05 36180,93 0,06 36 32700 33782,5 0,03 26087,04 0,20 

12 25750 30852,02 0,20 28916,88 0,12 37 48726 47953,48 0,02 49310,26 0,01 

13 60011 45150,26 0,25 44678,39 0,26 38 35819 44806,39 0,25 61844,90 0,73 

14 74034 86670 0,17 98476,22 0,33 39 70929 75644,3 0,07 81834,32 0,15 

15 265814 332020,3 0,25 261038,47 0,02 40 247257 328404,2 0,33 285477,04 0,15 

16 72551 83839,55 0,16 111132,83 0,53 41 55811 52511,55 0,06 55309,35 0,01 

17 45751 54793,98 0,20 59957,12 0,31 42 55567 45035,06 0,19 47334,40 0,15 

18 139908 232977,9 0,67 197303,69 0,41 43 44676 40604,27 0,09 36845,44 0,18 

19 89900 75266,78 0,16 87378,38 0,03 44 19547 19355,14 0,01 4943,85 0,75 

20 35235 34837,05 0,01 37175,27 0,06 45 104010 62063,07 0,40 64885,80 0,38 

21 139212 136621,9 0,02 140024,14 0,01 46 461294 408095,3 0,12 320627,65 0,30 

22 66982 84893,26 0,27 119615,73 0,79 47 86249 81160,04 0,06 92869,01 0,08 

23 58197 68570,75 0,18 73465,01 0,26 48 48288 50370,96 0,04 52344,50 0,08 

24 97588 108810,4 0,11 130177,28 0,33 49 52754 54320,38 0,03 80039,60 0,52 

За результатами табл. 1 для регресійних моделей можна визначити середнє відхилення 

відносної помилки (MMRE), дивись формулу (4), та рівень (якість) передбачення (PRED), 

дивись формулу (5). 

,     (4) 

 ,   (5) 
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За даними [4] модель має бути в межах 25% точності у 75% даних (PRED(25%)≥75%) 

та середнє відхилення відносної помилки, MMRE<0,25. За даними табл. 2 можна побачити, 

що лінійне регресійне рівняння не відповідає зазначеним вимогам, нелінійна модель - 

навпаки, повністю задовольняє вимогам. Коефіцієнт детермінації (R2) нелінійного 

регресійного рівняння більше лінійного (0,923>0,866), що також говорить про більшу 

точність нелінійної моделі. 

Таблиця 2 

Порівняння лінійної та нелінійної моделі 

Модель Середнє відхилення відносної 

помилки, 

MMRE 

Рівень передбачення, 

PRED(25%) 

Лінійна 0,39 0,54 

Нелінійна 0,16 0,78 

Побудована нелінійна регресивна модель оцінювання розміру Java-застосунків з 

відкритим кодом. Зроблено порівняння точності лінійної та нелінійної моделі. 
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ВПЛИВ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА РОЗВИТОК СИСТЕМИ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

Цифровізація - підхід до використання цифрових ресурсів у роботі організації. Вона 

має на увазі перевизначення технологій і бізнес-процесів для вдосконалення робочого 

середовища співробітників, взаємодії з замовниками та іншими учасниками діяльності 

сучасного підприємства. Оцифровка підвищує продуктивність компанії і є одним з головних 

пріоритетів для керівників підприємств і IT організацій по всьому світу. Процес 

оцифровування дає бухгалтеру інструменти і канали зв'язку для цифрового обліку, обміну 

знаннями. 

Зовнішнє та внутрішнє інституційне середовище функціонування бухгалтерського 

обліку, аудиту та фінансів в Україні після 2010 р. активно змінюється, для все більшої 

кількості підприємств застосування комп’ютерних програм для ведення обліку, проведення 

контрольних та аналітичних процедур стає суцільним. Зацікавлені особи потребують 

відповідного цифрового представлення інформації, це спонукає бухгалтерів, аудиторів та 

фінансистів до вдосконалення практики бухгалтерського обліку [1]. 

Однією з найважливіших частин системи бухгалтерського обліку виступає складова 
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інформаційна двох підсистем - фінансового та управлінського обліку. Відзначається 

переорієнтація з контрольної функції на інформативну, що базується на організації точок 

цифрової трансформації підприємства. Потрібна розробка нових показників, способів збору і 

обробки не тільки фінансової інформації, але і достатності її інтеграції з інформацією про 

інші сторони бізнесу і зовнішнього середовища. 

Більшість вчених вважають, що ключовими орієнтирами змін, в області модернізації 

теорії бухгалтерського обліку і звітності в умовах цифрової економіки будуть наступними: 

─ розширення відображення області діяльності організації в обліку; 

─ підвищення якості та оперативності обліку; 

─ виявлення і збільшення числа нових об'єктів обліку; 

─ розробка інноваційних методів оцінки нових об'єктів обліку; 

─ формування підходів до інтегрування різних видів обліку; 

─ використання більш удосконалювати вітчизняних і зарубіжних інформаційних 

технологій; 

─ розробка теоретичних, методичних і прикладних аспектів розвитку бухгалтерського 

обліку [2]. 

Узагальнюючи погляди сучасних дослідників пропонується так звана «модель професії 

бухгалтера, сформована під впливом цифрових технологій» (рис. 1) 

Сучасна модель бухгалтерського обліку, що представляє собою практично незмінною 

технологію «подвійної реєстрації» результатів господарських операцій, знаходяться в 

суперечності з цифровими моделями формування баз даних.  

Особливу увагу варто приділити вивченню можливостей оцінки нових об'єктів обліку, 

в якості яких виступають інтелектуальний людський капітал, клієнтська база, інноваційні 

продукти і т.п. Простежується залучення в систему бухгалтерського обліку даних 

неекономічного характеру. Реалізовуються нові розробки IT-технологій, таких як хмарні 

технології, відкриті технологічні платформи, електронні довідково-інформаційні системи, 

створення єдиного міжнародного формату та змісту фінансової звітності в електронному 

вигляді. 

 

Інтеллект - здатність отримувати та 

використовуввати зання для вирішення 

проблем 

Інноваційні 

Інформаційні  
технології 

Big data, штучний 

інтелект, хмарні 
обчислення, блокчейн 

тощо Креативність - здатність використовувати 

наявні знання в новій ситуации, 

установлення зв’язків, генерування нових 

ідей тощо 

Цифрові  

технології 

Цифровий фактор – застосування існуючих 

та нових цифрових технологій 

Компетентності  

бухгалтера 

 

Емоційний інтелект - здатність 

ідентифікувати власні емоцій та емоції 

інших, використовувати їх для вирішення 

завдань, регулювати й управлять ними 

 

Сфери 

застосування 

аудит, корпоративна 

звітність, фінансовий 

менеджмент, 
управління ризиками, 

стратегічне 

планування, податки 

Бачення - здатність точно прогнозувати 

майбутні тенденції шляхом екстраполяції 

існуючих тенденцій і фактів 

  

Досвід - здатність і навички для розуміння 

очікувань клієнтів, створення цінності тощо 

  

 

Рис. 1. Модель професії бухгалтера, сформована під впливом цифрових технологій [3] 
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ІНФОРМАЦІЙНО–АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 

В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Сучасні інтелектуальні інформаційні технології є справжньою рушійною силою 

світового економічного і технічного розвитку, яка примножує сьогоднішні знання та духовні 

цінності, розширює сфери використання досягнень науки і техніки XXI сторіччя. Практика 

свідчить, що в сучасних умовах ефективність реалізації програм пенсійного забезпечення та 

діяльності установ Пенсійного фонду України значною мірою залежать від інформаційного 

забезпечення, від повноти інформації. 

Нині система збирання, обробки та ведення інформації Пенсійного фонду складається 

із таких інформаційно-технологічних підсистем: 

- автоматизованої системи персоніфікованого обліку внесків (СПОВ); 

- автоматизованої системи обробки пенсійної документації на базі комп’ютерних 

технологій (АСОПД); 

- системи призначення та виплати пенсій деяким категоріям громадян; 

- автоматизованої системи обліку сплати страхових внесків і центрального сховища 

обліку сплати страхових внесків (АРМ ОССВ); 

- системи реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції (АСЕДО). 

Основними завданнями інформаційно - аналітичного забезпечення діяльності установ 

Пенсійного фонду України є підвищення та аналіз ефективності функціонування системи 

пенсійного забезпечення.  

Розроблена і впроваджена Пенсійним фондом України інформаційна система 

персоніфікованого обліку відомостей щодо застрахованих осіб займає ключове місце у 

багатовекторній системі заходів для покращення соціального страхування у державі. В 

даний час постала необхідність реформування пенсійного забезпечення, що зумовлене 

соціально-економічними та політичними змінами в суспільстві.  

Тому перед Пенсійним фондом України стоять нові завдання перспективного розвитку, 

які мають стратегічний характер, зокрема, впровадження накопичувальної системи 

загальнообов'язкового державного пенсійного страхування для платників єдиного 

соціального внеску. Є ціла низка тактичних завдань, спрямованих насамперед на 

покращення якості обслуговування громадян та якості самої роботи Фонду. Безумовно, 

найважливішим завданням є забезпечення взаємодії в єдиному інформаційному просторі, 

який дозволяє поєднати дані різних систем. При цьому необхідно виключити ризики 

несанкціонованого та неконтрольованого втручання у бази даних. Але це стосується 

внутрішнього використання інформаційних ресурсів. 

Постанова Пенсійного фонду України № 3-3 від 24.02.2017 про розвиток 

інформаційних систем у 2017 році відповідно до завдань, визначених Стратегією 

модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року, постановляє 

забезпечити організацію робіт щодо: 
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-  модернізації центру обробки даних та створення резервного центру обробки даних 

Пенсійного фонду України;  

- оновлення парку комп’ютерної техніки територіальних управлінь Пенсійного фонду 

України; технічного та консультативного супроводження процесу міграції в централізовану 

підсистему “Призначення та виплата пенсій” Інтегрованої комплексної інформаційної 

системи Пенсійного фонду України даних з автоматизованої системи обробки пенсійної 

документації;  

- підтримки комплексної системи захисту інформації, взаємодії інформаційних систем 

відповідно до законодавства;  

- створення механізму надання з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру 

загальнообов’язкового державного соціального страхування інформації органам праці та 

соціального захисту населення;  

- розробки та впровадження технологій єдиної централізованої системи аналітики та 

управління фінансами у солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування можливості обробки інформації для видачі посвідчення застрахованої особи. 

З метою виконання пріоритетних завдань ПФУ, необхідно забезпечити умови щодо 

розширення доступу застрахованих осіб і пенсіонерів до їхніх персональних даних у системі 

персоніфікованого обліку. 

Основною інформаційною системою, що забезпечує автоматизацію діяльності 

ключових технологічних ланок ПФУ є Інтегрована комплексна інформаційна система ПФУ 

(ІКІС ПФУ). На поточний момент функціонує друга версія вказаної системи, яка має 

наступну повну назву: «Інтегрована комплексна інформаційна система Пенсійного фонду 

України "ІКІС ПФУ", версія 2». 

Отже, у зв’язку із змінами у законодавстві щодо пенсійного забезпечення, 

використання даних Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового 

державного соціального страхування, зумовлених Законом України № 1801 від 21.12.2016 

«Про державний бюджет України на 2017 рік», Законом України № 1774 від 06.12.2016 «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України», з метою реалізації електронного 

обміну даними на центральному рівні з органами праці та соціального захисту населення 

щодо надання з Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового 

державного соціального страхування інформації для призначення всіх видів державної 

соціальної допомоги та субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива в межах 

реалізації у 2019 році  

Стратегії модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року, 

схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.09.2016 № 672-р, існує 

потреба в модернізації підсистем Інтегрованої комплексної інформаційної системи 

Пенсійного фонду України. 
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ОБ'ЄКТИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

В СФЕРІ ОПЛАТИ ПРАЦІ 

 

Центральне місце у виробничій діяльності будь-якої організації займають праця і 

результати праці, що обумовлено створенням додаткового продукту. Ця обставина зумовлює 

ставлення до раціонального використання трудових ресурсів, оскільки без колективу 

працівників немає організації і без необхідної кількості людей певних професій і кваліфікації, 

жодна організація не зможе досягти своєї мети. 

Контроль і обліково-аналітичне забезпечення праці та заробітної плати повинні 

забезпечити оперативний контроль за кількістю і якістю праці, за використанням коштів, що 

включаються до фонду заробітної плати, і виплат соціального характеру. Крім того, практично 

за кожним розрахунком з оплати праці мається на увазі особа, для якої заробітна плата є 

основним і головним джерелом її життєдіяльності, а для організації - це витрати, що прямо 

впливають на кінцевий фінансовий результат її діяльності. 

В даний час законодавство з праці безперервно удосконалюється, з'являються нові 

нормативні акти, що мають відношення до розрахунків по оплаті праці на підприємствах, всіх 

форм власності, а це призводить до ускладнення розрахунків, збільшення їх трудомісткості, 

необхідності контролю над розрахунками як всередині підприємств і організацій, так і при 

проведенні аудиторських перевірок. Крім того, сильно ускладнює контроль за оформленням 

праці та оплатою заробітної плати некоректна робота комп'ютерних програм і невміння 

бухгалтерів працювати як з корегуванням програм, так і з кваліфікованими фахівцями, що 

володіють достатніми знаннями і кваліфікацією для виконання необхідних налаштувань. 

Основний шлях вирішення проблем при перевірці цього розділу обліку це вироблення і 

постійне вдосконалення методики контролю над розрахунками з оплати праці. При цьому 

завдання полягає в тому, щоб розробити необхідні конкретні процедури і дати докладний опис 

порядку їх проведення, що передбачає визначення законності і доцільності нарахування оплати 

праці. Стійкість фінансового стану будь-якої організації залежить від того, наскільки 

раціонально використовуються виробничі ресурси в тому числі і трудові. Тому їх використання 

підлягає суворому контролю. 

Праця, форми і системи його оплати змінювалися з розвитком науково-технічного 

прогресу. В даний час утвердився погляд на працю, як на свідому доцільно спрямовану 

діяльність, докладення людьми розумових і фізичних зусиль для створення корисних продуктів, 

виробництва речей, надання послуг, накопичення і передачі інформації, що йдуть на 

задоволення своїх матеріальних і духовних потреб, як на основну форму життєдіяльності 

окремої людини і суспільства в цілому, вихідна умова соціального буття, розвитку всіх сторін 

суспільного життя. Разом з тим праця - засіб самовираження і самоствердження особистості, 

реалізації її досвіду, інтелектуального і творчого потенціалу, моральної гідності. Заробітна плата 

в сучасній науковій літературі розглядається як винагорода за працю залежно від кваліфікації 

працівника, складності, кількості, якості та умов виконуваної роботи, а також виплати 

компенсаційного і стимулюючого характеру. 

На сучасному етапі суспільного розвитку успішна діяльність будь-якої організації 

залежить від високої результативності спільної праці зайнятих в ній працівників, від їх 

кваліфікації, професійної підготовки та рівня освіти, від того, наскільки умови роботи і побуту 

сприяють гуманізації праці, задоволення матеріальних, соціальних і духовних потреб людей, 

різнобічного прояву особистості. 
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Система внутрішнього контролю включає систему бухгалтерського обліку, засоби 

(методи) контролю і загальну характеристику контрольної середовища. 

Об'єкти обліку в сфері трудових ресурсів (такі, як кадрові дані, відпрацьований час, 

виконана робота, нарахування за відпрацьований час, виконану роботу, додаткові нарахування, 

нарахування за невідпрацьований час, утримання) необхідно контролювати на відповідність: з 

чинним законодавством; галузевими, регіональними та ін. угодами; колективним договором; 

трудовими договорами; графіком роботи; даними про виробіток продукції (виконаної роботи); 

табелям обліку відпрацьованого часу і нарядам на відрядну роботу; положенням про 

преміювання; судовими рішеннями. 

Найбільш часто в процесі контролю зустрічаються такі прийоми і способи контролю: 

- розрахунково-аналітичні; 

- органолептичні; 

- метод документального контролю. 

Сукупність перерахованих методів слугує інструментарієм для інформаційного 

забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю. 

У вітчизняній практиці обліку існує П(с)БО 26 [1], що визначає порядок розрахунків з 

працівниками. Світовий досвід обліку винагород працівникам узагальнено в МСФЗ-19[2]. 

Порівняння обліку винагород працівникам за міжнародними та вітчизняними стандартами 

дозволяє зробити висновок, що між вітчизняними та міжнародними стандартами немає 

суцільної єдності ні за однією ознакою порівняння. Ні в вітчизняній класифікації та 

аналогічному МСФЗ 19 немає поділу зобов'язань по оплаті праці на короткострокові та 

довгострокові. 

Всі системи заробітної плати прийнято поділяти на дві форми заробітної плати. Якщо в 

якості основного вимірника результатів праці використовується кількість наданих послуг, 

виготовленої продукції, то має місце відрядна форма заробітної плати, а якщо кількість 

відпрацьованого часу - то погодинна. 

За погодинною системою оплати праці заробітна плата працівника визначається 

відповідно до його кваліфікацією і кількістю відпрацьованого робочого часу. Така оплата праці 

застосовується, як правило, в тих випадках, коли праця працівника неможливо нормувати або 

виконувані роботи не піддаються обгрунтованому обліку. Погодинно зазвичай оплачується 

праця керівного та адміністративно-господарського персоналу, чергового персоналу (слюсарі, 

сантехніки, електрики), робітників, які працюють на ремонті і обслуговуванні машин і т. д. 

Однією з найскладніших проблем, з якими в процесі своєї роботи доводиться мати справу 

бухгалтерам, - це швидке збільшення обсягу оброблюваної інформації. Вирішити її допомагає 

якісно організована система автоматизованого обліку. Впровадження автоматизації дозволяє: 

більш оперативно вести бухгалтерський облік, виводити оперативну інформацію за певний 

період часу, проводити швидкий пошук і виведення необхідної економічної інформації, 

автоматизувати складання бухгалтерських та фінансових звітів, зменшити трудомісткість 

облікових робіт і кількість допущених помилок. 

Будь-яку автоматизацію бухгалтерського обліку необхідно починати з аналізу системи 

обліку. На основі проведеного дослідження ведення обліку керівник повинен отримати 

формалізований образ існуючої системи, визначити цілі, завдання, ділянки автоматизації, 

передбачуваний ефект її проведення. 
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ОЦІНКА У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ЗА ВИМОГАМИ МСБО 

 

Основним стандартом, що застосовується при обранні та застосуванні облікових 

політик, обліку змін в облікових політиках, змін в облікових оцінках та виправленні 

помилок попереднього періоду, є МСБО 8. Метою цього стандарту є визначення критеріїв 

для обрання та зміни облікових політик, визначення облікового підходу та розкриття 

інформації про зміни в облікових політиках, зміни в облікових оцінках та виправлення 

помилок. У цій статті розглянемо основні положення зазначеного стандарту, у тому числі 

щодо виправлення помилок у фінансовій звітності, допущених у попередніх звітних 

періодах.  

Зміна в обліковій оцінці – коригування балансової вартості активу або зобов’язання чи 

суми періодичного споживання активу, яке є результатом оцінки теперішнього статусу 

активів і зобов’язань та пов’язаних з ними очікуваних майбутніх вигід і зобов’язань. Зміни в 

облікових оцінках є наслідком нової інформації або нових розробок та не є виправленням 

помилок. Отже згаданий стандарт визначає наступні поняття: 

Перспективне застосування - перспективне застосування зміни в обліковій політиці та 

визнання впливу зміни в обліковій оцінці відповідно є: 

 застосуванням нової облікової політики до операцій, крім подій та умов, що 

відбуваються після дати змінювання облікової політики; 

 визнання впливу облікової оцінки в поточному та майбутніх періодах, на які впливає 

зміна. 

Помилки попередніх періодів - пропуски або викривлення у фінансовій звітності 

суб’єкта господарювання за один або кілька попередніх періодів, які виникають через 

невикористання або зловживання достовірною інформацією, яка: 

 була наявна, коли фінансову звітність за ті періоди затвердили до випуску; 

 за обґрунтованим очікуванням могла бути отриманою та врахованою при складанні 

та поданні цієї фінансової звітності. 

Такі помилки можуть бути помилками у математичних підрахунках, у застосуванні 

облікової політики, помилками, допущеними внаслідок недогляду або неправильної 

інтерпретації фактів, а також унаслідок шахрайства. 

Ретроспективне перерахування - виправлення визнання, оцінки та розкриття інформації 

про суми елементів фінансової звітності так, начебто помилок у попередньому періоді 

ніколи не було. 

Суттєвий - пропуск або викривлення статей є суттєвими, якщо вони можуть (окремо чи 

в сукупності) впливати на економічні рішення, які приймають користувачі на основі 

фінансової звітності. Суттєвість залежить від розміру та характеру пропуску чи 

викривлення, що оцінюються за конкретних обставин. Визначальним чинником може бути 

як розмір або характер статті, так і поєднання статей. 

Неможливий - застосування вимоги є неможливим, якщо суб’єкт господарювання не 

може застосувати її навіть після всіх відповідних зусиль зробити це. Щодо конкретного 

попереднього періоду, то неможливо застосувати зміну в обліковій політиці ретроспективно 

або зробити ретроспективне перерахування для виправлення помилки, якщо: 

- вплив ретроспективного застосування або ретроспективного перерахування не можна 

визначати; - ретроспективне застосування або ретроспективне перерахування вимагає 

припущень про те, яким був намір управлінського персоналу в той період; 
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- ретроспективне застосування або ретроспективне перерахування вимагає значних 

оцінок сум і неможливо об’єктивно відокремити від іншої інформації ту інформацію про 

такі оцінки, яка: надає свідчення обставин, що існували на дату (дати), на які ці суми 

потрібно визнати, оцінити або розкрити; була наявною, коли фінансову звітність за той 

попередній період затвердили до випуску. 

Відповідно до моделі переоцінки після визнання активом об’єкт основних засобів 

(справедливу вартість якого можна достовірно оцінити) слід обліковувати за переоціненою 

сумою, яка є його справедливою вартістю на дату переоцінки, мінус будь-яка подальша 

накопичена амортизація та подальші накопичені збитки від зменшення корисності. 

Переоцінки проводяться з достатньою регулярністю так, щоб балансова вартість 

суттєво не відрізнялася від тієї, яка була б визначена із застосуванням справедливої вартості 

на кінець звітного періоду. 

Багато статей у фінансових звітах не можна оцінити точно, а лише попередньо. 

Попередня оцінка пов’язана з судженням, що ґрунтується на найостаннішій наявній 

достовірній інформації. Наприклад, можуть бути потрібні попередні оцінки: безнадійних 

боргів; старіння запасів; справедливої вартості фінансових активів або фінансових 

зобов’язань; строків корисної експлуатації активів, що амортизуються, чи очікуваної моделі 

споживання економічних вигід, втілених у них; гарантійних зобов’язань. 

Може виникнути потреба в перегляді попередньої облікової оцінки, якщо відбуваються 

зміни обставин, на яких ґрунтувалася така оцінка, або внаслідок нової інформації чи 

більшого досвіду. 

Приклади зміни облікових оцінок 

Основні засоби  

(п. 76 МСБО 16) 

Зміни щодо сум ліквідаційної вартості, попередньо 

оцінених витрат на демонтаж, переміщення чи відновлення 

об’єктів основних засобів, строків корисної експлуатації, 

методів амортизації 

Фінансові інструменти, що 

обліковуються за 

амортизованою собівартістю 

Зміни щодо строків погашення, ставки відсотка 

Фінансова оренда 

 

Зміни щодо строку оренди, розміру мінімальних 

орендних платежів, ставки відсотка при оренді 

Дебіторська заборгованість 

Зміни щодо обставин, які свідчать про погіршення 

платоспроможності контрагента і є підставою для 

відображення дебіторської заборгованості у складі активів 

підприємства за чистою вартістю реалізації і створення 

резерву сумнівних боргів; обставин, які свідчать про 

відновлення платоспроможності контрагента і є підставою 

для відновлення дебіторської заборгованості у складі 

активів підприємства і зменшення резерву сумнівних боргів 

Знецінення активів 

 

Зміни щодо обставин, які свідчать про знецінення 

активів; обставин, які свідчать про відновлення корисності 

активів; визначення справедливої вартості активів 

Створення резервів 

Зміни щодо оцінки створення резервів відпусток; 

оцінки створення  гарантійних зобов’язань; оцінки 

створення резервів на реструктуризацію; оцінки створення 

резервів під юридичні чи конструктивні зобов’язання, що 

виникли внаслідок минулих подій 

Пунктом 34 МСБО 8 визначено, що може виникнути потреба в перегляді попередньої 

облікової оцінки, якщо відбуваються зміни обставин, на яких базувалася оцінка, або внаслідок 
31



МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ: ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

нової інформації чи більшого досвіду. 

Тобто зміна облікової оцінки є прерогативою управлінського персоналу, який 

встановлює вартісну межу основних засобів виходячи із зміни обставин, на яких 

ґрунтувалася оцінка (зміна податкового законодавства). 

Пунктом 35 МСБО 8 передбачено, що якщо складно розрізняти зміну облікової 

політики та зміну облікової оцінки, зміна вважається зміною облікової оцінки. 

За своїм характером перегляд оцінок не стосується попередніх періодів та не є 

виправленням помилки. 

Вплив зміни облікової оцінки визнають перспективним: 

 у періоді, коли відбулася зміна, якщо зміна впливає лише на цей період; 

 у періоді, коли відбулася зміна, та у майбутніх періодах, якщо зміна впливає на них 

разом. 

Перспективне визнання впливу зміни в обліковій оцінці означає, що зміна 

застосовується до операцій, інших подій або умов з дати зміни в оцінці. Зміна в обліковій 

оцінці може впливати на прибуток або збиток лише поточного періоду або прибуток чи 

збиток як поточного, так і майбутніх періодів. Водночас зміна вартісної межі визнання 

основних засобів з метою міжнародних стандартів бухгалтерського обліку має бути 

зафіксована в наказі про облікову політику підприємства. 

Отже підходи до оцінки і зміни в оцінках за вимогами МСБО потребують від обліково-

аналітичного персоналу виважених підходів та значної інформаційної підготовки в іншому 

разі зміна в оцінці не привиде до виважених облікових оцінок та не наддасть реальну 

картину про стан активів, зобов’язань і капітал підприємства. 

 

Список літератури: 

1. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 8 (МСБО 8). Облікові політики, зміни 

в облікових оцінках та помилки URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_020. 

2. Концептуальна основа фінансової звітності прийнята 01.09.2010. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_009. 

3. Міжнародний стандарт фінансової звітності 3 (МСФЗ 3) «Об’єднання бізнесу». URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_006. 

4. Міжнародний стандарт фінансової звітності (МСФЗ 13) «Оцінка справедливої 

вартості». URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/929_068. 

5. Селіванова Ю. В. Дискусійні аспекти оцінки балансових статей умовах конвергенції 

національних систем обліку звітності. Економіка і організація управління. 2011.№ 2.С.74–79.  

6. Супрунова І. В. Актуальні питання оцінки в бухгалтерському обліку. Вісник 

Житомирського державного технологічного університету. Серія «Економіка, управління та 

адміністрування». 2009. № 3. URL: http://www.ztu.edu.ua/ua/science/publishing/visnik/econom 

/3_49/39.pdf. 

 

УДК 657.012.32 

Капацин О.Ю., магістрант  

Науковий  керівник – Дубініна М.В., д.е.н., професор 

Миколаївський національний  аграрний  університет 

 

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Процес формування та розвитку управлінського обліку можна поділити на три етапи. 

Тривалий час бухгалтерський облік був лише засобом реєстрації господарських операцій 

методом подвійного запису і складання фінансової звітності. Облік витрат виробничий облік, 
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як частина бухгалтерського обліку, здійснював тільки узагальнення витрат для калькулювання 

собівартості продукції [1]. 

Перші висловлювання про необхідність формування самостійної інформаційної системи 

про витрати підприємства і про те, якою вона має бути, з'явились ще на початку XX ст. у книзі 

Г. Емерсона «Продуктивність праці як основа оперативної роботи і заробітної плати». У цій 

роботі вперше була здійснена спроба виділити облік витрат виробництва в самостійний 

напрямок облікової роботи [2]. 

Іншою важливою обставиною, яка сприяла виділенню управлінського обліку в самостійну 

галузь бухгалтерської справи, було створення в США національної асоціації бухгалтерів-

виробників, яка виникла в жовтні 1919р. за ініціативою Дж. Лі Нікольсона, - діяча в області 

фабрично-заводського рахівництва. Ця асоціація відіграла велику роль в розвитку і 

перекваліфікації бухгалтерів США.  

Сучасний управлінський облік, використовуючи зовнішню та внутрішню інформацію, 

забезпечує потреби не тільки виробництва, а й маркетингу, управління дослідженнями та інших 

функцій бізнесу. Він здійснює аналіз діяльності з урахуванням як поточних, так і 

довгострокових цілей, розробляє методи отримання, збору інформації про вирішальні фактори 

успіху: якість, інновації, час тощо. 

Здійснені теоретико-методологічні узагальнення дозволили уточнити сутність поняття 

«управлінський облік», яке запропоновано розглядати з урахуванням специфіки галузі як 

систему збору, узагальнення й обробки інформації про витрати, доходи та результати 

біологічних перетворень біологічних активів, орієнтовану на інформаційне забезпечення та 

раціоналізацію процесу прийняття управлінських рішень, що дозволяє конкретизувати функції і 

завдання обліку в управлінні витратами та результатами сільськогосподарської діяльності. 

Первинна інформація забезпечує вихідними даними фінансовий і управлінський облік. 

Фінансовий облік готує інформацію для внутрішніх і зовнішніх користувачів, використовуючи 

при цьому загальні для всіх підприємств правила ведення [3]. 

Великий обсяг первинної інформації не дозволяє менеджерам повністю її осмислити, 

проаналізувати і використовувати в своїй роботі. Менеджери для виконання своїх обов’язків 

повинні використовувати короткі огляди і іншу згруповану інформацію. Облікова інформація, 

спеціально підготовлена для керівників різних рівнів управління, називається управлінською 

обліковою інформацією. 

Управлінський облік об’єднує в єдину систему планування, облік та аналіз витрат по 

видам, місцям формування. Кожна з складових частин системи повинна передбачати методику 

аналітичної оцінки отриманої інформації з точки зору можливостей її використання для 

управління. 

По своєму змісту та призначенню управлінський облік орієнтується на майбутнє. Це облік 

для плану, для прогнозу, для прийняття рішення, одночасно це облік обставин, які можливо, 

відбудуться на протязі плануємого періоду. Таким чином, становлення та розвиток 

управлінського обліку повинно здійснюватися з орієнтацією не лише на задоволення потреб 

кожного дня, оперативного управління, але й з врахуванням близької та віддаленої перспективи. 

Мета управління реалізується в очікуваних результатах господарювання, за допомогою обліку 

необхідно ці результати передбачити та забезпечити їх досягнення. Традиційний облік того, що 

є, доповнюється обліком того, що буде. 

Управлінський облік, перш за все, виконує задачі оперативного управління результатами 

фінансово-господарської діяльності та цим забезпечує його існування на ринку. 
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ПІДПРИЄМСТВА ІННОВАЦІЙНОГО ТИПУ ЯК ЧИННИК  

ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ 

 

В умовах глибокої економічної кризи проблема забезпечення ефективного функціонування 

підприємств набуває особливого значення і для України. Так, узагальнюючи досвід розвинених 

країн світу, ми прийшли до висновку, що запорукою економічного зростання як окремого 

підприємства, так і економіки країни в цілому, є розвиток та стимулювання інноваційної 

діяльності. Саме з розвитком інноваційної діяльності пов’язують подолання кризового стану 

вітчизняної економіки, зростання обсягів виробництва, вихід на нові ринки, адаптацію 

підприємства до ринкового середовища [1, с. 14]. 

Інноваційний розвиток та економічне зростання українських промислових підприємств є 

сьогодні невід’ємною складовою процесу сприяння максимального використання потенціалу 

країни для підвищення рівня її конкурентоспроможності на світовому ринку. Удосконалення 

загального механізму ефективного розвитку економіки в цілому безпосередньо залежить від 

динаміки та рівня конкурентоспроможності кожного окремого підприємства як елементу 

сприяння досягнення домінуючих позицій. 

У науковій літературі інноваційним вважається розвиток, що базується на безупинному 

пошуку і використанні нових способів і сфер реалізації потенціалу підприємства в змінних 

умовах зовнішнього середовища у рамках обраної місії і прийнятої мотивації діяльності, 

пов’язаний з модифікацією існуючих і формуванням нових ринків збуту. Під інноваційним 

типом розвитку розуміється спосіб економічного зростання, заснований на постійних і 

систематичних нововведеннях, спрямованих на суттєве поліпшення усіх аспектів діяльності 

господарської системи, періодичному «перегрупуванні» сил, обумовленому логікою НТП, 

цілями і завданнями розвитку системи, можливістю використання певних ресурсних чинників 

для створення інноваційних товарів і формування конкурентних переваг [2]. 

Інноваційний розвиток розглядають із двох сторін: 

− як засіб забезпечення стратегічних конкурентних переваг підприємств, для яких 

власне інновації не є основним видом діяльності; 

− як вид діяльності, продуктом якого є конкретні наукові, науково-технічні та інші 

результати, які можуть використовуватись як основа нововведень в інших галузях. 

Інноваційний розвиток передбачає новий підхід до економіки, яка має стати економікою 

знань. Економіка знань – це економіка, в якій джерелом зростання є як спеціалізовані (наукові), 

так і повсякденні знання, в результаті використання яких, поряд з природними ресурсами, 

капіталом і працею домінуючим фактором стають процеси накопичення і використання знань, 

внаслідок чого постійно зростає конкурентоспроможність економіки [3,  c. 32]. 

Одним із найважливіших стимулів для інноваційного розвитку, повинно стати створення 

умов добросовісної конкуренції у всіх галузях економіки. Саме завдяки конкурентній боротьбі 

суб’єкти господарювання змушені розробляти та впроваджувати нововведення у вигляді нових  
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видів продукції та послуг, інноваційних технологій, соціально-економічних та організаційно-

технічних рішень виробничого, фінансового, комерційного, адміністративного або іншого 

спрямування. В свою чергу, ці інновації сприяють підвищенню конкурентоспроможності 

товарів та послуг, успішному представленню їх на внутрішньому та зовнішніх ринках, що 

безперечно є важливим мотиваційним чинником подальшого інноваційного розвитку в країні. І 

навпаки, за умови, коли конкуренція відсутня на товарному ринку, то для суб'єктів 

господарювання відсутні і стимули для інноваційного розвитку. А саме, на монополізованих 

ринках підприємці не бачать вагомих причин для витрачання коштів на удосконалення 

виробництва чи покращення якості товарів і послуг, оскільки вони і так впевнені, що їх 

продукція знайде свого споживача. 

В історії економічної думки існували різні погляди на взаємозв'язок конкуренції та 

інновацій. Й. Шумпетер стверджував, що великі монополістичні фірми з ринковою владою 

здатні забезпечити високі темпи науково-технічного прогресу [4, с. 125]. Ф.Шерер. на основі 

емпіричних даних щодо промисловості США, побудував модель, яка передбачає поєднання 

елементів конкуренції та монополії на одному і тому ж ринку, вона описується "кривою 

переверненого U". Дана крива відображає зв'язок між конкуренцією та інноваційною діяльністю. 

Ф. Шерер довів, що за конкуренції, наближеної до досконалої, активність інноваційної діяльності є 

низькою. Вона зростає за збільшення рівня ринкової конкуренції, досягаючи оптимуму на 

олігополістичних ринках, та зменшується в міру подальшого конкуренції [4, c. 527]. 

У всьому світі інноваційну діяльність вважають ключем до конкурентоспроможності 

окремих підприємств та економіки країни в цілому, оскільки вона дає можливість отримати 

конкурентну перевагу, утримати яку легше, ніж перевагу, засновану на ціні. 

Конкурентоспроможність характеризує становище підприємств в ринковій ситуації. Вона 

знижується, коли погіршуються показники виробництва, якості продукції, і підприємства не в 

змозі випускати те, чого вимагають покупці. Підвищення конкурентоспроможності 

підприємств, на думку самих підприємців, є одним із найактуальніших питань виживання, 

розвитку і росту бізнесу. 

За сучасних умов механізм управління інноваційним розвитком підприємств 

промисловості має базуватись на комерційному розрахунку визначених показників 

інноваційного формування потенціалу підприємства. Найефективнішим шляхом впровадження 

комерційного розрахунку на підприємстві може бути застосування відомого у світовій практиці 

бюджетного методу, сутність якого полягає в координації господарської діяльності 

підприємства через центри відповідальності за реалізацію різних видів діяльності. Визначено,  

що  побудова  механізму  інноваційного  розвитку підприємств промисловості полягає у 

постійному пошуку, впровадженню досягнень науково-технічного прогресу, прогресивних 

економічних методів, сучасних інформаційних та управлінських технологій на всіх етапах і 

рівнях управління підприємством. 
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ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У  

БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 

 

Питанню обліку основних засобів присвячені праці багатьох авторів, серед яких можна 

виділити роботи Бутинця Ф.Ф., Голова С.Ф., Сопко В.В., Хом’яка Р.Л, Лишиленко О.В. 

Проте, незважаючи на значні здобутки вказаних фахівців теорії та практиці бухгалтерського 

обліку основних засобів існує велика кількість питань які потребують свого вирішення. 

Серед кола проблемних питань особливе місце займає проблема класифікації основних 

засобів. Дослідження спеціальних джерел з даного питання виявило, що в економічній 

літературі відсутня єдина точка зору стосовно класифікації основних засобів для цілей 

бухгалтерського обліку. Розглянемо основні думки фахівців щодо даної проблеми. 

Бутинець Ф.Ф. виділяє шість класифікаційних груп основних засобів, а саме за: 

- їх функціональним призначенням; - галузями; - речовим та натуральним характером; 

- видами; - використанням; належністю [1]. 

Але він не досить уваги приділив детальному розгляду кожної з цих груп. 

На відміну від попереднього фахівця, Лишиленко О.В., хоча і виділив менше 

класифікаційних груп (за галузевою ознакою; за функціональним призначенням; за 

використанням; за ознакою належності), проте спробував пояснити їх більш доступно для 

читача.  

Для цілей бухгалтерського обліку Лишиленко [4] висвітлив класифікацію основних 

засобів відповідно до Плану рахунків. 

Проблемам класифікації основних засобів значну увагу у своїх працях приділяє 

Олександр Кірєй [2-3]. 

На його думку, система класифікації повинна задовольняти ряд вимог. До числа 

найбільш важливих з них він відносять: - наявність гнучкості, що дозволяє розширювати 

безліч класифікаційних об'єктів, групувань і ознак, а також вносити необхідні зміни без 

порушення структури класифікації; - забезпечення можливості суміжності з іншими 

системами класифікації вихідної множини.  

Якщо значимість першої вимоги є очевидної, то друге нерідко недооцінюється. Автор 

вважає, що його дотримання дозволило б уникнути багатьох проблем, що виникають у ході 

практичної діяльності. Конструктивність останньої вимоги полягає у зазначенні на 

необхідність створення умов для сполучення різних варіантів класифікації однієї множини. 

У залежності від цілей класифікації той чи інший аспект класифікації може превалювати. 

Прагнення охопити в єдиній системі класифікації відразу кілька аспектів класифікації, як 

правило, приводить до її надмірного ускладнення. У такій ситуації створення суміжної 

(сполученої) системи класифікації дозволяє уникнути ряду проблем [3].  

Основна ідея такого підходу досить проста. На визначених ступенях класифікації 

групування, що відносяться до базової та суміжної системи класифікації, розглядаються як 

співпадаючі (тобто єдиними для обох систем). На думку О.Кірея, позитивна сторона даного 

підходу полягає в наступному.  

Якщо є добре опрацьований по всім складовим базовий класифікатор, то при 

виникненні необхідності досягнення яких-небудь нових специфічних цілей, відмінних від 

передбачених для базової системи класифікації досить буде прив'язатися до визначених 

угруповань базового класифікатора та сформувати на їхній основі новий класифікатор. 

Однозначність і визначеність позицій суміжного (сполученого) класифікатора гарантується 
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точністю і повнотою опису всіх складових базового класифікатора. Якщо в Україні прийнята 

ідеологія використання єдиного Плану рахунків, то відповідно його субрахунки або повинні 

бути методологічно ретельно пророблені з обов'язковим дотриманням відомих правил 

класифікації або підприємства повинні будуть самі розібратися, що їм необхідно 

відображати на субрахунках для потреб управління, контролю й аналізу [3]. 

Підсумовуючи вищевказане можна стверджувати, що в сучасних умовах гармонізації 

вітчизняного законодавства з бухгалтерського обліку витання класифікації основних засобів 

потребує подальших досліджень. З одного боку, вимагає дослідження мета та критерії 

класифікації основних засобів, з іншого – склад кожної класифікаційної групи потребує 

особистого дослідження. 
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МІСЦЕ ТА РОЛЬ ОБЛІКОВОГО ПІДРОЗДІЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Організація бухгалтерського обліку супроводжує створення підприємства, та забезпечує 

його підготовку до ефективної діяльності. Без організованого бухгалтерського обліку 

неможлива діяльність суб'єктів господарювання, оскільки це суперечить чинному законодавству 

України. Виступаючи передусім в якості методичної бази, організація бухгалтерського обліку 

забезпечує отримання, відображення і застосування знань про принципи, форми й способи 

побудови процесу бухгалтерського обліку, отримання інформації про господарську діяльність 

підприємства [1]. 

Бухгалтерський облік організовується передусім для отримання користувачами в будь-

який момент часу інформації необхідної деталізації. Тому організовуючи бухгалтерський облік, 

необхідно пам'ятати, що він повинен існувати не заради самого себе, а задля задоволення 

інформаційних потреб користувачів. 

Завдання організації бухгалтерського обліку визначаються, виходячи із завдань 

бухгалтерського обліку і передбачають [2]: - вибір методики ведення бухгалтерського обліку; - 

вибір технології і техніки ведення бухгалтерського обліку; - підбір облікового персоналу та 

забезпечення їх роботи. 

Організація роботи бухгалтерської служби здійснюється керівництвом підприємства та 

передбачає визначення прав і обов'язків головного бухгалтера, підлеглих йому облікових 

працівників, визначає побудову бухгалтерської служби, її місце в системі управління та 

взаємодію з іншими підрозділами підприємства. 

У сучасних умовах господарювання роль бухгалтера на підприємствах постійно зростає, 

оскільки розширюється перелік його функцій. З облікового працівника, який займається 

рознесенням даних первинних документів на рахунки бухгалтерського обліку для складання 
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звітності, він поступово перетворюється на «радника» керівника практично за всіма 

питаннями діяльності підприємства. Жодне управлінське рішення не обходиться без 

інформації головного бухгалтера щодо його ефективності, можливих економічних і 

податкових наслідків. Таким чином, роль бухгалтера на сучасному підприємстві не 

обмежується відображенням операцій на рахунках бухгалтерського обліку та складанням 

звітності, а передбачає також надання допомоги керівництву під час розв'язання проблем 

управлінського характеру [3]. В свою чергу бухгалтерія передає: - адміністративній службі - 

проекти наказів і розпоряджень з питань фінансової діяльності, довідки, дані на запит 

керівника, звіти про результати діяльності; - відділу кадрів - відомості про використання 

чергових відпусток, бланки трудових книжок і додатки до них; - комерційному відділу - дані 

про норми витрачання грошових коштів і матеріалів, дані про витрати за видами діяльності 

та окремими договорами, дані про оплату рахунків, дебіторів та кредиторів, вказівки з 

питань оформлення для обліку документів та даних[2]. 

Взаємодія зі сторонніми організаціями полягає у отриманні від банків виписок за 

рахунками, копій доданих до них документів та передачі розрахунково-платіжних 

банківських документів, чеків на отримання грошових коштів і об'яв на внесення готівки, 

інформації з питань роботи, балансів та звітів. До державної податкової служби бухгалтерія 

передає звіти про нарахування та сплату податків та інші документи. 

В умовах ринкової економіки роль та самостійність представників професії бухгалтера 

надзвичайно зросли, але разом з тим підвищилась й їх відповідальність. Традиційно 

відповідальність працівника підприємства за допущені ним порушення розглядається в 

таких ракурсах: дисциплінарна, матеріальна, адміністративна, кримінальна. Бухгалтер - не 

виняток. До нього також застосовані ці види відповідальності. 

 

Список літератури: 

1. Роль і функції бухгалтера [Електронний ресур]:[Веб сайт] – Електронні дані - Режим 

доступу: http://business-idea.com.ua/new-dolzhnostnye-obyazannosti-i-funkcii-buhgaltera. 

2. Призначення і функції бухгалтера [Електронний ресур]:[Веб сайт] -Електронні дані - 

Режим доступу: https://studfiles.net/preview/5462161/ 

3. Історія професії бухгалтер [Електронний ресур]:[Веб сайт] – Електронні дані -Режим 

доступу: https://vthntusg. at.ua/publ/istorija_profesiji_bukhgalter/l -1-0-84. 

 

УДК 657.1:658.8 

Пастушенко А.А., магістрант 

Шевчук С.В., доцент кафедри обліку та економічного аналізу 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

 

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  

ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

 

Відтермінування в часі надання компенсації за поставлені товари, надані послуги, 

виконані роботи призводить до виникнення у обох учасників контракту фінансових 

інструментів, одним, з яких є дебіторська заборгованість.  

Відповідно до ПСБО 10 "Дебіторська заборгованість", дебіторська заборгованість – 

це сума заборгованості дебіторів підприємства на певну дату. Дебітори - юридичні та 

фізичні особи,  які внаслідок  минулих подій  заборгували  підприємству  певні  суми 

грошових коштів,  їх еквівалентів або інших активів. [1]. Правильне розкриття інформації 

про дебіторську заборгованість та контроль за процесом її виникнення та погашення є 

важливим завданням бухгалтерського обліку. 
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Нормативне регулювання процедур визнання, оцінки та розкриття інформації про 

дебіторську заборгованість в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності здійснюється 

ПСБО 10 "Дебіторська заборгованість" [1], ПСБО 13 "Фінансові інструменти"[2], МСБО 32 

"Фінансові інструменти" [3], МСБО 39 "Фінансові інструменти" [4], Цивільним кодексом 

України [5]. Слід відмітити, що ряд аспектів недостатньо розкриті, і потребують уточнення. 

Це може вплинути на достовірність інформації, яка наведена у звітності, та рішення 

користувачів прийняті на основі такої інформації.   

Під класифікацією розуміють поділ за правилами логіки сукупності явищ на окремі 

складові за певними ознаками. Класифікація в бухгалтерському обліку покликана виділити 

ті об'єкти обліку, які мають відмінні одне від одного підходи щодо їх визнання та оцінки. 

Відповідно до ПСБО 10 дебіторська заборгованість поділяється за строками погашення на: 

поточну та довгострокову [1]. Проте для правильного відображення дебіторської 

заборгованості такого поділу недостатньо, необхідно додатково розрізняти дебіторську 

заборгованість, яка визнається фінансовим активом, та не визнається фінансовим активом 

(товарна дебіторська заборгованість, дебіторська заборгованість призначена для 

перепродажу). Від того, до якої групи належить дебіторська заборгованість залежить її 

оцінка: 

- поточна фінансова дебіторська заборгованість відображується за чистою вартістю 

реалізації; 

- поточна дебіторська заборгованість, яка виникла в результаті обміну подібними та 

неподібними активами, визнається за справедливою вартістю. 

Відповідно до ПСБО 10 "Дебіторська заборгованість" чиста вартість реалізації 

дебіторської заборгованості – це сума  поточної дебіторської заборгованості за 

вирахуванням резерву сумнівних  боргів [1]. Формування резерву сумнівних боргів для 

поточної дебіторської заборгованості, яка є фінансовим активом, є обов'язковою умовою її 

відображення в балансі. Для дебіторської заборгованості за бартерними угодами резерв 

нараховувати не потрібно. Слід відмітити, що в самій формі Балансу дебіторська за товари, 

роботи послуги відображується без поділу на фінансову та нефінансову, що дещо спотворює 

надану у звітності інформацію.  

Нарахування резерву сумнівних боргів здійснюється за одним з таких методів: 

абсолютної суми  сумнівної заборгованості та застосування коефіцієнту сумнівності. 

Перший метод базується на професійних судженнях фахівців щодо сумнівності погашення 

заборгованості. Відповідно до ПСБО 10, сумнівний  борг  -  поточна  дебіторська 

заборгованість, щодо якої  існує  невпевненість  її погашення боржником [1]. Методичних 

рекомендацій щодо визнання дебіторської заборгованості сумнівною ПСБО не містять. 

Визнаючи дебіторську заборгованість сумнівною підприємство має право збільшити свої 

витрати на таку суму шляхом нарахування резерву сумнівних боргів. Як наслідок, зменшити 

фінансовий результат та податок на прибуток (за умови не застосування коригування 

фінансового результату на суму різниць). 

Метод нарахування резерву сумнівних боргів з застосуванням коефіцієнту 

сумнівності теж викликає ряд питань: як обрати групи за якими класифікується дебіторська 

заборгованість, який період для обстеження обрати? Від вибору цих елементів буде 

залежати величина резерву сумнівних боргів. 

В ПСБО 10 "Дебіторська заборгованість" не розкриваються умови та послідовність 

дій при визнанні дебіторської заборгованості безнадійною. А від цього залежить момент  

зменшення резерву сумнівних боргів та віднесення суми безнадійної заборгованості на 

забалансовий рахунок. Відповідно до Цивільного кодексу України  позовна давність - 

це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого 

цивільного права або інтересу. Загальна позовна давність установлюється тривалістю у три 

роки [5]. При цьому, перебіг позовної давності може перериватися, після чого відлік терміну 
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позовної давності починається знову. Визнання дебіторською заборгованістю безнадійною 

для цілей оподаткування також містить ряд ознак, які викладені в статті 14 Податкового 

кодексу України. 

Також достатньою мірою не врегульовано питання відображення знижок та бонусів в 

бухгалтерському обліку. В ПСБО 15 "Дохід" чистий дохід  від реалізації  продукції   

(товарів,   робіт, послуг) визначається  шляхом  вирахування з доходу від реалізації  

продукції, товарів,  робіт, послуг наданих знижок. Проте, залишається не визначеним 

питання методики відображення на рахунках знижок, які надаються після дати передачі прав 

власності на активи та продажу активів в рахунок накопичених бонусів. 

Подальше удосконалення законодавчо-нормативної бази з питань бухгалтерського 

обліку дебіторської заборгованості сприятиме покращенню якісних характеристик облікової 

інформації, конкретизації процедурного аспекту облікового відображення дебіторської 

заборгованості, зменшення впливу суб'єктивних суджень та маніпулювань на показники 

фінансової та податкової звітності. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ 

 

У сучасних умовах необхідно послідовно здійснювати заходи із запровадження нових 

методів інформаційного забезпечення управлінських структур і використання накопиченого 

досвіду в роботі підприємств. 

Інформаційне забезпечення можна визначити як представлення інформаційних 

ресурсів у розпорядження якого-небудь об’єкта чи суб’єкта. Воно включає не тільки продукт 

праці – інформацію, але й діяльність. На його основі виділяється забезпечуюча функція 

обліку, яка передбачає конкретний вид і форму повідомлення, терміни і періодичність 

поставки інформації, ступінь деталізації, узагальнення і аналітичність інформації, яка 

поставляється для кожного споживача. Відповідно її можна розглядати як інтегровану 

систему комунікаційного процесу. Проте слід відмітити, що облік виходить далеко за рамки 

останнього, тому комунікація є лише одним із його елементів. Для прийняття рішень 
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залучається не вся сукупність наявних даних, які характеризують різні факти, що зв’язані із 

функціонуванням керованого об’єкта [1]. 

Інформація, яку одержує підсистема управління витратами для прийняття рішень про 

їх-ню оптимізацію, повинна бути достовірною і наочною, вчасно надходити тільки на ті 

рівні управління, де приймаються відповідні рішення. Інформація має бути аналітичною, 

тобто відповідати таким якісним показникам: 

— повнота потрібної для аналізу інформації; 

— універсальність інформації щодо можливості отримання потрібних показників; 

— рівень зіставлення інформації з різних джерел; 

— рівень достовірності інформації; 

— рівень своєчасності отримання інформації; 

— гнучкість у коригуванні інформації; 

— рівень готовності до формалізованої обробки; 

— трудомісткість заповнення облікових форм і їх оброблення; 

— рівень взаємної відповідності різних типів інформації [2, с. 143]. 

Обсяг, зміст і структура облікової інформації, яка потрібна для управління, залежать 

від масштабу та видів діяльності підприємства, специфіки управлінських рішень і методів, 

використаних для їхнього прийняття. Інформаційне забезпечення формування системи 

контролю адміністративних витрат підприємства має ґрунтуватись на дотриманні таких 

основних принципів: 

1) інформаційна система управління підприємством повинна бути адекватною і 

відповідати організаційній структурі підприємства; 

2) встановлення єдиних контрольованих величин і параметрів для виміру й оцінки 

витрат; 

3) встановлення нормативних і базових величин для порівняння і визначення 

контрольованих величин; визначення коригувальних заходів для управління відхиленнями 

від вибраної програми дій; 

4) комплексне використання інформації на всіх етапах реалізації вибраної стратегії 

управління витратами підприємства. 

На багатьох українських підприємствах працівники відділу внутрішнього контролю 

рекомендують керівництву жорстко лімітувати ресурси, які надходять у підрозділи, щоб 

оптимізувати їх використання [3, с. 280]. 

Для ефективного використання інформаційних ресурсів обов’язковими діями є: 

присвоєння працівникам рівнів допуску до інформації і неухильне дотримання їх; 

передавання конкретної інформації лише тим, хто на її основі робить висновки або приймає 

рішення. 

Отже, система обліку та система контролю адміністративних витрат є основними 

складовими інформаційної бази для управління господарською діяльністю підприємства в 

сфері адміністративно-управлінських рішень. Варто зазначити, що облікова інформація є 

основним об’єктом внутрішнього контролю і тому ефективність системи управління 

адміністративними витратами залежатиме і впливатиме на якість обліково-інформаційного 

забезпечення для прийняття управлінських рішень у покращення фінансових результатів 

діяльності підприємства. 
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ПОГЛЯДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

Досліджуючи зміст та сутність управлінського обліку, слід зазначити, що в 

економічній літературі поняття управлінського обліку, ще далеко до остаточного розуміння. 

Різні фахівці мають багато різних та в багатьох випадках не однакових точок зору відносно 

категорій, що розглядаються. 

Поняття "управлінський облік" вперше офіційно введене для практичного застосування 

в нашій країні проектом Закону „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність”. Так згідно 

даного Закону внутрішньогосподарський (управлінський) облік - система обробки та 

підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі 

управління підприємством [3]. 

Хорнгрен Ч.Т. і Фостер Дж. стверджують, що управлінський облік - це ідентифікація, 

вимір, збір, систематизація, аналіз, розкладання, інтерпретація та передача інформації, 

необхідної для управління якими-або об‘єктами. Синонімом є внутрішній облік (internal) [4]. 

Атамас П.І. каже, що управлінській облік – це процес виявлення, вимірювання, 

збирання, нагромадження, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі облікової 

інформації, яка використовується управлінськім персоналом всередині підприємства при 

прийнятті управлінських рішень та для забезпечення ефективного використання ресурсів.  

Бухгалтер відіграє значну роль на всіх етапах процесу управ¬ління: при плануванні 

майбутніх операцій, накопиченні даних про витрати і доходи, поточному контролі й аналізі, 

складанні звітності та її інтерпретації, підготовці управлінських рішень. Бухгалтера, який 

забезпечує інформацією керівників всередині підприємства, називають бухгалтером-

аналітиком, або управлінським бухгалтером [5]. 

Терміном «управлінський облік» Друри К. позначає підготовку інформації, необхідної 

для здійснення діяльності управлінського характеру, таку як прийняття рішення, 

планування, контроль і регулювання [6]. 

Колектив фахівців під керівництвом Бутинця Ф.Ф. вважає, що управлінській облік - це 

процес виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі 

інформації, що використовується управлінською ланкою для планування, оцінки та 

контролю всередині підприємства [7]. 

Каменська Т. вважає, що управлінський облік - це система збирання, вимірювання, 

підготовки і передачі інформації з метою обліку, планування, контролю, аналізу та оцінки 

діяльності як усього підприємства, так і його окремих структурних підрозділів з метою 

прийняття оперативних (тактичних) та прогнозних (стратегічних) управлінських рішень [8]. 

Можна побачити, що однозначності у сприйнятті сутності управлінського обліку 

немає. У зв‘язку з чим Ніколаєва С.А. вірно відмічає наступне: «незважаючи на посилену 

зацікавленість до проблем управлінського обліку очевидно те, що не завжди можна бачити 

між фахівцями єдину думку з питань сутності, ролі та значення управлінського обліку, його 

місця в системі управління підприємством, теорії обліку... Повна несумітниця з цим поняттям у 

практиків. 
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На питання про те, що таке управлінський облік, одні відповідають, що це бухгалтерський 

облік для менеджерів; інші – що це комп‘ютерний облік для управління підприємством; треті 

взагалі нічого не говорять» [9]. 

Як вірно вказує колектив під керівництвом Домбровського В.М. [10]: “Зазвичай 

управлінській облік визначають лише як складову бухгалтерського обліку й інтерпретують його 

з обліком витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції. Таке визначення 

відповідало сутності ранніх етапів розвитку управлінського обліку ”. однак, сучасний 

управлінській облік виходить за межі бухгалтерського обліку, оскільки включає не тільки 

елементи останнього, але й елементи оперативного обліку, планування, нормування, аналізу і 

програмування, а тому суттєво відрізняється від обліку витрат за своїми цілями та функціями. 

В економічній літературі існує невірна на наш погляд тенденція [11-14] ототожнення 

управлінського обліку з виробничім. До речі, Хонгрен Ч. та Фостер Дж. теж неоднозначні в 

цьому питанні: “... управлінській і виробничій облік практично однакові” [4]. 

Як ми вважаємо, частково плутанина виникла внаслідок того, що вперше управлінській 

облік почав розвиватися на основі виробничого обліку. 

Наведені точки зору фахівців дозволяють зробити висновок про те, що визначення 

управлінського обліку нажаль далеко від остаточного розуміння. Ускладнює розуміння сутності 

управлінського обліку, з одного боку – його ототожнення із виробничим обліком, з іншого боку 

– його розвиток, який вносить зміни до традиційних об‘єктів управлінського обліку. 
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Сучасний стан обліково-аналітичного забезпечення не в змозі задовольнити 

інформаційні потреби управлінського персоналу  стосовно оперативності, аналітичності та 

релевантності даних. Саме тому необхідною є адаптація методології управлінського обліку 

до умов сільськогосподарської галузі. Така адаптація забезпечується впровадженням в 

обліково-аналітичну практику сільськогосподарських підприємств функціонально-

вартісного аналізу, метою якого є аналіз виникнення непродуктивних витрат та пошук 

оптимального співвідношення між якістю продукції та її собівартістю [1]. 

Один зі шляхів підвищення ефективності управлінських рішень – комплексний підхід 

до вивчення об’єктів управління, облік їхніх взаємозв’язків і впливу на кінцеві результати 

виробничо-господарської діяльності. Для вирішення цієї проблеми сформувався 

функціонально-вартісний аналіз (ФВА). Це – евристичний метод виявлення можливостей 

зниження вартості та поліпшення якості об’єкта, що аналізується як функціонально 

орієнтована система на всіх стадіях його життєвого циклу [2]. 

Функціонально-вартісний аналіз можна розглядати як підсистему комплексного 

економічного аналізу господарської діяльності підприємства. Висока ефективність ФВА 

підтверджується практикою, оскільки цей вид аналізу є не тільки засобом  зниження витрат, 

але також інструментом вдосконалення прийняття управлінських рішень [3]. 

Особливістю мети ФВА є не саме вдосконалення конкретного досліджуваного об'єкта, 

а насамперед пошук альтернативних варіантів виконання його функцій та вибір серед них 

найбільш економічної, яка б забезпечувала оптимальне співвідношення між споживчими 

властивостями і витратами на їхню реалізацію. Надзвичайно важливим є те, що ФВА дає 

змогу вирішувати, на перший погляд, два взаємовиключні завдання – скорочення витрат та 

підвищення якості виробу. 

Трактування суті ФВА можна уточнити і дати йому визначення складової інтегрованої 

підсистеми управління, що дає можливість здійснювати системне відстеження 

технологічного процесу виробництва, направлене на мінімізацію витрат, встановлювати 

взаємозв’язок «витрати-результат», для забезпечення підвищення якості продукції. Таке 

висвітлення значення ФВА, на наш погляд, є більш доцільним і відповідним для 

застосування його саме в  галузі рослинництва. 

Сутність функціонально-вартісного аналізу полягає у комплексному техніко-

економічному дослідженні функцій об’єкта.  

Мета функціонально-вартісного аналізу - мінімізація затрат об’єкта на стадіях 

проектування, виробництва й експлуатації при збереженні чи підвищенні використання ним 

своїх функцій та збільшення його корисності для споживачів. 

Предметом ФВА є сукупність функцій досліджуваного об’єкта і витрати на їх 

забезпечення. Об’єктом функціонально-вартісного аналізу може бути виріб, технологічний 

процес, організаційна структура, метод управління, тобто будь-яке інженерно-економічне 

рішення, яке потребує витрат ресурсів і передбачає багатоваріантність здійснення. 

Отже, можна сказати, що функціонально-вартісний аналіз є ефективним способом 

управління витратами виробництва для подальшого підвищення його результативності, адже 

дозволяє виявляти резерви економії витрат, ідентифікувати та ліквідувати зайві процеси 

виробничого циклу, сприяє формуванню об’єктивних, конкурентоздатних цін на товари та  
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послуги, суттєво підвищує ефективність управління асортиментом продукції та надає 

достовірну інформацію, необхідну для прийняття ефективних управлінських рішень. 
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ОБЛІКОВА ІНФОРМАЦІЯ У КРИЗОВИХ УМОВАХ 
 

В кризових умовах існує необхідність у застосуванні превентивних заходів нарощування 

потенціалу виживання підприємств в умовах нестабільності економічних відносин. Також, слід 

зазначити, що більшість підприємств в кризових умовах відмовляються від реалізації 

стратегічних проектів, орієнтуючись переважно на тактичні заходи стабілізації внутрішнього 

середовища. Все це призвело до того, що підприємства на сьогоднішній день являють собою 

виснажені боротьбою з кризою суб’єкти, без чітких перспектив розвитку і обґрунтованої 

стратегії дій в умовах очікуваного зростання нестабільності.  

Відсутність ефективної системи антикризового управління, яка б ураховувала всі структурні 

елементи кризи, особливості діяльності та розвитку країни, галузі економіки й окремого суб’єкта 

господарювання, тільки поглиблює ці проблеми, що підкреслює актуальність досліджень у цьому 

напрямі. У системі антикризового управління недооціненою є роль обліково-аналітичного 

забезпечення, яке сприяє виведенню суб’єктів господарювання з кризового стану та підвищенню 

ефективності їх діяльності Якісне та своєчасне інформаційне забезпечення та достовірність даних 

бухгалтерського обліку і звітності є запорукою ефективного управління підприємством, 

спрямованого на раціоналізацію витрат, зростання прибутку, зменшення залежності від зовнішніх 

кредиторів та підвищення ринкової вартості капіталу. Недосконала облікова політика, неправильно 

обрана система оподаткування й управлінської звітності, відсутність своєчасної та достовірної 

інформації, дієвих засобів контролю, спрямованих на розроблення конкретних антикризових 

заходів, можуть стати причиною неправильних та неефективних управлінських рішень щодо 

виходу суб’єктів господарювання з кризового стану.  

Будь-яка управлінська система потребує певного інформаційного забезпечення та створює 

умови для отримання необхідної та неупередженої інформації. Як правило, характер інформації 

залежить від цільового призначення. Таку інформацію можна отримати з різних джерел, але її якість 

та значення для прийняття управлінських рішень із метою досягнення поставлених цілей та 

бажаних результатів можуть бути незначними або й зовсім мати протилежні наслідки за всіма 

аспектами фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, якщо вона не буде 

ґрунтуватися на достовірних даних. 

Визначивши антикризове управління як постійно діючий процес моніторингу внутрішнього 

та зовнішнього середовища, діагностики стану суб’єкта підприємницької діяльності для розробки 

управлінських рішень щодо уникнення або виходу із кризової ситуації, є необхідність визначення 

його обліково-аналітичного забезпечення. У системі інформаційного забезпечення антикризового 

управління облік посідає одне з головних місць. 
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Метою бухгалтерського обліку є забезпечення керівництва підприємства та інших фахівців 

відповідних структурних підрозділів необхідною, повною, вірогідною, оперативною та достовірною 

економічною інформацією про господарські процеси, стан та використання ресурсів підприємства, 

розрахункові взаємовідносини з покупцями, постачальниками, персоналом, бюджетом, результати 

діяльності та рух грошових коштів для обґрунтованого прийняття поточних та довгострокових 

управлінських рішень. Бухгалтерська фінансова звітність також надається широкому колу 

зовнішніх користувачів (інвесторам, постачальникам, банкам, контролюючим організаціям). 

Більшістю науковців роль бухгалтерського обліку і звітності в системі антикризового 

управління розглянуто з позицій джерела інформаційного забезпечення. Тобто інформаційне 

забезпечення системи управління є для обліку сервісною функцією обслуговування. З такої позиції 

облік являє собою сукупність інформаційних ресурсів і способів їх використання, необхідних для 

здійснення аналітичних та управлінських процедур у прийнятті відповідних управлінських рішень.  

Проте для виходу з кризового стану підприємство потребує оперативних і часто 

неординарних рішень в управлінні процесами, які пов’язані з мінімізацією витрат і ліквідацією 

негативних наслідків дії кризових ситуацій. Таке управління вимагає особливих підходів до 

формування та використання даних, що забезпечують специфічні механізми антикризового 

управління необхідною інформацією, що включає показники планування, фінансового та 

управлінського обліку, аналізу та контролю.  

Ми погоджуємося з думкую, що використання обліку в антикризовому фінансовому 

управлінні слід розглядати не лише з позицій постачальника інформації, а з позицій бухгалтерського 

обліку як системи, що є досить складною за набором функцій, елементів. Складність системи обліку 

визначається великою кількістю елементів та зав’язків між ними, а також процесів отримання 

первинних даних та їх трансформування у корисну інформацію для управління підприємством. 

Облікова інформаційна система має надавати системну інформацію щодо фінансового стану 

підприємства (дані бухгалтерського обліку) та несистемну інформацію (дані управлінського обліку). 

На підставі управлінського аналізу такої інформації і здійснюється розроблення управлінських 

рішень у кризових ситуаціях. Управління в кризових умовах повинно спиратися на облікову 

інформацію, зміст якої та терміни подання залежать від стадії кризової ситуації, в якій знаходиться 

підприємство. Інформаційне забезпечення антикризового управління має відповідати певним 

вимогам, розроблення яких є напрямом подальших досліджень. 
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Реінжиніринг – це фундаментальне переосмислення і радикальне перепроектування 

бізнес-процесів з метою досягнення істотного поліпшення якості функціонування 

організації. Реінжиніринг (reengineering) — комплексна процедура, яка передбачає розробку  
46 



МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ: ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

нових ділових процесів у фірмі або підприємстві шляхом радикального перепроектування 

(реінжинірингу існуючих процесів, зазвичай на основі інтенсивного використання у нових 

процесах електронних систем, зміни умов ведення бізнесу, що у свою чергу дає можливість 

отримання додаткових конкурентних переваг [1].  

Реінжиніринг–це не просто один із способів успішного розвитку підприємницької  

діяльності, це новий спосіб мислення, погляд на побудову компанії як на інженерну  діяльність. 

Реінжиніринг – це повний ре-дизайн, кардинальна зміна підприємства [2]. Використовуючи 

термінологію сучасних інжинірингових та ре інжинірингових технологій, процес переведення 

підприємства з одного стану в інший добре описується відомою моделлю «Цикл реінжинірингу 

бізнес-процесів». Отже, реінжиніринг побудований на інженерному підході до науки управління і 

передбачає спочатку моделювання об’єкта (підприємства, організації, економічного суб’єкта 

тощо), а потім зміну існуючої моделі шляхом вилучення (скасування) нераціонально 

функціонуючих ланок.   

Говорячи про реінжиніринг, ми з одного боку, розділяємо єдину діяльність економічного 

суб’єкта на визначені частини (бізнес-процеси), а потім з’єднуємо їх в нове ціле, яке і забезпечує 

кардинальне, докорінне покращення ситуації. Основою бухгалтерського обліку є єдине 

інформаційне забезпечення, тому реінжиніринг бізнес-процесів автоматично включає і 

реінжиніринг облікової системи.   

Особливе місце в обліковій системі при реалізації принципів реінжинірингу відводиться 

формуванню обліково-аналітичного забезпечення управлінських рішень. Облікові показники, 

виражені в звітній інформації, мають бути пристосовані для передачі та розпізнавання всіма 

апаратними та технологічними засобами без викривлень та двоякого розуміння. У розрізі 

методології бухгалтерського обліку передбачається додержання чинних правил із поправкою на 

нові, пропоновані науковим середовищем для адаптації до потреб різновекторних інтересів 

користувачів [2].  

Єдиною метою реінжинірингу облікової системи є задоволення інформаційних потреб 

користувачів інформації, які  поділяються на:   

1) прямі  споживачі  - мають доступ до первинної інформації (спеціалісти економічного 

суб’єкта), одержують вихідну (вторинну) інформацію (працівники);  

2) непрямі споживачі – одержують пізнішу за часом вихідну інформацію (інші спеціалісти: 

керівники відділів, економісти покупці і постачальники, дистриб'ютори, агенти, контролюючі 

органи, суспільство, потенційні інвестори, інші економічні суб’єкти тощо).  

Процес реінжинірингу є громіздким і складним. Тому організацію реінжинірингу облікової 

системи слід здійснювати поетапно, що в свою чергу сприятиме полегшенню самого процесу та 

отриманню по завершенні відмінних результатів:  

1. Підготовчий етап – аналіз існуючої організаційної форми господарювання та технології 

діяльності; оцінка сучасного стану обліку, визначення напрямів реформування облікової системи, 

формування бажаного образу облікової системи, її основних орієнтирів і способів їх досягнення; 

визначення внутрішньої політики (внутрішнє нормативно-правове забезпечення облікової 

системи) економічного суб’єкта та здійснення оцінки впливу чинного законодавства.  

2. Методичний етап – створюється модель реальної або існуючої облікової системи: 

встановлюються запити користувачів інформації; відтворюється (реконструюється) система дій, 

робіт, за допомогою яких реалізовуватимуться цілі; визначаються об’єкти обліку активів, 

зобов’язань і капіталу; проводиться детальний опис і документація основних господарських 

процесів та операцій економічного суб’єкта; розробка документообігу; встановлюється 

взаємозв’язок усіх видів звітності.  

3. Технічний етап – відбувається те, що перепроектувало поточну систему -прямий 

реінжиніринг: перепроектовуються вибрані господарські процеси (бізнес-процеси); створюються 

ефективніші робочі процедури (завдання, з яких складаються бізнес-процеси); визначається 

кадрова політика і створюється модель кадр-го планування; формуються нові функції персоналу; 
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визначаються технології (зокрема інформаційні) і способи їх застосування. 

4. Організаційний етап – впровадження нової облікової системи в господарську 

реальність економічного суб’єкта (вибір найкращої моделі); всі елементи нової системи 

втілюються на практиці; аналіз ефективності від впровадження. При цьому, важливий 

умілий і послідовний  перехід від старих процесів до нових, так, щоб виконавці процесів не 

відчували дисгармонії робочої обстановки і не переживали стан робочого стресу. 

Еластичність переходу багато в чому визначається ступенем ретельності підготовчих робіт.  

Організація реінжинірингу облікової системи на мікрорівні є внутрішньою справою 

самого економічного суб’єкта. Вона повинна  забезпечувати розподіл загальних завдань, що 

стоять перед управлінським апаратом економічного суб’єкта, між всіма рівнями управління 

таким чином, щоб кожен керівник ніс свою частку відповідальності за рішення певної 

частини визначених завдань. Мають бути чітко визначені завдання і обов’язки 

співробітників, що беруть участь в процесі змін. Одночасно облікова система повинна 

забезпечувати взаємозв’язок різних інформаційних потоків як основу для взаємодії всіх 

функцій управління. Отже, основними напрямами проведення реінжинірингу облікової 

системи повинні стати процеси облікового, контрольного та аналітичного забезпечення, які 

у сукупності забезпечуватимуть процес створення нового інформаційного продукту для 

задоволення усіх учасників бізнесу. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК СКЛАДОВА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА  

 

Як зазначають Пічугіна М.А., Жигалкевич Ж.М. питання структури інтелектуального 

капіталу є дискусійним і мало висвітленим в економічній літературі. На основі аналізу 

теоретичних джерел, вони виділяють такі складові інтелектуального капіталу кластеру: 

- людський капітал – сукупність знань, навичок, творчих здібностей, компетенцій, а 

також спроможність працівників відповідати вимогам і задачам кластеру.  

- структурний капітал – внутрішній (програмне забезпечення, бази даних, організаційна 

структура, патенти, товарні знаки, а також всілякі організаційні механізми, які забезпечують 
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продуктивність працюючих та функціонування кластеру) та зовнішній (стійкі зв’язки 

взаємозв’язки зі споживачами, посередниками, постачальниками) [1]. 

Такої ж думки щодо поділу інтелектуального капіталу дотримуються науковці В.Л. 

Іноземців [2] та А. Чухно [3] поділяють інтелектуальний капітал на дві складові: людський 

капітал (досвід, знання, навички, здатності до нововведень, а також до загальної культури, 

філософії фірми, її внутрішнім цінностям) та структурний (технічне і програмне 

забезпечення, організаційну структуру, патенти, ліцензії, торгові марки, бази даних, 

електронні мережі). 

П. Цибульов  виділяє три складові інтелектуального капіталу: людський капітал, права 

на об’єкти інтелектуальної власності та структурний капітал [4]. 

Н.Л. Гавкалова та Н.С. Маркова: “Сталим є представлення активів підприємства як 

сукупності фізичного та фінансового капіталу (нематеріальні активи)” [5]. Тим самим 

ставиться знак рівності між цими категоріями. До складу фізичного капіталу автори 

включають також інтелектуальний, який складається з чотирьох елементів: технологічного 

капіталу, клієнтського капіталу, персонального капіталу та соціального капіталу, 

приєднуючись при цьому до думки інших авторів, що соціальний капітал може бути 

визначений, як деякий набір суспільних відносин, що мінімізує операційні витрати 

інформації в межах всієї економіки.  

С.Ф. Легенчук розуміє під інтелектуальним капіталом сукупність наявних 

інтелектуальних активів (людський, структурний, ринковий капітал) підприємства, які 

забезпечують йому конкурентні переваги на ринку. Автор схиляється до думки, що в 

бухгалтерському обліку не можна чітко розмежувати поняття “нематеріальні активи” та 

“інтелектуальний капітал”, зважаючи на сферу застосування і різноплановість цих категорій 

[6]. Визначити й оцінити певним чином величину інтелектуального капіталу можна було б 

через гудвіл, коли продається підприємство, і це дуже часто використовується за кордоном 

при оцінці ділової репутації, на що звертають увагу ряд авторів. Однак, це теж може не 

відповідати дійсності, адже патенти чи ліцензії можуть бути придбані, але метою їх при 

дбання є не подальший розвиток власного виробництва, а попередження конкуренції [6].  

Людський капітал є одним з головних ресурсів будь-якого підприємства. Саме його 

склад з точки зору кваліфікації, креативного мислення, можливостей генерування, 

акумулювання знань, продукування інновацій надає змогу підприємству втілювати напрями 

та реалізовувати завдання розвитку підприємства. Вартість компанії тісно пов’язана з 

людським капіталом і визначає його ключовим її фактором. Як нематеріальний актив 

компанії він спроможний створювати додаткову вартість і доданий продукт за допомогою 

навичок, знань, здібностей, якими володіє людина. 

Структурний капітал як складова організаційного капіталу є здатністю підприємства 

використовувати компетентнісний капітал в організаційних системах, що перетворює 

інформацію з метою підвищення прибутковості та зазначає, що структурний капітал 

забезпечує середовище, яке заохочує створювати, а потім капіталізувати інформацію і 

знання. Відбувається своєрідна конвертація компетентнісного капіталу в структурний, потік 

знань, інформації, спрямований від індивідуальної компетенції до внутрішньої структури 

підприємства, потім закріплюється в інформаційних системах, інтелектуальній власності. 

Структурний забезпечує формалізацію та документування знань і досвіду, що можуть 

бути використані для господарської діяльності. Відповідна культура організації, що формує 

сприятливе середовище для ініціативності й творчої активності стимулює працівників, 

підвищує їх зацікавленість, відкриває можливості щодо інноваційного розвитку 

підприємства. Інформатизація прискорює процеси господарсько-економічної діяльності  

підприємства.   

Головними складовими структурного інтелектуального капіталу підприємства є не 

некомп’ютерне і програмне забезпечення, а нематеріальні бізнес-процеси, побудовані на  
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підґрунті комп’ютерних систем, створенні і використанні об’єктів інтелектуальної власності; 

основним напрямом розвитку структурного капіталу є розроблення та постійний розвиток 

інформаційної моделі управління знаннями підприємства як моделі пізнавальних процесів 

організації, опосередкованих бізнес-процесами (робочими операціями) і документами. 

Визнання складових інтелектуального капіталу нематеріальними активами багато в 

чому залежить від виконання умов визнання: наявність контролю за ними, можливість 

достовірності оцінки та отримання економічних вигод. 

Вагомі дослідження з приводу інтелектуального капіталу були здійснені  

Н.М. Малюгою, яка узагальнивши результати розробок провідних вчених розвинених країн і 

країн CНД, зазначає, що при визнанні інтелектуального капіталу найбільш складним є його 

оцінка. В Україні та інших країнах CНД подібний метод не можна використовувати через 

відсутність відповідних умов. Для власників питання включення інтелектуального капіталу 

до складу нематеріальних активів є досить привабливим. Збільшення вартості активів 

підприємства в будь-якому іншому випадку вигідно власнику (власникам), що свідчитиме 

про можливість залучення капіталу шляхом випуску додаткових акцій тощо. Усі ці докази 

свідчать на користь взяття на облік інтелектуального капіталу, тому перспективною слід 

вважати розробку теоретико-методичних засад оцінки інтелектуальної власності.  
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БУХГАЛТЕР 4.0: ЧИ Є МАЙБУТНЄ У ПРОФЕСІЇ? 

 

Бурхливі зміни у світі, які пов'язані з переходом від традиційної моделі обробки 

інформації до моделі, яка базується на засадах комп'ютеризації, роботизації та віртуалізації 

різних процесів, стали основою Індустрії 4.0 (четвертої промислової революції). Сотні років 

бухгалтерський облік виконує роль інформаційної системи в якій відбувається 

трансформація вхідної інформації про господарські факти відповідно до встановлених 

зацікавленими користувачами параметрів. Зрозуміло, що вплив Індустрії 4.0 на 

бухгалтерський облік, як і на інші сфери життя, буде стрімкий, нестримний та матиме 

кардинальні наслідки. Відтак, виникає питання чи буде потреба в майбутньому у фахівцях з 

обліку, або ж їх функції повністю і беззаперечно стануть атрибутом розумних машин?  
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Останнім часом, на просторах глобальної мережі, в пострадянському сегменті, можна 

зустріти публікації, які професію бухгалтера розглядають як таку, що скоро зникне [1,2], або 

ж суттєво трансформується [3]. Такі публікації дуже часто мають характер необґрунтованого 

спаму, який поширюється мережею. Наразі, за даними сайту державної служби зайнятості 

пропонується  1792 вакансій бухгалтера (59 з яких у місті Миколаєві) та 350 вакансій 

головного бухгалтера, що складає більше 2% всіх запропонованих вакансій [4]. В той же час 

за оцінками фахівців, в США в найближчі десять років потреба в сертифікованих 

бухгалтерах (CPA) лише зросте на  18% [5]. 

Так що ж зміниться в роботі бухгалтерів найближчим часом? Нові технології, 

віртуалізація та автоматизація бізнес-процесів позбавить працівників рутинної праці та 

зробить їх дії більш ефективними завдяки: 

- хмарним технологіям, які дозволяють орендувати через Інтернет обчислювальні 

потужності та дисковий простір, що дозволяє вести облік, складати та передавати звітність з 

будь-якого фізичного місця, сприятимуть аутсорсінгу бухгалтерських послуг; 

- штучному інтелекту, який дозволятиме обирати найкращі способи здійснення та 

відображення операцій, формування звітності відповідно до заданих параметрів; 

- блокчейну, який забезпечуватиме перевірку достовірності формування інформації, 

сприятиме зростанню довіри її користувачів;  

- радіочастотному маркуванню активів, що спростить планування їх кількості 

відповідно до виробничих потреб та контроль за їх наявністю; 

- використанню дронів та спутникових технологій зникне потреба у інвентаризації 

активів, які розміщені на значних фізичних площах. 

Безперечно компетенції бухгалтера будуть суттєво трансформуватися в таких умовах. 

Цьому також сприятиме подальша глобалізація бухгалтерського обліку, інтелектуальні 

цифрові технології будуть призводити до зростання аутсорсингових послуг, необхідності 

врахування культурних, фінансових та податкових особливостей різних країн світу. 

Посилення регулювання процедур формування і розкриття інформації, що пов'язано з 

міжнародним ухиленням від оподаткування та відмивання грошей, необхідність аналізу 

великої кількості даних, які надходитимуть з різних джерел, та матимуть фінансовий і 

нефінансовий (соціальний та екологічний) характер вимагатимуть змін від бухгалтерів, 

виходу їх діяльності за межі стандартних цифр.  

В таких умовах важливими компетенціями бухгалтера мають стати: 

- обізнаність та навички володіння сучасними цифровими технологіями та сервісами; 

- знання особливостей правового регулювання ведення бухгалтерського обліку та 

складання звітності в умовах глобалізації економіки; 

- володіння іноземними мовами; 

- soft skills (інтелектуальні здібності, здатність набувати та використовувати нові 

знання, креативне мислення, здатність управляти своїми емоціями, передбачувати наслідки 

рішень, гнучко реагувати на ситуації, міжособистісні та міжкультурні стосунки). 

Постійне самовдосконалення, володіння необхідними компетенціями, розуміння 

бізнес-процесів, зміна вектору діяльності в бік нетрадиційних функцій робить бухгалтера 

універсальним солдатом Індустрії 4.0, здатним до виконання найскладніших економічних 

завдань на високому професійному рівні. 
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ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НЕКОМЕРЦІЙНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

Удосконалення бухгалтерського обліку для формування надійного інформаційного 

забезпечення управління діяльністю некомерційних організацій вимагає створення єдиної 

методології обліку. У нашій країні механізм некомерційного господарювання досліджений 

недостатньо. У зв'язку з цим перед некомерційними організаціями стоїть багато проблем, 

пов'язаних з особливостями їх функціонування і організацією бухгалтерського обліку. 

Нове економічне середовище, пов'язане зі зміною суспільних відносин, визначає 

необхідність трансформації принципів бухгалтерського обліку та основ організації системи 

обліку, що базуються на останніх досягненнях науки і практики, орієнтуючись на модель 

ринкової економіки, досвід країн з розвиненими виробничими відносинами. 

На сьогодні ми стикаємося з проблемами, які свідчать що в області нормативного 

регулювання бухгалтерського обліку та звітності некомерційних організацій є певні 

недоліки. Діючі в даний час вітчизняні стандарти обліку і план рахунків бухгалтерського 

обліку націлені в цілому на комерційні підприємства. Окремі нормативні акти з обліку та 

аудиту, що враховують специфіку фінансування і функціонування некомерційних 

організацій, відсутні. У зв'язку з цим в обліку і звітності некомерційних організацій є 

серйозні проблеми. Позначимо основні з них.  

Перш за все необхідно визначитися з вибором моделі бухгалтерського обліку. 

Бухгалтерський облік громадських організацій будується на принципах бюджетного обліку, 

так як основу діяльності такого роду організацій становить кошторис, який вчений 

економіст Н.А. Блатов визначає як баланс доходів і витрат. З розвитком ринкових відносин в 

Україні некомерційні організації стали поділятися на державні і недержавні. У зв'язку з чим 

серед фахівців обговорюється кілька варіантів відображення в обліку некомерційних 

організацій фінансово-господарських операцій. 

Перший підхід більш широко висвітлений в літературі. Ряд вчених, серед яких В.Я. 

Соколов, П.Ю. Гамольський, М.Л. Макальська, С.Б. Константинова, вважають, що система 

обліку некомерційних організацій повинна будуватися аналогічно комерційній діяльності, 

а робочий план рахунків - формуватися на основі плану рахунків комерційних організацій. 

Поряд з цим, на думку вчених Н.Д. Бровкіна і Е.В. Бахмаріна, для організації 

бухгалтерського обліку в некомерційних організаціях краще застосувати інший підхід, 

заснований на системі бюджетного обліку, тому що на всіх етапах розвитку основу 

діяльності некомерційного сектора складає кошторис (або бюджет). Прихильники даного 

підходу спираються на той факт, що ключовий елемент бюджетної системи - це принцип 

контролю за формуванням і витрачанням цільових надходжень і при деякій адаптації його 

можна застосовувати як основу для системи обліку в некомерційних організаціях з урахуванням 
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специфіки їх діяльності. Перевагою такого підходу є використання базової моделі, 

орієнтованої на облік руху цільових коштів, який розглядається як наслідок виконання 

кошторису. Причому цільові витрати повинні повністю відповідати цільовим надходженням, 

враховуючи, що поняття прибутку в некомерційній діяльності немає. 

З огляду на різноманіття форм і видів некомерційних організацій, з точки зору 

організації бухгалтерського обліку доцільно умовно розділити їх на дві групи. До першої 

слід віднести організації, які отримують і розподіляють цільові кошти, але не ведуть 

комерційну діяльність, до другої - організації, які, крім статутної, займаються комерційною 

діяльністю. Крім того, частина некомерційних організацій буде займатися формуванням 

цільового фонду (капіталу). 

Недержавні некомерційні організації здійснюють бухгалтерський облік за єдиною 

загальноприйнятою методологією і на підставі всіх прийнятих положень з бухгалтерського 

обліку, які малопридатні для цих організацій. Більш того, законодавчо-нормативні акти з 

бухгалтерського обліку мають трактування окремих категорій бухгалтерського  обліку які не 

завжди є доречними для некомерційних організацій. Наприклад, застосування такими 

організаціями поняття «активи». Відповідно до НП(С)БО 1,  активи  - це ресурси,  

контрольовані підприємством в результаті минулих  подій,  використання  яких,  як  

очікується,  призведе до отримання економічних вигод у майбутньому. Економічні вигоди – 

це ймовірна можливість отримання організацією грошей від використання активів. Тут 

виникає питання щодо відповідного тлумачення активів в діяльності некомерційних організацій. 

Для відображення в обліку пожертвувань, безоплатного надходження основних засобів 

та матеріальних цінностей некомерційні організації використовують рахунок 48 «Цільове 

фінансування і цільові надходження» і посилаються при цьому на Інструкцію про 

застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і 

господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом  Міністерства 

фінансів України 30.11.1999 № 291 (далі - Інструкція №291). У ній говориться, що рахунок 

48 призначений для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух коштів 

фінансування заходів цільового призначення (в тому числі отримана гуманітарна допомога). 

Очевидно, що використання даного рахунку в некомерційних організаціях обґрунтовано 

лише тим, що в чинному Плані рахунків бухгалтерського обліку рахунок 48 виявився просто 

найбільш пристосованим для відображення джерел цільових надходжень в комерційну 

організацію. 

Наступний ряд питань і проблем виникає при обліку в некомерційних організаціях 

матеріалів. Окрема нормативна база, що визначає порядок бухгалтерського обліку матеріалів 

в некомерційних організаціях, на сьогодні відсутня. 

Слід зауважити, що особливістю некомерційних організацій є те, що значна частина 

майна, яка у статутній некомерційній діяльності, не може бути віднесена до матеріалів в 

тому трактуванні, яке подано в нормативних актах. У зв'язку з цим виникають питання 

обліку таких матеріальних цінностей некомерційних організацій, як гуманітарна допомога, 

предмети релігійного призначення, придбані для подальшої передачі в дитячі будинки або 

бездомним одяг, взуття, постіль, іграшки та ін. 

Існують різні думки вчених і економістів щодо обліку такого роду майна 

некомерційних організацій, які заслуговують більш докладного розгляду в окремих 

публікаціях. 

Інша група проблем пов'язана з обліком основних засобів та їх зносу в некомерційних 

організаціях. Ринкові умови господарювання в Україні висувають нові вимоги до оцінки 

балансової вартості основних засобів некомерційних організацій, які є одним з основних 

об'єктів бухгалтерського обліку. Однак сучасна нормативно-правова база, що регулює 

питання обліку основних засобів організацій, не завжди враховує специфіку некомерційної 

діяльності. Відсутність внутрішньосистемних наукових розробок і методичних рекомендацій  
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з бухгалтерського обліку для некомерційних організацій на практиці призводить до суттєвих 

ускладнень обліку основних засобів в даній сфері. 

Таким чином, методологія бухгалтерського обліку некомерційних організацій являє 

собою одну з найбільш гострих проблем реформування бухгалтерського обліку. Основні 

проблеми пов'язані з бухгалтерським обліком коштів цільового фінансування і їх 

використанням, обліком запасів, основних засобів та їх амортизацією. Виходом з ситуації, 

що склалася могло б стати внесення поправок в чинні положення з бухгалтерського обліку 

або розробка галузевих стандартів для некомерційних організацій. 

Внесення даних поправок дозволить вирішити ряд методологічних проблем 

бухгалтерського обліку в некомерційних організаціях, забезпечити формування реальних 

фінансових показників, на підставі яких складається бухгалтерська і фінансова звітність, а 

також звіти про виконання кошторисів, в яких наводяться показники запланованих доходів і 

витрат, їх фактичне виконання. Внесення низки змін і доповнень до вже наявної методології 

бухгалтерського обліку дозволить досягти ідентичності відображення операцій, що мають 

однаковий економічний зміст в бухгалтерському обліку комерційних і некомерційних 

організацій. 
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ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ: СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ 

 

В сучасних умовах господарювання підприємства наявність значних розмірів 

дебіторської заборгованості знижує ліквідність його активів, негативно впливає на 

фінансову платоспроможність, вилучає грошові кошти з обороту, що призводить до 

погіршення його фінансового стану та зниження результативних показників діяльності. 

Тому дієва організація розрахунків підприємства з дебіторами є необхідною для 

підвищення платоспроможності підприємства та збільшенню оборотності його активів. 

Створення ефективної системи контролю за якістю обліку розрахунків з дебіторами 

вимагає розробки чіткої та досконалої класифікації дебіторської заборгованості, що надасть 

змогу накопичувати інформацію про розрахунки з дебіторами в обліку підприємства з 

різними рівнями її деталізації та узагальнення. 

Дебітори - це юридичні чи фізичні особи, що внаслідок минулих подій мають певну 

заборгованість перед підприємством. 

Дебіторська заборгованість - сума заборгованості дебіторів підприємству на певну
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дату. Насамперед з'ясуємо, які є види дебіторської заборгованості, адже від такої 

класифікації залежить як бухгалтерський, так і податковий облік. 

Дебіторську заборгованість відповідно до П(С)БО 10 залежно від платоспроможності 

дебіторів поділяють на сумнівну та безнадійну, проте науковці класифікують цю 

заборгованість і за наявністю інших ознак: очікуваним терміном погашення, способом 

виникнення, забезпеченістю, формою погашення тощо [2].  

 
Рис. 1. Схема розширеної класифікації дебіторської заборгованості 

 

На думку багатьох фахівців класифікація дебіторської заборгованості на 

довготермінову і поточну є неоднозначною. Одні фахівців вважають такий поділ важливим 

інструментом фінансового аналізу, а з точки зору інших – класифікація дебіторської 

заборгованості, є умовною, а отже, не є необхідною. Ми підтримуємо точку зору 

економістів-вчених, які пропонують класифікувати дебіторську заборгованість за певними 

ознаками, адже, це важливо для отримання обґрунтованих висновків після проведеного 

фінансового аналізу [1]. На основі опрацьованих матеріалів таких вчених, як: М.Д. Білик, 

Т.М. Малькова, І.О. Бланк та поданого ними поділу дебіторської заборгованості в 

залежності від ознаки, відобразимо у вигляді схеми класифікацію дебіторської 

заборгованості (рис. 1) [3]. 

Водночас необхідно зазначити, що класифікація дебіторської заборгованості 

здійснюється обліковцями суто в межах рахунків, передбачених Планом рахунків, або ж 

лише за однією певною ознакою. 

Отже, правильна класифікація дебіторської заборгованості буде сприяти покращенню 

діагностики заборгованості підприємства, орієнтуючись на більш глибоке дослідження та 

причини її виявлення, з іншого боку, стає орієнтованою на підвищення ефективності 

управління боргами підприємства. 
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Управлінський облік в Україні не регулюється нормативними актами а носить лише 

рекомендаційний характер. Не існує закону, який би визначав сферу дії управлінського 

обліку, відсутні належні інструктивні матеріали. Рекомендованими для застосування на 

підприємствах України є лише Методичні рекомендації з планування, обліку і 

калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) підприємств різних галузей , які на 

сьогоднішній день застарілі і потребують змін та доповнень. 

Управлінський облік є внутрішньою справою самого суб’єкта господарювання, 

оскільки він служить лише інтересам управлінської ланки та не є обов’язковим для 

підприємств з погляду законодавчого регулювання, рішення щодо доцільності його ведення 

приймається керівником підприємства. При переході України на національні стандарти 

бухгалтерського обліку на підприємствах стало можливим самостійно визначати форму та 

організацію внутрішньогосподарського (управлінського) обліку. 

Прийняті законодавчі акти, що діють на території України, направлені на те, щоб 

суб'єкти підприємницької діяльності мали однакові умови для її здійснення, незалежно від 

організаційних форм та форм власності підприємств, мали однакові права, а також в 

однаковій мірі відповідали за результати своєї діяльності. 

Відсутність законодавчих вимог щодо ведення управлінського обліку та теоретичної 

бази і практичного його досвіду в сільськогосподарських підприємствах, призвели до 

неналежного його функціонування, як системи. Відповідно до реалізації норм Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», Положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку повинні б включати окремі положення, що стосуються його 

організації та порядку ведення в практиці обліку суб’єктів господарювання. Для широкого 

впровадження управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах необхідно 

розробити відповідні методичні рекомендації з організації управлінського обліку, які 

доповнять методичні рекомендації, та врахують галузеві особливості відповідно до завдань 

управлінського обліку. Це дозволить систематизувати в одному нормативному документі 

основні теоретичні, методичні та організаційні положення управлінського обліку. 

Створення подібних рекомендацій передбачає належного теоретичного обґрунтування 

з таких питань, як класифікація і визначення витрат та методів їх обліку; визначення, 

первинний, синтетичний та зведений облік витрат; внутрішня звітність; основи та види 

бюджетного планування, аналізу і контролю. 

При цьому, методичні рекомендації пропонуються для використання на 

багатогалузевих комплексних сільськогосподарських підприємствах, які займаються 

вирощуванням продукції рослинництва та тваринництва і не поширюються на інші 

спеціалізовані та державні сільськогосподарські підприємства, управлінський облік на яких 

повинен враховувати особливості відповідної їх форми та умов господарювання. 

Що стосується внутрішньої регламентації управлінського обліку з боку підприємства, 

то основні моменти щодо його ведення не повинні відображатись в Наказі про облікову 

політику підприємства, який є доступним для зовнішніх користувачів, а розкриватися у 

внутрішньому Положенні про організацію управлінського обліку, адже така інформація є 

конфіденційною для кожного підприємства і не повинна бути доступною для таких 

користувачів. Зазначене положення повинне включати усі моменти, що стосуються такого  
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обліку на підприємстві (облік, контроль, аналіз, бюджетування, нормування, 

відповідальність тощо), розроблятися безпосередньо керівником відділу управлінського 

обліку та затверджуватися головним бухгалтером і керівником підприємства. Управлінський 

облік повинен бути індивідуальним для кожного підприємства, організація і функціонування 

якого є комерційною таємницею. У Наказі про бухгалтерський облік і облікову політику 

підприємства можна окреслити лише загальні положення ведення управлінського обліку.  
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ВПЛИВ ОПОДАТКУВАННЯ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ  

МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 

 

На сьогоднішній день підприємства малого і середнього бізнесу перебувають під 

істотним впливом їх оподаткування. Більшість керівників таких підприємств серед важливих 

загроз та перешкод називали високі ставки податків, велику кількість самих податків, 

нестабільне податкове законодавство і також часті зміни в податковій звітності. Акцентуючи 

увагу на те, що, яку значну частку у виручці від реалізованої продукції займають всі існуючі 

податки, ми можемо дійти до згоди, що українські підприємства малого та середнього 

бізнесу знаходяться в найважчих світових умовах в аспекті оподаткування.   

Податки є однією з основних галузей економічних відносин у суспільстві з моменту 

становлення держави. Розвиток і зміна форм державного устрою завжди супроводжується 

реформуванням податкової системи. В умовах сьогодення податки – це основна форма 

доходу держави. Окрім цієї суто фінансової функції податковий механізм використовується 

для економічного впливу держави на суспільне виробництво, його динаміку і структуру, на 

розвиток науково-технічного прогресу. 

Система оподаткування можна охарактеризувати як продукт діяльності держави, її важ- 

ливий атрибут. Кожна держава формує свою систему оподаткування з урахуванням досвіду 

інших країн, стану економіки, розвитку ринко- вих відносин, необхідності вирішення 

конкретних економічних і соціальних завдань, власних національних особливостей. 

Податкова політика не може претендувати на статус ефективної, якщо вона не враховує 

оптимальної межі податкового навантаження на конкретного виробника і на економіку в 

цілому. В Україні ж відбувається постійне перекладення податкового тягаря з одних 

підприємств на інші, що негативно відображається на показниках їх ефективності та 

конкурентоздатності.  

Якщо зіставити ситуацію в Україні і світі, то виявляється, що головні проблеми 

податкової системи криються не стільки у високих податкових ставках, скільки у 

нерівномірності оподаткування, яка породжена надмірними пільгами різного роду, у 

безпідставному звільненні від оподаткування окремих галузей, регіонів і підприємств. В 

умовах становлення сучасних ринкових відносин податки в економіці України 

перетворилися на одну з найсуттєвіших статей витрат підприємств, що не може не 

відобразитися на рівні їх підприємницької та інвестиційної діяльності [1].  

Якщо розглянути сферу малого та середнього бізнесу у країнах ЄС то вони становлять 

основу соціально-економічного розвитку. В ЄС функціонує більш ніж 25 млн. підприємств 

малого та середнього бізнесу, що дають більше половини загального обороту та доданої 

вартості. Також кількість зайнятого населення на цих підприємствах сягає 72%. Малий 

бізнес у Європі стимулює розвиток конкуренції. Ефективність економіки ЄС безпосередньо 

залежить від успішної діяльності малого та середнього бізнесу [2]. В Україні ж складається 

незрозуміла ситуація стосовно середнього та малого бізнесу зокрема на противагу 

стимулюванню розвитку, держава ускладнює його діяльність та спонукає до виникнення 

ситуації, коли малий бізнес має не функціонувати, а просто «виживати». 
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Вдосконалення системи оподаткування повинне здійснюватися, виходячи із 

стратегічних цілей держави, а саме з побудови конкурентоспроможної соціально 

орієнтованої ринкової економіки та її інтеграції у європейське співтовариство. Проте 

досягти даної цілі поки що не вдається: податкова система є тим руйнівним чинником, що 

стримує зростання економічної активності національних суб’єктів та притік іноземного 

капіталу. Суттєву проблему для України становить рівень податкового навантаження, ме- 

ханізм справляння податків, чинна правова база, що регулює ці питання. До основних 

елементів оподаткування за допомогою яких здійснюється вплив податків на фінансово-

господарську діяльність підприємств можна віднести: об’єкт оподаткування, база опо- 

даткування, ставки податку, джерело сплати податку, строки сплати податку, податкові 

пільги, штрафні санкції за порушення податкового законодавства. Дія цих елементів 

оподаткування виявляється на таких показниках фінансово-господарської діяльності 

підприємств як собівартість і ціна продукції, обсяг реалізації, прибуток від реалізації, 

платоспроможність і фінансова стійкість підприємства, іммобілізація обігових засобів, 

залишки нереалізованої продукції, обсяг залучення кредитів, чистий прибуток, викорис- 

тання прибутку [3]. 

Для більш кращого сприйняття вищеперерахованого звернемося до Податкового 

кодексу України. Новий Податковий кодекс вступив в дію 1 січня 2011 року. Однак 

спрощення процедур, зменшення платежів і загального поліпшення ситуації малий і 

середній бізнес, в якому зайняті сотні тисяч українців, так і не відчув. Підприємці кажуть, 

що стало ще важче. Хочеш працювати – доплачуй. В статті 9 Податкового кодексу 

зазначений доволі не малий перелік загальнодержавних податків та зборів, серед них 

основні: податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб, податок на додану вартість, 

акцизний податок і т.д. (загалом їх 18). Крім того, підприємці зобов’язані сплачувати також 

місцеві податки та збори (стаття 10). Раніше за спрощеною системою оподаткування 

передбачалося: - для приватних підприємців – фізичних осіб – ставки єдиного податку 

встановлювалися місцевими органами влади в межах від 20 грн. до 200 грн. відпо- відно до 

категорії за календарний місяць. Разом з тим фізична особа звільнялася від податків та 

зборів (ПДВ, податку на прибуток, податку на доходи фізичних осіб, податку за землю, 

різних зборів); - суб’єкт підприємницької діяльності юридична особа – мала право 

самостійно обирати одну з таких ставок єдиного податку: 6% суми виручки від реалізації 

продукції (послуг) без урахування акцизного збору, але при цьому сплачувати ПДВ, або 10% 

за вирахуванням акцизного збору, вразі включення ПДВ до складу єдиного податку. Ніні 

кодекс не дозволяє поєднання спрощеної системи і ПДВ. А єдиний податок повинен 

відповідати економічній ситуації в країні. Тому ставку єдиного податку ототожнюють з 

мінімальною заробітною платою. Багатьом підприємця для того, щоб не втратити своїх 

клієнтів, довелося перейти на загальну систему оподаткування.[4] Оскільки витрати на 

оплату товарів і послуг підприємцям, які сплачують єдиний податок заборонили включати 

до валових витрат. А на загальній системі оподаткування обов’язкові платежі збільшуються 

врази, що є корисним для державного бюджету, але не для підприємців. Крім того, зросли 

штрафи за найменші порушення (наприклад, за запізнення з обов’язковим платежем, 

штрафують на велику суму, з першого дня нараховують пеню). З 1 липня 2011 р. перестали 

діяти «пільгові» штрафні санкції за порушення податкового законодавства. Відповідно 

документу, з 1 січня по 30 червня 2011 р. в Україні зо порушення податкового кодексу були 

введені штрафні санкції в розмірі 347 не більше 1 грн. за кожне порушення. [5] 

Для усунення виникнення суперечностей між державою та суб’єктами економічної 

діяльності необхідно реформувати вже перероблену податкову систему як би це 

парадоксально не звучало, тому що останній час більшість підприємств починають або 

закриватися через не платоспроможність або створювати підприємства на території іншої 

держави тим самим зменшуючи потенційні податкові надходження до держави. Це питання  
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є досить актуально не тільки для підприємців малого і середнього бізнесу, а й для держави, 

адже погодьтесь, що держава не дуже буде радіти, якщо ставки податків будуть космічні і 

ніхто їх не буде сплачувати. Тому необхідно змінювати податкову систему на прикладі 

провідних економічно розвинутих країн світу. Наприклад можна взяти одну з найкращих 

податкових систем у світі, котра має у своєму арсеналі Естонія. Податок на доходи 

підприємств – 21%, також відсутнє подвійне оподаткування прибутку від дивідендів. 

Перейшовши на таку податкову систему, Україна могла б отримати дуже непогані 

перспективи не тільки в нагромадженні податкових зборів за рахунок збільшення 

чисельності підприємств завдяки сприятливим умовам функціонування, а й розвитку 

економіки, демографічної та соціальної складової, що є невід’ємною складовою успіху 

держави. 

На жаль, сьогоднішня вітчизняна податкова система поки не відповідає класичним 

вимогам: Рівності справедливості, ефективності. Структура оподаткування має сприяти 

економічному зростанню, а розподіл податкового тиску – бути рівномірним. Чим більше 

підприємців будуть слідкувати за змінами в Податковому кодексі, захищати свої права, тим 

краще, оскільки це ключ до розвитку податкової реформи. Основним, на сьогоднішній день 

є прийняття збалансованого та компромісного документу, який міг би задовольнити обидві 

сторони: як бізнес, так і владу.   
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ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 

 

Еколого-економічний аналіз – сучасна галузь економічного аналізу, що активно 

використовується впродовж останніх кількох десятиліть у країнах Європейського союзу і 

сьогодні знаходиться на етапі свого становлення в Україні.  

Загалом, еколого-економічний аналіз є важливим інструментом еколого-економічної 

оптимізації підприємств і галузей, що має багатоаспектний, комплексний та організаційний 

характер. З його допомогою можна приймати оптимальні управлінські рішення у сфері 

природокористування та охорони навколишнього середовища. 

На сьогоднішній день оцінка інвестиційних проектів надається переважно з позиції 

економічних результатів без урахування екологічних наслідків. Такий підхід призводить до 

того, що майже всі проекти природоохоронного характеру при оцінці їх ефективності 

виявляються фінансово непривабливими, а проекти, спрямовані на розширення масштабів 

використання природно-ресурсного потенціалу, отримують високу оцінку економічної 

ефективності.  

Реалізація різних інвестиційних проектів може по-різному впливати на стан природно-

ресурсного потенціалу. Так, проекти, спрямовані на створення нового виробництва на 

діючому підприємстві, можуть забезпечити результат у вигляді зростання обсягу реалізації 

продукції за рахунок залучення додаткового обсягу природних ресурсів і забруднення 

навколишнього середовища відходами, викидами і скидами.  

Такого типу інвестиційні проекти в разі їх здійснення будуть сприяти скороченню 

природно-ресурсного потенціалу, забезпечуючи при цьому отримання певного економічного 

ефекту. У разі реалізації інвестиційного проекту, основною метою якого є охорона 

навколишнього середовища від забруднень, а очікуваним результатом цієї реалізації - 

скорочення екологічного збитку, буде досягнуто як мінімум збереження природно-

ресурсного потенціалу [1]. 

При оцінці ефективності інвестиційних проектів базовим критерієм є співвідношення 

«витрати-вигода». З урахуванням цього критерію ефективність проекту оцінюється 

відношенням величини «виграшу», отриманого внаслідок реалізації проекту, до загальної 

суми витрат (З). Оскільки «виграш» за своєю економічною сутністю є кінцевий корисний 

результат, тобто ефект від реалізації інвестиційного проекту (Е), він визначається різницею 

між величиною всього комплексу позитивних результатів (Р), отриманих внаслідок 

реалізації інвестиційного проекту, і сумою всієї сукупності необхідних для цієї реалізації 

витрат (З), тобто [1]: 

Е = Р - З. 

Проекти наукомістких виробництв відрізняються структурною складністю і значною 

тривалістю. Проведено еколого-економічний аналіз проекту з плазмохімічної переробки 

осадів стічних вод (ОСВ) для комбінованого вироблення теплової та електричної енергії 

застосуванням турбінних технологій, запропонованого Національним університетом  
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кораблебудування та Академією наук суднобудування України в рамках програми 

Міністерства освіти і науки України “Наука в університетах” [2].  

ОСВ є великотоннажними відходами, що зумовлює актуальну необхідність їх 

подальшої утилізації. Щорічний приріст осадів в Україні складає біля 40 млн. тон за сухою 

речовиною. У теперішній час в Україні використовується менше 5 % осадів, переважна їх 

частина складується та територіях очисних споруд і мулових площадках, що вимагає 

відчуження природних земель. Сховища мулових осадів являють собою загрозу для 

навколишнього середовища із-за наявності високого вмісту небезпечних хімічних з’єднань, 

вірусів і бактерій, що значно зменшує можливості використання осадів в сфері сільського 

господарства. Наявність органічної сировини визначає можливості переробки ОСВ 

термохімічними методами. Одним з перспективних напрямків вирішення утилізації ОСВ є 

поєднання новітніх плазмохімічних і газотурбінних технологій. 

Основні екологічні критерії при виконанні проекту плазмохімічної переробки ОСВ 

визначаються Директивою Європейського Парламенту 2010/75/ЄС [2], до якої приєдналася й 

Україна. Ця Директива застосовується до промислової діяльності, що спричиняє 

забруднення, з метою запобігання, зменшення та, наскільки це можливо, усунення 

забруднення. 

До економічних критеріїв проектів плазмохімічної переробки ОСВ необхідно віднести 

[2]: 

- чисту поточна вартість проекту (NPV - Net Present Value):   

- рентабельність (віддача капітальних вкладень); 

- дисконтований період окупності DPP (Discounted Payback Period),  
- індекс прибутковості PI (Profitability Index). Проект, індекс прибутковості якого 

більше одиниці, є перспективним. Чим вище значення PI, тим проект ефективніший і має 

більший потенціал в плані прибутковості.  

Також у цій групі необхідно врахувати невизначеність майбутніх доходів, витрат, а 

також строків здійснення окремих фаз життєвого циклу проекту переробки ОСВ. При 

визначенні ймовірності досягнення тих чи інших параметрів майбутніх нововведень у 

процесі оцінювання і відбору альтернатив можливо використовувати різні методи, які можна 

звести до трьох груп: експертні методи, аналогія (аналіз ретроспективи та екстраполяція) та 

моделювання. 

Висновки. При прийнятті рішення про підтримку інвестиційних проектів, що мають 

природоохоронну спрямованість, економічна ефективність яких, як правило, незначна, 

виникає питання про їх привабливість для інвесторів. Тому в інтересах інвесторів, органів 

планування і управління в інвестиційній сфері для обґрунтування вибору і підтримки 

фінансування проектів рекомендується впровадити процедуру проведення еколого-

економічного аналізу. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

По мере совершенствования планирования перспективный план все более 

превращается в главный инструмент управления. В этой связи возникает необходимость в 

его научном обосновании и привлечении экономико-математических методов для 

проведения расчетов, связанных с составлением оптимальных перспективных планов на 

всех уровнях. Для того, чтобы перспективные планы выполняли возлагаемые на них задачи, 

целесообразно используя аппарат исследования операций, разработать модели и системы 

моделей для перспективного планирования. 

В статье сделана попытка разработать модель перспективного плана промышленного 

предприятия с помощью которой можно обосновывать выбор технологических процессов 

для производства продукции и внедрения в производство новых изделий. 

В статье рассматриваются возможности использования математических методов при 

разработке производственной программы на установленный период перспективного 

планирования или прогнозирования. При этом   рассматривается не только плановое 

задание, но одновременно анализируется структура производства. Если при разработке 

текущих и годовых планов во внимание принимаются уже известные технологические 

процессы, то задача перспективного планирования состоит в установлении оптимальных 

технологий и межотраслевых связей, то есть – в формировании оптимальной структуры. 

Таким образом, можно будет обосновать решения относительно включения в 

производственную программу изделий или снятия с производства определенных видов 

продукции. 

Модель оптимизации должна строиться таким образом, чтобы отдельные стадии 

производства не рассматривались в ней изолировано друг от друга. Принятые решения по 

структуре зачастую оказывают влияние на совсем иные производственные комплексы, 

которые, в свою очередь оказывают обратное воздействие на результаты оптимизации. 

Таким образом, необходимо исследовать всю совокупность взаимосвязанных процессов. 

Предпосылкой для формулирования проблемы оптимума является матричная модель, 

которая затем может быть сведена к линейной задаче на оптимум. Практика показывает, что 

применение линейных моделей вполне оправдано.  

При обнаружении нелинейных зависимостей целесообразно применить в такого рода 

моделях планирования полностью или частично линейную аппроксимацию, так как 

возникающие дополнительные затраты труда, связанные с расчетами, не компенсируются 

достигаемым эффектом. 

Линейная задача на оптимизацию всегда включает в себя целевую функцию, которая 

в количественной форме описывает экономическую цель оптимизации, а также систему 

дополнительных условий. 

В качестве целевой функции рассматриваемой задачи можно использовать ряд 

экономических показателей:  

- максимальная прибыль; 

- максимальная чистая прибыль; 

- максимальный доход; 

- минимальные общие затраты; 

- минимальные затраты труда; 

- максимальный объём производства; 
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- минимальный фонд заработной платы; 

- минимальные капиталовложения. 

Если три первых показателя могут рассматриваться в качестве обобщающих, то 

остальные в большей или меньшей степени являются частными показателями. 

В качестве дополнительных условий рассматриваются прежде всего верхние 

предельные значения таких экономических показателей, как запасы сырья, 

производственных мощностей, капиталовложений и т.д. Наряду с ними определенную роль 

играют промежуточные поставки, качество продукции, требования рынка и т.д. Помимо 

этого, могут быть ограниченные объёмы капиталовложений, фонд заработной платы и т.п. 

В качестве исходной берется матричная модель предложенного Пихлером  типа  

Обозначим через 
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матрицу затрат и выпуска 

Предположим, что все технологические процессы уже выбраны. Матрица затрат и 

выпуска даёт следующую зависимость: 
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где f  - вектор товарной продукции; a  - вектор затрат; d  - вектор фактической 

производительности; t  - вектор влияющих величин или параметров. 

Одним из важнейших для дальнейшего рассмотрения факторов воздействия является 

время, так как величина определённой части затрат изменяется в пропорциональной 

продолжительности рассматриваемого периода зависимости. 

При подготовке оптимального плана можно на основе матрицы затрат и выпуска 

сформулировать задачу линейной оптимизации. В качестве целевой функции  выберем 

показатель прибыли. Зададим знаки в матрице затрат и выпуска таким образом, чтобы 

показатели выпуска продукции были положительными, а показатели потребления – 

отрицательными. Обозначим через: 

 apfpp  ,  

вектор цен на готовую продукцию и различных видов издержек. В результате получим  
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Полученную строку введём в матрицу затрат и выпуска. Если уменьшить 

количественное значение данной строки на величину прочих затрат (заработная плата, 

затраты на ремонт, амортизационные отчисления и т.д.), отнесённых к производительности 

и параметрам воздействия, то умножая полученный результат по строке: 
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можно получить количественную оценку прибыли, включающую постоянные издержки.  
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ОБЛІК І РОЗПОДІЛ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА  

ПІДПРИЄМСТВАХ ВАЖКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

В умовах зростання конкуренції у ринковій економіці одним з основних мотивів 

суб’єкта господарювання є максимізація прибутку.  

Важливим є правильний вибір методу обліку загальновиробничих витрат та бази їх 

розподілу, так як від цього залежить повнота включення загальновиробничих витрат до 

собівартості продукції і, як результат, зменшення або збільшення чистого прибутку, який є 

джерелом подальшого функціонування підприємства — це обумовлює актуальність піднятої 

проблеми. 

Метою статті є дослідження та повне розкриття питання обліку та розподілу 

загальновиробничих витрат, вирішення проблеми щодо складності вибору найбільш 

раціонального методу обліку та бази розподілу загальновиробничих витрат. 

Згідно з П(С)БО 16 [1] загальновиробничі витрати – це витрати на управління 

виробництвом, амортизація основних засобів та нематеріальних активів 

загальновиробничого призначення, витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, 

страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів 

загальновиробничого призначення, витрати на вдосконалення технології й організації 

виробництва, витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше 

утримання виробничих приміщень, витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата 

праці загальновиробничого персоналу; відрахування на соціальні заходи, медичне 

страхування робітників та апарату управління виробництвом; витрати на здійснення 

технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг), 

витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного 

середовища, інші витрати (внутрішньозаводське переміщення матеріалів, деталей, 

напівфабрикатів, інструментів зі складів до цехів і готової продукції на склади; нестачі 

незавершеного виробництва; нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей у цехах; 

оплата простоїв тощо) 

Їх облік згідно з інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій ведеться 

на рахунку 91 «Загальновиробничі витрати» [2]. Аналітичний облік витрат ведеться за 

місцем виникнення і статтями витрат. Місцями виникнення загальновиробничих витрат є 

виробничі підрозділи (цехи, дільниці).  

Загальновиробничі витрати поділяються на постійні та змінні. До змінних 

загальновиробничих витрат належать витрати, які змінюються прямо (або майже прямо) 

пропорційно до зміни обсягу виробництва. Змінні загальновиробничі витрати 

розподіляються на кожен об’єкт витрат з використанням бази розподілу виходячи з 

фактичної потужності звітного періоду. Ці витрати повністю відносять на собівартість 

виготовленої продукції. Постійні загальновиробничі витрати — це витрати, які залишаються 

незмінними (або майже незмінними) при зміні обсягу виробництва. 

Розподіл ЗВВ – це одна з необхідних складових обліку, адже це впливає на визначення 

суми витрат, яка припадає на кожен конкретний вид продукції. 

Найбільш суттєвим питанням в обліку витрат являється правильний вибір бази 

розподілу ЗВВ. По-перше, обрана база повинна вказувати на зв’язок між накладними 

витратами та причинами, що впливають на них, по-друге, необхідно вибрати таку  
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характеристику виробничого процесу, зміна якої найбільшою мірою впливає на величину 

накладних витрат.  

Вибір непідходящої бази означатиме, що суми загальновиробничих витрат, які 

відносять на окремі вироби або замовлення, неточно відобразять фактично понесені витрати.  

Також вибір бази розподілу багато в чому визначає точність калькулювання 

собівартості [3]. 

Найбільш простим способом є розподіл ЗВВ між окремими видами продукції 

пропорційно нарахованій заробітній платі. Проте реальне значення собівартості при цьому 

може бути суттєво спотворено.  

Значну кількість недоліків саме ця база розподілу має через те, що її питома вага у 

загальній сумі собівартості зменшується через автоматизацію виробництва. З огляду на те, 

що у виробництві для виготовлення певного виду продукції використовують складну 

техніку, для управління наймають висококваліфікованих працівників, і одночасно для 

виробництва іншої продукції використовують працівників з більш низькою кваліфікацією, 

тоді використання витрат на оплату праці як бази розподілу приводе до того, що велика 

частина ЗВВ припадає на виробництво, для виготовлення якого використовують складну 

техніку.  

Дану базу розподілу доцільно використовувати на швейних, взуттєвих, шкіряних 

підприємствах [4]. 

Для підприємства важкої промисловості, на нашу думку, більш логічно обрати за базу 

розподілу прямі витрати на оплату праці плюс витрати на утримання та експлуатацію машин 

та обладнання. Такий метод буде найбільш оптимальним для досліджуваного підприємства, 

яке має різний рівень механізації та автоматизації, тому дозволить повністю врахувати 

трудомісткість виготовлення різних видів продукції та ступінь механізації та автоматизації 

виробничого процесу. Ми вважаємо, що такий підхід дозволить суттєво вдосконалити облік 

та аналіз витрат на виробництво. 

Підводячи підсумки, можна виокремити два основних напрями вдосконалення обліку і 

розподілу загальновиробничих витрат на підприємствах важкої промисловості. 

По-перше, слід більш уважно підходити до питання вибору бази розподілу, яка б у 

повній мірі відображала рівень механізації та автоматизації, який присутній на виробництві 

певної продукції. 

По-друге, удосконалення розподілу можливе також через ведення аналітичного обліку 

по рахунку 91 «Загальновиробничі витрати» з відкриттям нових субрахунків, з метою 

коригування точності обчислення собівартості продукції до кожного субрахунку можливо 

застосовувати окрему, найбільш актуальну базу розподілу. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО  

ПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

Учитывая такие важные свойства финансовой (бухгалтерской) отчетности, как 

регулярность составления, известность ее основных показателей, определенность 

алгоритмов и правил составления, наличие подтверждения первичными документами можно 

сказать, что бухгалтерская (финансовая) отчетность в условиях рынка становится 

практически единственно достоверным средством коммуникации.  

Кроме всего прочего достоверность данных отчетности предприятий определенных 

форм собственности подтверждена независимыми экспертами (аудиторами) и отчетность 

относится к документам, подлежащим хранению в течение определенного и достаточно 

длительного срока, поэтому с ее помощью можно получить представление о финансовой 

истории предприятия. 

Бухгалтерская отчетность есть система показателей об имущественном и финансовом 

положении хозяйствующего субъекта, а также финансовых результатах его деятельности за 

отчетный период, представленных, как правило, в табличной форме и сформированных 

непосредственно в результате закрытия счетов Главной книги. Поскольку при закрытии 

счетов их сальдо могут попадать либо в отчет о прибылях и убытках, либо в баланс, 

основными формами бухгалтерской отчетности являются именно эти две формы.  

Любые другие формы, по сути, являются аналитическими расшифровками или 

дополнением к первым двум формам. Опираясь на отчетность, пользователь-собственник 

получает представление о следующих аспектах деятельности своего предприятия с целью 

принятия дальнейших управленческих решений в зависимости от полученных результатов 

анализа: 

  имущественном и финансовом положении с позиции долгосрочной перспективы;  

  финансовых результатах, регулярно генерируемых предприятием. То есть, 

прибыльно или убыточно работает предприятие в среднем. 

Первый аспект деятельности находит отражение в бухгалтерском балансе: активная 

сторона баланса дает представление об имуществе предприятия,  пассивная – о структуре 

источников его средств. 

Второй аспект представлен в «Отчете о финансовых результатах» – все доходы и 

расходы предприятия за отчетный период в определенных группировках приведены в этой 

форме. Рассматривая форму в динамике можно понять, насколько эффективно в среднем 

работает данная компания. 

Основанием для признания структуры баланса предприятия неудовлетворительной, а 

предприятия - неплатежеспособным является выполнение одного из следующих условий: 

  коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода имеет значение 

менее 2; 

  коэффициент обеспеченности собственными средствами на конец отчетного периода 

имеет значение менее 0,1. 

При наличии установленных оснований для признания структуры баланса 

неудовлетворительной, в случае, если коэффициент восстановления (утраты) 

платежеспособности, определенный исходя из значения периода восстановления 

платежеспособности, равного шести месяцам, и установленного значения коэффициента 

текущей ликвидности, равного двум, имеет значение больше единицы, может быть принято  
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решение о наличии реальной возможности у предприятия восстановить свою 

платежеспособность.  

При отсутствии установленных оснований для признания структуры баланса 

неудовлетворительной, в случае, если коэффициент восстановления (утраты) 

платежеспособности, определенный исходя из значения периода утраты 

платежеспособности, равного трем месяцам, и установленного значения коэффициента 

текущей ликвидности, равного двум, имеет значение меньше единицы, может быть принято 

решение о том, что предприятие в ближайшее время не сможет выполнить свои 

обязательства перед кредиторами (об утрате платежеспособности предприятия). 

Основными направлениями финансового анализа являются: 

1. Анализ структуры баланса. 

2. Анализ прибыльности деятельности предприятия и структуры производственных 

затрат. 

3. Анализ платежеспособности (ликвидности) и финансовой устойчивости 

предприятия. 

4. Анализ оборачиваемости капитала. 

5. Анализ рентабельности капитала. 

6. Анализ производительности труда. 

Традиционно и в особенности при проведении внешнего анализа в качестве исходной 

информации используется стандартный бухгалтерский баланс (форма № 1). Данные об 

имуществе и источниках должны быть сбалансированы между собой.  

Активы должны быть структурированы по их экономической природе (по принципу 

отнесения стоимости на производимую продукцию, срокам использования и степени 

ликвидности).  

Данные об источниках финансирования должны быть разделены по принципу 

собственности и срокам привлечения. 

Таким образом, подводя итоги изложенному можно сделать следующие выводы: 

- основной целью финансового анализа является оценка финансового состояния и 

выявление возможностей эффективного функционирования предприятия; 

- главной задачей финансового анализа является эффективное управление 

финансовыми ресурсами предприятия. 

 

Список литературы: 

1. Астапов В.И. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации для 

бухгалтера и руководителя. - М.: Налоговый вестник, 2010. – 123с. 

2. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. - М.: Финансы и 

статистика, 2011. – 245 с. 

3. Балабанов И.Т.  Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта. – 

М.: Финансы и статистика, 2010. – 178 с. 

4. Балашов В. Г., Ириков В. А. Технология повышения финансовых результатов 

предприятий и корпораций. - М.: Издательство ПРИОР, 2010. – 113 с. 

5. Банк В.Р., Банк С.В., Тараскина А.В. Финансовый анализ. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 

234с. 

6. Бернстайн Л. Анализ финансовой отчетности. – М.: Дело, 2011. – 254 с. 

7. Ван Хорн Д.К., Вахович Дж. М. Основы финансового менеджмента. – М.: ИНФРА-

М, 2010. – 345 с. 

8. Васина А.А. Финансовая диагностика и оценка проектов. – СПб.: Питер, 2012. – 234 с. 

 

 

 
68



МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ: ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

УДК 657 

Земляна Н.М., магістрант  

Науковий керівник – Погорєлова О.В., к.е.н., професор 

Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова 
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На сучасному рівні економічної інтеграції країн одним із засобів міжнародного  

спілкування вважають бухгалтерський облік. Сьогодні більше ніж коли-небудь суб’єктам 

ринку потрібна повна та зрозуміла інформація про підприємства. Маючи на меті спільні 

економічні інтереси, провідні країни застосовують конкретні заходи, скеровані на 

гармонізацію та зближення національних облікових стандартів з міжнародними стандартами 

фінансової звітності. В Україні в національних положеннях(стандартах) бухгалтерського 

обліку дотримано вимоги міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності з урахуванням економічних, правових, податкових особливостей, але існують певні 

невідповідності національних стандартів, у томі числі в частині обліку запасів.  

Виробничі запаси підприємства є найважливішим об’єктом обліку. Виробничі запаси 

забезпечують постійність, безперервність та ритмічність діяльності кожного підприємства,  

Від ефективного використання запасів залежить швидкість обороту вкладеного капіталу та 

прибуток підприємства.  

Загальні питання обліку виробничих запасів висвітлені у працях відомих 

вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, а саме Бутинця Ф.Ф. [4], Валуєва Б.І., Голова 

С.Ф., Кужельного М.В., Лінника В.Г., Ткаченко Н.М., Сопко В.В. та інших авторів.  Але з 

впровадженням МСФЗ ряд значних проблем обліку виробничих запасів залишаються 

актуальними.  

Питанням гармонізації обліку запасів із відповідними міжнародними стандартами 

займалися науковці: Безверхий К.В. [3], Семенов Г.А., Панченко О.М., Птицина Л.А. [5], 

Дріга О.П. [6], Єрмоленко Г.С., Шумляєв Б.О. [7], та ін.  

За результатами досліджень із питань організації бухгалтерського обліку запасів 

установлено, що частина теоретичних положень обліку потребують доопрацювання і 

вдосконалення.  

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку (П(С)БО) – це нормативно-

правовий акт, затверджений Міністерством фінансів України, що визначає принципи та 

методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать 

міжнародним стандартам (МСФЗ).  

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку – це система принципів, методів та 

процедур ведення бухгалтерського обліку, що визначає основи подання фінансової звітності 

загального призначення для забезпечення їхньої зіставності з фінансовою звітністю суб’єкта 

господарювання за попередні періоди, а також із фінансовою звітністю інших суб’єктів 

господарювання. 

В Україні методологічні засади формування інформації в обліку про запаси та її 

розкриття у фінансові звітності визначає Положення(стандарт)бухгалтерського обліку 9 

«Запаси», а в зарубіжних країнах для обліку запасів використовують Міжнародний 

стандарти бухгалтерського обліку  2 «Запаси» [2]. 

Метою МСБО 2 є визначення підходу до обліку запасів. Головним питанням обліку 

запасів за цим стандартом є визначення суми собівартості, яка повинна визнаватися як актив 

та переноситися на майбутні періоди до моменту визнання відповідних доходів. Цей 

Стандарт надає рекомендації щодо визначення собівартості та подальшого визнання витрат, 

включаючи будь-яке часткове списання до чистої вартості реалізації.  
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Розглянемо відмінності П(С)БО 9 та МСБО 2. 

Згідно з П(С)БО 9 «запаси» – це активи, які утримуються для подальшого продажу за 

умов звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою 

подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під час 

виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління 

підприємством [1]. 

Аналогічне трактування терміну «запаси» викладено в МСБО 2, проте в П(С)БО 9 до 

запасів відносяться також активи, які утримуються для споживання в процесі управління 

підприємством, таке доповнення є доречним, оскільки запаси також використовуються на 

підприємстві для потреб управління, під час заготівлі, збереження та збуту.  

Аналіз класифікації запасів, показав, що П (С)БО 9 містить докладніший перелік 

активів, які визначаються запасами.  

Виробничим запасам належить домінуюча роль у складі матеріальних витрат 

підприємства. В процесі виробничого циклу вони повністю переносять свою вартість на 

собівартість виготовленої продукції, тому питання оцінки запасів є дуже актуальним. 

Вимоги в частині первісної оцінки запасів за МСБО 2 та П(С)БО 9 дещо не збігаються. 

Поняття «первісної вартості» в МСБО 2 відсутнє, а первісна вартість придбання запасів, 

згідно П(С)БО 9, залежить від джерела придбання: придбані за плату, виготовлені власними 

силами, внесені до статутного капіталу підприємства, одержані безоплатно, придбані у 

результаті обміну на подібні запаси. Така конкретизація способів визначення  первісної 

вартості в залежності від джерела придбання сприяє більш достовірній оцінці запасів та 

відображенню інформації у фінансовій звітності [2]. 

При вибутті запасів їх оцінка не залежить від варіанту вибуття, а залежить від обраного 

методу оцінки вибуття запасів. Методи оцінки вибуття  запасів згідно з МСБО  2 та П(С)БО 

9 мають деякі розбіжності.  П(С)БО 9 пропонує п’ять методів оцінки вибуття запасів. 

П(С)БО не розкриває питання щодо ефективності кожного методу. 

До методів оцінки вибуття запасів згідно з П(С)БО9  відносяться: 

-  метод ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів; 

-  метод середньозваженої собівартості; 

- метод собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО); 

- метод нормативних затрат; 

-  метод ціни продажу[1]. 

У МСБО 2 допускаються метод стандартних витрат або метод роздрібних цін. 

Можна зробити висновок, що національні стандарти дають ширше розкриття 

інформації про списання запасів при вибутті. 

У міжнародних стандартах докладно наведено визначення коли запаси визнаються 

витратами.  

МСБО 2 передбачає сторнування збитків від знецінення у разі, коли обставин, що 

спричинили списання запасів, більше немає. Згідно з П(С)БО 9 у подібному випадку раніше 

визнані витрати не сторнуються, а визнаються як доходи [2]. 

В обох стандартах наведено перелік витрат, які не включаються до вартості запасів, а 

визнаються витратами підприємства. Але і тут є деякі відмінності. Так, згідно з МСБО 2 

виключаються із собівартості запасів витрати на зберігання (крім тих витрат, які зумовлені 

виробничим процесом і є необхідними для підготовки до наступного етапу виробництва). А 

згідно П(С)БО 9 не включаються до первісної вартості фінансові витрати, методологічні 

засади формування інформації про які у бухгалтерському обліку визначає Положення 

(стандарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати». 

Згідно МСБО 2  у фінансовій звітності слід розкривати: 

- облікові політики, прийняті для оцінки запасів, включаючи використані формули 

собівартості; 
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- загальну балансову вартість запасів та балансову вартість згідно з класифікаціями, 

прийнятними для суб'єкта господарювання; 

- суму будь-якого сторнування будь-якого часткового списання, визнану як зменшення 

суми запасів; 

- обставини або події, що спричинили сторнування часткового списання запасів; 

- балансову вартість запасів, переданих під заставу для гарантії зобов'язань[2]. 

Після проведеного дослідження нормативних документві можна зробити висновок про 

те, що П(С)БО 9 «Запаси» та МСБО 2 «Запаси» мають спільні та від’ємні риси. Так 

визначення поняття «запасів», умови визнання запасів і основні поняття, пов’язані з ними, а 

також рекомендації щодо використання методів оцінки запасів в обох стандартах є 

тотожними. 

Основними відмінностями між двома стандартами є склад запасів, склад витрат, що 

входять до собівартості отриманих запасів. 

У П(С)БО 9 «Запаси» залишаються неврегульованими окремі питання щодо обліку 

запасів, а саме: питання бухгалтерського обліку тари, безоплатно отриманих запасів, що не 

використовуються, тощо. 

Після проведеного дослідження змітсу національних та міжнародних стандартів, що 

регулюють бухгалтерський облік запасів підприємств різних галузей господарства 

встановлено, що для  повної гармонізації цих стандартів необхідно уточнення питання 

деталізації інформації, яка розкривається у фінансових звітах про запаси. Визначено, що 

особливістю МСФЗ є те, що вони носять загальний характер, але не виключають 

національних особливостей бухгалтерського обліку країн, що їх використовують, тому 

розширюють варіативність визнання та оцінки об’єктів бухгалтерського обліку, а також 

направлені на надання більшої свободи при розкритті інформації про господарську 

діяльність, що ґрунтується на застосуванні професійного судження. Використання 

міжнародних стандартів фінансової звітності має суттєві переваги для більшості 

підприємств та користувачів. МСФЗ є ефективним засобом міжнародної інтеграції та 

частиною сталого економічного розвитку для України.  
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Розуміння економічної природи взаємозв'язків суспільства та навколишнього 

природного середовища формує можливості вибору найефективніших варіантів реалізації 

виробничої діяльності та суспільної поведінки людини. Саме прагнення підвищити 

ефективність функціонування виробничих і суспільних систем з урахуванням їх впливу на 

природне середовище спонукає формувати принципово нові підходи в обліку, який є 

інформаційною базою розвитку екологічного менеджменту та аудиту. Екологічний облік 

може бути рушійним методом обліку витрат на охорону навколишнього середовища та 

визначення такого підходу до явищ господарської діяльності підприємств, розгляду всіх 

засобів і процесів у безпосередньому їх русі й розвитку, єдності, взаємозв'язку та 

взаємоузгодженні [1]. 

Особливу увагу слід зосереджувати на екологічній інформованості як працівників, так і 

всіх зацікавлених сторін підприємства. Випускати періодичні видання та дошки оголошень, 

де постійно звертати увагу на питання охорони праці та екологічної безпеки. Для вирішення 

цієї проблеми також необхідно на підприємствах агропромислового виробництва, 

налагодити систему екологічного обліку, яка має знайти відображення в загальній системі 

бухгалтерського обліку. Тільки у цьому випадку він стане ефективним інструментом 

природоохоронної діяльності суб'єктів господарювання [2].  

Екологічна діяльність на підприємстві пов'язана з відповідними витратами, які прямо 

чи опосередковано впливають на економічні показники роботи підприємства. Сума таких 

витрат у більшості підприємств значна, але сьогодні бухгалтерський облік екологічних 

витрат ведеться безсистемно, вони не виокремлюються із загальної сукупності витрат, тому 

що не виділені до окремого об'єкту бухгалтерського обліку. Це призводить до відсутності 

достовірних облікових даних про розміри, напрями та види природоохоронних витрат 

підприємств, чого і неможливо зробити при існуючій організації бухгалтерського обліку [3]. 

Для управління охороною діяльності на підприємстві та розширення зв'язків з 

громадськістю необхідно впровадити форму звітності — "Звіт про екологічну діяльність 

підприємства". Даний звіт повинен бути включеним до фінансової звітності підприємства та 

підлягати опублікуванню [4].  

Екологічний контроль є перспективним та необхідним напрямом у вирішенні еколого-

економічних проблем на сучасному етапі розвитку економіки. Досить актуальним є 

проведення екологічного контролю на підприємствах агропромислового виробництва, що 

обумовлено значним забрудненням навколишнього середовища в ході господарської 

діяльності. Впровадження екологічного контролю сприятиме вирішенню низки питань: 

випуску конкурентоспроможної продукції; введенню сертифікованих за європейськими 

стандартами виробництв та ресурсозберігаючих технологій; стимулюванню 

природоохоронної діяльності [5]. 

Міжнародна федерація бухгалтерів (IFAC) екологічний облік розглядає на таких 

рівнях:  

• географічному й геополітичному – інформація екологічного обліку збирається для 

оцінювання стану окремих екосистем, конкретних країн або всього світу;  

• рівні організації – у контексті як управлінського, так і фінансового обліку [6].  

Перша спроба створення розширеної системи екологічного обліку «Система впливу –  
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відгук» булла започаткована в Канаді. Потім у Франції була розроблена перша серія 

рахунків сателітів навколишнього середовища, а в 1986 р. опублікована система обліку 

природної спадщини (рис. 1) [6].  

 

 

 
Рис. 1. Французька система обліку природної спадщини   

 

Об’єктом системи обліку природної спадщини є кількісне оцінювання природних 

активів і їх зміни, необхідна для отримання знань про стан природних ресурсів і 

навколишнього середовища, для розуміння впливу людської діяльності на природу й 

визначення політики керування.  

Французькі науковці розробили три групи рахунків:  • рахунки елементів;  

• рахунки екосистем;  

• рахунки соціально – економічних агентів [6].  

В 2003 році Європейська комісія ООН, за сприяння Міжнародного фонду 

економічного співробітництва й розвитку, а також Світового банку, опублікувала посібник 

з Національного обліку «Комплексний екологічний і економічний облік».  

Взаємозв’язки між природним середовищем та економікою описують з двох позицій:  

• природно-економічні зв’язки з урахуванням впливу на навколишнє середовище 

(фізичні одиниці);  

• еколого-економічні в’язки конкретних економічних операцій (наприклад, 

природоохоронні видатки або фактичні витрати у випадку ліквідації збитку) [6].  

Єдиної моделі національних екологічних рахунків ще не існує. Все залежить від 

конкретних цілей і вимог окремих країн.  

Нині існує ціла низка підходів до формування системи екологічного обліку на рівні 

підприємств. У США і Західній Європі за основу розробки систем екологічного обліку  
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приймається єдина концептуальна схема (US Environmental Protection Agency, ЕРА, 1995 – 

Агентство з охорони навколишнього середовища США).  

GAAP, IASC (Internationa Accounting Standards Committee), FASB (Financial 

Accounting Standards Board) та інші рекомендують базувати схему обліку 

природоохоронної діяльності на таких принципах: значущість, об’єктивність, своєчасність, 

точність, можливість перевірки.  

Міжурядова робоча група експертів з міжнародних стандартів обліку та звітності 

(МСБЗ) включає до поняття екологічного обліку: фінансовий облік, екологічний облік, 

екологічну звітність та екологічний аудит.  

Австрійські вчені запропонували три складові системи обліку: 

• бухгалтерський облік (фінансовий і управлінський);  

• соціальний облік (соціальна звітність, соціальний баланс, облік людських ресурсів, 

корпоративний соціальний аудит, система соціальних показників, звіт про чисту вартість, 

звіт про розподіл доходів);  

• облік довкілля (екологічний облік, облік екологічних витрат, облік природного 

капіталу, екобаланси, екоаудит, аналіз життєвого циклу продукції, екологічна звітність [5]. 

На рівні підприємств облік природоохоронної діяльності може бути використаний у 

контексті методик внутрішнього (управлінського) обліку, фінансового обліку для цілей 

представлення зовнішньої звітності, а також аналізу фізичних потоків сировини за методом 

“витрати–випуск” [3].  

Основною проблемою на шляху інтегрування екологічного обліку в систему 

традиційного бухгалтерського обліку є труднощі, пов’язані з оцінюванням впливів на 

довкілля, таких, наприклад, як забруднення повітря та виснаження земель 

сільськогосподарськогопризначеннявнаслідокгосподарськоїдіяльностілюдинитощо і 

неможливістю нині виражати їх у грошовій формі. 
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ЕКОЛОГО-ЕКОНОМИЧЕСКИЙ УЧЕТ 

В СИСТЕМЕ АНАЛИЗА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

 Современное развитие потенциала экономики Украины требует учета всех 

составляющих экологического процесса, в том числе, процессов природопользования. Без 

преувеличения можно отметить, что природопользование объективно следует считать 

начальным условием развертывания хозяйственной деятельности и конечным критерием ее 

эффективности.  

Экологический учет, экологические издержки, себестоимость, эффективность, 

экологический долг. 

В этой связи возникла потребность развития учета, ориентированного на накопление и 

использование информации в области природопользования, т.е. экологического учета.  

Рассмотрению проблем, связанным с экологическим учетом предприятий посвятили 

свои роботы отечественные и зарубежные ученые экономисты: А.°Брилева, Ф.°Бутинец, 

Т.°Демина, И.°Замула, В.°Кислий, В.°Лень, Л.°Мельник, С.°Макара, В.°Палий, К.°Саенко, 

Р.°Слюсарчук, , Д.°Санкова, А.°Шеремет и др. 

Проанализировав подходы ученых к определению этого понятия, мы пришли к выводу, 

что его нужно трактовать в несколько иной интерпретации, а именно рассматривать 

экологический учет на предприятии как систему признания, измерения, регистрации, 

накопления, обобщения, обработки и подготовки информации в области 

природопользования для передачи внутренним и внешним потребителям. 

Целью данного исследования является изучение структуры экологических издержек с 

точки зрения различных классификационных признаков и определении особенностей 

анализа природоохранных затрат. 

Развитие экологического учета обусловлено следующим: 

 счета учета предприятия должны отражать его влияние на окружающую среду; на 

расходы, связанные необходимос природоохранной деятельностью; на влияние этих 

расходов на финансовое положение предприятия; 

 инвесторам для принятия решений необходимо иметь информацию об экологических 

мероприятиях и расходах, связанных с ними; 

 необходимо определить и перераспределить расходы на окружающую среду так, 

чтобы продукция была правильно оценена, а инвестиционные решения базировались на 

реальных затратах. 

По сути, экологический учет выступает составной частью информационных систем 

предприятия, касающихся экологических аспектов его деятельности. Экологический учет 

включает в себя элементы оперативного, статистического, стратегического и традиционного 

бухгалтерского учета. Он представляет собой интегрированную учетную систему, в которой 

набор индикаторов отражает процесс потребления природных ресурсов и их охрану на 

микроуровнях. Кроме этого экологический учет выступает средством планирования, 

управления и контроля за воздействием предприятия на окружающую среду. 

Трудностей внедрения системы экологического учета в практику хозяйственной 

деятельности достаточно много. К ним относится отсутствие конкретных рекомендаций в 

области природоохранной деятельности, а также рекомендаций по организации  
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экологического учета; отсутствие методики принятия решений относительно снижения и 

предупреждения экологических рисков. 

Однако, по нашему мнению, основным препятствием является отсутствие четкого 

определения экологических расходов, их структуры, классификации, анализа, выделения из 

суммы общепроизводственных расходов для правильного отражения в учете. Экологические 

расходы – это издержки, связанные с осуществлением экологической деятельности 

предприятия. Они отличаются от других видов расходов и зависят от степени влияния на 

окружающую среду. 

Сегодня украинская учетно-аналитическая наука трансформируется с учетом 

требований МСФО, поэтому принципиально важное значение имеет классификация 

экологических издержек с учетом этих требований, что, в свою очередь позволит 

сформулировать методологические и методические подходы к анализу этих затрат. 

Согласно требованиям МСФО экологические издержки классифицируют как 

внутренние и внешние (или, как это принято в США, частные и общественные). Внешние 

(общественные) издержки обусловлены так называемыми внешними экстерналиями, в 

соответствии с которыми у общества в целом и у отдельно хозяйствующих субъектов 

возникает ущерб экологического характера, возместить который в силу различных причин 

он не может. Такого рода издержки не влияют на финансовое положение предприятия, в 

тоже время внутренние (частные) издержки оказывают непосредственное воздействие на его 

финансовое состояние.  

Поэтому на этапе анализа экологических издержек очень важно раскрыть их структуру 

с точки зрения различных классификационных признаков в зависимости от поставленных 

исследователем конкретных аналитических задач. 

Как уже отмечалось, внешние издержки в настоящее время не могут быть прямо 

возмещены хозяйствующими субъектами, что обуславливает необходимость их 

аналитической оценки для обеспечения воспроизводственных процессов.  

В связи с этим представляется целесообразным раскрыть и проанализировать понятие 

«экологический долг». Экологический долг предприятия представляет собой общие 

издержки, которые необходимы обществу для восстановления устойчивого состояния 

экологической системы, нарушенной в результате хозяйственной деятельности конкретного 

предприятия. Поэтому для обеспечения учетно-аналитической работы необходимо 

достаточно четко установить соотношения между характеристиками экологического долга и 

экологических издержек предприятия. Формально такая связь может быть представлена в 

виде разности между общей суммой экологического долга и величиной экологических 

издержек предприятия. Величина экологического долга пропорциональна величине 

совокупного ущерба, который наносит предприятие окружающей среде. Экологическое 

обязательство – величина субъективная, устанавливаемая государственными институтами.  

Таким образом экологизация – важнейшее направление развития бухгалтерского учета 

для принятий своевременных управленческих решений, относительно влияния 

хозяйствующих субъектов на окружающую среду. 
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ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ В УКРАЇНІ 

 

У світовому суспільстві та в Україні одне з перших місць займає проблема довкілля, а 

саме проблема зменшення викидів у довкілля та проблема зниження екологічних витрат на 

підприємствах. 

Для здійснення еколого- економічного обліку та аналізу важливе значення має класифікація 

екологічних витрат з урахуванням вимог МСФЗ. 

На сьогодні в економічній літературі України наводиться достатньо різноманітних 

визначень категорії «екологічні витрати», але часто ці визначення та порядок їх визнання є 

неоднозначними і розглядають таку категорію з різних точок зору. Єдиним документом, в 

якому відображена ця інформація є форма № 1-екологічні витрати «Витрати на охорону 

навколишнього природного середовища та екологічні платежі». Згідно цій інструкції 

розрізняються дві категорії екологічних витрат:  капітальні та поточні [1]. 

Екологічна діяльність підприємства повˈязана з витратами, які впливають на 

економічні показники діяльності підприємства. Сума таких витрат у більшості підприємств 

достатньо значна .  

Дослідження щодо витрат на охорону навколишнього природного середовища за 

рахунок власних коштів підприємств, організацій, установ за видами природоохоронних 

заходів у 2018 р. у фактичних цінах представлено у табл. 2.  

Таблиця 2 

Витрати на охорону навколишнього природного середовища за власні кошти підприємств, 

організацій, установ за видами природоохоронних заходів  

у 2018 р. у фактичних цінах, млн грн 

 

Показник 

Витрати на 

охорону 

навколишнього 

природного 

середовища 

Питома 

вага, % 

У тому числі 

Капітальні інвестиції Поточні 

витрати усього З них витрати на 

капітальний ремонт 

основних засобів 

природоохоронного 

призначення 

1 2 3 4 5 6 

Усього 24246,6 100 5132,1 632,8 19114,5 

Охорона 

атмосферного 

повітря і проблеми 

зміни клімату 

4670,9 19,3 2586,5 293,3 2084,4 

Очищення 

зворотних вод 

8535,9 35,2 556,3 241,5 7979,6 

Поводження з 

відходами 

8318,9 34,3 1081,9 42 7237 

 
77

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0243832-14#n11


МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ: ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Продовження табл. 1 

1 2 3 4 5 6 

Захист і 

реабілітація ґрунту, 

підземних і 

поверхневих вод 

1695,2 7 738,7 26,3 956,5 

Зниження 

шумового і 

вібраційного 

впливу 

28 0,1 21,7 21,5 6,3 

Збереження 

біорізноманіття і 

середовища 

існування 

521,1 2,1 10,6 2 510,5 

Радіаційна безпека 163,7 0,7 116,5 0,2 47,2 

Науково-дослідні 

роботи 

природоохоронного 

спрямування 

32,9 0,1 3,6 0,2 29,3 

Інші види 

природоохоронної 

діяльності 

280 1,2 16,3 5,8 263,7 

 

На сьогоднішній день, облік екологічних витрат ведеться безсистемно, тому що ці 

витрати не відокремлюють від загальних. Екологічні витрати підприємства слід виділяти із 

загальної суми витрат та вести окремий облік з метою управління екологічною діяльністю.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ  

НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Витратами визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що 

призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу 

внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути 

достовірно оцінені. 

Не визнаються витратами: 

- платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними 

договорами на користь комітента, принципала тощо; 

- попередня (авансова) оплата запасів, робіт; послуг; 

- погашення одержаних позик тощо.  

Загальна схема формування витрат підприємства подана на рис. 1.  

 
Рис. 1. Формування витрат підприємства 

 

За місцем відповідальності (місцем виникнення витрат) витрати на виробництво 

групуються за виробництвами, цехами, дільницями, технологічними переділами, службами 

та іншими адміністративне відокремленими структурними підрозділами підприємства. 

Залежно від характеру та призначення виконуваних процесів виробництво поділяється 

на основне, допоміжне (підсобне). До основного виробництва належать виробництва, цехи, 

дільниці, що беруть безпосередню участь у виготовленні продукції. 
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Допоміжне (підсобне) виробництво призначене для обслуговування цехів основного 

виробництва; виконання робіт по ремонту основних засобів, забезпечення інструментом, 

запасними частинами для ремонту устаткування, різними видами енергії (парою, холодом), 

тарою, транспортними та іншими послугами. До нього належать ремонтні цехи, 

експериментальні; енергетичні, паросилове господарство, компресорні, тарні, транспортні та 

інші підрозділи. 

За видами витрати класифікуються за економічними елементами та за статтями 

калькуляції. Статті калькуляції формують ці витрати для визначення собівартості продукції 

– одні витрати показуються за їх видами (елементами), інші – за комплексними статтями 

(включають декілька елементів). При цьому один елемент витрат може бути присутнім у 

кількох статтях калькуляції. 

За способами перенесення вартості на продукцію витрати поділяються на прямі та 

непрямі. До прямих витрат належать витрати, пов'язані з виробництвом окремого виду 

продукції (прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці тощо), які можуть бути 

безпосередньо включені до її собівартості. До непрямих витрат належать витрати, пов'язані з 

виробництвом кількох видів продукції (загальновиробничі), що включаються до виробничої 

собівартості за допомогою спеціальних методів. Непрямі витрати утворюють комплексні 

статті калькуляції (тобто складаються з витрат, що включають кілька елементів), які 

відрізняються за їх функціональною роллю у виробничому процесі. 

За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат витрати поділяються на 

змінні та постійні. До змінних витрат належать витрати на сировину та матеріали, купівельні 

напівфабрикати та комплектуючі вироби, технологічне паливо й енергію, на оплату праці 

працівникам, зайнятим у виробництві продукції (робіт, послуг), з відрахуваннями на 

соціальні заходи, а також інші витрати. До постійних належать витрати, пов’язані з 

обслуговуванням управлінням виробничою діяльністю цехів, а також витрати на забез-

печення господарських потреб виробництва. 

Витрати на виробництво поділяються за календарними періодами на поточні, 

довгострокові та одноразові. Поточні, тобто постійні, звичайні витрати або витрати, у яких 

періодичність менша ніж місяць. Довгострокові витрати – це витрати, пов'язані з 

виконанням довгострокового договору (контракту), тобто контракту, який не планується 

завершити раніше; ніж через 9 місяців з моменту здійснення перших витрат або отримання 

авансу (передоплати). Одноразові, тобто однократні витрати, або витрати; які здійснюються 

один раз (з періодичністю більш ніж місяць) і спрямовуються на забезпечення процесу 

виробництва протягом тривалого часу.  

За доцільністю витрачання витрати поділяються на продуктивні та непродуктивні. 

Продуктивні – передбачені технологією та організацією виробництва. Непродуктивні – не 

обов'язкові, що виникають у результаті певних недоліків організації виробництва, 

порушення технології тощо.  

За визначенням відношення до собівартості продукції розрізняють витрати на продукцію та 

витрати періоду. Витрати на продукцію – це витрати; пов'язані з виробництвом. У 

виробничій сфері до таких витрат належать усі витрати (матеріали; зарплата, амортизація 

верстатів тощо); пов'язані з функцією виробництва продукції. Витрати на виробництво 

продукції створюють виробничу собівартість продукції (робіт, послуг). Витрати періоду – це 

витрати; що не включаються до виробничої собівартості і розглядаються як витрати того 

періоду, в якому вони були здійснені. Це втрати на управління, збут продукції та інші 

операційні витрати. Витрати на підприємстві формуються в залежності від видів його 

діяльності. 

Основна діяльність – операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції 

(товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують 

основну частку його доходу. 
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Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші види 

діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. 

Інвестиційна діяльність – це придбання і продаж довгостроковим активів, а також 

інших інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів. 

Фінансова діяльність – це діяльність, яка призводить до змін розміру та складу 

власного і запозиченого капіталу підприємства. 

Надзвичайна діяльність – події або операції, які відрізняються від звичайної діяльності 

підприємства, та не очікується, що вони повторюватимуться періодично або в кожному 

наступному звітному періоді. 

Витрати операційної діяльності групуються за наступними економічними елементами: 

- матеріальні витрати; 

- витрати на оплату праці; 

- відрахування на соціальні заходи; 

- амортизація; 

- інші операційні витрати. 

Загальна схема формування витрат подана на рисунку 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Формування витрат підприємства в системі оподаткування  
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СТАНОВЛЕННЯ АУДИТУ В УКРАЇНІ 

 

Сучасний стан економіки України вимагає посиленого аудиторського контролю за 

суб`єктами господарювання за для достовірності бухгалтерської звітності. Процес 

реформування економіки призвів до зміни системи бухгалтерського обліку та системи 

аудиту. На початку розвитку аудиту в Україні увага приділялась створенню аудиторських 

фірм, прийняттю нормативних актів з аудиту, підготовці спеціалістів, організації 

практичного проведення аудиторських перевірок. 

Становлення аудиту в першу чергу пов`язане з переходом до ринкової економіки. Адже 

суб`єкти господарювання взаємодіють один з одним, що потребує достовірної інформації 

про їх діяльність. Перебудова економіки потребує і змін в аудиті. Спираючись на 

міжнародний досвід, можна зробити висновок, що без правильної організації аудиту 

неможливе ефективне ведення фінансової діяльності. Основною метою аудиторської 

перевірки є відповідність фінансової звітності до законодавчо-нормативних актів та ведення 

бухгалтерського обліку згідно чинного законодавства. 

Більшість учених світу визнають, що офіційною датою виникнення незалежного аудиту 

в сучасному його значенні є 23 жовтня 1854 р. Саме тоді Спілці бухгалтерів Единбургу був 

наданий статус королівської, її членам присвоєно звання "привілейованих бухгалтерів". 

Спілка бухгалтерів Единбургу налічувала 180 членів, Інститут бухгалтерів та експертів 

Глазго - 144, а Спілка бухгалтерів Абердіно – 224[1]. 

Розвиток аудиту в Україні розпочинається в 1991 після набуття незалежності. Цьому 

сприяли  внутрішні та зовнішні чинники. Зовнішніми чиниками, були інтенсивне влиття 

іноземного капіталу на територію України, а під впливом внутрішніх чинників почала 

формуватись його законодавча база та практичне застосування, зокрема: 

1. Прийняття (1991 р.) Закону України "Про підприємства в Україні", де зазначалось, 

що річний баланс усіх підприємств підлягає обов'язковому аудиту, за винятком тих, що 

повністю утримуються за рахунок бюджету; 

2. Закон України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" (1993 р.), 

який врегулював створення при Міністерстві фінансів України Головного контрольно-

ревізійного управління України, контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці 

Крим, областях, містах Києві і Севастополі, контрольно-ревізійних підрозділів (відділів, груп) 

у районах, містах і районах міст.  

3. Ряд інших законів, зокрема: Закону України "Про цінні папери та фондову біржу" 

(1991 р.), "Про господарські товариства" (1991 р), "Про приватизацію державного майна" (1992 

р.), "Про банкрутство" (1992 р.) та інші[3].  

Офіційне визнання обов'язкового аудиту відбулося 1993 р. у зв'язку з прийняттям 

Закону України "Про аудиторську діяльність", у якому визначені правові засади здійснення 

аудиторської діяльності в Україні, що спрямовані на створення системи незалежного 

контролю з метою захисту інтересів власника. Відповідно до даного закону у тому ж році 

була створена Аудиторська палата України (АПУ), яка функціонує як незалежний 

самостійний орган на засадах самоврядування. Також у 1993 році згідно з Законом України 

"Про аудиторську діяльність" була створена Спілка аудиторів України (СПА), яка 

займається питаннями розвитку аудиторської діяльності в Україні. 18 квітня 2003 року 

Аудиторською палатою України було прийнято в якості національних Міжнародні 

стандарти аудиту, надання впевненості та етики. 
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Розвиток аудиту в Україні має три етапи: Перший - 1987-1992 рр. - створення перших 

аудиторських структур. Другий - 1993-1998 рр. - формування нормативно-правової бази аудиту 

в Україні. Третій - 1999р.- дотепер - діяльність аудиту на новій нормативно-правовій базі[2]. 

На початкових етапах становлення аудиту існувало багато проблем, які гальмували його 

розвиток. Так, наприклад, в 1993-1994 рр. мало хто із суб`єктів господарювання надавав йому 

великого значення. Аудит запроваджувався державними органами під натиском Міжнародного 

валютного фонду та Світового банку. Згодом ситуація змінилась: в 1999-2001 рр. зміна 

фінансового обліку, суперечливість законодавства, заплутаність податкового обліку та 

фінансові санкції підштовхнула керівників звернутися за допомогою до аудиторських фірм для 

уникнення можливих фінансових втрат.  

На даний момент незалежний професійний аудит також має деякі недоліки: 

-  відсутність розробленого економічного механізму щодо регулювання аудиту, який 

включає в себе великі штрафні санкції за неякісні аудиторські перевірки, страхування 

аудиторської  
-  недостатня кількість методичних розробок з аудиторського контролю; 
-  брак певного досвіду аудиторської діяльності; 
-  недостатня кількість кваліфікованих аудиторських кадрів, а звідси - і неосвоєний 

ринок аудиторських послуг; 
-  відсутність типових форм документів з аудиту; 
-  відсутність методичних рекомендацій з питань комп'ютеризації аудиту тощо. 
Але разом із тим існують і переваги: 

-  надходження додаткових коштів до бюджету за рахунок сплати аудиторськими 

фірмами (аудиторами-підприємцями) податків; 
-  незалежність, конкурентна боротьба, професіоналізм аудиторів, що сприяє 

підвищенню якості перевірок; 
-  можливість вибору аудитора замовником тощо. 
Отже, аудит в Україні є невід`ємною частиною створення ринкових відносин. А його 

становлення та розвиток дають змогу перевірити достовірність бухгалтерських даних, 

відповідність фінансової звітності чинному законодавству України. На кожному етапі розвитку 

аудиту існують як недоліки, так і переваги, але аудиторська діяльність не стоїть на місці і з 

кожним роком стає все більш ефективною та вдосконаленою. Сьогодні аудит займає вагоме 

місце в фінансовій діяльності підприємств, що підтверджує його необхідність та значимість. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНІ  

 

Аудиторська діяльність в Україні, незважаючи на певні досягнення у сфері фінансового 

контролю, знаходиться на етапі становлення. На сьогодні не у повній мірі  
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вирішені питання щодо сутності незалежного аудиту, його предмету та об’єктів. Це 

породжує розбіжності у поглядах на сфери застосування аудиту. Розвиток аудиту у 

практичній площині не відповідає теоретичним узагальненням про предмет та мету аудиту.  

Сукупність нерозв’язаних проблем гальмує розвиток національного аудиту у напрямі 

відповідності міжнародним стандартам, а відтак залишається низькою ефективність 

аудиторської діяльності в Україні.  

Вивчення та аналіз спеціальної літератури з аудиту свідчить про те, що вітчизняні 

науковці у своїх дослідженнях пов’язують аудит лише зі сферою фінансового контролю, 

об’єктом якого є, в основному, фінансова звітність. На практиці ж сфери застосування 

аудиту значно ширші. На сьогодні склався достатньо широкий термінологічний словник з 

аудиту, закріплений у навчальній літературі, законах та нормативних документах 

міністерств і відомств України, який у підсумку зводиться до таких понять: «податковий 

аудит» , «екологічний аудит», «технічний аудит», «аудит систем управління якістю», «аудит 

газотранспортної системи», «енергетичний аудит», «земельний аудит». Разом з тим слід 

відзначити, що нормативно-правові акти, які визначають проведення аудиту у різних сферах 

економічної діяльності, неоднозначно трактують як сутність аудиту, так і вимоги до 

суб’єктів його проведення. Так, енергетичний аудит ототожнюється з державною 

експертизою, а сертифікацію екологічних незалежних аудиторів передбачено проводити 

центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного 

середовища, який одночасно може виступати замовником екологічного аудиту. 

У переважній більшості країн ринкового спрямування, в тому числі в усіх країнах 

Європейського Союзу, аудиторська діяльність регулюється, зокрема, Міжнародними 

стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх 

послуг (у подальшому – Міжнародні стандарти аудиту), розробленими Міжнародною 

федерацією бухгалтерів. З 18 квітня 2003 року вище наведені стандарти прийняті 

Аудиторською палатою України в якості Національних стандартів аудиту та підлягають 

обов’язковому застосуванню до проведення аудиту річної фінансової звітності. Аудиторська 

палата України функціонує на підставі Закону України «Про аудиторську діяльність», який 

визначає правові засади здійснення аудиторської діяльності лише у сфері фінансового 

контролю . Таким чином, Міжнародні стандарти аудиту та напрацювання Аудиторської 

палати України щодо національної практика аудиту поширюються виключно на сферу 

фінансового контролю. 

Тому дуже важливо надати визначення сутності незалежного аудиту та сфер його 

застосування у розумінні Міжнародних стандартів аудиту. Розуміння цього важливе для 

вдосконалення вітчизняного незалежного аудиту та особливо актуальне у світлі адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу. 

Аудиторські послуги згідно Міжнародних стандартів аудиту поділяються на завданням 

з надання впевненості, супутні послуги та інші послуги. 

Завдання з надання впевненості – це завдання, в результаті виконання яких аудитор 

формулює письмовий висновок, призначений підвищити ступінь довіри користувачів щодо 

результатів оцінки або порівняння об’єкта завдання з відповідними критеріями. Завдання з 

надання впевненості поділяють на два типи – завдання з надання обґрунтованої впевненості 

та завдання з надання обмеженої впевненості. Перші називаються аудитом, другі –оглядом. 

 Обґрунтована впевненість досягається обов’язковим застосуванням визначених 

стандартами аудиторських процедур, а обмежена – застосуванням тих же процедур в 

обмеженому обсязі. Таким чином, критерієм віднесення завдання до аудиту є рівень 

впевненості в оцінці або достовірності об’єкта дослідження. 

Завдання з аудиту мають мати наступні елементи: а) тристоронні відносини між 

аудитором, відповідальною стороною та користувачами; б) об’єкт; в) відповідні критерії; г) 

достатні відповідні докази; д) письмовий висновок. 
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Підсумовуючи вище наведене, можна сформулювати наступні висновки. Під 

незалежним аудитом у Міжнародних стандартах аудиту розуміють дослідницький процес, 

який передбачає поєднання наступних елементів: а) завдання з аудиту виконує фахівець з 

обов’язковим дотриманням етичних норм, особливо незалежності, передбачених Кодексом 

етики професійних бухгалтерів; б) об’єкт аудиту є відповідальністю іншої сторони, ніж 

потенційні користувачі або сам аудитор; в) процес дослідження об’єкта аудиту включає у 

повному обсязі усі обов’язкові процедури, передбачені Міжнародними стандартами аудиту; 

г) підсумковий документ за наслідками аудиту за формою та змістом відповідає вимогам 

Міжнародних стандартів аудиту. Міжнародні стандарти аудиту не містять обмежень щодо 

об’єктів аудиту та сфер його застосування. Аудит, проведення якого регламентовано 

нормативно-правовими актами України у сферах інших, ніж фінансовий контроль, не є 

незалежним відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту. Використання результатів 

такого аудиту з точки зору Міжнародних стандартів обмежено лише замовниками, тобто 

результати аудиту не можуть користуватися довірою у випадку їх оприлюднення. Для 

міжнародного визнання вітчизняна практика незалежного аудиту у будь-яких сферах 

економічної діяльності має не суперечити або ґрунтуватись на Міжнародних стандартах 

аудиту Міжнародної федерації бухгалтерів. Подальший розвиток аудиту в Україні та 

підвищення його ефективності, крім узгодження законодавства з міжнародними нормами, 

полягає, на думку автора, у впровадженні Національної практики аудиту як сукупності 

рекомендацій з аудиту, які не мають статусу стандартів, визначених регуляторним органом 

на загальнодержавному рівні. Узгодження законодавства України з аудиту з міжнародними 

нормами та розробка рекомендацій з Національної практики аудиту, особливо з методик 

аудиту, окреслюють напрям подальших досліджень 

Але також ми маємо враховувати те що, ринок аудиту в Україні є невеликим а суб’єктів 

що діють на ньому є досить велика кількість  можна зробити висновок що саме така ситуація 

породжує негативні явища в діяльності аудиту такі як, демпінг ціни на послуги наслідком 

чого є втрата незалежності та якості наданих послуг, а якщо ще до цього додати і низьку  

якість ведення бухгалтерського обліку то ситуація потребує негайного реагування зі  

сторони як аудиторської спільноти так і науковців. 

На цьому тлі загальна необізнаність користувачів та населенні у меті, завданнях та 

функціях що виконує аудит спричиняє отримання та надання низької якості послуг, як 

правило формальних. А в ситуації зменшення великої кількості клієнтів що були замовника 

обов’язкового аудиту основним видом діяльності більшості аудиторів стали надання послуг 

з оптимізації оподаткування так званий «податковий аудит». Тому кваліфікація аудиторів 

знижується та навіть обов’язок аудиторів проходити щорічне підвищення кваліфікації не дає 

гарантії що користувач отримає якісні послуги. 

Наступною не менш важливою проблемою є українська версія побудови системи 

контролю якості. Оскількив в обов’язки Аудиторської Палати України входить перевірка 

якості послуг, що надаються аудиторськими фірмами. Такий обов’язок був закріплений за 

аудиторською палатою давно, але у світлі імплементації Міжнарожних Стандартів аудиту в 

Україні та прийняттям (МСКЯ) «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди 

фінансовоїзвітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги» 

контроль зі сторони Аудиторської палати посилився. Якщо врахувати складність 

дотримання МСА про що свідчить, навіть, опитування проведенне Міжнародною 

Федерацією Бухгалтерів в 2014 році, 59% аудиторських компаній світу вказали на сладність  
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у дотриманні стандартів аудиту. Треба зазначити що Аудиторською Палатою України не 

було розроблено взірці документів які необхідно вести та заповнювати аудиторським 

компаніям, а також не зроблено коментарів до прийнятих МСА, що на нашу думку гальмує 

та ускладнює роботу аудиторських компаній. 

Але впровадження вимог ISA та Євросоюзу є актуальною необхідністью. Разом з тим 

ми розуміємо, що ефективне виконання вимог лягає на керівництво АПУ, головним 

завданням якої, у свою чергу, є забезпечення прозорості та доступності стандартів для їх 

користувачів. Регулювання аудиту повинно проходити за схемою, розробленою Радою з 

міжнародних аудиторських і гарантуючих стандартів (International Auditing and Assurance 

Standards Board, IAASB) і Радою з нагляду за громадським інтересом (Public Interest 

Oversight Board, PIOB). 

Надважливою темою в будь якій галузі сьогодні є нові законодавчі зміни. 

Аудиторська діяльність не стала виключенням. Д сьогодні не відбувалось значних змін в 

регулювання аудиторською діяльністью але Закон України «Про аудиторську діяльність» 

потребує змін відповідно до вимог Європейського законодавства до аудиторської діяльності 

щодо Директив Європейського Парламенту та Ради ЄС. Важливо зазначити, що крім 

імплементації уніфікованих норм що до роботи аудиторських компаній, є необхідність 

оптимізації діяльності професійних організацій. Також є потреба у зміні формування комісії 

з сертифікації аудиторів, комісії з контролю за якістю діяльності аудиторських компаній та 

аудиторів. 

Тому основним висновком є те, що Європейське законодавство вимагає 

запровадження європейської системи контролю якості послуг, і цього потребує ринок 

аудиторських послуг в Україні. Зміни до законодавства про аудиторську діяльність 

спрямовані на адаптацію національного законодавства до стандартів Європейського Союзу 

(Директиви 2014/56/ЄС та Регламенту (ЄС) № 537/2014), підвищення якості аудиторських 

послуг, надання інвесторам, власникам і контролюючим органам достовірної та 

підтвердженої інформації про результати діяльності підприємств, що сприятиме 

поліпшенню інвестиційного клімату в Україні та призведе до її економічного зростання. 
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СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПРОМИСЛОВОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Прибуток підприємства є об'єктивно основною метою його діяльності. Але на практиці 

реалізація стратегії управління прибутком підприємства не завжди підтверджує цю основну 

ціль. Це пов’язано з рядом причин, такими як: відсутність системи управління доходами, 

складність ситуації в зовнішньому середовищі, у якій працює підприємство; необхідність 

підприємства реагувати на фактори цієї ситуації (соціальні збурювання, нестача фінансових 

ресурсів, жорстка конкуренція з боку закордонних підприємств, податкова політика 

держави, нестабільність його правового середовища); відсутність системи розвитку 

відтворення, трудових ресурсів, основних фондів, інноваційних досягнень ; усе це відволікає 

підприємство на другорядні цілі. 

Як тільки підприємство стає на позиції виживання, зосереджує увагу на вирішенні 

поточних завдань, воно втрачає перспективу, орієнтацію на комплексні прибутки, пов'язані 

із тривалим його існуванням, і стає на шлях  банкрутства або згортання своєї діяльності. 

Тому формування стратегії і тактики управління прибутками підприємства є важливою 

умовою його стабільного і довгострокового існування, правильної орієнтації в часі для 

досягнення своїх глобальних цілей. 

Цільовий підхід є природною складовою організації управління, що випливає із 

системної сутності підприємства. Але, у той же час, реалізація цього системного підходу 

вимагає постійного контролю від підприємства і визначених організаційних зусиль. У свій 

час була почата спроба побудови для усіх великих підприємств адаптивних структур 

управління, зорієнтованих на основні цілі роботи підприємства. Ця робота проводилася в 

середині 80-х років і завершились запровадженням спеціальних державних стандартів по 

управлінню підприємством. 

Ідея адаптивного управління зводилася до того, що підприємство визначало п'ять 

основних цілей, що реалізують його глобальну мету: виробнича діяльність, збутова 

діяльність, забезпечення якості продукції, вирішення соціальних питань та вирішення 

екологічних питань. Кожна з цих цілей реалізовувалася незалежною цільовою структурою 

управління, до складу якої входили необхідні фахівці з лінійних структур управління, 

відділів, служб, тобто реалізовувалися принципи матричного керівництва. Ця ідея була 

оголошена, але до кінця .не реалізована.. Одним з недоліків цієї ідеї була рівнозначність 

функціональних цільових підсистем, що не були проранжовані між собою. Через 

розірваність виконавців по окремих завданнях, блокування цілей управління виникали 

проблеми і недоліки в організації функціонального керівництва. 

Постановка питання про формування комплексної системи управління прибутками 

повинна базуватися на цих напрямках і розвиватися далі. Використовувати ці досягнення 

можна в тому плані, що дійсно в рамках діяльності підприємства виділити й охопити його 

основні функціональні цілі: виробничу, комерційну, якісну, соціальну й екологічну. Але ці 

функціональні цілі повинні бути зв'язані між собою, об’єднані для досягнення головної мети 

- забезпечення дохідного, прибуткового функціонування підприємства, створення його  
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фінансової бази для подальшого стабільного існування. При цьому, коли ми говоримо про 

прибутковість, то розуміємо не поточну прибутковість підприємства, а прибутковість 

сумарну, за визначений період, можливо за період реалізації однієї чи декількох стратегій, 

наприклад, сумарна прибутковість за п'ять, десять чи п'ятнадцять років існування 

підприємства. 

П'ятнадцятирічний період у сучасних умовах звучить трохи оптимістично, тому що 

нестабільна економіка не дозволяє підприємствам планувати на тривалий період, але, проте, 

така необхідність існує. Саме при розробці довгострокових стратегій розвитку, що 

враховують реальну циклічність розвитку підприємства, цикл відновлення його виробничих 

фондів, змінюваності трудових ресурсів, і тільки розглядаючи сукупну прибутковість 

діяльності підприємства за тривалий період можна об'єктивно формувати комплексну 

стратегію розвитку підприємства [1, с. 212]. 

Повертаючись до питання функціональних цілей підприємства, ми повинні бачити, що 

все це робиться для забезпечення стійкого, стабільного функціонування підприємства, 

зміцнення позицій на ринку, розширення його сектора ринку і створення передумов для 

динамічного, поступального розвитку, стійкого одержання доходів, забезпечення достатньої 

норми прибутку капіталу, вкладеного в підприємство. Співпідпорядкованість 

функціональних завдань може бути досягнута різними способами: адміністративним чи 

об'єктивно економічним. Так, наприклад, у даний момент екологічні цілі для підприємства 

виникають під дією адміністративного тиску - держави, тобто коли застосовуються 

обмеження, перевірки, вимоги до підприємства про дотримання екологічних норм. 

Економічні механізми зацікавленості підприємства в реалізації екологічних цілей відсутні чи 

не працюють, тому що в основному їх вирішують адміністративними методами. Досвід 

промислово розвитих країн показує, що розумне використання економічної мотивації по 

екологічних питаннях показує, що підприємство ставить екологічні цілі в один ранг з 

економічними при наявності діючих економічних стимулів. Коли підприємство одержує 

реальний вплив від екологічного забруднення навколишнього середовища на ціну (свої 

витрати), тоді екологічні цілі підкорядковуються економічним і при формуванні 

комплексної стратегії управління прибутками ці цілі повинні включатися як ключові в 

систему управління прибутками.  

Інша функціональна цільова підсистема - соціальна, враховується на підприємстві 

аналогічним чиом, виходячи з адміністративного тиску. З іншого боку, сучасний ринок праці 

і надлишок трудових ресурсів не змушує підприємство проводити довгострокові соціальні 

програми. Але в той же час старіння трудових ресурсів, відсутність нормального 

відтворення, поповнення трудових ресурсів ставить перед підприємством завдання 

активного вирішення виниклої проблеми соціального забезпечення свого колективу. Якщо 

підприємство орієнтується на прибутковість протягом найближчих двох-трьох років, то воно 

не буде проводити соціальні програми, а буде заміняти їх якимись негайними рішеннями. 

Якщо ж ми говоримо про комплексну стратегію розвитку підприємства, десяти-, 

п'ятнадцятирічної, то тоді вже соціальні програми є необхідною умовою забезпечення 

прибутковості і включається в програму управління прибутками підприємства і стає 

важливим елементом управління прибутками підприємства. 

Інші три функціональні підсистеми об'єктивно зв'язані між собою - виробнича, 

комерційна і якісна. Але виробнича підсистема орієнтується на стабільність, інертність 

виробництва, вона не терпить змін, веде до зменшення доходів, зв'язаних з виробничим 

фактором - від укрупнення партії, тривалості випуску продукції одного типу або 

найменування. Зниження витрат досягається шляхом використання спеціального технічного 

і технологічного оснащення, спосіб, що сприяє збільшенню прибутків підприємства. 

Виробничі цілі протиставляються цілям комерційним і якісним, котрі орієнтуються на 

динамічні зміни попиту ринку на необхідність реагувати на ці зміни.  
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Тому між цими підсистемами існують визначені протиріччя, які потрібно підкоряти і 

підпорядковувати в загальній ідеології управління прибутками підприємства. Тут, безумовно, 

повинна домінувати маркетингова стратегія управління підприємством, орієнтація на 

довгострокові і поточні потреби ринку і підпорядкування виробничої стратегії цим цілям [2, с. 86]. 

У той же час виробнича стратегія повинна вирішувати задачі диверсифікації 

виробництва, як фактора підвищення стійкості й освоєння нових ринків і продуктивності 

використання наявних фінансових ресурсів чи виробничих можливостей.. В даний час 

підприємства України мають експортні позиції в основному по сировинній продукції: 

алюмінію, чорному металу, прокату. 

Високі ціни на зовнішньому ринку дозволяють утримувати помірні ціни на 

внутрішньому, що характеризує підприємство, що враховує інтереси вітчизняних 

виробників і успішно використовує далекоглядну стратегію завоювання значного сектора 

національної економіки. Комплексний підхід до управління прибутками на підприємстві 

реалізується за рахунок наступних напрямків:  

1. Упровадження міжнародної системи управліання якістю; 

2. Дослідження досвіду в організації управління передових закордонних фірм; 

3. Формування власної мережі збуту як по збору сировини, так і по реалізації готової 

продукції; 

4. Диверсифікація виробництва.  

У рамках диверсифікації постає завдання комплексної переробки й освоєння готової 

продукції з власного матеріалу.  

Диверсифікація може йти за рахунок вторинної сировини, правильної інтеграції і більш 

повного використання можливостей по основному виду продукції, що підприємство 

випускає. Це визначається маркетинговою стратегією і підтримується стратегією 

виробничою і якісною. Якісна стратегія, як правило, позв'язана зі збільшенням витрат на 

першому етапі, тому що вимагає відволікання сил, ресурсів для підвищення якості. Але в 

підсумку на тривалому періоді поліпшує імідж, репутацію підприємства, надійність 

продукції, що випускається, дозволяє збільшувати обсяги її збуту. 

Формування комплексної стратегії й тактики упрвління прибутками має забезпечувати 

підпорядкованісгь усіх функціональних цільових систем і стратегій підприємства загальній 

стратегії, об'єктивному взаємозв'язку і ранжування їх, виходячи з впливу на доходи 

підприємства, забезпечення ранжування стратегій шляхом створення визначених 

економічних механізмів співпідпорядкованості й участі у формуванні прибутків 

підприємства, а також розгляд сукупних доходів на досить тривалому проміжку часу, що 

може врахувати не тільки перший ефект від реалізованих стратегій, але і вторинний, і 

третинний, і мультиефект від оздоровчої стратегії, проведеної підприємством, орієнтованої 

на прибуткове функціонування. 
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ЗВІТНІСТЬ SEC: СКЛАД І ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) вимагає, щоб публічні компанії, інсайдери 

і брокери-дилери подавали певні форми звітів. Ця звітна інформація суттєво впливає на ціну 

акцій відповідної компанії, оскільки на неї реагують інвестори, фондові керуючі і аналітики. 

Звітність SEC призначена для розкриття громадськості суттєвої інформації відповідно до 

принципів справедливого і рівного доступу для всіх зацікавлених осіб. 

Звітність SEC є обов'язковою для всіх американських публічних компаній, 

зареєстрованих на біржах США. Посадові особи, директори, бенефіціарні власники і 

інсайдери також повинні подавати звіти про придбання або продаж акцій [1]. 

Більшість публічних компаній повинні подавати звіти в SEC через розроблену цією 

організацією систему електронного збору і аналізу даних EDGAR. Громадськість теж може 

знаходити в базі даних EDGAR і переглядати звіти компаній, скориставшись сайтом Комісії 

www.sec.gov. 

Публічні компанії повинні подавати фінансову звітність та іншу інформацію з обмеженим 

доступом в SEC щоквартально. Звіти компанії за перший, другий і третій квартали фінансового 

року називаються звітами за формою 10-Q, а річний звіт - звітом за формою 10-К [2]. 

Форма 10-К містить повний аналіз бізнес-операцій, керівництво компанії і докладні 

фінансові звіти. Компанії зобов'язані подавати цю форму не пізніше ніж через 90 днів після 

закінчення фінансового року. Форма 10-К охоплює весь рік, включаючи фінансові 

показники за останній квартал і всі бухгалтерські звіти. Дана звітність включає в себе 

наступні фінансові показники: діяльність за останні три роки із зазначенням обсягів збуту, 

доходу та сплати податків; балансовий звіт за останні два роки; звіт про прибутки і збитки за 

останні три роки; звіт про рух грошових коштів [2]. 

Форма 10-Q - це щоквартальний звіт, який подається не пізніше, ніж через 45 днів 

після закінчення кварталу. Вона містить офіційні бухгалтерські звіти без аудиту, що входять 

в квартальний звіт про прибуток компанії. Даний звіт - це документ, який найбільше хочуть 

бачити інвестори; тому він має найбільший вплив на ціну акцій. У ньому розкриваються 

результати бізнес-операцій за попередні три місяці (фіскальний квартал), а також детально 

описується розвиток компанії і події, що відбулися за цей період. На розсуд керівництва 

компанії, цей звіт може також містити бачення розвитку бізнесу на наступний квартал і 

прогноз на весь рік. 

Отримані дані сприяють ефективному контролю фондового ринку з боку уряду. Крім 

того, результати роботи за квартал публікуються на сайті емітента для акціонерів, які 

роблять висновки про поточні досягнення. Серед показників: обсяг продажів (оборот / 

виручка); прибуток; прибуток на акцію; збиток; витрати. 

Коли у інвесторів з'являються побоювання про стан економіки, вони схильні звертати на 

обсяг продажів навіть більшу увагу, ніж на прибуток. Його збереження на високому рівні, 

поряд зі скороченням витрат дозволяє компанії «вижити». Крім того, показники виручки у 

емітентів, що опублікували звіт про доходи раніше, побічно вказують на аналогічні 

показники у інших, які ще не надали фінансову звітність. 

Показники прибутку також характеризують поточний стан справ, привертаючи увагу 

потенційних інвесторів. Але найбільший інтерес викликає прибуток на акцію, так як 

отриману цифру можна використовувати на практиці - для розрахунку оптимального 

розміру позиції і очікуваного прибутку від торгівлі паперами. 
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Не слід забувати про поточні витрати і збитки компанії. Якщо вони перевищують доходи, 

збільшуються щокварталу без видимого розвитку (створення нового продукту, розширення 

інфраструктури і т.д.) - краще утриматися від покупки акцій. 

Кожен квартальний звіт, крім самої звітності за стандартом GAAP (яка зазвичай міститься 

в кінці документа), містить інформацію менеджменту про поточний фінансовий стан (ключові 

цифри), важливі події, операційних даних, коментар CEO, прогноз на наступний квартал і т.п. 

Саме очікування менеджменту є ключовою для аналітиків та інвесторів. 

Великі учасники ринку, а саме бенефіціари (мають частку 10% і більше) і інсайдери, 

зобов'язані подати спеціальну форму  4 не пізніш 2-х днів після того, як вони купили / продали 

акції тієї чи іншої компанії. Форма 4 - це заява про зміну права власності (на акції), яка 

відображає: дані щодо власника акцій; обсяг куплених / проданих цінних паперів; середню 

вартість акції за умовами угоди; дату проведення біржової угоди. 

Оскільки форма 4 повідомляє про реальні операції, а не просто про намір продати, вона 

може викликати реакцію на ринку. Інсайдер може продавати свої акції з різних причин; крім 

очікування поганих новин, це можуть бути податкове планування, планові програми розподілу, 

підготовка до закриття торгового рахунку і вихід на пенсію. У той же час, інсайдерська покупка 

вважається бичачим сигналом, особливо, якщо вона проводиться високопоставленим 

інсайдером на відкритому ринку. Подібні операції, як правило, викликають цінові сплески 

відразу після появи такого звіту. 

Останній з найцікавіших звітів, які зобов'язані подавати в SEC, - форма 8-К. У ній 

керівництво компанії повідомляє про будь-які ситуації, які здатні вплинути на вартість акцій 

через зміну обсягів матеріальних активів або нововведень в корпоративній структурі. До 

важливих відносяться найрізноманітніші події: зміна директора, банкрутство або призначення 

керуючого майном, судові позови, фінансові події (приватне розміщення / випуск облігацій або 

акцій), результати голосування акціонерів, покупка / злиття, підсумки фінансових операцій, 

скорочення штатів, зміни в бухобліку, зміна розрахункового рахунку і т. п .. Важливі події, як 

правило, супроводжуються випуском прес-релізу, але не завжди. Форма 8-К може робити дуже 

сильний вплив на ціну акцій, особливо, якщо ця подія ще не враховано ринком. Даний звіт 

повинен подаватися протягом чотирьох робочих днів. 

Публікація фінансової звітності збігається із завершенням календарних кварталів: кінець 

березня, червня, вересня, грудня. Для підведення підсумків роботи потрібен час, тому сезон 

звітів починається через 1,5 тижні після завершення кварталу. Компанії можуть публікувати 

необхідну інформацію до кінця відповідного місяця [2]. 

У американських і європейських компаній вважається правилом хорошого тону (але не 

обов'язком) підготувати презентацію і провести конференц-дзвінок для аналітиків в день 

публікації звітності. В кінці дзвінка після презентації фінансових даних топ-менеджмент 

намагається відповісти на всі, в т.ч. неприємні, питання [3]. 

Незабаром після публікації звітності її ключові результати з думкою провідних аналітиків 

публікують найбільші ділові видання, включаючи: Reuters, Bloomberg, MarketWatch, Financial 

Times, Wall Street Journal та інші. 

Цих новин як правило досить, щоб зрозуміти, як остання звітність компанії сприйнята 

ринком і чого очікувати від акцій компанії в найближчі 2-3 місяці. 
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Інтегрована звітність - відносно нове явище у сфері підготовки звітності підприємств, 

що з'явилося у зв'язку зі зростанням інформаційних потреб користувачів, які традиційна 

фінансова звітність вже не здатна у повній мірі задовольнити. 

Міжнародний стандарт «Концептуальні основи міжнародної інтегрованої звітності» 

містить таке визначення: «інтегрована звітність - це процес, заснований на інтегрованому 

мисленні, в результаті якого створюється періодичний інтегрований звіт підприємства про 

створення вартості протягом довгого часу і пов'язаних з ним документів, які стосуються 

аспектів створення вартості» [1]. 

Розвиток інтегрованого мислення і звітності, результатом якого є ефективний і 

продуктивний розподіл капіталу, сприятиме фінансовій стабільності і сталому розвитку.  

Інтегрована звітність спрямована на: 

- підвищення якості інформації, доступної постачальникам фінансового капіталу, для 

забезпечення більш ефективного і продуктивного здійснення виплат; 

- визначення більш зв'язного і ефективного підходу до корпоративної звітності, яка 

поєднувала б у собі різні напрямки звітності та надавала інформацію про повний набір 

факторів, що роблять істотний вплив на здатність підприємства створювати вартість 

протягом довгого часу; 

- посилення підзвітності та відповідальності щодо широкого набору капіталів 

(фінансового, виробничого, інтелектуального, людського, соціально-репутаційного і 

природного) і поліпшення розуміння їх взаємозалежності; 

- підтримку інтегрованого мислення, прийняття рішень і дій, зосереджених на 

створенні вартості в короткостроковому, середньостроковому і довгостроковому періоді.  

Основна мета інтегрованого звіту - пояснити постачальникам фінансового капіталу, 

яким чином підприємство створює вартість протягом довгострокового періоду. Інтегрований 

звіт корисний для всіх зацікавлених сторін, яким важливою є здатність підприємства 

створювати вартість протягом тривалого часу, включаючи співробітників, клієнтів, 

постачальників, бізнес- партнерів, місцеві громади, законодавчі та регулятивні структури і 

осіб, які визначають державну політику. 

Метою інтегрованого звіту є надання інформації про ресурси і взаємовідносини, які 

використовує і на які впливає підприємство - у Стандарті [1] вони спільно називаються 

«капіталами». 

Також він прагне пояснити, як підприємство взаємодіє із зовнішнім середовищем і 

капіталами для створення вартості протягом короткострокового, середньострокового і 

довгострокового періоду. 

Капітал - це запас вартості, який збільшується, зменшується або трансформується 

внаслідок діяльності підприємства і результатів такої діяльності. 

У Стандарті [1] виділяються наступні види капіталів: фінансовий, виробничий, 

інтелектуальний, людський, соціально-репутаційний і природний капітал. 

При цьому підприємства, які готують інтегрований звіт, необов'язково повинні 

застосовувати цю категоризацію або структурувати звіт у розрізі капіталів.  

Здатність підприємства створювати вартість для себе забезпечує повернення інвестицій 

постачальникам фінансового капіталу. Вартість, яка створюється підприємством для себе,  
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взаємопов'язана з вартістю, яку підприємство створює для зацікавлених сторін і суспільства 

в цілому через широкий спектр дій, взаємодій і відносин. Якщо вони істотні для здатності 

підприємства створювати вартість для себе, вони включаються в інтегрований звіт.  

В основі підготовки інтегрованого звіту, визначення його змісту і того, як подається 

інформація, лежать такі принципи: 

- стратегічний фокус і орієнтація на майбутнє: інтегрований звіт повинен включати 

аналіз стратегії підприємства і пояснювати, як ця стратегія співвідноситься зі здатністю 

підприємства створювати вартість в короткостроковому, середньостроковому і 

довгостроковому періодах, а також з використанням ним капіталів і впливом на них; 

- зв’язність інформації: інтегрований звіт повинен представляти цілісну картину 

комбінацій, взаємозв’язку і взаємозалежності між факторами, що впливають на здатність 

підприємства створювати вартість протягом довгострокового періоду; 

- взаємодія із зацікавленими сторонами: інтегрований звіт повинен містити аналіз 

характеру та якості взаємодії підприємства з його основними зацікавленими сторонами, у 

тому числі того, як і в якій мірі підприємство розуміє і враховує їх законні і обґрунтовані 

потреби, інтереси і запити; 

- суттєвість: інтегрований звіт повинен розкривати інформацію з питань, що істотно 

впливають на оцінку здатності підприємства створювати вартість в короткостроковому, 

середньостроковому і довгостроковому періодах; 

- стислість: інтегрований звіт повинен бути стислим; 

- достовірність та повнота: інтегрований звіт повинен істити всі істотні факти, як 

позитивні, так і негативні, у збалансованій формі і без помилок; 

- сталість і порівнянність: інформація, що міститься в інтегрованому звіті, повинна 

бути представлена: (а) на основі, що не змінюється протягом довгого часу, і (б) таким чином, 

щоб можна було провести порівняння з іншими підприємствами, у тих випадках, коли це 

істотно для здатності підприємства створювати вартість з плином часу. 

Інтегрований звіт включає вісім елементів змісту, які пов'язані один з одним і не є 

взаємовиключаючими: 

- огляд підприємства та зовнішнє середовище: чим займається підприємство і які 

умови, в яких воно працює; 

- управління: як структура управління підприємством підтримує його здатність 

створювати вартість в короткостроковій, середньостроковій і довгостроковій перспективі; 

- бізнес-модель: яка бізнес-модель підприємства; 

- ризики та можливості: які конкретні ризики та можливості, що впливають на 

здатність підприємства створювати вартість протягом короткострокового, 

середньострокового і довгострокового періодів, і як підприємство використовує такі 

можливості і управляє такими ризиками; 

- стратегія та розподіл ресурсів: у якому напрямку хоче розвиватися підприємство і як 

воно планує це робити; 

- результати діяльності: наскільки підприємство досягло своїх стратегічних цілей за 

вказаний період і які результати її діяльності з точки зору приросту / зменшення капіталів; 

- перспективи на майбутнє: які складнощі і невизначеності можуть виникнути у 

підприємства при реалізації його стратегії, і які потенційні наслідки для його бізнес-моделі 

та майбутньої діяльності; 

- основні принципи презентації: як підприємство визначає, які питання слід включити в 

інтегрований звіт, і як такі питання оцінюються кількісно або якісно [1]. 

Міжнародна федерація бухгалтерів ухвалила використання інтегрованої звітності. У 

своєму документі «Удосконалення організаційної звітності: ключові аспекти інтегрованої 

звітності» вона наголосила, що інтегрована звітність є шляхом досягнення більш когерентної 

системи корпоративної звітності через прозорий алгоритм дій підготовки окремих звітів. 
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Інтегрована звітність, на думку експертів Міжнародної федерації бухгалтерів, дозволяє 

відображати повну картину діяльності підприємства та створювати цінність бізнесу в 

довготривалій перспективі. 

Міжнародна федерація бухгалтерів додала, що вона підтримує усі ініціативи Ради з 

міжнародної інтегрованої звітності (the International Integrated Reporting Council) та 

запропоновану нею концептуальну основу інтегрованої звітності. Експерти переконані, що 

інтегрована звітність може виконувати роль парасольки для великих підприємств, 

захищаючи від можливих ризиків та об’єднуючи в собі фінансову та нефінансову 

інформацію. Її використання забезпечує прозорість діяльності будь-якої організації [2]. 

Таким чином, інтегрована звітність стає об'єктивною вимогою часу в умовах, коли: 

- даних однієї лише фінансової звітності стає недостатньо внаслідок безперервного 

зростання інформаційних потреб зацікавлених користувачів; 

- бізнес стає соціально орієнтованим, додатково ,беручи на себе екологічні та соціальні 

зобов’язання; 

- бізнес прагне до сталості розвитку, що враховує важливість не тільки і не стільки 

поточних досягнень, скільки майбутніх; 

- існуючі форми нефінансової звітності (соціальні, екологічні та ін.) надають корисну 

інформацію, але не відображають взаємозв’язок між різними сторонами діяльності 

підп.:риємства і його результатами, що не сприяє розумінню його можливостей створювати 

вартість протягом довгого часу; 

- виникає потреба в комплексному знанні про діяльність підприємства та про його 

можливості для прийняття управлінських рішень, що вимагає розкриття інформації вищого 

порядку. 
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КОНТРОЛІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

У сучасних умовах розвитку та ускладнення ринкових відносин, що супроводжуються 

негативним впливом наслідків світової фінансової кризи, постають нові вимоги до якісного 

рівня управління, характеру розв'язуваних при цьому завдань, до методів їхнього вирішення. 

Науково-технічний прогрес і динаміка зовнішнього середовища змушують сучасні 

підприємства адаптуватися до змін і впроваджувати нові інструменти. 

Одним із таких інструментів, який здатний забезпечити підприємство оперативними та 

стратегічними  управлінськими рішеннями, виступає контролінг.  

Займаючи особливе місце в системі управління підприємством, контролінг здійснює 

інформаційне забезпечення прийняття рішень із метою оптимального використання наявних 

можливостей, об’єктивної оцінки сильних і слабких сторін підприємства, а також щоб 

уникнути банкрутства і кризових ситуацій [1]. 

Контролінг − нове явище в теорії і практиці сучасного управління, що виникло на 

стику економічного аналізу, планування, управлінського обліку та менеджменту [2]. Він 

дозволяє своєчасно виявити відхилення фактичних показників від планових, надати 

об’єктивну оцінку сильним та слабким сторонам, використовувати у повній мірі наявні 

можливості і тим самим попереджувати кризові ситуації і навіть банкрутство. 

Контролінг здійснюється на основі низки принципів, а саме: інтеграції, стандартизації, 

регулювання, комплексності, ефективності. Він є важливим засобом успішного 

функціонування підприємства, оскільки: 

- забезпечує керівництво й акціонерів необхідною інформацією для прийняття 

управлінських рішень шляхом інтеграції процесів збору, обробки, підготовки, аналізу, 

інтерпретації інформації; 

- надає інформацію для управління трудовими і фінансовими ресурсами; 

- забезпечує виживання підприємства на рівнях стратегічного й тактичного управління; 

- сприяє оптимізації залежності «дохід – витрати – прибуток» [3]. 

Контролінг переводить управління підприємством на якісно новий рівень, інтегруючи, 

координуючи і спрямовуючи діяльність різних служб і підрозділів підприємства на 

досягнення оперативних та стратегічних цілей [4]. 

Таким чином, контролінг дозволяє здійснювати постійний контроль за досягненням як 

стратегічних, так і оперативних цілей діяльності підприємства.  

Так, ціль стратегічного контролінгу – це забезпечення функціонування підприємства та 

контроль за досягненням стратегічних цілей його розвитку. Відповідно, об'єктами контролю 

є такі показники, як цілі, стратегії, сильні і слабкі сторони фірми, шанси і ризики в бізнесі. 

Зокрема, інструментами стратегічного управління, які використовує стратегічний 

контролінг, є: «власне виробництво — постачання з боку»; аналіз конкуренції; логістика; 

«портфельний аналіз», аналіз потенціалу; «стратегічні розриви»; розробка «сценаріїв» [5]. 

Завданням стратегічного контролінгу є визначення стратегічних цілей і розроблення 

фінансової стратегії підприємства; ідентифікація та формування стратегічних чинників 

успіху; впровадження дієвої системи раннього попередження та реагування; довгострокове 

управління вартістю підприємства.  
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Перш ніж здійснювати контроль за досягненням будь-якої мети, необхідно встановити, 

наскільки обґрунтовано вона обрана і на скільки реальне її досягнення. Перевірка 

стратегічних планів включає у себе, як мінімум, перевірку на повноту планів, їх 

взаємопов’язаність. За результатами проведеної перевірки слід або розробити систему 

контролю за виконанням плану, або приступити до розробки альтернативних варіантів 

стратегічного плану. 

Оперативний контролінг має свої особливості в системі контролінгу. По-перше, він 

орієнтований на оперативне (поточне) планування. По-друге, оперативний контролінг є 

основою успіху стратегічного контролінгу і стратегічного планування. 

Оперативний контролінг орієнтований на короткострокові цілі і контролює такі 

основні економічні показники фірми, як рентабельність, ліквідність і продуктивність. Метою 

оперативного контролінгу є підтримка процесу управління дохідністю із урахуванням 

ризиків підприємства в середньостроковому та короткостроковому періодах. Завдання, в 

основному, включають виробничий облік, оперативне планування і бюджетування, аналіз 

стандартів продуктивності і відношень, формування звітів, порівняння результатів з цілями, 

параметричний аналіз, формування звітів. 

Оперативні інструменти контролінгу повинні систематично застосовуватись впродовж 

операційного циклу діяльності підприємства. Їх застосування дозоляє керівництву 

підприємства ефективні управлінські рішення. 

Між інструментарієм стратегічного та оперативного контролінгу дуже багато 

відмінностей, проте ціль їх застосування одна - підвищення якості прийнятих рішень. 

Підприємства, які розрізняють оперативний і стратегічний менеджмент, як правило, 

виокремлюють підрозділи оперативного і стратегічного контролінгу. Службу стратегічного 

контролінгу можна назвати внутрішнім порадником для адміністративно-управлінського 

персоналу в ході визначення стратегічних напрямів діяльності підприємства, оскільки вона 

сама забезпечує інформацію для прийняття управлінських рішень. 

Управління процесами передбачається постійне порівняння фактичних показників із 

заданими. Щомісяця заплановані показники порівнюються з фактичними показниками з 

метою виявлення відхилень. Такий підхід дозволяє своєчасно розпочати цілеспрямовані 

заходи коригування. 

Таким чином, контролінг є складною системою, що об’єднує у собі встановлення 

цілей, планування, облік, контроль, аналіз, управління інформаційними потоками та 

розробку рекомендацій щодо прийняття управлінських рішень. Він забезпечує синтетичний, 

цілісний погляд на діяльність підприємства у минулому, теперішньому та майбутньому, 

комплексний підхід до виявлення та розв’язання проблем, що постають перед 

підприємством. Використання стратегічного і оперативного контролінгу як інструментів 

підтримки діяльності управлінського персоналу може суттєво підвищити ефективність 

системи управління розвитком підприємства. 
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УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ  

ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ 

 

Політика управління дебіторською заборгованістю являє собою частину загальної 

політики управління необоротними активами та маркетингової політики підприємства, 

спрямованої на розширення обсягу реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг). Її 

значення полягає в оптимізації загального розміру заборгованості та забезпечення її 

своєчасної інкасації. Управління зобов’язаннями має диференційований характер, що 

визначається її видами. Основною метою управління зобов’язаннями підприємства є 

забезпечення своєчасного нарахування та оплати засобів, які входять до її складу [4, с. 583]. 

В цілому управління дебіторською заборгованістю та зобов’язаннями включає: 

- аналіз дебіторів та кредиторів підприємства; 

- аналіз реальної вартості дебіторської заборгованості та зобов’язань; 

- контроль за реальним співвідношенням дебіторської та кредиторської заборгованості; 

- розробку політики авансових розрахунків з клієнтами підприємства й надання 

комерційних кредитів; 

- оцінку і реалізацію факторингу. 

Аналіз дебіторів передбачає передусім, аналіз їх платоспроможності з метою 

вироблення індивідуальних умов представлення комерційних кредитів і умов договорів 

факторингу. Рівень і динаміка коефіцієнтів ліквідності можуть привести менеджера до 

висновку про доцільність продажу продукції тільки при передоплаті або, навпаки - про 

можливість зниження відсотка по комерційних кредитах і т.п. Аналіз дебіторської 

заборгованості і оцінка її реальної вартості полягає в аналізі заборгованості за термінами її 

виникнення, у виявленні безнадійної заборгованості і формуванні на цю суму резерву але 

сумнівним боргам. 

Певний інтерес представляє аналіз динаміки дебіторської заборгованості за термінами 

її виникнення і періодом оборотності. Докладний аналіз дозволяє зробити прогноз 

надходжень засобів, виявити дебіторів, відносно яких необхідні додаткові зусилля по 

поверненню боргів, оцінити ефективність управління дебіторською заборгованістю. 

Співвідношення між дебіторською і кредиторською заборгованістю характеризує фінансову 

стійкість фірми та ефективність фінансового менеджменту. В практиці фінансової діяльності 

фірм часто складається така ситуація, яка робить невигідним зниження дебіторської 

заборгованості без зміни кредиторській (зобов’язань). Зменшення дебіторської 

заборгованості знижує коефіцієнт покриття (ліквідності), фірма придбаває ознаки 

неспроможності і стає уразливою збоку Державних органів і кредиторів. 

Баланс підприємства вважається неплатоспроможним, якщо: 

1) співвідношення між обсягом оборотних коштів на кінець періоду та 

короткостроковою заборгованістю на кінець періоду 0,2; 

2) співвідношення між різницею обсягу джерел позаоборотних власних прибутків та 

активів підприємства на кінець на кінець періоду та оборотними коштами на кінець періоду 0,1; 

Дебіторська заборгованість - елемент оборотних коштів, її зменшення знижує 

коефіцієнт покриття. Тому фінансові менеджери вирішують не тільки задачу зниження 

дебіторської заборгованості, але також її збалансованості з кредиторської. При аналізі 

співвідношення між дебіторською і кредиторською заборгованостями необхідний аналіз 

умов комерційного кредиту, що надається фірмі постачальниками сировини і матеріалів.  
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На рівень дебіторської заборгованості впливають наступні основні чинники: 

- оцінка і класифікація покупців залежно від виду продукції, об’єму закупівель, 

платоспроможності клієнтів, історії кредитних відносин і передбачуваних умов оплати; 

- контроль розрахунків з дебіторами, оцінка реального стану дебіторської 

заборгованості; 

- аналіз і планування грошових потоків з урахуванням коефіцієнтів інкасації.  

Для визначення інвестиції в дебіторську заборгованість застосовується розрахунок, 

який враховує річні обсяги продажів в кредит і термін несплати дебіторської заборгованості. 

Роблячи узагальнення можна зробити висновок що в основі управління дебіторською 

заборгованістю лежить два підходи: 

- порівняння додаткового прибутку, пов’язаного з тією або іншою схемою спонтанного 

фінансування, з витратами і втратами, що виникають при зміні політики реалізації продукції; 

- порівняння і оптимізація величини й термінів сплати дебіторської і кредиторської 

заборгованостей. 

Дані порівняння проводяться по рівню кредитоспроможності, часу відстрочки платежу, 

стратегії знижок, прибуткам і витратам, по інкасації. Оцінка реального стану дебіторської 

заборгованості, тобто оцінка вірогідності безнадійних боргів - одне з самих найважливіших 

питань управління оборотним капіталом. Ця оцінка ведеться окремо по групах дебіторської 

заборгованості з різними термінами виникнення. Фінансовий менеджер може при цьому 

використати накопичену на підприємстві статистику, а також вдатися до послуг експертів-

консультантів. 

Одним з важливих моментів в управлінні оборотним капіталом є визначення розумного 

співвідношення між дебіторською і кредиторською заборгованостями. З метою аналізу 

розрахунків з покупцями і замовниками визначають: 

- загальну суму дебіторської заборгованості; 

- заборгованість щодо окремих покупців, замовників і строків виникнення 

заборгованості понад один рік. Таку заборгованість за наявності виправдувальних 

документів можна віднести до позареалізаційних витрат і списати на збитки як дебіторську 

заборгованість, стосовно якої минув строк позовної давності, або записати (з рішення 

інвентаризаційної комісії) до резерву сумнівних боргів; 

- за даними відомості обліку розрахунків з покупцями і замовниками; 

Регулярне ведення такої відомості дає змогу бухгалтеру аналізувати дебіторську 

заборгованість і своєчасно вживати заходів для усунення простроченої заборгованості. Цей 

аналіз здійснюється за даними внутрішньої звітності підприємства і використовується для 

потреб управління. Але, як відомо, для зовнішніх користувачів інформації також дуже 

важливий стан дебіторської заборгованості підприємства, бо зростання її завжди свідчить 

про фінансову нестабільність, за даними бухгалтерської звітності можна визначити низку 

показників, що характеризують стан дебіторської заборгованості. До цих показників 

належать [7, с. 92]: 

- оборотність дебіторської заборгованості; 

- оборотність кредиторської заборгованості; 

- середній строк обороту дебіторської заборгованості та зобов’язань; 

- коефіцієнт співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості; 

- питома вага дебіторської заборгованості в загальному обсязі оборотних активів 

підприємства; 

- частка кредиторської заборгованості в загальному обсязі зобов’язань; 

- відношення середньої величини дебіторської заборгованості до виручки від реалізації 

продукції (надання послуг); 

- частка сумнівної дебіторської заборгованості в її загальному обсязі; 

- співвідношенням суми усіх зобов’язань підприємства і суми активів. 
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Серед зазначених показників для аналізу дебіторської заборгованості та зобов’язань 

використовуються також інші показники.  

На основі аналізу фінансовий менеджер приймає рішення щодо розробки ефективного 

механізму управління Етапи формування рішення з управління дебіторської заборгованістю 

та зобов’язаннями наведені на рис. 1. 

 
Рис. 1. Етапи формування рішення з управління дебіторської заборгованістю та 

зобов’язаннями 

Отже, аналізуючи дані дебіторської і кредиторської заборгованості, необхідно вивчити 

причини виникнення кожного виду заборгованості, виходячи з конкретної виробничої 

ситуації на підприємстві. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНТРОЛІНГУ 

 

Контролінг (контролінг, англ. Controlling) –міжфункціональний напрям управлінської 

діяльності, який завдяки цілеспрямованим збору, обробці та альтернативному 

інтерпретуванню отриманої інформації допомагає у процесі прийняття управлінських 

рішень, головною метою котрих є досягнення оптимальної узгодженості рівня розвитку 

та прибутковості підприємства.  

Контролінг забезпечує інформаційно-аналітичну підтримку процесів розробки, 

прийняття та реалізації управлінських рішень для будь-якого суб'єкта господарювання 

(підприємства, корпорації, органу державної влади). 

Основне завдання контролінгу полягає у визначенні для суб'єкта господарювання 

напряму докладання зусиль персоналом, який гарантуватиме існування його в перспективі. 

Концепція контролінгу націлює керівництво на формування і досягнення довготермінових 

цілей, з яких випливають і формуються тактичні, які скоординовано спрямовують роботу 

всіх співробітників підприємства. 

У різних країнах, менеджери (контролери), що здійснюють контролінг, можуть мати 

різний ухил. Так, наприклад у США є сильний фінансовий ухил (бюджетування, керування 

страховками, керування податковою стороною тощо. 

Практику контролінга було запозичено з Великої Британії як частину 

загальноприйнятої практики бізнесу відповідно до вимог правил «Company Acts», що 

дійшли до нас із 1700-х років. Сам термін «controlling» зародився в Америці, в 70-ті роки 

поняття «контролингу» перекочувало в Західну Європу, а пізніше, на початку 90-х — у СНД. 

У визначенні термін поєднує 2 складові: контролінг як філософія і контролінг як інструмент: 

Контролінг — філософія і спосіб мислення керівників, орієнтовані на ефективне 

використання ресурсів і розвиток підприємства (організації) у довгостроковій перспективі. 

Контролінг - орієнтована на досягнення цілей інтегрована система інформаційно-

аналітичної й методичної підтримки керівників у процесі планування, контролю, аналізу й 

прийняття управлінських рішень у всіх функціональних сферах діяльності підприємства. 

Контролінг - технологія керування різними напрямами фінансово-господарчої 

діяльності компанії, що включає в себе: визначення цілей діяльності; відбиття цих цілей у 

системі ефективних і збалансованих показників (KPI); регулярний контроль (вимірювання) 

фактичних значень показників; аналіз і виявлення причин відхилень фактичних значень 

показників від планових; прийняття на цій основі управлінських рішень задля мінімізації 

відхилень. 

Оптимізація керування організаційною структурою компанії. Організація ефективної 

системи обліку операцій і результатів. Впровадження систем планування, контролю й 

аналізу діяльності. Забезпечення мотивації персоналу в підвищенні ефективності роботи 

компанії. Автоматизація систем обліку й керування компанією. 

Також фінансовий контролінг є важливою функцією управління. Він є економічною 

системою, яка пов'язана із прогнозуванням, аналізом, контролем на підприємстві. Сучасний 

стан економіки в країні та світі засвідчує, що вивчення проблеми запровадження системи 

фінансового контролінгу на вітчизняних підприємствах є практичною потребою. 

Проблемою теоретичної розробки та практичного впровадження контролінгу на 

підприємствах займались зарубіжні та вітчизняні вчені: П. Хорват, В. Одноволик, А. 

Карминський, М. Адаменко, О. Гребець, О. Терещенко та ін. 
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В даний час контролінг поступово набуває все більшого поширення в господарській 

практиці українських підприємств. Незважаючи на те, що дотепер ведуться суперечки про 

можливість його розгляду як окремої субдисципліни та області менеджменту, на 

підприємствах формуються контролінгові підрозділи, яким делегуються досить різноманітні 

повноваження - від обліку витрат до стратегічного аналізу і планування. Розглядаючи 

особливості сучасного етапу розвитку контролінгу в Україні, виділимо такі основні 

проблеми його реалізації. 

По-перше контролінг для більшості українських підприємств явище нове, недостатньо 

певне і нечітко позиціоноване, тому в даний час не доводиться говорити про його широке 

застосування в практиці 

По-друге система контролінгу формується, в основному, на підприємствах з участю 

іноземного капіталу, у філіях і представництвах міжнародних компаній, а також на великих 

підприємствах. При цьому господарюючі суб'єкти проектують в практику організації 

контролінгу вимоги зарубіжних учасників, використовують досвід бізнес-партнерів і 

передових вітчизняних компаній, а на підприємствах середнього бізнесу контролінг 

використовується рідко. 

По-третє окремі функції контролінгу виконуються на більшості українських 

підприємств без відповідного інституційного та процедурного оформлення, працівниками 

різних служб і підрозділів або безпосередньо керівниками. Саме в силу факультативності 

контролінгу доцільність його виділення в якості відокремленого напрямку економічної 

роботи на підприємстві часто піддається серйозним сумнівам. 

Як вважають фахівці, основу контролінгу становить управлінський облік, а він ще 

недостатньо розвинений в Україні, не має повсюдного застосування в практичній діяльності 

підприємств і серйозних традицій. 

 Крім того, історично притаманний національної облікової традиції акцент на 

інформацію для зовнішніх користувачів і необхідність формування звітності учасниками 

ринків капіталу відповідно до міжнародних стандартів визначили в якості однієї з 

специфічних завдань контролінгу в Україні. 

Узагальнюючи дослідження багатьох науковців та практиків, можна зазначити, що 

існує й багато інших стримуючих використання контролінгу на українських підприємствах 

чинників, як-то: психологічні, історичні, соціальноекономічні, методичні, проблеми, 

пов’язані з кадровим забезпеченням процесу, тощо. 

 Епізодичні приклади впровадження окремих елементів системи контролінгу 

вітчизняними суб’єктами господарювання у своїй практичній діяльності не дають 

можливості використання цього досвіду іншими. 

 Все перелічене та багато інших практичних аспектів, зовнішніх та внутрішніх 

факторів актуалізують необхідність розробки та розвитку науковометодичного забезпечення 

впровадження системи контролінгу на вітчизняних підприємствах з урахуванням сучасних 

умов господарювання в Україні, функціонально-організаційних складових контролінгу, 

специфіки підприємств та галузі діяльності, що дасть змогу запобігати виникненню 

кризових економічних ситуацій. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ  

НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

 

У сучасних умовах українським підприємствам надається право самостійно розробляти 

власні виробничі програми, плани виробничого і соціального розвитку, визначати стратегії 

цінової політики. Це приводить до суттєвого зростання відповідальності керівників за прийняті 

ними управлінські рішення. Для цього їм необхідна достовірна інформація про фінансово-

господарську діяльність підприємства. Виконанням цього завдання і займається служба 

контролінгу підприємства.  

Відповідно сучасна концепція комплексної системи управління підприємством, що містить 

управлінський облік з метою контролю всіх статей витрат, всіх підрозділів і всіх складових 

виробленої продукції або наданих послуг, а також їх подальше планування, дістала назву 

контролінгу. Він забезпечує інформаційно-аналітичну підтримку процесів прийняття рішень при 

управлінні організацією [1; 2]. 

Система контролінгу - це принципово нова концепція інформації і управління, яку можна 

визначити як обліково-аналітичну систему, що реалізує синтез елементів обліку, аналізу, 

контролю, планування, забезпечує як оперативне, так і стратегічне управління процесами 

досягнення цілей [2]. 

Основу системи контролінгу складає регулярний та своєчасний збір інформації про 

діяльність підприємства і стан ринкового середовища його функціонування, аналіз та планування 

цієї інформації набуває першорядного значення в сучасних реаліях. У зв'язку з цим зростає 

інтенсивність та насиченість інформаційних потоків, вимагаючи систематизації, уніфікації для 

забезпечення ефективності управління бізнесом. 

Контролінг на сьогодні представляє собою один із найкращих систематизаторів масштабних 

потоків інформації про рух економічної інформації в межах промислових підприємств з метою 

координації прийняття управлінських рішень. Для ефективності управлінських рішень необхідно 

не тільки забезпечити надходження інформації, яка відображує реальний стан, організовує 

уніфіковану, стислу, чітку та просту форму її подачі, але і дотримуватися її своєчасного надання.  

Таким чином, слід зазначити, що контролінг дає можливість уникнути неузгодженості при 

прийнятті управлінських рішень і дозволяє своєчасно виявити прихований потенціал у системі 

управління. В умовах низького рівня ліквідності, платоспроможності та рентабельності 

використання системи контролінгу дозволяє підприємствам координувати плани в залежності від 

змін зовнішнього середовища, аналізувати причини відхилень, розробляти рекомендації щодо 

забезпечення застосування в умовах конкуренції.  

Поява контролінгу на сучасних підприємствах зумовлена наступними причинами: 

- підвищення нестабільності зовнішнього середовища висуває додаткові вимоги до системи 

управління підприємством: увага зосереджується з контролю минулих подій на прогнозування 

майбутніх; 

- необхідність прискорення реакції підприємства на зміни зовнішнього середовища, 

підвищення його гнучкості;  

- необхідність постійного відслідковування змін, що виникають у зовнішньому та 

внутрішньому середовищі підприємства;  

- необхідність продуманої системи дій щодо забезпечення виживання підприємства та 

уникнення кризових явищ; 
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- ускладнення систем управління підприємства вимагає механізму координації 

всередині системи управління; 

- необхідність побудови спеціальної системи інформаційного забезпечення управління [3]. 

Пушкар М.С. [5] поділяє всі підприємства України, на яких існують умови для 

впровадження контролінгу, на три групи. Перша группа - це підприємства з чисельністю 

понад 1000 чоловік, які характеризуються складною структурою управлінського апарату і 

виробничого процесу. На цих підприємствах більш високий кваліфікаційний рівень 

працівників управління і достатньо сильні комунікаційні зв'язки між окремими службами. 

На таких підприємствах доцільно створювати спеціалізовані служби контролінгу. 

Другою групою є різного роду об'єднання (концерни, асоціації, консорціуми, 

міжнародні корпорації тощо). Мета окремих підприємств може не співпадати із загальною 

метою об'єднань, тому контролінг сприяє консолідації сил усіх учасників об'єднання на 

досягнення спільної мети.  

Третя група підприємств з чисельністю працівників 200-1000 осіб. На цих 

підприємствах в найближчому майбутньому функції контролінгу входять в обов'язки 

керівників відповідних служб та дільниць. При необхідності підприємство може 

використовувати консалтингові та аутсорсингові послуги.  

На жаль, керівники більшості вітчизняних підприємств не використовують контролінг 

у власній діяльності, у зв'язку з недостатньою проінформованістю. А це, в свою чергу, 

істотно погіршує результати функціонування господарських суб'єктів, впливає на зниження 

рівня їх конкурентоспроможності та сприяє поширенню явищ неплатоспроможності, 

неліквідності і збитковості. 

 Впровадження контролінгу впливає на підвищення якості та результативності 

управління за рахунок розстановки пріоритетів. Сутність системи контролінгу полягає в 

інтеграції окремих елементів функцій управління. Служба контролінгу забезпечує 

методичну та інструментальну базу для підтримки основних функцій менеджменту: 

планування, облік та аналіз, контроль, а також оцінка ситуації прийняття управлінських 

рішень. 

Використання системи контролінгу сприяє ефективному функціонуванню підприємств 

у сучасних умовах господарювання. Склад, структура, підходи до організації та умови 

запровадження у більшості можуть бути перенесені на вітчизняні підприємства. В першу 

чергу на тих підприємствах, де прийняття важливих оперативних та стратегічних рішень 

потребує обробки великих, часто змінних обсягів інформації та відповідного їх 

коректування уже прийнятих. 
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ОСОБЛИВОСТІ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

В умовах ринкових відносин підприємство існує й розвивається в активному 

зовнішньому середовищі, пристосовуючись до його змін. Результати роботи кожного 

підприємства значною мірою залежать від системи управління, яка забезпечує економічну 

самостійність підприємства, його конкурентоспроможність і стійкий фінансовий стан на 

ринку. Нестабільність ринкового середовища вимагають від підприємства постійного 

вдосконалювання способів управління.  

Тому перед управлінським персоналом постає важливе завдання пошуку й 

використання такої системи управління, яка б відповідала принципам єдності підходів на 

різних рівнях планування, обліку, калькулювання, оцінки, аналізу й контролю. 

У теорії менеджменту відокремлюють такі типи управління підприємствами: 

бюрократичний (механістичний) та адаптивний (органічний). Вони побудовані на 

принципово різних підставах і мають специфічні риси, що дають змогу виявляти сфери 

їхнього раціонального використання і перспективи подальшого розвитку. 

Концепцію бюрократії вперше було сформульовано на початку 1900-х років німецьким 

соціологом Максом Вебером. Він розглядав бюрократію як деяку нормативну модель, ідеал, 

до досягнення якого підприємства повинні прагнути, та називав її «раціональною 

бюрократією». Такий тип управління підприємством можливо використовувати у тому разі, 

коли зовнішні умови є стабільними та незмінними. 

Адаптивні структури управління, в порівнянні з бюрократичними, більш гнучкі та 

краще пристосовані до змінних зовнішніх умов.  

Адаптивне управління набуло особливої актуальності у 80-і роки 20-го століття, що 

обумовлено впливом наступних змін: 

 виробництво стало більш гнучким, що дозволяє швидко змінювати асортимент 

виробів. Як наслідок – вкоротили життєвий цикл кожного окремого виду продукту при 

одночасному збільшенні різноманітності асортименту виробів та обсягу випуску разових 

партій; 

 значно ускладнилися технології виробництва, що почало вимагати нових форм 

контролю, організації та поділу праці; 

 посилилася конкуренція на ринку товарів, що призвело до корінної зміни ставлення 

до якості продукції, в багатьох випадках потребує організації післяпродажного 

обслуговування і додаткових фірмових послуг; 

 різко змінилася структура витрат виробництва; 

 посилилася невизначеність зовнішнього середовища підприємств. 

В результаті цього адаптивне управління виражалося в:  

1. орієнтації на своєчасну адаптацію до змін у зовнішньому середовищі та на 

можливість на неї впливати; 

2. наявності гнучких структур з широко розвиненими горизонтальними зв'язками, що 

забезпечують ефективну взаємодію підрозділів і співробітників підприємства [5, с. 343]. 

Аналіз публікацій щодо сутності та значення адаптивного управління продемонстрував 

відсутність однозначного тлумачення предмету адаптивного управління. В переважній 

більшості наукових підходів його сутність трактується як сукупність дій і методів, що 

характеризуються здатністю управляючої системи реагувати на зміну зовнішнього 

середовища.  
104



МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ: ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Базуючись на дослідженнях Калініченко Л.Л. [3, с. 179], адаптивне управління – це 

окремий вид управління, а саме, гнучке, інноваційне управління підприємствами, здатними 

пристосуватися до нових умов функціонування за допомогою нових інструментів і методів 

управління. Його метою є пошук найбільш ефективних варіантів ухвалення і виконання 

рішень, щодо розвитку підприємств у конкурентному середовищі та підтримки їх 

внутрішньої стабільності в умовах постійно змінного зовнішнього середовища. 

У табл. 1 узагальнені критерії порівняння та принципові відмінності бюрократичних та 

адаптивних структур управління. 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика бюрократичної та адаптивної структур управління 

Критерії порівняння Бюрократична структура 

управління 

Адаптивна структура 

управління 

1 2 3 

Характеристика 

зовнішнього середовища 

– для роботи у стабільних, 

незмінних умовах 

– для роботи у нестабільних 

та складних умовах, які 

постійно змінюються 

Розвиненість 

вертикальних і 

функціональних зв'язків 

– проблеми та задачі діляться 

на множину дрібніших, котрі 

доручаються до виконання 

спочатку підрозділам, а потім 

окремим фахівцям відповідно 

до їх службових обов’язків 

– задачі поділяються 

безпосередньо між фахівцями, 

можливо виконання завдань 

не передбачених службовими 

обов’язками 

Виконання завдань 

управлінським 

персоналом 

– кожний підрозділ вирішує 

своє завдання окремо від 

завдань підприємств в цілому 

– співробітники вирішують 

власні задачі виходячи з задач 

підприємства в цілому 

Розподіл обов’язків 

управлінського персоналу 

– чіткий розподіл праці (права 

та обов’язку кожного фахівця 

визначені чітко,  детально та 

не змінюються) 

– значна частина обов’язків 

співробітників постійно 

коригується відносно до 

зовнішніх умов 

Розподіл завдань 

підприємства між 

управлінським 

персоналом 

– тільки вище керівництво 

вирішує наскільки окремі 

завдання, що виконують 

підрозділи, відповідають 

цілям підприємства 

– вирішення окремих 

(оперативних) завдань 

надається фахівцям за згодою 

з особою, що відповідає за 

кінцевий результат 

Характеристика ієрархії 

управління 

– тверда ієрархічність 

управління (зв’язки між 

підрозділами, що розташовані 

на одному рівні організаційної 

структури відбуваються через 

вище керівництво) 

– відсутність або розмитість 

ієрархії управління 

(співробітники взаємодіють як 

по вертикалі, так і по 

горизонталі, не забороняється 

діяти перестрибуючи через 

щаблі службових сходів) 

Фактори заохочення – заохочується старанність та 

чітке дотримання інструкцій 

та правил 

– заохочується ініціатива, 

творчий підхід до справи 

Формалізація 

застосовуваних правил і 

процедур здійснення 

управлінської діяльності 

– тверда формалізація правил і 

процедур (наявність 

формальних правил і норм, що 

забезпечують однорідність 

виконання менеджерами своїх 

задач і обов'язків) 

– слабка чи помірна 

формалізація правил і 

процедур, які застосовуються 

у здійсненні управлінської 

діяльності 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 

Формалізація відносин 

управлінського персоналу 

– вузько визначені обов’язки, 

права і відповідальність 

управлінського персоналу 

– широко визначені обов’язки, 

права і відповідальність 

управлінського персоналу 

Характер прийняття 

управлінських рішень 

– централізація прийняття 

управлінських рішень 

– управлінські рішення 

приймаються 

децентралізовано 

Розподіл управлінської 

праці 

– поділ управлінської праці 

характеризується вузькою 

спеціалізацією; функції 

закріпленні на постійній 

основі 

– широка спеціалізація 

діяльності; тимчасове 

закріплення функцій за 

групами 

Характеристика 

реалізованості цілей та 

завдань 

– цілі і завдання прості та 

зрозумілі; завдання 

піддаються розподілу 

– завдання, що реалізуються, 

не мають чітких меж 

Повторюваність робіт 

(використання однакових 

технологій) 

– постійна повторюваність 

одних і тих самих 

управлінських робіт, що 

дозволяє їх регламентувати 

– рідкісна повторюваність тих 

самих робіт, у результаті чого 

стає складно регламентувати 

виконання управлінських 

функцій 

Примітка: розроблено автором на основі [1, 2, 4] 

 

Необхідність адаптивного управління пов'язана з тим, що з одного боку, 

підприємство має на меті постійне та безперервне поліпшення своєї діяльності, з іншого – 

підприємство працює в постійно мінливих умовах, що створюють невизначеність. У цих 

умовах використання адаптивного управління дозволяє зняти протиріччя між поточним 

станом підприємства і тим, яке потрібно для успішної роботи в нових змінених умовах.  
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ОЦІНКИ СТАНУ УПРАВЛІННЯ ПОЗИКОВИМ КАПІТАЛОМ  

МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

 

Дуже часто для успішного розвитку підприємства не можуть збільшувати обсяги 

виробництва за рахунок власного капіталу, тому їм необхідні додаткові фінансові ресурси, 

які виступають у формі позикового капіталу. Використання позикового капіталу дозволяє 

істотно розширити обсяг господарської діяльності підприємства, забезпечити більш 

ефективне використання власного капіталу, а в кінцевому рахунку – підвищити ринкову 

вартість підприємства. Тому особливої актуальності набувають питання управління 

позиковим капіталом для прискорення темпів розвитку машинобудівних підприємств 

України та економіки в цілому, оскільки серед галузей промисловості машинобудування 

посідає провідне місце.  

Ця галузь тісно пов’язана з іншими видами економічної діяльності, займається 

виробництвом машин та устаткування, які забезпечують виробництво товарів і послуг 

підприємствами інших галузей, стимулюючи тим самим їхній розвиток. Для подальшого 

розвитку всієї промисловості необхідно забезпечити достатньо високий рівень розвитку саме 

машинобудівної галузі. На початок 2019 року частка машинобудування в структурі 

промислового виробництва Україні складала 7,3% [1]. Однак в економічно розвинутих 

країнах від 30% до 50% загального обсягу промислової продукції займає продукція 

машинобудування. Саме такий рівень розвитку машинобудування забезпечує технічне 

переоснащення всієї промисловості кожні 7–10 років [2]. Тому для забезпечення 

конкурентоспроможності діяльності машинобудівних підприємств, насамперед, потрібно 

приділяти велику увагу управлінню позиковим капіталом.  

Для оцінки стану управління позиковим капіталом машинобудівних підприємств 

України, проаналізуємо обсяги та динаміку їх власного і позикового капіталу. Так, дані 

Державної служби статистики України свідчать, що машинобудівні підприємства України 

накопичують позиковий капітал, який на кінець 2018 року майже в 5,5 разів перевищує 

власні кошти для фінансування діяльності (рис. 1) [2]. 

 
Рис. 1. Обсяги та динаміка позикового та власного капіталу машинобудівних 

підприємств України в 2013-2018 рр. 
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Протягом останніх шести років відбувалося тільки зростання позикового капіталу, 

найбільші темпи спостерігалися в 2014-2017 роках. В 2014-2016 роках темпи зростання 

позикового капіталу випереджували темпи зростання власного капіталу. В 2017-2018 роках 

навпаки. Так, за 2014 рік вони отримали збитки в сумі 22380 млн. грн., за 2015 – 15374 млн. 

грн., за 2016 – 732,2 млн. грн. В 2017-2018 роках діяльність машинобудівних підприємств 

України стала прибутковою. За 2017 рік сума чистого прибутку склала 6120 млн. грн., за 

2018 рік – 7505 млн. грн.  

Перевага позикового капіталу свідчить про втрату фінансової незалежності, 

погіршення фінансової стійкості, що особливо небезпечно в часи економічної та політичної 

нестабільності в країні.  Аналіз структури позикового капіталу машинобудівних підприємств 

України показав, що основною складовою позикового капіталу є поточні зобов’язання і 

забезпечення (рис. 2). 

 
Рис. 2. Структура позикового капіталу машинобудівних підприємств України в 2013-2018 роках 

 

З метою компенсації скорочення власного капіталу в стабільних джерелах 

фінансування діяльності машинобудівні підприємства України використовували 

довгострокові зобов’язання і забезпечення. Причому, протягом аналізованого періоду 

спостерігається негативна тенденція зростання частки поточних зобов’язань в структурі 

позикового капіталу і відповідно зменшення частки довгострокових джерел фінансування.  

Отже, можна зробити висновки, що менеджмент позикового капіталу 

машинобудівних підприємств України в 2013-2018 роках є незадовільним. Обмеженість 

фінансових ресурсів, наявність проблем їх залучення потребує вдосконалення системи 

управління процесом формування та ефективного використання позикового капіталу на 

машинобудівних підприємствах. Також виникає необхідність розробки та реалізації 

комплексних заходів на рівні держави, які будуть сприяти розвитку машинобудування, а 

також рекомендацій щодо вдосконалення управління позиковим капіталом на рівні окремих 

машинобудівних підприємств України. 
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ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

 

Знаходження і пошук джерел фінансових ресурсів, є дуже важливим, для інвестування 

в національну економіку для будь-якої економіки. Досвід розвитку іноземних економік 

свідчить, що одним із таких джерел є страховий ринок у цілому та, особливо, страхування 

життя.  

Отож, швидкий розвиток страхування життя в будь-якій економіці робить такі 

джерела, що в кінцевому підсумку позитивно діє на страховий захист суспільства. 

Розкриваючи значення страхових відносин у страхуванні життя слід зазначити, що 

страхування життя — це вид особистого страхування, який передбачає обов'язок страховика 

здійснити страхову виплату за договором страхування у разі смерті застрахованої особи; у 

разі дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування та/або 

досягнення застрахованою особою визначеного договором віку [2]. 

Економічні зміст страхування життя вивчали такі вчені: Александрова М.М., Петрук 

О.М., Артюх Т. М. Базилевич В.Д., Безугла В. О., Постіл І. І., Шаповал Л. П.,  Горбач Л. М., 

Бігдаш В. Д.,  Вовчак О.Д., Говорушко Т.А., Стецюк В.М.,  Дема Д.І., Віленчук О.М.,      

Дем’янюк І. В., Долгошея Н. О., Дьячкова Ю.М., Заруба, О. Д.  Жилякова О. В., Шевчук І. 

Л.,Кропельницька С.О., Плець І.І.,  Осадець С.С., Ткаченко Н.В.,  Фисун В. І., Ярова Г. М. 

При правильній організації фінансових ресурсів домогосподарств, як самостійних 

суб'єктів ринкової економіки призведе до формування заощаджень які сприяють більш 

повному задоволенню потреб домашнього господарства і є важливим ресурсом для розвитку 

інших господарюючих суб'єктів. Проте заощадження тільки належними чином організовані, 

а потім трансформовані в інвестиції можуть бути ефективно використані іншими 

економічними суб'єктами. 

Досвід функціонування домогосподарств в умовах становлення ринкових відносин в 

Україні свідчить про наявність проблемних аспектів щодо формування фінансових ресурсів 

та їх подальшого залучення до інвестиційних процесів. Домашні господарства досі не 

використовують в повному обсязі весь спектр інвестиційних інструментів [1].  

За своїм змістом заощадження — це фонди грошових коштів, які домогосподарства 

формують з метою задоволення своїх майбутніх потреб або забезпечення майбутніх доходів 

[3]. Заощадження населення можна вважати інвестиційними ресурсами у тому випадку, коли 

домогосподарство ухвалює мотивоване рішення на свій страх і ризик вкласти заощадження в 

об'єкти підприємницької діяльності чи фінансові інструменти. 

Українці пояснюють відсутність власних заощаджень тим, що не мають фінансової 

можливості відкладати. Підтверджує це і офіційна ук-раїнська статистика: споживчі витрати 

становлять більше 92% у загальній структурі витрат домогосподарств [4]. Отже, на 

неспоживчі витрати, куди належать і інвестиції припадає лише трішки менше 8%. 

Фінансовий стан домогосподарств безперечно впливає на вибір інструментів 

інвестування. 

В Україні фінансовий ринок розвинений повільно, тому фінансовий сектор 

презентований банківським сектором в більшості випадків. Нестача диверсифікованого 

сектору небанківських фінансових установ зводить всі можливі форми заощаджень до 

валюти, банківських депозитів та нерухомості. Відтак, надзвичайно гострою є необхідність 

підвищення рівня фінансової грамотності населення для того, щоб воно мало можливість  

трансформувати свої заощадження у інвестиційно привабливі активи.  
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В Україні ринок страхування життя перебуває в зародковому стані. 

Сьогодні в Україні практикуються три основні програми страхування життя:  

 ризикове страхування життя, тобто страхування на випадок смерті, страхування 

від нещасних випадків, захворювань та інвалідності;  

 змішане страхування життя: накопичувальне страхування з одночасним 

страховим захистом на випадок смерті з метою забезпечити певний капітал до потрібної 

дати (наприклад, для придбання будинку, навчання у вузі, весілля тощо);  

 пенсійне страхування: накопичувальне страхування для забезпечення 

додаткового періодичного (наприклад, щомісячного) доходу протягом певного терміну чи 

довічно, після виходу на пенсію або досягнення певного віку [2]. 

З урахуванням зазначеного, а також з огляду на низький рівень доходів більшої 

частини населення очікувати на стрімкий розвиток інвестиційного страхування в Україні не 

варто. Проте необхідні заходи для цього потрібно здійснювати вже зараз[5]. 

Отже, провідна роль по залученню в реальний сектор вітчизняної економіки 

внутрішніх заощаджень, повинна приділятись накопичувальним фінансовим інструментам, 

одним з яких є довгострокове накопичувальне особисте страхування життя.  
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Сучасні умови ведення бізнесу в Україні варто визнати як складними і не 

мотивуючими для використання і розвитку потенціалу малого підприємництва. Зокрема, 

негативний вплив світової кон’юнктури цін, військовий конфлікт на Донбасі та 

переорієнтації експорту, зменшення купівельної спроможності населення внаслідок 

зменшення соціальних виплат та девальвації , а також відсутність доступу до кредитних 

коштів у малого та середнього бізнесу внаслідок високих кредитних ставок обумовлюють 

макроекономічні умови ведення бізнесу вітчизняних суб’єктів малого підприємництва, які 

призводять кризового стану значної частини підприємців. Тому подальший розвиток малого 

підприємництва багато в чому залежить від здатності управлінських структур усіх рівнів і  
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сфер розробляти механізми антикризового управління. Саме вивчення проблем, повґязаних 

із розробкою механізмів фінансової стабілізації малого підприємництва, є актуальним на 

сьогодні. 

Аналіз стану наукової розробки цієї проблематики у вітчизняній літературі доводить, 

що українські вчені створили підґрунтя для її подальшого вивчення. Вагомий внесок у 

дослідження малого підприємництва, його інноваційного розвитку, розміщення та 

фінансової підтримки зробили І. Р. Бузько, В. І. Герасимчук, З. С. Варналій, О. З. Денега, М. П. 

Денисенко, М. А. Дмитренко, В. С. Домбровський. В. К. Збарський, В. В. Зянько, М. О. Кизим, 

Б. І. Ковалюк, М. І. Крупка, В. М. Литвиненко, Т. В. Майорова, І. Ю. Матюшенко, О. В. 

Мірошниченко, М. Г. Пивоваров, С. Ф. Покропивний, А. М. Стельмащук, М. М. Хурса та ін. 

Мале підприємництво являється важливим фактором соціально-економічного розвитку 

як країни, так і її регіонів, зокрема. Наприклад, у Миколаївській області підприємницький 

сектор області представлений 54 тис. суб’єктів господарювання, на яких зайнято 183 тис. 

працівників. На кожні 10 тис. осіб наявного населення припадало 101 підприємство. За цим 

показником Миколаївщина посіла 4 місце серед регіонів України, поступившись місту 

Києву (311 підприємств), Київській (114) та Одеській (104) областям.  У цій сфері 

забезпечується  роботою майже 130 тис. найманих працівників. У підприємницькому секторі 

області  у 2018 році реалізовано продукції, виконано робіт і надано послуг на 150 млрд.грн, 

що підкреслює його вагомість і значущість. Отже, подальший розвиток сфери малого 

підприємництва в сучасних кризових умовах потребує відповідної фінансової стабілізації, 

механізм якої передбачає: усунення неплатоспроможності;  відновлення фінансової 

стійкості; зміна фінансової стратегії з метою прискорення економічного зростання.  

Слід відзначити, що кожному етапу фінансової стабілізації підприємства відповідають 

певні механізми, які в практиці фінансового менеджменту поділяють на оперативний, 

тактичний і стратегічний. Оперативний механізм фінансової стабілізації — система заходів, 

направлених, з одного боку, на зменшення поточних зовнішніх і внутрішніх фінансових 

зобовґязань підприємства, а з іншого — на збільшення грошових активів, що забезпечують 

ці зобовґязання. Тактичний механізм фінансової стабілізації є системою заходів, що 

засновані на використанні моделей фінансової рівноваги в довгостроковому періоді.  

Динаміка основних показників розвитку малих підприємств Миколаївської області 

представлена в таблиці1. 

Таблиця 1 

Динаміка основних показників розвитку малих підприємств Миколаївської області 

Показник 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Кількість МП, одиниць  10105 10229 9706 10459 11077 

МП, які одержали 

прибуток до 

оподаткування, тис. грн. 

1617026,0 

 

 

3482825,1 3795387,2 3388454,1 3625687,6 

 

 

відсотків до загальної 

кількості підприємств 

73,3 79,9 80,0 78,3 78,8 

МП, які одержали збиток 

до оподаткування, тис. 

грн.  

3407666,9 2623958,8 1552254,6 2080368,3 761300,6 

відсотків до загальної 

кількості підприємств 

26,7 20,1 20,0 21,7 21,2 
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Фінансова рівновага підприємства забезпечується за умов, що обсяг позитивного 

грошового потоку з усіх видів господарської діяльності в певному періоді, що дорівнює 

запланованому обсягу негативного грошового потоку. Стратегічний механізм фінансової 

стабілізації є системою заходів, що заснована на використанні моделей фінансової 

підтримки прискореного економічного зростання підприємства, що визначає необхідність 

перегляду окремих напрямів фінансової стратегії підприємства. Таким чином, існує 

широкий діапазон можливостей фінансової стабілізації підприємства за рахунок 

використання її внутрішніх механізмів. 
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Суспільний характер сучасного виробництва означає, що люди виробляють товари 

спільно, об’єднуючись у виробничі організації, колективи, групи. У процесі виробництва 

між ними виникають певні відносини. Нині, коли підприємства сягають величезних розмірів 

і поєднують у собі багато технологічних виробництв, проблема управління такими 

складними виробничими системами стає надзвичайно важливою, оскільки від цього 

залежить успіх даного підприємства, його ефективна робота. 

Сучасний менеджмент оперує такими основними поняттями: 

- об’єкт управління – витрати виробництва. Наприклад, управління процесом 

виробництва автомобілів, управління явищем інфляції, управління вчителями і учнями в 

школі зі сторони директора школи. Процес управління витратами представлено на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема процесу управління витратами підприємства 
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- суб’єкт управління витратами підприємства – це особа (менеджер) або орган (апарат 

управління), що здійснює управлінську дію (управляє об’єктом). 

- відносини управління. Це сукупність відносин, що виникають у процесі взаємодії 

об'єкті) й суб'єкта управління. Ці відносини закріплюються державним законодавством на 

підставі Конституції країни. 

- принципи управління. Це сталі закономірності, головні засади, що визначають 

поведінку суб'єктів та об'єктів управління за певних обставин. На практиці – це закони, 

постанови вищих державних управлінських структур, певні норми та правила, а також 

форми стимулювання дисципліни, підвищення ефективності роботи. 

- методи управління. Це сукупність способів та прийомів впливу на об'єкти 

управління з метою досягнення поставленої цілі. Стосовно підприємницької діяльності 

методами управління можуть бути адміністративні та економічні.  

Процес управління витратами потребує здійснення певних взаємопов'язаних функцій. 

Виконання цих функцій у сукупності і є, власне, управлінською діяльністю. До них 

належать: планування, організація, мотивація, контроль. 

Планування – це система методів і способів організації роботи колективу 

підприємства, фірми, галузі тощо для досягнення спільної мети. У процесі планування 

менеджер складає бізнес-план ще до початку функціонування підприємства, а у процесі 

функціонування постійно переглядає, уточнює, коригує, виходячи з вимог життя та 

конкретних обставин. 

Бізнес-план – письмовий документ, в якому викладені сутність і способи реалізації 

підприємницької ідеї, охарактеризовано ринкові, організаційні та фінансові аспекти 

майбутнього бізнесу й особливості управління ним. Такими складовими бізнес-плану є:  

1) передумова-підсумок або резюме (пояснюється мета виробництва, новизна 

продукції, привабливість для потенційних споживачів): 

2) історія фірми, цілі і стратегія (містить назву фірми, адресу, мету діяльності, 

організаційну структуру, юридичний статус і майно); 

3) продукція або види послуг (опис продукту або послуги, споживчі властивості 

товару); 

4) ринки, конкуренти, маркетинг (аналіз ринкової кон’юнктури, гарантія доцільності 

грошових вкладень, реклама, види продажу, реакція покупців); 

5) кадри, персонал. управління (опис організаційної структури, форми власності. 

правовий статус); 

6) виробничий процес (місце виробництва, сировина, матеріали); 

7) фінанси, програма інвестування (рух коштів, фінансові результати, розрахунок межі 

беззбитковості); 

8) охорона навколишнього середовища (можливий вплив на навколишнє середовище); 

9) оцінка ризику та страхування (у двох частинах: профілактика ризиків, програма 

страхування); 

10) графіки та додатки (параметри продукту, опис результатів ринкових досліджень). 

Організація – це процес створення необхідних підрозділів, відділків, дільниць. управлінь 

даного підприємства з чітким розподілом між ними функцій і повноважень, які відповідали б 

поставленій меті. Наприклад, організаційна структура управління являє собою форму 

системи управління, що визначає склад, взаємодію та підпорядкованість її елементів, буває 

трьох видів: лінійна, функціональна і лінійно-функціональна. 

Лінійна організаційна структура управління – така структура, між елементами якої 

існує лише одноканальна взаємодія. За лінійної структури управлінця кожний підлеглий має 

лише одного керівника. 

Функціональна організаційна структура управління базується на розподілі функцій 

управління між окремими відділами управлінського апарату. 
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Лінійно-функціональна організаційна структура управління заснована на розподілі 

повноважень і відповідальності за функціями управління та прийняття рішень по вертикалі. 

Мотивація – це процес спонукання себе або інших до діяльності заради досягнення 

мети всієї організації (підприємства) через стимулювання особистих чи колективних 

інтересів. 

Контроль – це процес визначення досягнутих за певний період результатів діяльності. 

порівняння досягнутих результатів із запланованими і коригування діяльності, що в 

сукупності забезпечує виконання плану на належному рівні. 

Витрати підприємства є одним з результативних показників господарської діяльності. 

Метою розробки плану витрат підприємства є визначення планових економічно 

обґрунтованих витрат щодо: 

- валового, товарного і реалізованого обсягу господарської діяльності з виробленої 

продукції (наданих послуг, виконаних робіт, придбаних товарів); 

- здійснення загальногосподарського управління підприємством; 

- виконання господарських операцій по збуту продукції; 

- сплати податкових платежів; 

- здійснення капітальних інвестицій; 

- виконання господарських операцій у сфері фінансової діяльності. 

У процесі планування здійснюється: 

- розрахунок вартості ресурсів необхідних для кожного виду діяльності за переліком 

об'єктів і підприємства в цілому; 

- обчислення виробничої собівартості кожного виду продукції, робіт, послуг за 

структурними підрозділами і підприємства в цілому; 

- визначення загальної величини витрат на плановий обсяг господарської діяльності 

підприємства. 

Вихідними даними для планування витрат є: 

- планові обсяги виробництва, придбання та реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) в натуральному та вартісному виразах; 

- обсяги капітальних інвестицій щодо забезпечення обсягів господарської діяльності; 

- норми витрат матеріальних ресурсів для здійснення господарської діяльності та 

розрахунок потреби і ресурсах в натуральному виразі; 

- ціни на матеріально-технічні ресурси та послуги сторонніх організацій, необхідних 

для господарської діяльності; 

- облікові ціни підприємства на ресурси, необхідні для здійснення господарської 

діяльності; 

- норми затрат праці, розрахунки чисельності та професійного складу працівників, 

умови оплати їхньої праці, що визначаються на підприємстві; 

- економічні нормативи: норми амортизаційних відрахувань, ставки відрахувань на 

соціальні заходи та податкові платежі тощо; 

- плани організаційно-технічних заходів щодо економії матеріальних цінностей, 

поліпшення використання трудових ресурсів і необоротних активів. 

Для ефективної роботи системи необхідно, щоб плани мали певну гнучкість і не 

обмежували керівника в реалізації непередбачених можливостей (наприклад, гнучкий кошторис 

витрат на виробництво дозволяє змінити виробничу програму фірми в залежності від зміни цін 

чи попиту на продукцію). Головна задача менеджера – спостерігати за роботою підлеглих. Тому 

управлінський контроль, на відміну від технічного, пов'язаний з діяльністю людей. 

Виконавчий звіт дає оцінку результатів поточної діяльності і керування. Керівники і 

бухгалтери часто підходять до оцінки контрольно-управлінських систем з чисто технічних 

позицій, таких як характеристика обробки даних, ступінь захисту від несанкціонованого 

доступу. Але цього недостатньо, тому що крім технічного існує (і переважає) людський аспект.  
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Головним аспектом внутрішнього контролю є забезпечення вірогідності наданих звітів. 

На жаль, існує безліч прикладів перекручування звітних документів.  
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ФІНАНСОВО-ПРАВОВА ВАЛІДНІСТЬ БАНКНОТИ НОМІНАЛОМ 1000 ГРН. 

ЯК ПЛАТІЖНОГО ЗАСОБУ  

 

Деякий час тому країна дізналася, що в найближчому майбутньому в обіг буде введена 

купюра номіналом у 1000 гривень. Дизайн тримався в таємниці. Посадові особи НБУ не 

заперечували факт роботи над номіналом, повідомляючи, що весь документообіг з даного 

питання відбувається під грифом «таємно». Взагалі нічого дивного в цьому немає, але лише 

частково. 

Справа в тому, що, згідно з постановою президії Верховної Ради «Про затвердження 

назви і характерних ознак грошової одиниці України» від 1991 року, яка в базі 

законодавства числиться як чинна і ніким не скасована, прямо зазначено 

наступне: «Погодитися із запропонованими принциповими характеристиками зовнішніх 

ознак гривні та її купюрною побудовою, які передбачають літографічний друк витягу з 

тексту Акта проголошення незалежності України…». 

Зазначений акт є найважливішою і фундаментальною пам’яткою державності, але при 

цьому, на відміну від, скажімо, американської декларації незалежності, текст є досить 

невеликим документом. Фактично резолютивна частина складається з декількох рядків (що 

не зменшує їхнє історичне значення): «проголошує н е з а л е ж н і с т ь У к р а ї н и та 

створення самостійної української держави – УКРАЇНИ. Територія України є неподільною і 

недоторканною. Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і 

закони України. Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення.» Тому, мабуть, і було 

прийнято рішення відображати його на грошах, враховуючи історичний контекст. 

При цьому ніяких витягів на реальних гривнях літографічно не надруковано. Тут 

можна було б відкрити академічний дискурс про законодавчу силу і підстави для прийняття 

Президією даного документа, але є важливий нюанс: у частині історичних постатей і діячів 

культури документ виконується неухильно. Більш того, документ 1991 року, підписаний 

В.Плющем, був розширений у 1996 році змінами за підписом О.Мороза. Тоді додатково було 

встановлено, що на банкноті в 500 гривень, яка побачила світ лише через десять років, буде  
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зображений саме Г. Сковорода. До цього номінал у 500 гривень не передбачався взагалі, і 

для обґрунтування його введення були прийняті ці юридично значущі рішення. 

Зазначена вище постанова президії не встановлює дані про номінал в 1000 грн, не 

пов’язує з номіналом конкретну особистість і не мала після 1996 року юридично значущих 

змін. І хоча сучасне законодавство не передбачає такого органу, як Президія Верховної Ради, 

тим не менш таке не містить інших публічних даних про факт затвердження історичної 

особи на 1000 грн, як і самого номіналу в будь-якій формі. 

Разом з тим саме зазначений документ від 1991 року вперше 

уповноважує НБУ встановлювати деталі купюр всіх вартостей, включаючи зображення на 

реверсі, форми водяних знаків і захист. Саме на підставі останнього абзацу зазначеного 

документа голова правління НБУ має право підписувати в друк зразки банкнот. Але не будь-

які, а конкретно ті, які повинні відповідати принциповим характеристиками зовнішніх ознак 

гривні та її купюрної побудови. Останнє повинно містити зазначений витяг з Акта 

проголошення незалежності і зображення особистості відповідно до номіналу аж до 500 

гривень. Так, 4 вересня 2006 року Міністерство юстиції зареєструвало Постанову 

правління НБУ «Про введення в обіг банкнот номіналом 500 гривень зразка 2006 року». Цей 

факт дуже важливий у розглянутому контексті, і до нього ми повернемося пізніше. 

Постанова у мотивувальній частині посилається в першу чергу на розглянуту 

вище постанову Президії Верховної ради, а так само на ст. 33-35 Закону «Про НБУ». 

І ось тут необхідно провести аналіз цих положень. Ст. 34 встановлювала виключне 

право НБУ емісії та вилучення з обігу гривні. 

Ст. 35 додатково повідомляла, що гривня – єдиний законний платіжний засіб на 

території України. 

Ст. 33 встановлює Повноваження Національного банку щодо організації готівкового 

грошового обігу. Зокрема, для забезпечення організації готівкового грошового обігу 

уповноважує Національний банк на: 

1) виготовлення та зберігання банкнот і монет; 2) створення резервних фондів банкнот 

і монет; 3) встановлення номіналів, систем захисту, платіжних ознак та дизайну банкнот та 

монет, а також обмежень щодо використання систем захисту, платіжних ознак та 

відтворення елементів дизайну банкнот та монет; 4) встановлення порядку заміни 

пошкоджених банкнот і монет; 5) встановлення правил випуску в обіг, обробки, зберігання, 

інкасації, перевезення, вилучення з обігу та знищення готівки; 6) визначення порядку 

ведення касових операцій для банків, інших фінансових установ, підприємств і організацій; 

7) визначення вимог стосовно технічного стану і організації охорони приміщень банківських 

установ. 

Зазначені норми закону про НБУ є за своєю природою дозвільно-декларативними, 

оскільки не встановлюють конкретного механізму реалізації. 

Більш того п. 5 зазначеної статті прямо говорить про те, що сам НБУ встановлює 

правила випуску в обіг готівки. Тому з формальної точки зору для введення в обіг готівкової 

купюри необхідний затверджений порядок або правила здійснення цієї дії, тобто документ, 

який чітко описує процес, сторони, права, обов’язки, підстави та інші тонкощі цієї події. У 

кримінальному праві, наприклад, існує кримінально-процесуальний кодекс. 

Для ілюстрації значущості цього елемента в реальних суспільних відносинах можна 

звернутися до відносно актуального прикладу. Так НАЗК не змогла перевірити перші подані 

е-декларації з причини відсутності порядку здійснення цієї дії, зареєстрованого Мін’юстом. 

Нема порядку – нема перевірок.  

Така ситуація, коли задекларована законом норма роками не має практичної реалізації 

через відсутність відповідного порядку, зустрічається досить часто. 

Разом з цим юридична практика постулює, що в правовій державі порушення процедури 

здійснення тієї чи іншої юридично дії є підставою для його скасування чи визнання недійсним. 
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Порядок же затвердження макету та введення в обіг нових зразків гривень не знаходиться в 

базі законодавства rada.gov.ua. Існує порядок введення в обіг ювілейних гривневих монет, не 

втратила силу інструкція з утилізації карбованців, з 1993 року існує інструкція про порядок обігу 

іноземної валюти, лист НБУ «Про порядок вилучення з обігу бракованих банкнот гривні» і 

навіть порядок обміну листами з Департаментом готівково-грошового обігу НБУ є. А порядку 

введення в обіг нових грошей – немає. Та й сам НБУ навіть не посилається на нього в наступних 

постановах. 

Більш того, в постанові про введення в обіг банкноти номіналом 200 гривень зразка 2007 

року (на відміну від постанови про введення 500 гривень) у мотивувальній частині вже не 

значиться розглянута вище постанова Президії ВР і навіть ст. 33 закону про НБУ. Про нову 

банкноту 100 гривень НБУ повідомив листом із зазначенням, що 20.02.2006 вводить в 

обіг банкноту нового зразка взагалі без мотивувальної частини. 

Відмінним прикладом лапідарності є постанова НБУ №921 про введення в обіг банкнот 

номіналом 500 гривень зразка 2015 року. Знайти її у відкритому доступі не так просто, і в базі 

rada.gov.ua вона не значиться. Але на сайті НБУ у вигляді зображення така є. Постанова на основі 

ст. 34 і 35 закону «Про НБУ» містить всього 2 пункти: 1. Ввести 2. Встановити платіжним 

засобом. 

В цілому якоїсь однаковості при вивченні документів про введення в обіг нових гривень не 

простежується, що, очевидно, зумовлено відсутністю відповідних правил, порядку або іншого 

аналогічного по суті документа. 

Єдиним документом у публічному доступі, яким хоча б у першому наближенні описувався 

процес створення нової гривні, була вищевказана Постанова Президії ВР, де вказувалося, яка 

повинна бути гривня концептуально зовні, хто і в яких обставинах мав право підписувати її в 

друк. 

У подальшому у відповідності зі ст. 33 закону «Про НБУ», Національний банк, напевно, 

повинен був розробити і затвердити відповідні правила, зареєструвати їх у Мін’юсті і слідувати 

їм. Однак у публічному доступі інформації про подібні документи немає. 

Можна припустити, що такі документи існують з грифами на кшталт «ДСК» або 

«ТАЄМНО», але підстав для цього не вбачається в законі «Про державну таємницю». 

Таким чином, на яких юридичних у обігу опиняється новий номінал в 1000 гривень, на 

основі якого нормативно-правового документа приймалося рішення про персоналію на номіналі і 

як такі рішення юридично стикуються із зазначеною постановою Президії ВР та ст. 33 закону 

«Про НБУ», станом на даний момент офіційна інформація не опублікована. 

Викладене в поєднанні з відкритістю питання про формальну відповідність поточного 

змісту дизайнерських рішень гривні вимогам основоположного документа в цій сфері дозволяє 

відкрити академічну дискусію про валідність готівкових банкнот як платіжного засобу в 

юридичному сенсі і про відповідну необхідність додаткового правового врегулювання ситуації, 

що склалася. 
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АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ НА 

ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 

 

Україна характеризується наявністю сприятливих умов для діяльності і розвитку 

інститутів спільного інвестування (ІСІ). Вона відноситься до країн з економікою, що 

розвивається, а це обумовлює, з одного боку, потребу в залученні значного обсягу капіталу 

для реального сектора економіки (формування нового та ефективного розвитку вже 

існуючого бізнесу, для реалізації інноваційних проектів), а з іншого – наявність значного 

обсягу вільних грошових коштів, що знаходиться унаселення України. Все це вимагає 

пошуку ефективних засобів залучення коштів дрібних власників.  

На сьогоднішній день на території України основними суб’єктами фінансового ринку, 

що залучають кошти дрібних інвесторів виступають банківські установи та інститути 

спільного інвестування.  

Згідно діючого законодавства та трактування поняття вітчизняними вченими, можна 

надати наступне визначення: інститути спільного інвестування – це фінансові посередники, 

виключним видом діяльності яких є вкладання грошових коштів, акумульованих шляхом 

розміщення й продажу власних акцій або інвестиційних сертифікатів фізичним та/або іншим 

юридичним особам у визначені законом цінні папери, інструменти фінансового ринку та 

інші майнові права з метою отримання прибутку.При цьому ІСІ можуть функціонувати як 

корпоративний фонд (юридична особа), якийздійснює емісію простих іменних акцій, та 

пайовий фонд(не є юридичною особою), який створюється компанією з управління активами 

(КУА) шляхом продажу (розміщення) інвесторам випущених нею інвестиційних 

сертифікатів фонду [1; 2]. 

Діяльність ІСІ в Україні має свої особливості, що пов’язані із зміною законодавчих та 

нормативних актів та нестабільністю економічної і політичної ситуації. В Законі України 

«Про інститути спільного інвестування» чітко зазначаються види інвестиційних фондів, 

особливості управління активами, а також визначаються правові та організаційні основи 

створення їх на території України [1].  

Для населення України найбільш привабливими інституційними інвесторами є відкриті 

інститути спільного інвестування, оскільки участь у цих фондах дозволяє у будь-який час 

вийти з них, обмінявши цінні папери інвестиційних фондів на грошові кошти.Як свідчать 

дані на кінець ІІ кварталу 2019 року, за часткою у вартості чистих активів відкритих 

інститутів спільного інвестування фізичні особи приймали таку участь: фізичні особи-

резиденти – 79,61%; фізичні особи-нерезиденти – 0,24% [2]. 

Аналіз діяльності інститутів спільного інвестування в Україні, показав, що за обсягом 

активів ІСІ займають друге місце серед фінансових установ (після банківських) та перше 

місце серед небанківських фінансових установ.  

В таблиці 1 надані основні показники, що характеризують діяльність ІСІ України за 

2010-2018 рр. і 2 квартали 2019 року. З таблиці 1 видно, що в досліджуваному періоді процес 

розвитку ІСІ України за зростанням їх кількості умовно можна поділити на 3 етапи: помірне 

зростання кількості (з 2010 до 2013 рр.), поступовий спад (з 2014 по 2016) та помірне 

збільшення кількості ІСІ (з 2017–до кінця 2 кварталу 2019 року).  

Протягом досліджуваного періоду спостерігається позитивна динаміка зростання 

обсягів активів ІСІ України, виключенням став тільки 2016 рік, коли активи ІСІ скоротилися 

на 2,5%. Якщона кінець 2010 р. активи ІСІ становили 105,9 млрд. грн., то на кінець другого 
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кварталу 2019 р. вони збільшилися більше ніж у 3,5 рази до 329 млрд. грн., що свідчить про 

зростання довіри інвесторів до таких фінансових посередників як інститути спільного 

інвестування і зростання попиту на їхні послуги. 

Таблиця 1 

Основні показники розвитку ІСІ в Україні за 2011-2018 рр. і 2 квартали 2019 року* 

Показники 
На кінець періоду 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2 кв.2019 

Кількістьвизнаних ІСІ, од. 1095 1125 1222 1250 1188 1149 1134 1167 1228 1259 

Темпизростання, %  102,7 108,6 102,3 95,0 96,7 98,7 102,9 105,2 102,5 

Обсягактивів, млрд. грн. 105,9 126,8 157,2 177,5 206,4 236,2 230,3 275,5 296,8 329,0 

Темпизростання, %  119,7 124,0 112,9 116,3 114,4 97,5 119,6 107,7 110,8 

Кількість КУА, од. 339 341 353 347 336 313 295 296 296 295 

Темпизростання, %  100,6 103,5 98,3 96,8 93,2 94,2 100,3 100,0 99,7 

* Складено автором за даними [2] 

Серед ІСІ найбільша кількість венчурних інвестиційних фондів, вартість активів яких 

складає 95% загальної вартості активів всіх ІСІ України. Однак вони не є класичними ІСІ, 

що функціонують на міжнародних ринках капіталу.  

Аналіз структури портфелів активів венчурних фондів України показав, що велика 

частина їх активів – це дебіторська заборгованість, інші інвестиції, векселі (на кінець 

другого кварталу 2019р. – 86,18% [2]), хоча завдання венчурного інвестування – це сприяння 

інноваційному високоризиковому підприємництву в обмін на частину бізнесу і можливість 

отримання прибутку в разі успіху. В Україні венчурні ІСІ найчастіше використовуються для 

оптимізації фінансових потоків, оскільки мають певні податкові переваги. Більшість з них 

використовуються як інструмент спільних інвестицій і оптимізації оподаткування у 

будівельному, фінансовому й аграрному секторі [3]. В той же час в Європі активи венчурних 

фондів в основному представлені в таких галузях, як біотехнологія, комп'ютери і 

електроніка, телекомунікації, альтернативна енергетика. 

Аналіз структури портфелів активів невенчурних фондів України показав, що 

найбільша частка їх активів – акції, державні облігації, грошові кошти і депозити: відповідно 

для відкритих – 40,44%, 26,89% і 26,22%, для інтервальних – 44,53%, 40,02% і 9,77%.  

Одним із ключових факторів поширення ІСІ є стан фондового ринку. Фондовий ринок 

України характеризується високимступенем ризику, який практично неможливо 

спрогнозувати. Це позначається надіяльності ІСІ, на яку впливає низка таких об’єктивних 

факторів як кон’юнктура фондовогоринку, політична ситуація, нестабільність вітчизняного 

законодавства, глобальна економічнаситуація тощо. 

Отже, з результатів аналізу діяльності ІСІ на фінансовому ринку України, можна 

зробити висновки, що за останні роки динамікаукраїнського ринку є майже стабільно 

висхідною. Але розвиток ІСІ в Україні стримується низьким рівнем заощаджень та 

зацікавленості громадян в участі в інвестиційних фондах; недостатньою розвиненістю 

фондового ринку України; превалюванням закритих псевдовенчурнихІСІ; низьким рівнем 

фінансової обізнаності населення, а також інформаційної прозорості компаній з управління 

активами ІСІ тощо. 
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КРЕДИТНА ПОЛІТИКА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ТА НАПРЯМИ ЇЇ 

ВДОСКОНАЛЕННЯ 
 

Кредитна політика комерційного банку є системою грошово-кредитних заходів, що 

проводяться банком для досягнення певних фінансових результатів, і є одним з елементів 

банківської політики[1]. Кредитна політика банку визначає завдання і пріоритети кредитної 

діяльності банку, засоби і методи їх реалізації, принципи і порядок організації процесу 

кредитування. 

Правильна організація процесу кредитування, розробка ефективної і гнучкої системи 

управління кредитними операціями виступає основою фінансової стабільності і стійкості 

комерційних банків [2]. У сучасних умовах з метою забезпечення організації ефективної 

кредитної діяльності комерційні банки розробляють власну кредитну політику і 

застосовують практичні механізми її реалізації [3].  Основні елементи сучасної кредитної 

політики банку представлено на рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Елементи кредитної політики банку 

 

       Проаналізувавши сучасний стан кредитування фізичних та юридичних осіб, було 

виявлено основні тенденції його розвитку, такі як  

- зменшення частки кредитів, наданих фізичним особам, у загальному обсязі 

кредитування;  

- збільшення частки кредитів наданих суб’єктам підприємництва; 

- переважання споживчих кредитів у структурі кредитів, наданих фізичним особам; 

- зменшення іпотечного кредитування. 

Тому на сьогодні важливим для АТ «ОТП Банк» є удосконалення кредитної політики, 

що, в свою чергу, вимагає  покращення сфери кредитування в Україні в цілому (рис.2). 

Отже, можна стверджувати, що розвиток кредитування на сучасному етапі 

економічного розвитку, в нашій країні, знижується. Зменшується кількість банківських 

установ та зростають процентні ставки за кредитами. 

Обсяг кредитного портфеля банкiв вiдносно активiв збiльшується, натомість реальна 

його величина скорочується, це пов’язано зi зниженням якостi кредитного портфеля, що в 

свою чергу призводить до зниження дохiдностi кредитних операцiй банкiв та зростання 

рiвня кредитного ризику. 
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Рис.2. Основні напрями вдосконалення кредитної політики АТ «ОТП Банк» 

 

Для вирiшення цiєї проблеми банки повиннi бiльше придiляти уваги пiдвищенню 

якостi та ефективностi управлiння кредитним портфелем. Банківське кредитування для 

розвитку потребує досягнення умов макроекономічної стабільності, тому для покращення 

ситуації в кредитуванні потрібна стабілізація економічних, політичних, соціальних умов та 

підтримка держави всього банківського сектору. 
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ПОКАЗНИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ 

 

Економіка України перебуває в складній економічній ситуації, яка зберігає тенденції до 

погіршення внаслідок продовження агресивної політики Російської Федерації, окупації 

Криму і військових операцій на сході України. 

Важливу роль у створенні сприятливих умов для розвитку української економіки відіграють 

іноземні інвестиції. 
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У 2017 році приплив прямих іноземних інвестицій впав більш ніж удвічі порівняно з 

2016-м. У 2018 році ситуація вже трохи покращилася, Україна навіть піднялася в рейтингу 

інвестиційної привабливості країн світу. 

Регіони країни відзначається своєю ресурсною базою, географічним розташуванням, 

рівнем відкритості економіки, соціальним і екологічним становищем та іншими факторами, 

що впливають на рівень розвитку інвестиційних процесів. У цілому активність та якість 

інвестиційних процесів регіону пов’язані з його інвестиційними можливостями або умовами 

для успішного ведення бізнесу. На нашу думку, основним важелем активізації та сталого 

протікання інвестиційних процесів на регіональному рівні є інвестиційний потенціал 

регіону. 

Методика розрахунку та сукупність показників, що складають підґрунтя оцінки 

інвестиційного потенціалу на рівні регіону, пропонується у працях А. Водянова, А. 

Смірнова, М. Бутка, О. Акименка, І. Руссмана, О. Ольшанського, О. Бакунця та інших 

науковців, що досліджують регіональні аспекти протікання інвестиційних процесів. В 

економічній літературі існує велика кількість різноманітних підходів до визначення 

інвестиційної привабливості регіону, що зокрема переплітається із методикою визначення 

інвестиційного потенціалу останніх.  

Так, у працях І. Вахович оцінка інвестиційної привабливості регіонів та визначення 

рейтингу останніх проводиться за сукупністю факторів, що характеризують, з одного боку, 

інвестиційну активність, а з іншого – інвестиційний ризик. Методика визначення та 

ранжування регіонів за рівнем інвестиційного потенціалу пропонується у працях Л. 

Тарангул, І. Горленко [5], О. Колосова [3], К. Гурової [1]. Проте сучасні методики 

розрахунку інвестиційного потенціалу будуються на групах окремих показників, що 

характеризують найважливіші сторони розвитку регіональної економіки, а не на факторах, 

які є невідмінними атрибутами реалізації інвестиційних процесів у регіоні, що визначаються 

та розраховуються автором. 

Основною метою автора є формування сукупності показників, що найбільш чітко 

відображають інвестиційний потенціал окремого регіону. 

Інвестиційний потенціал характеризується складністю та комплексністю й 

розглядається на макро-, мезо- й мікрорівні [2, с. 65—67].  

На макрорівні інвестиційний потенціал включає в себе показники політичного 

(включаючи законодавство), економічного та соціального середовища для інвестицій. Засоби 

макроекономічного характеру втілюються в державних заходах щодо підвищення 

привабливостіінвестицій.  

Підходи до аналізу інвестиційного потенціалу на мезорівні є подібними до підходів на 

макрорівні. Характерною особливістю є те, що в усіх регіонах діє єдине законодавче поле (зі 

змінами лише для ВЕЗ та ТПР), а більшу роль на регіональному рівні починають відігравати 

безпосередні стосунки інвесторів з регіональною владою.  

На мікрорівні інвестиційний потенціал проявляє себе через двосторонні відносини 

інвестора та конкретних державних органів, господарюючих суб’єктівпостачальників, 

банків, а також профспілок та трудових колективів приймаючої країни. На цьому рівні 

відбувається так звана конкретизація узагальненої оцінки інвестиційного потенціалу під час 

реальних економічних, правових, культурних відносин іноземної фірми з новим для неї 

середовищем. Мікроекономічними інструментами користуються іноземні інвестори, 

безпосередньо, з метою пристосування до умов існуючого середовища.  

У більшості праць інвестиційний потенціал розглядається, як правило, на макрорівні, а 

мезорівень (регіональний рівень) інвестиційного потенціалу, що обумовлений 

регіональними відмінностями умов залучення інвестицій, є недостатньо вивченим. При 

цьому кожний рівень інвестиційного потенціалу характеризується своїми, йому властивими 

показниками, має власні підходи до вивчення й аналізу тощо. 
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Методичне забезпечення оцінювання інвестиційного потенціалу, наведене у науковій 

літературі, також може бути згруповано за ресурсним та витратним підходами. В. Скриль, О. 

Дяченко для оцінювання інвестиційного потенціалу підприємства прпонують застосовувати 

такі фінансові коефіцієнти та співвідношення: показники ліквідності (ліквідність активів); 

показники оборотності (оборотність активів); показники структури капіталу (фінансова 

стійкість) та показники прибутковості (прибутковість капіталу). М. Вознюк і Г. Дурицька 

пропонують такі показники:  

1) обсяг накопичених власних і залучених ресурсів (фінансових, матеріальних і 

нематеріальних);  

2) здатність до ефективного інвестування; та інші. Оцінювання за цими показниками 

здійснюється за ресурсним підходом.  

Інвестиційний потенціал – це показник кількісний, що враховує основні 

макроекономічні характеристики, насиченість території факторами виробництва 

(природними ресурсами, робочою силою, основними фондами, розвиненою 

інфраструктурою фінансового ринку) [4].  

На мою думку, інвестиційний потенціал регіону необхідно розраховувати як сумарний 

показник забезпеченості фінансовими, трудовими, виробничими та природними ресурсами, 

які є основними важелями здійснення інвестиційних процесів у державі та окремому її 

регіоні. У цьому випадку під інвестиційним потенціалом регіону можемо розуміти 

забезпеченість території різного роду інвестиційними ресурсами, а не лише тими, що 

висвітлюють фінансовий бік інвестиційної діяльності.  

З метою апробації методики оцінки інвестиційного потенціалу регіону першим етапом 

є визначення показників, за якими буде проведено визначення інтегральних показників рівня 

забезпеченості фінансовими, трудовими, природними та виробничими ресурсами окремих 

регіону та в кінцевому підсумку інтегрального індексу інвестиційного потенціалу. 

Показники, що формують інвестиційний потенціал можна поділити на категорії (рис.1). 

 

 
Рис.1. Категорії показників визначення інвестиційного потенціалу 

До показників забезпечення регіону фінансовими ресурсами відносять Обсяг прямих 

іноземних інвестицій в розрахунку на одну особу, сукупні фінансові результати від 

звичайної діяльності до оподаткування, обсяги кредитів, наданих в економіку регіону, в 

розрахунку на одну особу наявного населення, доходи місцевих бюджетів на одну особу 

наявного населення (з урахуванням міжбюджетних трансфертів), кошти фізичних осіб, 

зосереджені на банківських рахунках, у розрахунку на одну особу наявного населення, 

наявний дохід у розрахунку на одного жителя, частка ВДВ у % ВВП країни, середньомісячна 

номінальна заробітна плата працівників, сукупні ресурси в середньому за місяць у 

розрахунку на одне домогоспода. 
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До показників забезпечення регіону природними ресурсами відносять площа 

сільськогосподарських угідь, площа земельного лісового фонду, видобуток газу природного 

за регіонами, випуск готового вугілля за регіонами, видобуток пісків природ- них за 

регіонами, видобуток гальки, гравію, щебеню та каменю дробленого за регіонами. 

До показників забезпечення регіону трудовими ресурсами відносять Середньорічна 

кількість працівників, економічна активність, рівень зареєстрованого безробіття, кількість 

померлих громадян на 1000 наявного населення, потреба підприємств у працівниках на 

заміщення вільних робочих місць, кількість осіб, що підвищили кваліфікацію, частка 

науковців у сукупній чисельності наявного населення. 

До показників забезпечення регіону виробничими ресурсами відносять Основні засоби, 

кількість промислових підприємств, кількість діючих сільськогосподарських товариств, 

кількість суб’єктів державного реєстру підприємств та організацій України, кількість малих 

підприємств, у розрахунку на 10 тис. наявного населення, кількість малих промислових 

підприємств, вантажооборот автомобільного транспорту, кількість об’єктів роздрібної 

торгівлі. 

Наступним кроком є визначення часткових коефіцієнтів, що формують інтегральний 

показник забезпеченості фінансовими, трудовими, природними та виробничими ресурсами. 

Оскільки приведенні на рис.1 показники є неоднорідними, тобто не підлягають зіставленню 

та містять значні внутрішньорегіональні коливання, необхідним є процес стандартизації цих 

показників. З метою приведення показників до однорідного стану необхідно розрахувати 

стандартизоване відхилення (дисперсію).  

Третій етап аналізу полягає у розрахунку інтегрального показника забезпеченості 

фінансовими, трудовими, природними та виробничими ресурсами регіонів. Четвертим 

етапом є визначення інтегрального індексу забезпеченості регіону інвестиційними 

ресурсами та надання регіонам певної рейтингової позиції.  

Найвищий інвестиційний рейтинг матиме той регіон, значення показника якого є 

найвищим. Інтегральний індекс інвестиційного потенціалу визначається як середня 

арифметична інтегральних показників забезпеченості регіону фінансовими, трудовими, 

виробничими та природними ресурсами. 

Отже, на основі запропонованої методики визначення інвестиційного потенціалу 

регіонів можна розрахувати інтегровані показники забезпеченості фінансовими, трудовими, 

виробничими, природними ресурсами та показник інвестиційного потенціалу регіонів 

України. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУТНОСТІ ПДФО: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

 

В економіці податки виступають основною зв’язною ланкою у взаємовідносинах між 

державою та суб’єктами господарювання. Податки поділяються на прямі та непрямі. 

Податок на доходи фізичних осіб відноситься до першого типу, тобто стягується напряму з 

майна або доходу платника податків. 

Даний податок є центральним елементом в оподаткуванні та податковому 

законодавстві, адже оподаткування доходів є одним з головних джерел формування ресурсів 

бюджету та важливим соціально-економічним процесом  завдяки своєму безпосередньому 

впливу на рівень доходів населення. Саме в процесі перерозподілу доходів податок 

реалізовує соціальну справедливість податкової системи, оскільки рівень оподаткування 

напряму залежить від рівня доходу суб’єкта господарювання. У 2019 році податок на доходи 

фізичних осіб посів друге місце серед податків , які наповнюють бюджет України, 

поступившись тільки податку на додану вартість та приніс 266 995 млн. грн. бюджетних 

надходжень (за даних на 31.08.2019). 

В загальному розумінні податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) можна 

охарактеризувати як загальнодержавний податок, який стягується з доходу, який отримують 

фізичні особи у вигляді заробітної плати, дивідендів тощо.  

Отже, можна зробити висновок, що об’єктом оподаткування є безпосередньо загальний 

місячний (річний) дохід отриманий на території України або за її межами. 

Місце ПДФО в системі оподаткування визначається його певними перевагами. По-

перше, податок має змогу оподатковувати доходи з різноманітних джерел ї походження 

(заробітна плата, подарунки, спадок, дивіденди і т.д.). По-друге, реалізує основні принципи 

оподаткування: справедливе та рівномірності розподілу податкового тягаря, тобто податок 

встановлюється відповідно до платоспроможності платників та необхідності своєчасного 

надходження коштів до бюджету. 

Основна ставка податку - 18%. Вона застосовується для обкладання податком доходів у 

вигляді заробітної плати, лікарняних виплат, відпускних, виграшів чи призів, роялті, 

спадщини, якщо спадкоємець або спадкодавець не є резидентом. Пенсії, які перевищують 10 

прожиткових мінімумів (19210 грн.) також оподатковуються за ставкою 18%, але 

оподатковується не вся сума пенсії, а лише сума перевищення 10 прожиткових мінімумів 

згідно законодавства. 

За ставкою 9% оподатковуються доходи у вигляді дивідендів, які отримують суб’єкти 

господарювання, які не є платниками податку на прибуток. 

Ставка 5% застосовується до доходу у вигляді дивідендів, який отримують суб’єкти 

господарювання, які є платниками податку на прибуток, дохід отриманий від другого 

продажу рухомого майна протягом звітного року, дохід від двох чи більше продажів 

рухомого майна протягом звітного року, вартості спадщини, якщо спадкоємиць, який її 

отримав, не був зі спадкодавцем у першому ступені споріднення (батьки, чоловік, дружина, 

діти). 

Ставка податку на доходи фізичних осіб у вигляді 0% встановлюється на доходи у 

вигляді спадщини, якщо спадкодавець та спадкоємець були родичами першого ступеня 

споріднення, спадщини, яка успадковується інвалідом 1 групи, дитиною-інвалідом, 

дитиною-сиротою або дитиною позбавленою батьківського піклування. 
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Не оподатковуються доходи у вигляді дарунків, якщо їх вартість не перевищує 25% 

діючої мінімальної заробітної плати, дохи від продажу або обміну протягом звітного року 

одного об’єкту рухомого майна, дохід від продажу або обміну не частіше ніж один раз за 

звітний рік нерухомого майна, пенсії учасників бойових дій Другої світової війни, інвалідів 

війни. 

Головним нормативно правовим актом, що регулює оподаткування доходів фізичних 

осіб в Україні є Податковий кодекс України [3].  Не має  абсолютно однакових податкових 

систем, кожна країна розробляє свій унікальний механізм роботи залежно від 

індивідуальних факторів для досягнення своїх цілей. 

Податкове навантаження на платників податків в різних країнах залежить від цілей 

державної політики. Якщо метою держави є збільшення надходжень до бюджету за рахунок 

сплати податку, то збільшуються ставки податку, а отже і податкове навантаження. 

Зменшення податкового навантаження відбувається коли метою є покрашення рівня життя 

громадян та економічний розвиток. 

При формуванні мети діяльності податкової системи кожна країна бере до уваги 

фактори, які впливають на розмір надходжень коштів від платників податку: 

 платоспроможність населення 

 кількість населення 

 ставки податку 

 наявність пільг та знижок для певних верств населення 

 розміри доходів, які оподатковуються 

 рівень тіньової економіки в державі 

 законослухняність населення  

 стабільність законодавства. 

Країни з прогресивною шкалою оподаткування використовують максимальну ставку 

податку. За прогресивною шкалою передбачено, що ставка податку буде збільшуватись для 

конкретного платника при збільшенні його доходів. З точки зору соціальної справедливості 

така система реалізує принципи податкової системи та попереджає розшарування 

суспільства за доходами З іншого боку така система спонукає фізичних осіб, які мають 

великий розмір доходу шукати шляхи зменшення оподаткування для себе і дуже часто 

висококваліфіковані спеціалісти знаходять такий шлях в еміграції в країни з меншими 

ставками податку на прибуток або у відхилення від сплати податків за рахунок «сірих» схем.  

Одну з найвищих ставок податку на прибуток фізичних осіб серед країн світу має 

Швеція. Податок сплачується за прогресивною шкалою оподаткування та його максимальна 

ставка становить 56,9%, ця ставка застосовується, якщо дохід перевищує 476700 шведських 

крон. В Швеції кошти  з податку на прибуток фізичних осіб ідуть до державного та місцевих 

бюджетів. Резиденти сплачують податки з усіх видів доходів [1].  

У Франції розрахунок податку на доходи фізичних осіб проводить податкова інспекція. 

Взагалі всі види доходів громадян Франції поділяються на 8 категорій, кожна категорія має 

окрему методику розрахунку податку, певні пільги та саме пільги. Розрахунок податку 

також проводиться за прогресивною шкалою оподаткування від 5,5% до 45 %. Особливістю 

є те, що для розрахунку податку його розраховують не на окрему фізичну особу, а одразу на 

всю сім’ю.  

В Норвегії резиденти повинні сплачувати податки з усіх видів доходів. Всі данні по 

платниках податків знаходяться у відкритому доступі на офіційних сайтах. На відміну від 

Франції, тут кожна фізична особа сплачує податок окремо від своїх родичів. Якщо річний 

дохід фізичної особи від 220 501 до 248 500 норвежських крон то застосовується ставка 

9,5%, далі зі збільшенням розміру доходу збільшується і ставка, яка може досягати 39% 

податку на доходи фізичних осіб. 
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А в таких країнах як Багамські острови,  Бахрейн,  Бермуди,  Бурунді, Віргінські 

Острови (Великобританія), Кайманові острови,  Оман, Катар, Сомалі, ОАЕ, Вануату податок 

на доходи фізичних осіб взагалі відсутній [1].  

19 лютого 2019 року у Верховній Раді зареєстровано законопроект №10066 «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України (щодо запровадження прогресивної шкали 

оподаткування при сплаті податку на доходи фізичних осіб)» [2].  

Законопроектом пропонується запровадити прогресивну шкалу оподаткування доходів 

фізичних осіб та уніфікувати ставки оподаткування для дивідендів, інвестиційних доходів та 

всіх інших доходів фізичних осіб. 

Згідно з законопроектом, ставка оподаткування залежатиме, насамперед, не від 

походження доходів, а від їх розміру. 

Максимальна ставка податку відповідно до запропонованого законопроекту становить 

48%, і її має сплачувати той, хто одержав дохід понад п’ятсот прожиткових мінімумів для 

працездатних осіб. 

Мінімальна або базова ставка становить 5%. Її мають сплачувати ті, хто одержав дохід 

в розмірі до трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб. 

Крім того, пропонується встановити ставку ПДФО в розмірі 0% для осіб, що отримали 

доходи у вигляді заробітної плати до одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 

Таким чином, для малозабезпеченого населення податковий тягар трохи зменшиться. 

Вважаємо, використання прогресивної шкали соціально справедливим кроком в 

державній політиці и податковому реформуванні. 
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СУЧАСНИЙ СТАН УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ 

МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

 

Однією з найважливіших галузей національної економіки є машинобудування. 

Продукція машинобудування не тільки безпосередньо задовольняє потреби споживачів, але і 

забезпечує виробництво товарів і послуг підприємствами інших галузей. Частка 

машинобудування в структурі промислового виробництва Україні в 2016-2019 роках зросла 

з 6,1% до 7,3% [1]. Однак це низьке значення. В економічно розвинутих країнах частка 

машинобудування сягає від 30% до 50% загального обсягу промислової продукції.  

У Німеччині цей показник становить 53,6%, Японії – 51,5%, Китаї – 35,4%. Саме такий 

рівень розвитку машинобудування забезпечує технічне переоснащення всієї промисловості 

кожні 7–10 років [2]. Тому для забезпечення ефективності і конкурентоспроможності  
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діяльності машинобудівних підприємств, насамперед, потрібно приділяти велику увагу 

якості управління оборотним капіталом.  

Оборотному капіталу належить особливе місце у структурі капіталу підприємства, і від 

якості управління ним залежить безперервність процесу виробництва та реалізації продукції, 

ліквідність підприємства, його платоспроможність та рентабельність, і в кінцевому підсумку 

фінансова стійкість та стабільність діяльності суб’єкта господарювання. Від того, наскільки 

обґрунтований розмір оборотного капіталу, його склад, структура, з урахуванням 

особливостей функціонування машинобудівних підприємств, залежить ефективність 

діяльності не лише окремого підприємства, а і економіки в цілому. 

Аналіз структури балансу машинобудівних підприємств України за 2014–2018 рр. 

показав, що спостерігається тенденція поступового зростання валюти балансу і питомої ваги 

оборотних активів у валюті загального балансу підприємств машинобудування від 63,18 % 

на початок 2014 року до 70,58% на кінець 2018 року [1]. Такі зміни в структурі балансу 

свідчать про підвищення мобільності майна машинобудівних підприємств України.  

Зростання валюти балансу відображає як розширення діяльності машинобудівних 

підприємств, так і розвиток інфляційних процесів в економіці. Зростанню валюти балансу 

перш за все сприяла динаміка оборотних активів. Так, за аналізований період їх обсяг 

збільшився на 53,95%.  

На рис. 1 надана динаміка оборотного капіталу машинобудівних підприємств України 

та його структура. Результати аналізу структури оборотного капіталу підприємств 

машинобудування свідчать, що в 2014-2016 рр. найбільше оборотних коштів 

сконцентровано у дебіторській заборгованості і запасах.  

Дані структури оборотного капіталу в 2017-2018 роках відсутні на офіційному сайті 

Державної служби статистики. В 2014-2016 рр. спостерігається тенденція зростання питомої 

ваги грошових коштів в структурі оборотного капіталу з 6,7% на початок 2014 року до 11,8 

% на кінець 2018 року, що свідчить про підвищення ліквідності і платоспроможності 

машинобудівних підприємств. Незначну питому вагу займають поточні фінансові інвестиції, 

інші оборотні активи та витрати майбутніх періодів.  

 
Рис. 1. Динаміка оборотного капіталу машинобудівних підприємств України в 2014-

2018 рр. та його структура 

 

В таблиці 1 надані джерела формування оборотних активів машинобудівних 

підприємств України. 
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Таблиця 1 

Джерела формування оборотних активів машинобудівних підприємств України 

Показник 
Значення на кінець року, млн. грн.  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Власний оборотний 

капітал підприємства 
-1446,0 -25407,8 -38784,4 -38104,4 -39147,7 -34533,3 

Позиковий оборотний 

капітал, в т.ч. 
116157,1 144778,3 175230,6 187008,7 210171,0 211132,7 

- довгострокові 

зобов’язання 
31233,0 37419,8 38287,9 38404,0 44953,80 34313,50 

- поточні 

зобов’язання  
84903,5 107353,1 136941,2 148603,6 165215,8 176816,2 

Всього оборотного 

капіталу 
114711,1 119370,5 136446,2 148904,3 171023,3 176599,4 

 

Основним джерелом формування оборотних активів машинобудівних підприємств є 

поточні зобов’язання. Протягом періоду, що аналізується, власний оборотний капітал не є 

джерелом формування оборотних активів. Суттєве зменшення його розміру мало місце у 

кризові 2014-2015 рр., що пов’язане зі збитковою діяльністю машинобудівних підприємств 

України. 

В табл. 2 наведено показники ефективності використання оборотного капіталу 

підприємств машинобудування України в 2014-2018 рр., які свідчать, що ефективність 

використання оборотного капіталу машинобудівних підприємств є низькою, але в останні 

роки спостерігається незначне покращення. Так тривалість обертання оборотного капіталу 

зменшилася в 2018 році, збільшилися значення коефіцієнтів оборотності, спостерігається 

позитивна тенденція зростання рентабельності оборотного капіталу. 

Таблиця 2 

Показники ефективності використання оборотного капіталу підприємств 

машинобудування України в 2014-2018 роках 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

Вихідні дані 

Обсяг реалізованої продукції, млн. грн. 101924,7 115261,7 131351,8 168281,9 208676,4 

Середньорічна вартість оборотних 

активів, млн. грн 
117040,8 127908,4 105449,2 159963,8 173811,4 

Чистий прибуток, млн. грн. -22380,2 -15374,0 -732,2 6119,7 7505,3 

Розрахунок 

Коефіцієнт оборотності оборотного 

капіталу 
0,87 0,90 1,25 1,05 1,20 

Тривалість одного обороту, дні 413,4 399,5 289,0 342,2 299,9 

Коефіцієнт завантаження оборотного 

капіталу 
1,15 1,11 0,80 0,95 0,83 

Рентабельність оборотного капіталу, 

% 
-19,12 -12,02 -0,69 3,83 4,32 

 

Таким чином, з 2014 р. машинобудування характеризується стійким зростанням обсягів 

виробництва, також спостерігається тенденція поступового зростання валюти балансу і 

питомої ваги оборотних активів у валюті загального балансу підприємств машинобудування.  
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Такі зміни в структурі балансу свідчать про підвищення мобільності майна машинобудівних 

підприємств України. Найбільше оборотних коштів сконцентровано у дебіторській заборгованості 

і запасах. Основним джерелом формування оборотних активів машинобудівних підприємств є 

позиковий капітал, а саме - поточні зобов’язання. Протягом досліджуваного періоду підприємства 

машинобудування взагалі не мали власного оборотного капіталу, що характеризується негативно, 

і пов’язане зі збитковою діяльністю. Ефективність використання оборотного капіталу є низькою, 

хоча і є деякі покращення. 

Отже, виникає необхідність розробки та реалізації комплексних заходів на рівні держави, 

які будуть сприяти розвитку машинобудування, а також рекомендацій щодо вдосконалення 

управління оборотним капіталом на рівні підприємств. 
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МОДЕЛІ ТА ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Успішний соціально-економічний розвиток України на шляху ринкових перетворень 

можливий лише за умови ефективного функціонування суб’єктів господарської діяльності ,яке, в 

свою чергу, істотно залежить від наявності у підприємства необхідної кількості фінансових 

ресурсів. Саме завдяки достатньому фінансовому забезпеченню господарської діяльності, вірному 

вибору способів та джерел мобілізації фінансових ресурсів та визначенню оптимальних напрямів 

їх використання досягається зростання доходів та фінансових результатів підприємства.  

Отже, можна стверджувати, що успіх підприємницької діяльності знаходиться в 

безпосередній залежності від стану організації фінансових ресурсів суб’єкта господарювання та 

вибору стратегії їх використання. Фінансові ресурси є одним із найбільш важливих для 

забезпечення діяльності суб’єктів господарювання видів ресурсів. На жаль, слід констатувати, що 

сьогодні українські підприємства найчастіше обмежені у виборі фінансових ресурсів через їх 

недоступність, при цьому власних джерел коштів виявляється недостатньо і використовуються 

вони не завжди ефективно.    

Обсяги та результативність господарської діяльності кожного підприємства значною мірою 

залежить від фінансових можливостей, які формує його фінансові ресурси. Спроможність 

підприємства максимально ефективно використати свої  фінансові ресурси визначається 

ефективністю системи управління процесами його формування і розвитку. За допомогою 

управління досягається узгодженість дій всіх учасників економічних процесів, об’єднання їх 

зусиль для досягнення мети і завдань спільної діяльності.  

Проблема пошуку шляхів удосконалення системи управління фінансовими ресурсами 

підприємства як у науковому, так і у методично-прикладному аспекті багатогранна.  
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Тому вимагає комплексного та системно-цільового підходу до її дослідження й 

вирішення. При цьому, відповідно до методології наукових досліджень, основну увагу 

необхідно зосередити на селекції аналітичних методів дослідження, розробці науково-

методологічних та організаційно-економічних передумов, а також методів формування 

механізму управління фінансовими ресурсами підприємства [3, с.103]. 

Процес управління завжди базується на відповідному економічному механізмі. У 

сучасній науковій літературі він розглядається як складне та багатопланове економічне 

явище, що має широкий спектр форм прояву. Тому існує необхідність визначитися з його 

змістовою інтерпреацією. У загальному випадку під механізмом розуміють внутрішню 

будову, систему, сукупність станів і процесів, з яких складається звичайне явище, або 

систему чи спосіб, що визначають порядок певного виду діяльності, деяких ланок та 

елементів, які приводять їх у дію.   

Виходячи з цього в економічному контексті з позиції системного аналізу механізм 

розглядається як «сукупність цілеспрямованих впливів організаційно-кономічного характеру 

на організацію як відкриту соціально-економічну систему чи на процес з метою підвищення 

ефективності процесу (системи) або досягнення певного результату» [1, с.55]. 

У технологічному аспекті економічний механізм тлумачать як «інструмент управління, що 

являє собою сукупність управлінських елементів і способів їхньої організаційної, 

інформаційної, мотиваційної та правової підтримки, шляхом використання яких з урахуванням 

особливостей діяльності підприємства забезпечується досягнення певної мети» [5, с.37]. 

Підсумовуючи результати проведеного аналізу наукових позицій у цій сфері 

економічної теорії та враховуючи тематику цієї роботи можна констатувати, що 

економічний механізм управління фінансовими ресурсами підприємства - це цілеспрямована 

та керована система організаційних, економічних, нормативних, управлінських та 

регулюючих дій, способів, технологій та інструментів, які активно впливають на процеси 

формування (залучення), акумулювання та розподілу фінансових ресурсів за окремими 

видами діяльності й напрямками їх використання, а також трансформації їх в інші види 

економічних ресурсів для забезпечення ними виробничих, інвестиційних, соціальних та 

інших потреб підприємства. 

На завершальному етапі формується система забезпечення управління фінансовими 

ресурсами.  Вона включає наступні елементи [4, с.145]: 

1. Організаційне забезпечення. Процес управління завжди передбачає формування 

відповідної структури та організаційної форми його реалізації. Досвід показує, що у великій 

кількості вітчизняних підприємств відсутні самостійні структурні підрозділи апарату 

управління, в компетенції яких знаходиться функції фінансового менеджменту. Створення 

таких структур не може бути самоціллю. Тому питання вирішується виходячи з практичної 

необхідності та принципів економічного прагматизму. 

Організаційне забезпечення реалізовується шляхом реконструкції системи  цілей 

(виділення пріоритетів), раціоналізації організаційної структури та гармонізації взаємодії й 

взаємопроникнення між її окремими елементами.   

2. Інформаційне забезпечення. Підготовка та прийняття ефективних управлінських 

рішень по усіх аспектах формування, розвитку та використання фінансового потенціалу 

базується на оперативній, достовірній та якісній інформації. Процес інформаційного 

забезпечення передбачає проведення цілеспрямованого та безперервного збору необхідних 

кількісних та якісних показників, а також їх накопичення, оцінку, обробку та 

систематизацію відповідно до вимог внутрішніх і зовнішніх користувачів підприємства. На 

основі цієї інформації здійснюються аналітичні та прогнозно-планові  розрахунки, контроль 

і моніторинг фінансових процесів, обґрунтування та ухвалення управлінських фінансових 

рішень. 

3. Ресурсне забезпечення. Здійснення управлінської, як і будь-якої іншої діяльності.  
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Не можливе без використання певного обсягу інтелектуальних, трудових, матеріальних, 

інформаційних та фінансових ресурсів. В умовах ринку їх залучення та використання здійснюється 

на умовах платності. До того ж, у багатьох випадках існує конкуренція та інші обмеження на 

фінансових операцій та процесів є невід’ємним елементом ефективного функціонування 

економічного механізму управління фінансовим потенціалом підприємства. Вони отримання 

певних видів економічних ресурсів. Тому система ресурсного забезпечення виступає важливою 

умовою ефективного функціонування економічного механізму [5, с.146]. 

4. Аналітичне забезпечення. Управлінська діяльність нерозривно пов’язана з виконанням 

аналітичної функції, яка представляє собою комплекс досліджень, спрямованих на виявлення 

загальних тенденцій, особливостей та закономірностей розвитку об’єкту управління, а також 

ключових чинників, що впливають на ці процеси. На цій основі розробляється, у тому числі, і 

комплекс заходів по удосконаленню економічного механізму управління фінансовим потенціалом. 

5. Система планування і прогнозування - це елемент системи забезпечення управління 

фінансовим потенціалом, що включає в себе, як уже зазначалося раніше, комплекс різних 

фінансових планів і прогнозів, які взаємодіють один з одним і мають на меті формування моделі 

кількісних параметрів процесів  формування (залучення) та використання фінансових ресурсів 

на коротко-,середньо- та довгостроковий часовий період. У процесі фінансового планування та 

прогнозування здійснюються [2]: 

- обґрунтований вибір ключових параметрів формування фінансових ресурсів для 

забезпечення виробничої та інноваційної діяльності підприємства; 

- розподіл їх між окремими напрямами використання, вибір джерел фінансування та 

оптимізація їх структури; 

- визначення конкретних фінансових завдань по окремих часових відрізках і закріплення їх за 

виконавцями. 

6. Моніторинг та контроль необхідні для своєчасного виявлення різних фінансових проблем і 

оперативного їх вирішення, попередження виникаючих загроз і ризиків, а випадку їх настання – 

локалізації їх наслідків з мінімальними економічними втратами. Крім того, вони є важливим 

елементом ефективної системи стимулювання діяльності як самого підприємства, так і його 

окремих структурних підрозділів. 

Застосування ефективних технологій управління дозволяє за допомогою використання засобів 

і методів забезпечити генерування чистих грошових потоків, за рахунок яких формуються власні 

фінансові ресурси; покращити умови їх залучення у господарський оборот із зовнішніх джерел; 

здійснити акумулювання й ефективний розподіл у фінансові ресурси за окремими видами 

діяльності і напрямками їх використання. На цій основі відбувається зростання і розвиток 

фінансового потенціалу, а також його ефективне використання. 
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УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ БАНКІВ УКРАЇНИ 
 

Сучасний стан розвитку банківської системи України свідчить про недостатні зусилля 

банків, які спрямовані на здійснення ефективного управління кредитними ризиками, 

внаслідок чого спостерігається значне збільшення непрацюючих кредитів. Без відповідного 

реагування така тенденція може призвести до ще більшої дестабілізації банківського сектора 

України. У зв'язку з цим існує необхідність вдосконалення системи управління кредитними 

ризиками банків. Формування дієвого механізму управління кредитними ризиками є 

необхідною умовою стабільного і ефективного функціонування будь-якого банку, а значить і 

всієї банківської системи. 

Для оцінки рівня управління кредитними ризиками банків використовуються різні 

індикатори рівня кредитного ризику банків:  

1. Співвідношення кредитного портфеля і вартості валового внутрішнього продукту. 

2. Питома вага кредитного портфелю в активах банків.  

3. Питома вага резервів на відшкодування можливих втрат за активними операціями в 

кредитному портфелі. 

4. Питома вага непрацюючих кредитів в кредитному портфелі банків. 

Індикатори кредитного ризику банків України в 2014-2018 роках представлені в табл. 1. 

Таблиця 1 

Індикатори кредитного ризику банків України в 2014-2018 рр. * 
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Співвідношення кредитного портфеля і 

вартості валового внутрішнього продукту 
0,617 0,644 0,536 0,439 0,357 0,315 

Частка кредитного портфелю в активах, % 71,3 81,8 82,6 82,1 80,8 85,2 

Частка резервів на відшкодування 

можливих втрат за активними операціями в 

кредитному портфелі, % 

13,1 17,8 29,2 44,9 46,7 49,1 

Частка недіюючих кредитів в кредитному 

портфелі, % 
16,2 23,2 34,8 38,3 54,8 54,4 

* складено автором [2] 

 

Частка кредитного портфелю банків України в активах, починаючи з 2015 р.,  

перевищує 80 % при загальноприйнятому безпечному рівні 65-70%, а відношення 

кредитного портфеля до ВВП досягало максимального рівня 61,7% на початок 2014 року. 

Протягом досліджуваного періоду спостерігається негативна тенденція зростання частки 

недіючих кредитів в кредитному портфелі банків України. 

Збільшення величини сформованих резервів свідчать про визнання банками можливих 

втрат за проблемними кредитами і показує, що ефективність управління кредитними 

рисками є низькою і недостатньою.  

Отже, розраховані індикатори кредитного ризику показали недостатній рівень 

управління кредитними ризиками в банках України. 
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Тому для вдосконалення управління кредитними ризиками в банках можна 

запропонувати: 

– розробку в Україні єдиних комплексних методів аналізу, оцінки ризиків кредитних 

операцій і стратегій управління ними. Оцінка ризику активних операцій повинна включати 

не лише комплексну оцінку окремо кожного позичальника, але і сукупного ризику 

кредитного портфеля, а саме його диверсифікації, рівня резервування, ефективності цінової 

політики. Лише таким чином можна визначити чіткіше величину ризику в цілому по банку і 

застосувати ефективніші методи управління ним; 

– забезпечення кредитних відділів банків фахівцями відповідного рівня кваліфікації, а 

також суворий контроль за роботою цих відділів; 

– розмежування функцій управлінців з оформлення і подальшого супроводу кредиту; 

– підготовку фахівців, які займатимуться аналізом і управлінням банківськими 

ризиками з обліком не лише накопиченого досвіду банків зарубіжних країн, але і 

менталітету українських громадян; 

– розробку і впровадження нових систем оцінки ризиків, що включають програмні 

комплекси отримання і обробки інформації всіх кредитних, локальних і бухгалтерських 

систем так, щоб вони відображали ринковий, кредитний і операційний ризик на рівні 

банківської системи в цілому; 

– використання сек’юритизації кредитів; 

– створення державного кредитного реєстру - Кредитного реєстру НБУ, що допоможе 

банкам перевіряти сумлінність потенційних клієнтів і понизити риски неповернення 

кредитів. 
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УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ: 

МЕТОДОЛОГІЯ ЗНИЖОК 

 

Мета статті полягає у визначенні важливості управлінні дебіторської заборгованості та 

розробці методу знижок та штрафів для зменшення дебіторської заборгованості на 

торгівельному підприємстві. 

Здійснюючи фінансово-господарську діяльність  підприємство відвантажує виготов-

лену продукцію покупцю та не завжди  отримує оплату одразу, тобто відбувається 

кредитування покупця. Таким чином, протягом періоду від моменту відвантаження 

продукції до моменту надходження платежу кошти підприємства знаходяться у вигляді 

дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість є одним з різновидів активів 

підприємства, який може бути реалізований, переданий, обміняний на майно, продукцію, 

результати виконання робіт або надання послуг. У залежності від розміру дебіторської 

заборгованості, термінів її погашення, а також від того, яка ймовірність непогашення  
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заборгованості, можна зробити висновок про стан оборотних коштів підприємства та 

тенденції його розвитку [6].  

Однак поточна дебіторська заборгованість також може бути вигідною для 

підприємства, тому що  збільшення товарообігу, в свою чергу призводить до зростання 

прибутку. Збільшення або зменшення розрахунків з дебіторами впливає на оборотність 

капіталу, вкладеного в оборотні активи та на фінансовий стан підприємства. Різке 

збільшення дебіторської заборгованості і її частки в оборотних активах може свідчити про 

необачну кредитну політику підприємства стосовно покупців або про збільшення обсягу 

продажів, або про неплатоспроможність і банкрутство частини покупців. Скорочення 

дебіторської заборгованості є позитивним, якщо це відбувається за рахунок скорочення 

періоду її погашення. Проте зменшення  дебіторської заборгованості у зв'язку зі зменшенням 

відвантаження продукції, свідчить про зниження ділової активності підприємства. Отже, 

зростання дебіторської заборгованості не завжди оцінюється негативно, а зниження – 

позитивно [7]. 

При цьому більшість підприємств стикається з досить типовими проблемами: немає 

достовірної інформації про терміни погашення зобов'язань компаніями-дебіторами;  не 

регламентована робота з простроченою дебіторською заборгованістю;  не проводиться 

оцінка кредитоспроможності покупців і ефективності комерційного кредитування;  функції 

збору грошових коштів, аналізу дебіторської заборгованості і ухвалення рішення про 

надання кредиту розподілені між різними підрозділами.  

Вирішенням цих проблем є розробка ефективних етапів управління дебіторською 

заборгованістю підприємства. Управління дебіторською заборгованістю – це певні заходи, 

що спрямовані на запобігання виникнення фінансових проблем, які є результатом наявності 

сумнівних боргів на підприємстві, через зменшення частки клієнтів, які відхиляються від 

сплати своїх зобов’язань [8]. 

Для ефективного управління дебіторською заборгованістю підприємство має 

здійснювати такі заходи:  

1. Здійснити попередню перевірку клієнтів щодо можливості своєчасного погашення 

ними заборгованості.  

2. Сформувати рейтинг кредитоспроможності клієнтів і відмовитися від подальшого 

співробітництва з клієнтами, які мають низький кредитний рейтинг. 

3. Визначити критерії надання кредиту, його граничний розмір, терміни відстрочки 

повернення боргу, розмір та порядок надання знижок, форму штрафних санкцій.  

4. Класифікувати дебіторську заборгованість за різними ознаками (за боржниками, 

термінам, підставами виникнення).  

5. Розробити план заходів щодо роботи з кожним клієнтом з визначенням термінів, 

відповідальних, оцінки затрат, а також одержаного ефекту.  

6. Організувати ведення реєстру дебіторської заборгованості та виокремити 

прострочену дебіторську заборгованість.  

7. Провести реальну оцінку вартості і швидкості обороту дебіторської заборгованості.  

8. Встановити зв'язок системи мотивації персоналу з розміром дебіторської 

заборгованості, а також розробити та затвердити положення про мотивацію по досягнутих 

результатах.  

9. Внести інформацію щодо запланованих сум погашення дебіторської заборгованості 

до фінансового плану підприємства і здійснити контроль над виконанням.  

10. За можливості запроваджувати інші сучасні методи управління дебіторською 

заборгованістю, такі як факторинг, страхування фінансових ризиків, використання оплати 

векселями.  

11. Запроваджувати політику надання знижок за швидку оплату продукції. Негайне 

погашення дебіторської заборгованості скоротить суму заборгованості дебіторів [9]. 
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Розробку етапів управління дебіторською заборгованістю необхідно розпочати з її 

планування, визначення цілей та завдань, які можна розділити на два основних напрямки:  

1. Кредитна політика, яка базується на використанні дебіторської заборгованості як 

інструменту збільшення об’ємів продажу. 

2.  Комплекс заходів для зниження рівня ризику виникнення простроченої чи 

безнадійної заборгованості. Після планування можна розпочати розробку управління 

дебіторською заборгованістю за етапами, що наведені на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Етапи управління дебіторською заборгованістю на підприємстві 
 

Під час розробки управління необхідно звернути особливу увагу на формування та 

удосконалення кредитної політики підприємства, адже саме на базі кредитної політики будуть 

ухвалюватись рішення щодо надання кредитів та особливих умов покупцям. Зазвичай саме тут 

підприємство обирає тип кредитної політики, який буде діяти стосовно покупця, розробляє 

заходи або використовує існуючі методики рефінансування.  Тому тут пропонуємо як метод 

рефінансування використати метод знижок та штрафів.  

Знижки за оплату в термін широко поширені закордоном, переважно в системі загальних 

принципів бухгалтерського обліку Сполучених Штатів Америки, існують два методи 

відображення таких знижок в бухгалтерському обліку:  

1. Валовий метод – найбільш широко використовується на практиці. Суть цього 

методу полягає в тому, що сума продаж та дебіторська заборгованість записується на 

загальну валову, без знижки, суму виставленого рахунку. Знижки відображаються лише тоді, 

коли здійснюється оплата протягом періоду дії знижки.  

2. Чистий метод – при використанні цього методу знижка, не отримана покупцем, 

трактується як «штраф», який він повинен сплатити за придбання товару в кредит, а не за 

готівковий розрахунок, пізніше періоду дії знижки [10]. 

В Україні підприємство дає більше привілей покупцю під час продаж товару, тому такі 

методи майже не використовуються. Тому пропонується більш лояльний метод знижок.  
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Знижки, що надаються покупцям і замовникам, можна поділити на дві групи: 

I група. Торгові знижки. Це відсоткові знижки від базової ціни. 

II група. Знижка за оплату в термін, тобто знижка в залежності від терміну оплати. Ці знижки 

пропонуються з метою спонукати покупця оплатити рахунок до закінчення обумовленого терміну 

платежу.  

Наприклад при передоплаті за товар знижка 8%,  при оплаті по факту – 5%, при оплаті в 

п’ятиденний термін після оплати – 3%, при оплаті до закінчення зазначеного терміну знижка не 

надається.  

Впровадження методології знижок дає підприємству такі переваги: 

  є способом регулювання дебіторської заборгованості; 

  це інструмент збільшення обсягу продажів і в кінцевому рахунку прибутку, іноді 

потенційно; 

  знижка сприяє збільшенню припливу грошових коштів в окремих випадках і при 

незадовільному фінансовому стані; 

  вона виконує роль психологічного фактора, так як заохочення (у формі знижки) завжди 

краще, ніж покарання (штраф та ін). Краще більш ранню оплату за допомогою знижок, як правило, 

заохочувати, ніж штрафувати за прострочену оплату; 

  швидка оплата зі знижкою в умовах інфляції дозволяє вкладати гроші в прибутковий бізнес 

і не допускає зменшення вартості неодержаних грошей; 

  знижка і швидка оплата не вимагають від підприємства додаткових оборотних коштів, як 

при відстроченні платежу. 

Управління дебіторською заборгованістю є складним, багатогранним процесом який потребує 

постійного вдосконалення та адаптування до сучасних умов ринкової економіки. Тому важливим є 

правильний підхід до його аналізу. У статті пропонується реалізація управління в п’ять етапів – усі 

вони однаково важливі і не можна ними нехтувати чи пропускати. Особливу увагу потрібно 

приділити другому етапу, а саме розробці кредитної політики, адже тут підприємство вирішує 

основні методи дій стосовно покупця.  

Запропонований метод знижок є ефективним та перспективним підходом до мінімізації 

дебіторської заборгованості підприємства та збільшення його доходів. Пропозиція знижок 

призводить до розширення продажів і більш високого загального прибутку.  Проте підприємство 

повинно наперед розраховувати чи є це економічно вигідним. Також є важливим дотримання 

кожного етапу управління, адже саме системний підхід є ефективним. Ефективне управління 

заборгованістю дасть змогу реально охарактеризувати фінансове становище і приймати важливі 

стратегічні рішення щодо стабілізації стану на ринку та зниження витрат. 
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ОЦЕНКА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКОВ УКРАИНЫ 

 

Кредитные операции банков являются приоритетным направлением их деятельности, 

основным источником их доходов. Поэтому от успешного проведения кредитных операций 

зависит рентабельность как отдельного банка, так и банковской системы в целом. Поэтому 

главным заданием, которое сегодня стоит перед менеджментом банков, является 

эффективное управление кредитным портфелем. Только эффективное управление 

кредитным портфелем обеспечивает финансовую устойчивость, ликвидность и надежность 

банков. Важно систематически осуществлять оценку кредитного портфеля банков Украины, 

которая позволяет принимать соответствующие управленческие решения для повышения 

качества кредитного портфеля. 

Кредитный портфель - это совокупность всех кредитов, предоставленных банком с 

целью получения прибыли. В структуре баланса банка кредитный портфель рассматривается 

как составляющая активов банка, которая характеризуется показателями доходности и 

уровем риска [1]. Основные относительные показатели качества кредитного портфеля 

банков Украины за 2014-2018 гг. и 3 квартала 2019 года представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Основные относительные показатели качества кредитного портфеля банков Украины* 

Показатели 
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Удельный вес кредитного портфеля в 

активах, % 
71,3 81,8 82,6 82,1 80,8 85,2 78,5 

Удельный вес неработающих кредитов 

в кредитном портфеле банков, % 
16,2 23,2 34,8 38,3 54,8 54,4 51,1 

Коэффициент обеспеченности потерь 

за счет сформированных резервов по 

кредитным операциям 

13,1 17,8 29,2 44,9 46,7 49,1 47,8 

Соотношение собственного капитала и 

кредитного портфеля,% 
20,4 13,7 9,7 11,9 14,7 12,6 17,4 
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Высокий удельный вес кредитов в активах банков в течение 2015-2018 гг. и 3 кв. 2019г. 

(более 75%) свидетельствует о том, что банки Украины осуществляют агрессивную кредитную 

политику. Такая политика характеризуется высокими кредитными рисками, что и 

подтверждается тенденцией роста удельного веса неработающих кредитов в кредитном 

портфеле банков Украины, так и увеличением резервов по кредитным операциям в 2014-2018 гг. 

Показатель соотношения собственного капитала и кредитного портфеля банков не имеет 

однозначной тенденции. Так в 2014-2015 гг. и в 2018 году этот показатель снизился, что 

оценивается негативно и свидетельствует о снижении обеспечения кредитного портфеля банков 

Украины собственным капиталом. Это связано с тем, что объем собственного капитала банков в 

эти периоды уменьшался, а кредитный портфель увеличивался. 

Далее оценим эффективность управления кредитным портфелем банков Украины, 

рассчитав общий коэффициент эффективности управления кредитным портфелем банков 

Украины в 2008-2018 гг. и за 3 квартала 2019 года.  

Коэффициент эффективности управления кредитным портфелем показывает величину 

дополнительных сверх уровня доходности безрискового кредитного портфеля доходов, которые 

получили банки в расчете на единицу взятого ними кредитного риска. Более качественным 

считается тот кредитный портфель, который соответствует более высокому значению 

коэффициента эффективности управления им. Расчеты показали, что начиная с 2014 года 

коэффициент эффективности управления кредитным портфелем имеет отрицательное значение, 

то есть доходность кредитного портфеля в эти периоды была ниже, чем ставка 

рефинансирования НБУ. 

Таким образом, проведенный анализ кредитной деятельности банков Украины показал, 

что управление кредитным портфелем банков Украины не было одинаково успешным в течение 

исследуемого периода. Качество кредитного портфеля с точки зрения эффективности 

управления кредитным портфелем банков Украины, начиная с 2014 года, является низким. Это 

привело к снижению финансовой устойчивости всего банковского сектора Украины. Объемы 

неработающих кредитов остаются достаточно высокими, а значительная часть свободных 

ресурсов аккумулируется в виде резервов на покрытие потерь по кредитным операциям.  

Таким образом, задачи повышения качества и эффективности управления кредитным 

портфелем остаются приоритетными для обеспечения стабильного и успешного 

функционирования как отдельных банков, так и всей банковской системы Украины. 
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ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ, ШЛЯХИ 

ПІДВИЩЕННЯ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ 

 

В даний час необхідність оцінки економічного та фінансового стану і визначення 

конкурентоспроможності банку є актуальною проблемою. Загальна соціально-економічна і 

політична обстановка в Україні призвела до крайньої нестійкості фінансового ринку, що  
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породило все зростаюче число банкрутств банків. В умовах економічного спаду комерційні 

банки працюють в області підвищеного ризику., про що свідчать найпоширеніші причини 

банкрутства банків: зростання банківських витрат; перевищення пропозиції над попитом; 

неякісний аналіз інформації про ситуацію на фінансовому ринку і клієнтах банку. 

Ситуація на ринку ускладнюється тим, що нездатність комерційних банків здійснювати 

платежі, видавати довгострокові кредити для розвитку реального капіталу неминуче 

відбивається на платоспроможності підприємств реального сектору економіки і провокує 

подальший спад виробництва. Кризова ситуація ускладнюється інформаційною неповнотою, 

будь-яка фінансова інформація вимагає повторної перевірки. 

У цих умовах проблема виявлення реального економічного та фінансового стану 

комерційних банків стає особливо актуальною. 

Банківська система України складається з двох рівнів: на першому Національний банк 

України, на другому – комерційні банки, які являють собою багатофункціональні фінансові 

інституції, що здійснюють широкий спектр банківських послуг та визначальною метою 

діяльності яких є отримання позитивного фінансового результату у вигляді прибутку за 

умови його стабільного становища і тривалого функціонування на ринку.   

Комерційні банки відіграють роль стержня, базової ланки банківської системи, за 

допомогою яких розвивається економіко-політична могутність держави. 

Сучасний стан банківської справи в Україні, в тому числі його організація в системі 

комерційних банків, багато в чому визначається  макроекономічної і соціально-політичною 

ситуацією, що склалася в країні. Значно підвищує ризик банківських операцій наростання 

обвальних явищ в економіці на тлі кризи владних структур, інфляції, невчасних платежів. 

Виділяють наступні основні принципи діяльності комерційних банків: 

- принцип роботи в межах ресурсів. Комерційний банк повинен забезпечувати не 

тільки кількісну відповідність між своїми ресурсами і кредитними вкладами, але і 

добиватися відповідності характеру банківських активів специфіці мобілізованих їм 

ресурсів; 

- принцип економічної самостійності, що має на увазі і економічну відповідальність 

банку за результати своєї діяльності. Економічна самостійність передбачає свободу 

розпорядження власними засобами банку і залученими ресурсами, вибір клієнтів і 

вкладників, розпорядження доходами банку; 

- принцип, відповідно до якого взаємовідносини комерційного банку із своїми 

клієнтами будуються як звичайні ринкові відносини. Комерційний банк виходить 

насамперед з ринкових критерій прибутковості, ризику і ліквідності; 

- принцип регулювання діяльності комерційного банку. 

Однією з важливих функцій комерційного банку є посередництво в кредиті, що вони 

здійснюють шляхом перерозподілу коштів, що тимчасово вивільняються в процесі 

кругообігу фондів підприємств і грошових доходів приватних осіб. Особливість 

посередницької функції комерційних банків полягає в тому, що головним критерієм 

перерозподілу ресурсів виступає прибутковість їх використання позичальником. 

Друга найважливіша функція комерційних банків - стимулювання накопичень в 

економіці. Комерційні банки, виступаючи на фінансовому ринку з попитом на кредитні 

ресурси, повинні не тільки максимально мобілізувати наявні в економіці заощадження, але і 

формувати досить ефективні стимули до накопичення коштів.  

Третя функція банків - посередництво в платежах між окремими самостійними 

суб'єктами. Банки мають право виступати як інвестиційні інститути, які можуть здійснювати 

діяльність на ринку цінних паперів як посередника; інвестиційного консультанта; 

інвестиційної компанії й інвестиційного фонду.  

Фінансовий аналіз діяльності комерційного банку є одним з основних етапів оцінки 

банківського бізнесу і може бути розглянуто в якості рівня ліквідності.  
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Ліквідність банку  - здатність банку забезпечити своєчасне і повне виконання своїх 

зобов'язань. 

Управління ліквідністю банку направлено на запобігання та усунення як нестачі, так і 

надлишку ліквідності. Недостатня ліквідність може призвести до неплатоспроможності 

банку, а надмірна може несприятливо вплинути на його прибутковість. 

Як підсумків усього вищевикладеного необхідно надати рекомендації, які сприятимуть 

підвищенню ліквідності і платоспроможності банку. 

Банку необхідно оцінювати ліквідність балансу шляхом розрахунку коефіцієнтів 

ліквідності. У процесі аналізу балансу на ліквідність можуть бути виявлені відхилення убік 

як зниження мінімально допустимих значень, так і їхнього істотного перевищення. У 

першому випадку комерційним банкам потрібно в місячний термін привести показники 

ліквідності у відповідність із нормативними значеннями. Це можливо за рахунок скорочення 

насамперед міжбанківських кредитів, кредиторської заборгованості та інших видів 

залучених ресурсів, а також за рахунок збільшення власних коштів банку. Однак слід мати 

на увазі, що залучення додаткового капіталу у формі випуску нових акцій викликає 

скорочення дивідендів і несхвалення пайовиків. 

З іншого боку, для комерційного банку, як і будь-якого іншого підприємства, 

загальною основою ліквідності виступає забезпечення прибутковості виконуваних операцій. 

Таким чином, якщо фактичне значення основного нормативного коефіцієнта ліквідності 

виявляється набагато більше, чим установлене мінімально допустиме, то діяльність такого 

банку буде негативно оцінюватися, із погляду невикористаних можливостей, для одержання 

прибутку. У зв'язку з цим слід зауважити, що аналіз ліквідності балансу повинний 

проводитися одночасно з аналізом прибутковості банку. Досвід роботи комерційних банків 

показує, що банки одержують більше прибутку, коли функціонують на межі мінімально 

допустимих значень нормативів ліквідності, тобто повністю використовують надані їм права 

по залученню коштів у якості кредитних ресурсів. 

Максимальна ліквідність досягається при максимізації залишків у касах і на 

кореспондентських рахунках по відношенню до інших активів. Але саме в цьому випадку 

прибуток банку мінімальний. Максимізація прибутку потребує не збереження коштів, а їх 

використання для видачі позичок і здійснення інвестицій. Оскільки для цього необхідно 

звести касову готівку і залишки на кореспондентських рахунках до мінімуму, то 

максимізація прибутку ставить під загрозу безперебійність виконання банком своїх 

зобов'язань. 

Отже, суть банківського управління ліквідністю складається в гнучкому сполученні 

протилежних вимог ліквідності і прибутковості. Цільова функція управління ліквідністю 

комерційним банком полягає в максимізації прибутку при обов'язковому дотриманні 

встановлюваних і обумовлених НБУ. 

 Банк повинен визначати потребу в ліквідних коштах хоча б на короткострокову 

перспективу. Прогнозування цієї потреби може здійснюватися двома методами. Один з них 

передбачає аналіз потреб у кредиті й очікуваному рівні внесків кожного з головних клієнтів, 

а інший - прогнозування обсягу позичок і внесків. Обидва розглянутих методи мають 

недолік: вони спираються на середній, а не граничний рівень ліквідності. Це може бути 

достатнім для оцінки ліквідності банківської системи в цілому, але воно не підкаже 

керівництву банку, яка повинна бути його касова готівка на наступному тижні, щоб покрити 

вилучення вкладів і заявки на кредит. Тільки аналіз рахунків окремих клієнтів банку 

дозволяє визначити потреби в готівці на даний момент. 

У вирішенні цього завдання допоможе також попереднє вивчення господарських і 

фінансових умов на місцевому ринку, специфіки клієнтури, можливостей виходу на нові 

ринки, а також перспективи розвитку банківських послуг, у тому числі, відкриття нових 

видів рахунків, , лізингу. 
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Виходячи з прогнозованої величини необхідних ліквідних коштів банку потрібно 

сформувати ліквідний резерв для виконання непередбачених зобов'язань, поява яких може 

бути викликано зміною стану грошового ринку, фінансового положення клієнта або банку 

партнера. 

Підтримка ліквідності на необхідному рівні здійснюється за допомогою проведення 

визначеної політики банку в області пасивних і активних операцій, вироблюваної з 

урахуванням конкретних умов грошового ринку й особливостей виконуваних операцій. 

Тобто банк повинен розробити грамотну політику управління активними і пасивними 

операціями. 

При цьому в управлінні активами банку слід звернути увагу на наступні моменти: 

1. Управління готівкою повинно бути більш ефективним, тобто необхідно планувати 

притоки і відтоки готівки і розробити графіки платежів. 

2. Терміни, на які банк розміщає кошти, повинні відповідати термінам притягнутих 

ресурсів. Неприпустимо перевищення грошових коштів на рахунках активу над коштами на 

рахунках пасиву. 

3. Акцентувати увагу на підвищенні рентабельності роботи в цілому і на прибутковості 

окремих операцій зокрема. 

4. Застосовувати методи аналізу групи розрахункових рахунків клієнтів і інтенсивності 

платіжного обороту по кореспондентському рахунку банку. Результати такого аналізу є 

основою для аргументованого перегрупування активів балансу банку. 

5. Змінити структуру активів, тобто збільшити частку ліквідних активів за рахунок 

достатнього погашення кредитів, розчищення балансу шляхом виділення на самостійний 

баланс окремих видів діяльності, збільшення власних коштів, одержання позик в інших 

банків. 

6. Працювати над зниженням ризику операцій. При цьому необхідно пам'ятати, що 

термінові заходи, що починаються кредитними інститутами для підтримки своєї ліквідності і 

платоспроможності, як правило, пов'язані з ростом витрат банку і скороченням їхнього 

прибутку.  

Управління ризиками незбалансованості балансу і неплатоспроможності банку знижує 

можливі збитки банків, створює міцну основу для їх діяльності в майбутньому. Система 

управління ризиками незбалансованості балансу і неплатоспроможності банку орієнтується 

на вимоги національного Банку України про дотримання комерційними банками 

встановлених норм ліквідності і платоспроможності. Для розпізнавання ризиків 

незбалансованості ліквідності балансу і неплатоспроможності комерційного банку потрібне 

створення спеціальної системи щоденного контролю за рівнем показників ліквідності, 

аналізу факторів, що впливають на їх зміну. Для цього доцільно створення бази даних, що 

дозволяє оперативно отримувати всю необхідну інформацію для здійснення аналітичної 

роботи, на основі якої буде формуватися політика банку. 

В управлінні пасивами банку можна порекомендувати: 

1. Застосовувати метод аналізу розміщення пасивів по їх термінах, що дозволяє 

управляти зобов'язаннями банку, прогнозувати і змінювати їхню структуру в залежності від 

рівня коефіцієнтів ліквідності, проводити зважену політику в області акумуляції ресурсів, 

впливати на платоспроможність. 

2. Розробити політику управління капіталом, фондами спеціального призначення і 

резервами. 

3. Стежити за співвідношенням власного капіталу до притягнутого. 

4. Проаналізувати депозитну базу банку:  

- звернути увагу на структуру депозитів; 

- визначити стратегію підтримки стійкості депозитів;  
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- враховуються не тільки стабільність, але і джерело депозитів, тобто депозити 

фізичних осіб більш надійні, ніж депозити юридичних осіб, в силу розходжень у розмірах 

внесків. 

- привести у відповідність облік кредитних ресурсів; 

- оцінювати надійність депозитів і позик, отриманих від інших кредитних установ. 

- скоротити зобов'язання до запитання за допомогою перегрупування пасивів за їх 

термінами. 

В цілому ж, для розпізнавання ризиків незбалансованості ліквідності балансу і 

неплатоспроможності комерційного банку потрібне створення спеціальної системи 

щоденного контролю за рівнем показників, аналізу факторів, що впливають на їх зміну. Для 

цього доцільно створення бази даних, що дозволяє оперативно отримувати всю необхідну 

інформацію для здійснення аналітичної роботи, на основі якої буде формуватися політика 

банку. На основі бази даних банком щодня повинні розкриватися значення показників 

платоспроможності і ліквідності і проводитися аналіз перспектив розвитку операцій банку з 

урахуванням нормальної платоспроможності та ліквідності.  

Банківська система - одна з найважливіших структур ринкової економіки, що 

концентрує основну масу кредитних і фінансових операцій, від ефективності та 

безперебійності функціонування якої залежать не тільки своєчасне отримання коштів 

окремими господарськими одиницями, а й темпи економічного розвитку країни в цілому. 

Основною складовою низової ланки банківської системи є комерційні банки, що займаються 

практично всіма видами кредитних, розрахункових і фінансових операцій, пов'язаних з 

обслуговуванням господарської діяльності своїх клієнтів. 

Проведена робота дає можливість зробити такі висновки, фінансовий аналіз є 

структурованим відображенням фінансового стану та фінансових результатів діяльності 

банку. Метою загального призначення є надання інформації про фінансовий стан, результати 

діяльності та грошові потоки суб’єкта господарювання.  

Запропоновано рекомендації щодо підвищення ліквідності та платоспроможності 

банку. Це дозволяє отримати взаємозв'язок між вирішенням питань по розміщенню коштів, 

залученню ресурсів, збільшенню власних коштів банку, розширенню участі банку в інших 

підприємствах і банках, по пошуку джерел додаткових прибутків і розвитку нових операцій 

комерційного банку з вимогами дотримання його ліквідності і платоспроможності. 

Розглянутий аналіз дає можливість передбачити різні зміни рівня ліквідності і 

платоспроможності комерційного банку і своєчасно вжити необхідних заходів щодо їх 

стабілізації. 

Рекомендації, спрямовані на підтримку і поліпшення загального економічного та 

фінансового добробуту банків, можна звести до наступних: 

- контроль діяльності усіх відділів банку, відповідальних за використання і залучення 

коштів, і координування діяльності із роботою цих відділів.; 

- менеджери по управлінню ліквідністю повинні передбачати коли найбільше великі 

вкладники і користувачі кредитів банку планують зняти кошти з рахунку або збільшити 

внески. Це дозволяє керуючим планувати свої дії у випадку виникнення дефіциту або 

надлишку ліквідних коштів; 

- потреби банку в ліквідних коштах і рішення щодо їх розміщення повинні постійно 

аналізуватися з метою запобігання і надлишку, і дефіциту ліквідних коштів.; 

- збільшити частку вкладень в цінні папери, в розміщення залучених коштів; 

- поліпшити організаційну структуру банку і підвищити якість менеджменту. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ 

 

Розвиток світової економіки свідчить про те, що одним із пріоритетних напрямків 

державної інноваційної політики є індустрія венчурного капіталу та прямого інвестування. Для 

ефективної роботи економіки України необхідно підвищити конкурентоспроможність 

вітчизняної промисловості та активізувати інноваційну діяльність. Причинами, які зумовлюють 

необхідність інвестицій, є поновлення матеріально-технічної бази, нарощування обсягів 

виробництва, освоєння нових видів діяльності. 

У розвинених країнах Європи венчурні фонди інвестують в ризикові проекти, пов’язані з 

інноваційною діяльністю, адже дана сфера є найбільш прибутковою. Для порівняння візьмемо 

інвестиції в привілейовані акції, дохід складає 5-10% річних, а фінансування інноваційних 

стартапів в разі успіху через 2-3 роки матиме прибутковість 30-40% через два-три роки [1]. 

Проте в Україні існують негаразди в напрямку діяльності венчурних фондів саме в сфері 

інноваційного розвитку.  

Головним нормативно-правовим документом, що регулює діяльність венчурних фондів є 

Закон України «Про інститути спільного інвестування», прийнятий влітку 2012 року. Цей закон 

спрямований на забезпечення залучення та ефективного розміщення фінансових ресурсів 

інвесторів і визначає правові та організаційні основи створення, діяльності, припинення 

суб’єктів спільного інвестування, особливості управління активами зазначених суб’єктів, 

встановлює вимоги до складу, структури та зберігання таких активів, особливості емісії, обігу, 

обліку та викупу цінних паперів інститутів спільного інвестування, а також порядок розкриття 

інформації про їх діяльність [2]. В.В. Онищенко вважає, що метою державного регулювання 

венчурних інвестицій є створення сприятливих умов для розвитку венчурних інвестицій, захист 

інтересів учасників ходу венчурного інвестування та створення систематичності фінансового 

забезпечення венчурних вкладень [3]. 
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В Україні венчурні фонди є специфічними інститутами спільного інвестування. Це, 

зокрема, недиверсифіковані інститути спільного інвестування закритого типу, котрі 

здійснюють виключно приватне розміщення цінних паперів власного випуску. Головна 

особливість венчурного фінансування полягає у тому, що створювані невеликі фірми мають 

доступ до фінансових ресурсів, а також можливість консультацій з питань виробництва, 

фінансів, управління персоналом, чим забезпечуються гнучкість в управлінні та швидкість 

прийняття рішень. Інвестори традиційно орієнтуються на малі та середні підприємства, 

віддаючи перевагу приватним компаніям і спільним підприємствам. Пріоритетними для 

венчурного капіталу є галузі, продукція яких має значний внутрішній ринок збуту, та ті, що 

не залежать від імпорту. Безумовною перевагою є здатність забезпечувати високі темпи 

нарощування інвестицій незалежно від обсягів накопичень в економіці за відсутності 

розвинутої ринкової інфраструктури, що обслуговує інвестиційні процеси. 

Проблеми розвитку діяльності венчурних фондів в Україні досліджені в працях таких 

авторів як Ю.Атаманова, Л. Антонюк, А. Веремієнко, В. Завацької, О. Глінчук, А. 

Данькевич, Б., Е. Жнакіна, М. Змієнко, І. Кичко, М. Коніна, І. Кочешкова, Л. Першко, О. 

Стариченко, О. Шевченко, Т. Шедякова. 

У працях зазначених вчених розкрито теоретико-економічну сутність венчурних 

фондів, венчурного капіталу, виявлено проблеми венчурного інвестування. На думку 

дослідників, венчурні фонди є невід’ємною частиною інноваційної структури, головне 

призначення якої полягає в підтримці, наданні допомоги, полегшенні, а також ресурсному й 

організаційному забезпечені інноваційного процесу [4]. 

В Україні спостерігається погіршення ситуації в  розвитку науки. Від колишнього 

СРСР Україна отримала потужний науково-дослідницький сектор, який сьогодні вже не 

відповідає сучасним потребам країни. Наявним є недофінансування й деградація основних 

наукових шкіл, очевидна втрата зв'язку дослідницького сектора з реальними потребами 

економіки та виробництва.  

На сьогоднішній день в нашій країні існує гостра необхідність  фахівців у сфері 

венчурного менеджменту, які володіють технологіями виявлення та оцінки інноваційних 

проектів та вміють забезпечити стабільне фінансування в період ранньої стадії розвитку 

проектів,  сприяти проведенню науково - технічної, маркетингової та інвестиційної 

експертиз, виявляти ризики, знаходити під кожний перспективний проект відповідних 

інвесторів.  

Незважаючи на зазначені негативні моменти, в Україні є підстави сподіватися на успіх. 

Тому щоб забезпечити ефективне використання науково-технологічного й інтелектуального 

потенціалу України шляхом розвитку венчурного підприємництва й стимулювання 

виробництва високотехнологічної, конкурентоспроможної та якісної продукції, враховуючи 

зарубіжний досвід, першочергово необхідно вжити такі заходи: 

- здійснення постійної державної підтримки венчурного підприємництва; 

- запровадження нових та більш гнучких схем податкового стимулювання інноваційної 

діяльності; 

- врегулювання системи захисту інтелектуальної власності українських дослідників та 

підприємців, у тому числі шляхом державної підтримки міжнародних патентів з найбільш 

перспективних розробок та впровадження ефективнішого захисту наукової інтелектуальної 

власності від порушень; 

- запровадження фінансових стимулів для інвестування до венчурних фондів, малих і 

середніх інноваційних підприємств; 

- створення необхідних умов для розвитку неформального венчурного фінансування, 

вкрай важливого на ранніх стадіях розвитку фірм; 

- розвиток венчурної та інноваційної інфраструктури, важливим елементами якої є 

технопарки, бізнес-інкубатори, центри трансферту технологій та, звичайно, венчурні фонди;  
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- проведення інноваційних конкурсів, експертних рад, венчурних ярмарків 

національного та регіонального рівня. 
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ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

У статті розглядаються сильні та слабкі сторони, можливості й загрози, та шляхи 

розвитку Миколаївської області.  

До сильних сторін Миколаївської області можна віднести такі:  

1. Місто Миколаїв має унікальне географічне розташування на перетині водних шляхів 

та у межах одного з європейських автомобільних транспортних коридорів, володіє низкою 

потенційно привабливих для бізнесу об’єктів.  

2. Розвинені транспортна інфраструктура та морегосподарський комплекс. 

3. Підтримка місцевими органами влади діяльності щодо розвитку інвестиційної 

діяльності та поліпшення інвестиційного клімату.  

4. Високий рівень наукового потенціалу, технічних та інтелектуальних надбань.  

5. Наявність інвестиційних паспортів міст і районів області як інвестиційних планів 

розвитку територій.  

6. Збережена частина кваліфікованих кадрів (наявність проектноконструкторської бази, 

підготовка спеціалістів у вищих закладах освіти). 

7. Діють Програма охорони довкілля Миколаївської області на 2018–2020 рр. [7].  

8. Свобода ведення підприємницької діяльності, активність приватного сектора, бажання 

займатися приватною справою, розробка нових механізмів підтримки малого бізнесу.  

9. Наявність матеріальної бази для різних галузей промисловості, сировинних ресурсів 

для будівельної промисловості [1].  

Слабкими сторонами регіону є: 

1. Відсутність дієвих преференцій для базової галузі економіки області – 

суднобудування.  

2. Неврегульованість законодавчих норм щодо механізму реалізації інвестиційних 

проектів на принципах державно-приватного партнерства.  

3. Необхідність прийняття Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу 

України та інших законодавчих актів України” в частині забезпечення державної підтримки 

суднобудівних підприємств.  

4. Відсутність державних галузевих програм, які стосуються питань продовольчої 

безпеки, зокрема розвитку овочівництва.  

5. Нерозвинена система зрошування земель, що стримує залучення інвестицій у 

сільськогосподарську галузь у кліматичних умовах півдня України.  

6. Необхідність внесення змін до Податкового кодексу України в частині оподаткування 

підприємств суднобудівної галузі.  

7. Недостатній розвиток інфраструктури малого підприємництва, недостатня кількість 

інвестицій, дешевих кредитних ресурсів.  

8. Втрата ринків збуту, низька конкурентоздатність, висока матеріало-, енергоємність 

продукції.  
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9. Відсутність обігових коштів, незадовільний матеріальний стан підприємств.  

10. Нестача кваліфікованих кадрів, зокрема висококваліфікованих робітників.  

11. Нераціональне використання природних ресурсів, у тому числі надр.  

12. Низька забезпеченість землевпорядною документацією (орієнтовно – 40 %) [4].  

До можливостей Миколаївської області можна віднести такі:  

1. Запозичення міжнародного й вітчизняного досвіду стратегічного планування 

регіонального розвитку в регіоні.  

2. Нарощування транзитного потенціалу області, сприяння розвиткові національних і 

міжнародних транспортних коридорів, що з’єднуватимуть країни Південної Європи з 

Туреччиною, Середньою Азією та Закавказзям.  

3. Формування позитивного міжнародного іміджу області шляхом проведення 

системної інформаційної діяльності з використанням різноманітних засобів комунікацій і 

відповідних заходів.  

4. Створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій в економіку 

області, спрямованих на модернізацію промислового виробництва, розвиток перспективних 

секторів економіки, що спроможні надати потужний імпульс економічному зростанню, 

створенню нових конкурентних продуктів і технологій; сприяння надходженню в область 

довгострокових (стратегічних) іноземних інвестицій. 

 5. Державна підтримка через особливі умови податкового та митного режимів, що 

дасть можливість збільшити конкурентоспроможність вітчизняних суднобудівних 

заводів[5].  

6. Послідовна підтримка підприємництва з боку місцевих органів влади, що сприятиме 

зміцненню життєздатності цього регіону, підвищенню його частки у валовому 

національному продукті, а також надання цільових субсидій, прямих і гарантованих позик, 

дотацій, податкових пільг і кредитів, амортизаційних пільг тощо.  

7. Сприяння розвитку галузі овочівництва спрямувати на підтримку та збільшення 

виробництва овочевої продукції, переробної галузі, наповнення регіонального ринку цим 

видом сільськогосподарської продукції, розвиток ринкової інфраструктури, забезпечення 

норм споживання овочів населення області, стабілізацію цінової ситуації на ринку овочевої 

продукції.  

8. Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих 

показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, необхідних для виробництва 

житловокомунальних послуг, у тому числі створення дієвого та прозорого механізму 

стимулювання використання альтернативних джерел енергії та видів палива [3].  

Загрозами для регіону є:  

1. Посилення централізації у прийнятті ключових управлінських рішень у сфері 

регіональної політики.  

2. Необхідність сплати ПДВ і мита при ввезенні нового обладнання. Транзитний 

потенціал області може не розвинутися, адже збільшення цін на товари й обладнання значно 

скоротить попит на них. 

3. Відносно низька врожайність овочевої продукції через відсутність гіпсування на 

зрошуваних землях, 60 % яких поливаються високо-мінералізованою водою з р. Інгулець, що 

призводить до засолювання ґрунтів; висока вартість робіт із гіпсування ґрунтів.  

4. Недостатня платоспроможність населення для оплати навчання, щоб досягти 

належного культурно-освітнього рівня розвитку регіону, що відповідає вимогам суспільства.  

5. Наявність на території області об’єктів підвищеної небезпеки: магістрального 

аміакопроводу “Тольятті – Одеса” довжиною 166 км.  

6. Наявність на території регіону непридатних для подальшого використання та 

зберігання боєприпасів і вибухових речовин в акваторії Чорного моря, поблизу Кінбурнської 

коси в Очаківському районі. 
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7. Значний знос теплогенеруючого обладнання та теплових мереж комунальної 

теплоенергетики, велика залежність від споживання імпортованого природного газу.  

8. Забруднення атмосферного повітря у місцях розташування ТОВ “Миколаївський 

глиноземний завод”, ПАТ “Югцемент”.  

Ґрунтуючись на проведеному аналізі, головними проблемами соціально-економічного 

розвитку Миколаївської області визнано: структурні зміни природного потенціалу й умов 

життя внаслідок регіональних негативних кліматичних змін, що відбуваються; незначна 

кількість інноваційно-активних високотехнологічних виробництв; зниження обсягів 

виробництва, переробки сільськогосподарської продукції та випуску продуктів харчування; 

недостатній розвиток транспортного комплексу та використання транзитного потенціалу;  

незадовільний стан автотранспортної інфраструктури; недостатньо ефективне використання 

рекреаційно-туристичного потенціалу регіону; значне накопичення відходів у регіоні; низька 

якість питної води; низька якість житлово-комунальних послуг і неефективна система 

житлово-комунального господарства; незадовільна демографічна ситуація та стан здоров’я 

населення; недостатність сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу. 

Для розв`язання означених проблем необхідно реалізувати такі стратегічні цілі:  

створити комплексну централізовану систему інформаційної підтримки бізнесу й ефективну 

мережу навчання, консультування та консалтингу, тобто єдиний бізнес-центр спільно з 

іншими подібними навчальними та тренінговими структурами;  підвищити якість послуг, що 

надаються міською владою Миколаєва [2]; створити систему представництва та захисту прав 

підприємців (створення мереж і асоціацій, які захищатимуть інтереси підприємців, 

підтримуватимуть взаємне співробітництво та допомагатимуть формуванню в області 

сприятливого бізнес-клімату для захисту прав підприємців і представлення їх інтересів);  

розвинути соціальне партнерство та соціальну відповідальність бізнесу; забезпечити 

створення системи фінансової підтримки; забезпечити створення системи податкової 

політики [6]. 

Отже, як бачимо, область має високий науково-інтелектуальний кадровий потенціал. 

Аналіз показав, що існує певна недорозвиненість ринку послуг. Звичайно є послуги, які 

надаються у належному обсязі, але іноді їх пропозиція перевищує попит.  
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ:  

СУТНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОСИЛЕННЯ 

 

Конкурентоспроможність стала підґрунтям успішного та ефективного розвитку 

економіки. У сучасних наукових працях конкурентоспроможність ототожнюється з виграшом, 

надійністю, якістю, компетентністю і ефективністю. Зокрема, на думку В. Стівенсова 

конкурентоспроможність характеризує те, наскільки ефективно компанія задовольняє потреби 

клієнта в порівнянні з іншими компаніями, які пропонують подібний товар або послугу [1]. 

Конкурентоспроможність також можна визначити як потенційну або реалізовану здатність 

економічного суб'єкта до функціонування в релевантної зовнішньому середовищі, яке 

ґрунтується на конкурентних перевагах і відображає його позицію щодо конкурентів [2]. 

Підвищення рівня конкурентоспроможності країни на сучасному етапі розвитку 

економіки набуває кардинально нового значення. Сьогодні в умовах глобальної конкуренції, 

соціалізації та інформатизації економіки для України необхідною є зміна пріоритетів 

національного економічного розвитку. Треба відмітити, що традиційно рівень 

конкурентоспроможності країни визначають відповідними індексами. Одним із десяти 

міжнародних індексів є Індекс глобальної конкурентоспроможності (GCI), на основі якого 

розраховується конкурентоспроможність країн.  

Всесвітнім економічним форумом опубліковано рейтинг країн світу за Індексом 

глобальної конкурентоспроможності 2017-2018 (The Global Competitiveness Index) [3].  

Перше місце рейтингу займає Швейцарія. Далі йдуть США, Сінгапур, Нідерланди, 

Німеччина, Гонконг, Швеція, Великобританія, Японія та Фінляндія. Польща перебуває на 39-

му місці, Туреччина — 53-я, Грузія — 67-ма. Останні місця рейтингу посідають Нігерія, Ємен 

і Чад. Україна за цей період посіла 81-е місце серед 137 країн світу, покращивши свої позиції 

на чотири пункти. 

Індекс  глобальної конкурентоспроможності складається з більш ніж 100 складових, що 

згруповані у 12 модулів («Інституції», «Інфраструктура», «Макроекономічне середовище», 

«Охорона здоров'я та початкова освіта», «Вища освіта і професійна підготовка», 

«Ефективність ринку товарів», «Ефективність ринку праці», «Розвиток фінансового ринку», 

«Технологічна готовність», «Розмір ринку», «Відповідність бізнесу сучасним вимогам» та 

«Інноваційний потенціал»), які об’єднані 3-ма основними групами субіндексів: «Основні 

вимоги», «Підсилювачі продуктивності» та «Інновації та фактори вдосконалення». 

Згідно з даними дослідження, Україна погіршила свої позиції у 4 з 12 основних 

показників. Найбільше втрачено (мінус 13 пунктів) за складовою «Ефективність ринку праці». 

Тенденція до погіршення цього показника спостерігалася і в минулорічних дослідженнях, при 

чому в торішньому ми погіршили за ним свої позиції на 17 пунктів.  

Також, Україна зазнала втрат за оцінкою інноваційної складової (– 9), інфраструктурної  

(– 3) та за складовою, що характеризує вищу освіту та професійну підготовку (– 2). 

Поширення телекомунікацій дало Україні 77 місце. Також 33 позиція (разом з іще 68 

державами) по кількості телефонів, 38 місце по кількості користувачів звичайного 

домашнього інтернет, 83 місце по частці інтернет-користувачів (53%) і 105 місце по 

швидкісному мобільному інтернету. 

Найбільш цікавою з точку зору даного дослідження є група «Підсилювачі 

продуктивності, а саме «Вища освіта і професійна підготовка» [3]. 
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Рейтинг системи вищої освіти та професійної підготовки за останні 5 років погіршився, 

утім цей показник має виражену конкурентну перевагу для нашої країни у порівнянні з 

іншими. Стабільне покращення не спостерігається ні за однією складовою. Однією з 

проблем вищої освіти є організація процесу підвищення кваліфікації населення за 

допомогою системи безперервної освіти. Важливою є реформа якості освіти, зокрема 

математичної та природничої підготовки.  

Питання забезпечення якості вищої освіти стоять на порядку денному Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти. Освітня діяльність та освітні послуги на 

сучасному ринку так само, як і будь-який товар, реалізуються в умовах жорсткої 

конкуренції. 

У світі ведеться розробка нових рейтингових систем університетських закладів за 

різноманітними критеріями та функціональним призначенням – U-Multirank, проект OECD-

AHELO тощо. В Україні визнаними є Академічний рейтинг університетів світу 

(«Шанхайський») – Academic Ranking of World Universities (ARWU); рейтинг університетів 

світу за версією «Таймс» – Times Higher Education World University Rankings; рейтинг 

університетів світу «К’ю Ес» – QS (Quacquarelli Symonds Ltd) World University Rankings [4]. 

У довгострокових планах Китаю, Великобританії та Німеччини йдеться про створення 

елітних університетів світового рівня для того, щоб підтримувати високий статус в 

глобальній економіці, яка базується на соціалізації та інформатизації. Китай в рамках 

національної стратегії по  вирішенню проблем глобальної конкуренції вкладає мільярди 

юанів для створення елітних університетів світового рівня.  

Рейтингове оцінювання має на меті низку цілей, серед яких: 

сприяння модернізації та гнучкості освітньої сфери завдяки зворотному зв'язку (у 

вигляді опитувань) з основними учасниками (студентами, викладачами) навчального 

процесу; 

стимулювання конкуренції між освітніми закладами; 

своєчасне надання потенційним споживачам (абітурієнт, працедавець, державні 

структури) адекватної порівнювальної інформації про статус вищих навчальних закладів; 

забезпечення прав молодої людини на працевлаштування за рахунок покращення 

якості освіти. 

В Україні оцінювання проводиться за такими рейтингами: топ 200 кращих 

університетів України; топ 50 ВНЗ за оцінками роботодавців; ІРРП: Результати моніторингу 

відкритості веб-сайтів вищих навчальних закладів України  та ін.  

Таким чином, існує широкий суспільний запит у сфері досліджень рейтингу 

університетів на глобальному ринку освітніх послуг,  при цьому саме 

конкурентоспроможність є визначальним критерієм ефективності ЗВО. 

В економічній літературі автори розглядають конкурентоспроможність вищого 

навчального закладу як комплексну характеристику в умовах конкретного ринку, що дає 

перевагу над конкурентами, а також створює здатність вузу до постійного функціонування і 

своєчасної адаптації до змін зовнішнього середовища. 

Прус Л. розуміє конкурентоспроможність ВНЗ як здатність найбільшою мірою з 

погляду ціни, якості та асортименту задовольняти наявні та формувати майбутні потреби 

споживачів на конкретному ринку освітніх послуг у певний проміжок часу, забезпечуючи 

при цьому суспільну спрямованість і власний стійкий розвиток за рахунок конкурентних 

переваг [5].  

Кравченко К.В. стверджує, що конкурентоспроможність ВНЗ – здатність 

пристосовуватися до потреб замовників, постійно розвиваючись у розробленій стратегії та 

місії, враховуючи тенденції конкретного сегмента освітнього ринку, спираючись на 

ефективне використання наявних ресурсів та довгострокову співпрацю з партнерами [6 ]. 
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На думку Р. Фатхутдинова конкурентоспроможність вузу – це його здатність:  готувати 

спеціалістів, що витримують конкурентну боротьбу на конкретному зовнішньому або 

внутрішньому ринку праці; розробляти конкурентноздатні новинки  в своїй сфері; 

проводити ефективну політику відтворення в усіх сферах своєї діяльності [7]. 

Конкуренція глобального рівня впливає на формування конкурентоспроможного  

університету світового рівня, яким, на наш погляд, і повинен стати корпоративно-

підприємницький ЗВО. Проблема досягнення українськими ЗВО високої 

конкурентоспроможності сьогодні стоїть дуже гостро, оскільки перед ними стоїть мета 

виходу на глобальні ринки. 

Оцінювання такої багатоаспектної категорії, як конкурентоспроможність ЗВО, вимагає 

системного комплексного підходу. Проведений аналіз існуючих підходів до підвищення 

конкурентоспроможності ЗВО позволив дійти висновків про те, що вони здебільше носять 

рекомендаційний характер та мають слабку орієнтацію на процеси соціалізації та 

інформатизації суспільства, на вимоги ринку праці, на корпоративну, підприємницьку та 

інвестиційну складову.  

Виходячи з цього вважаємо актуальним та практично значущим розроблення 

структурно-логічної моделі підвищення конкурентоспроможності корпоративно-

підприємницького ЗВО, яка включає: моніторинг конкурентного середовища діяльності 

ЗВО; діагностування конкурентоспроможності ЗВО; розроблення шляхів підвищення 

конкурентоспроможності ЗВО. У відповідності до запропонованої структурно-логічної 

моделі  ЗВО як корпоративно-підприємницький університет здійснює свою діяльність під 

впливом макросередовища, співпрацює та конкурує з елементами мезосередовища, об’єднує 

у своєму складі елементи мікросередовища, та має на меті забезпечення міцних 

конкурентних позицій на ринку освітніх послуг і збереження наявних і нарощування нових 

конкурентних переваг.  

Використання запропонованої структурно-логічної моделі має цільовий циклічний 

характер, дозволяє вчасно враховувати і реагувати на зміни у середовищі ЗВО, і тим самим 

забезпечити високий рівень його адаптивності до динамічних умов середовища; 

систематизувати вхідні і вихідні інформаційні, оперативно використовувати отриману 

інформацію в системі управління ЗВО. 
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ПАБЛІК РИЛЕШИНЗ ЯК СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Стан ринку в Україні вимагає від підприємств для формування попиту на свою 

продукцію не тільки встановлювати конструктивні зв’язки з клієнтами, дилерами та 

постачальниками, а й тісно співпрацювати з громадськістю, тобто формувати коло 

зацікавлених потенційних споживачів, поширюючи позитивну інформацію про себе та 

виправляючи через засоби масової інформації думку про ті події, що є невиграшними для 

підприємств або їхнього товару. Досягнення цієї мети можливе за таких інструментів 

маркетингових комунікацій, як паблік рилейшнз (ПР) і пропаганда [1]. 

Існує понад 500 визначень поняття «паблік рилейшнз». Кожне з них акцентує на різних 

характеристиках, але їх об’єднує найсуттєвіше положення про те, що паблік рилейшнз – це 

відносини між певною організацією (державною, громадською, приватною) та 

громадськістю [2]. Втім погоджуємося з думкою автора, що сутність паблік рилейшнз як 

нової сфери громадського спілкування найкраще передати, обравши такий варіант 

перекладу, як «громадські комунікації». В такому вигляді вони стають в один ряд з 

особистими комунікаціями, масовими комунікаціями і громадськими комунікаціями [2].  

До ПР-заходів відносять [3]: 

- участь представників підприємства у важливих або популярних суспільних подіях; 

- випуск брошур, спеціалізованих журналів, фірмових газетах; 

- опублікування звітів про стан справ на підприємстві; 

- організація презентацій, семінарів, конференцій і виступи на них керівників 

підприємства; 

- проведення прес-конференцій, брифінгів, урочистих церемоній, наслідком яких 

стають редакційні публікації в пресі або репортажі на телебаченні; 

- надання допомоги літнім людям або особам із фізичними вадами; сприяння 

благодійним фондам; 

- розсилання у засоби масової інформації прес-релізів, розміщення відповідної 

інформації в мережі Інтернет; 

- публікація щорічних звітів про діяльність підприємств; 

- товарна пропаганда; 

- лобіювання; 

- організація та реалізація флешмобів та перфоменсів. 

Основні принципи, згідно з якими повинні будуватися зв'язки з громадськістю, були 

сформульовані С. Блеком: 

- відкритість інформації; 

- опора на об'єктивні закономірності масової свідомості, а також відносин між людьми, 

організаціями, фірмами і громадськістю; 

- рішуча відмова від суб'єктивізму, волюнтаристського підходу, натиску на 

громадськість, маніпулятивних спроб видавати бажане за дійсне; 

- повага індивідуальності, орієнтація на людину, його творчі можливості; 

- залучення на роботу фахівців вищої кваліфікації з максимальним делегуванням 

повноважень аж до самих низових виконавців [4]. 

Ключовими моментами паблік рилейшнз у системі ефективних маркетингових 

комунікацій є [5]: 
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1. При визначенні економічної ефективності ПР можна використовувати методи, які 

використовуються для визначення ефективності реклами – фокус-групи, опитування, 

дослідження тощо. 

2. PR працює з різними аудиторіями, використовуючи не однакові технології впливу. У 

кожному випадку ефективність буде визначатися по різному. 

3. Часто оцінити ефективність ПР можна, використовуючи тільки внутрішні ресурси 

компанії. 

4. Значення ПР не тільки в «просуванні», але й в реалізації «соціальної програми» 

компанії. 

5. ПР – це не «публікації в ЗМІ». ПР – це те, що відбувається до роботи з ЗМІ. 

6. Проведення якісного аналізу публікацій в ЗМІ. 

7. Оцінка ефективності ПР- завдань вирішується за допомогою внутрішніх критеріїв та 

оцінок компанії. Правильне формулювання цих завдань та оцінок, прагнення до кількісного 

виміру ПР- завдань – це питання практики та певної впевненості у тому, що це буде корисно 

усім учасникам ринку. 

8. Оцінити ефективність ПР можна за допомогою внутрішніх ресурсів компанії. 

9. ПР іноді продає в короткостроковій перспективі, «хороший ПР» завжди продає в 

довгостроковій. 

10. Оцінюючи ефективність ПР необхідно оцінювати створену спеціалістами з ПР 

інформаційну структуру компанії. 

Підсумовуючи вищенаведене, дозволимо собі зазначити, що в сучасних умовах 

господарювання застосування ПР-технологій є ефективним інструментом управління 

підприємством. Оскільки саме ПР-заходи дозволяють сформувати позитивний імідж 

компанії. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТУРКМЕНИСТАНЕ 

 

На сегодняшний день Туркменистан является страной с динамично развивающей 

экономикой, у которой есть огромный потенциал ориентироваться на создание 

импортозаменяющих производств с учетом всех факторов и особенностей страны. 

Функционирование и развитие предпринимательства состоит в эффективном 

осуществлении предпринимательской функции за счет рационального использования факторов  
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производства в процессе функционирования как отдельных субъектов предпринимательской 

деятельности, так и национальной системы хозяйствования в целом. Это положение 

свидетельствует о том, что динамика развития предпринимательства, с одной стороны, 

определяется наличием условий, благоприятствующих ведению предпринимательской 

деятельности, а с другой — в значительной степени определяет характер самой системы 

хозяйствования, которая исторически сформирована в той или иной стране. 

Предпринимательство в современной экономической литературе рассматривается 

многими исследователями, которые предлагают разнообразные позиции по поводу 

содержания данного понятия. В частности, содержанием предпринимательства является 

нахождение и апробация чего-то нового, того, чего не было раньше в структуре 

производства, в социуме или обществе. 

Результаты исследований показали, что после распада СССР в большинстве его бывших 

республик, в том числе и в Украине, произошло вытеснение государства из сферы экономики, 

что обернулось тяжелейшими последствиями для этих стран, привело к стихийным и хаотичным 

трансформациям хозяйственных систем, преобладанию теневых факторов развития 

предпринимательской деятельности, коррупции, деградации социальной сферы. 

Если рассматривать формирование условий предпринимательской деятельности в 

Туркменистане, то нельзя не согласиться с мнением, что Туркменистан избрал самобытный путь 

преобразований, в котором переход к рыночной экономике является не самоцелью, а средством 

повышения благосостояния народа и выведение его на качественно новый уровень. Это 

эволюционный путь перехода к рыночной экономике, который характеризуется, с одной 

стороны, разгосударствлением и последовательным введением мер поддержки частной 

инициативы и предпринимательства, с другой — высоким уровнем государственного контроля и 

социальной защиты населения. 

В совокупности мер по реализации выбранной модели экономического развития в период 

перехода к рыночным принципам и методам ведения хозяйства приоритет был отдан 

активизации роли государства в регулировании предпринимательской деятельности. 

Закон Туркменистана «О предпринимательской деятельности», принятый 12 ноября 

1991 года с изменениями и дополнениями, внесенными 1 октября 1993 года, является 

базовым законом, определяющим общие постулаты предпринимательской деятельности.  

Данный документ регламентирует права и ответственность субъектов предпринимательства, 

обеспечивает его государственную защиту и поддержку, регулирует отношения 

предпринимателей с органами государственной власти и управления.  

Понятие предпринимательства дается в статье 1 Закона Туркменистана «О 

предпринимательской деятельности», согласно которой, предпринимательство - это 

инициативная, самостоятельная деятельность граждан, направленная на получение прибыли 

или дохода, осуществляемая от своего имени, на свой риск и под свою имущественную 

ответственность или от имени и под имущественную ответственность юридического лица - 

предприятия. 

Предприниматель может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные 

законодательными актами Туркменистана, то есть в основу законодательства о 

предпринимательстве положен межотраслевой принцип права - «разрешено все, что не 

запрещено законом». 

Согласно статьи 2 Закона Туркмкенистана «О предпринимательской деятельности», 

отношения, связанные с предпринимательством, независимо от форм собственности, вида и 

сферы деятельности, регулируются настоящим Законом и другими законодательными 

актами Туркменистана.  

Субъектами предпринимательства (предпринимателями) могут быть: 

- физические и юридические лица Туркменистана и других государств, а также лица 

без гражданства. 
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Статус предпринимателя приобретается государственной регистрацией в порядке, 

установленном законодательством Туркменистана. Осуществление предпринимательской 

деятельности без регистрации запрещается. 

Туркменистан признает любые формы предпринимательства, осуществляемые в рамках 

закона, и обеспечивает их правовые гарантии и поддержку. 

Предпринимательская деятельность может осуществляться в следующих формах: 

- без применения наемного труда и образования юридического лица; 

- с применением наемного труда и образованием юридического лица. 

Предпринимательская деятельность может осуществляться нанятым по контракту 

руководителем предприятия, если ему собственником имущества предприятия или 

уполномоченным им органом (лицом) делегированы соответствующие полномочия. 

Законодательство Туркменистана предусматривает следующие виды организационно-

правовых форм осуществления деятельности: государственное предприятие, акционерное 

общество, предприятие общественной организации, кооперативное предприятие, 

хозяйственное общество, индивидуальное предприятие, индивидуальный предприниматель. 

Оформление предпринимательской деятельности в Туркменистане состоит из трех 

основных этапов. 

1. Пройти краткий курс обучения в школе предпринимателей, Союза промышленников и 

предпринимателей Туркменистана. 

2. Постановка на учет в налоговом органе по месту жительства и получению патента с 

видами на деятельность. 

3.Постановка на учет в пенсионном фонде по месту жительства. 

Оформить предпринимательскую деятельность могут физические лица, граждане 

Туркменистана, а также граждане иностранного государства. Для всего этого требуется только 

паспорт. 

После регистрации, физическое лицо получает статус предпринимателя, и его бизнес 

считается легальным. После этого, надо выполнять периодические обязательные действия 

такие как: 

- сдавать налоговые декларации в определенные отчетные периоды по месту учету в 

налоговые органы и платить налоги;  

- сдавать отчетность в определенные отчетные периоды по месту жительству в 

пенсионные фонды и производить обязательные пенсионные платежи. 

Закон «О государственной поддержке малого и среднего предпринимательства» от  5 

августа 2009 года, а также принятое в 2008 году Постановление Президента Туркменистана 

«Об утверждении перечня видов деятельности, при осуществлении которых на 

индивидуальных предпринимателей распространяется упрощенная система налогообложения 

и фиксированной патентной платы», уточняют виды деятельности, подпадающие под режим 

упрощенного налогообложения с применением фиксированной патентной платы.  

Это позволяет предпринимателям использовать упрощенные формы налогообложения, 

предусматривающие фиксированные налоговые оплаты, исчисляемые в процентах от 

выручки, вместо отчисления в бюджет выплат по нескольким налогам. Такие возможности 

представляют следующие организационно-правовые формы предприятий малого и среднего 

бизнеса Туркменистана:  

- предприниматель без создания юридического лица (или индивидуальный 

предприниматель) и индивидуальное предприятие. Индивидуальный предприниматель платит 

единственный налог - вмененный налог с выручки в размере 2,2%.  

- индивидуальное предприятие, являющееся юридическим лицом, платит уже два налога: 

2% с выручки и 3% с прибыли.  

Кроме того, по решению местных властей данные предприятия производят оплаты 

местных сборов (на работы по озеленению и благоустройству территорий). Более крупные  
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предприятия, зарегистрированные в форме хозяйственного общества, осуществляют оплату 

всех налогов, предусмотренных налоговым  законодательством Туркменистана.  

В поддержку развития частного малого и среднего предпринимательства в мае 2011 

года был принят Закон Туркменистана «О микрофинансовых организациях и 

микрофинансировании», который определил правовые, организационные и экономические 

основы создания и финансирования микрофинансовых организаций и направлен на развитие 

рынка финансовых услуг. 

Постановлением Президента Туркменистана «О государственной поддержке малого и 

среднего предпринимательства» от 20 июля 2012 года предусматривается выдача лицам, 

относящимся к малому и среднему предпринимательству, кредитов под 5% годовых сроком 

до 10 лет для инвестиционных проектов, связанных с производством продукции и услуг, а 

также сроком до 1 года для пополнения оборотных средств предприятия. С 2013 года 

предпринимателям, занимающимся сельскохозяйственным производством, выдаются 

льготные кредиты на 10 лет с процентной ставкой 1% годовых. 

В рамках стратегии до 2030 года, перед страной стоят задачи по переходу к новой 

модели экономики, ускоренному развитию через привлечение инвестиций, выход на новые 

рынки, а также по индустриальной модернизации путем увеличения мощностей на основе 

внедрения инноваций.  

Росту инвестиционного рейтинга Туркменистана также во многом способствуют 

стабильная общественно-политическая обстановка, мощная ресурсно-сырьевая база и 

отвечающее международным правовым нормам законодательство, гарантирующее 

надежность инвестиций.  
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Господарським кодексом України ст.. 292 передбачено, що лізинг - це господарська 

діяльність, спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів, яка 

полягає в наданні за договором лізингу однією стороною (лізингодавцем) у виключне 

користування другій стороні (лізингоодержувачу) на визначений строк майна, що належить 

лізингодавцю або набувається ним у власність за дорученням чи погодженням  
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лізингоодержувача у відповідного постачальника чи продавця майна, за умови сплати 

лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів [3]. 

Залежно від особливостей здійснення лізингових операцій лізинг може бути двох видів 

- фінансовий та оперативний. А вже за формою здійснення лізинг може бути зворотним, 

пайовим та міжнародним. 

Послуги фінансового лізингу можуть надавати банки та інші небанківські установи, 

внесені до відповідного реєстру. Лізингова діяльність банків здійснюється на підставі 

ліцензії Національного банку України. До 2017 року не було ліцензійних вимог для 

небанківських установ, що надають послуги фінансового лізингу в Україні. Та Кабінетом 

Міністрів України було затверджено нові ліцензійні вимоги, відповідно до яких лізингодавці 

зобов’язані отримувати ліцензію на надання послуг з фінансового лізингу. На відміну від 

фінансового лізингу, оперативний лізинг не підпадає ліцензуванню [2].  

Лізингодавець є власником предмета лізингу протягом усього строку дії договору. 

Право власності робить лізинг діяльністю з низьким рівнем ризику порівняно з іншими 

фінансовими продуктами. У випадку традиційного кредиту, після тривалого та детального 

оцінювання ризику, вимагатиметься забезпечити особисті гарантії. У деяких випадках 

практика оцінювання банківських кредитів не дозволяє здійснювати фінансування 

потенційного позичальника, через це для деяких компаній лізинг стає не лише найкращим, а 

і єдиним варіантом.  

Відсоткова ставка за прострочення в лізингу значно нижчі, ніж у разі банківських 

кредитів. Тим самим, майно лізингової компанії, обладнання чи технології, має ключове 

значення для основного бізнесу клієнта. І тому лізингові платежі є пріоритетом для 

лізингоодержувача. Досвід також показує, що чимало «дефолтних» договорів лізингу 

можуть бути поновлені, не вдаючись до процесу вилучення активу. З другого боку, сам факт 

власності на майно робить процес повернення для лізингодавця порівняно швидким та 

простим. Лізингодавець може повторно передати майно у лізинг або продати. Якщо сума 

авансового платежу, яку сплачує лізингоодержувач, є вагомою, лізингодавець зазвичай 

більш захищений, оскільки лізингоотримувач не зацікавлений у втраті сплачених ним 

коштів. Яскравим прикладом цього є автомобілі. У портфелях більшості лізингових 

компаній автомобілі зазвичай є домінуючим предметом фінансового лізингу. Другим 

найбільш розвиненим сектором лізингу є сільське господарство. 

Лізинг, як правило, починається з укладання лізингових угод напряму з клієнтами 

щодо матеріальних та високоліквідних активів. В подальшому розробляють спеціальні 

програми між виробниками та лізингодавцями. Співпраця між виробником та лізингодавцем 

налагоджена у такий спосіб, що компанія, яка фінансує, використовує логотип 

постачальника, а покупець отримує комплексну послугу продавця без потреби в укладенні 

окремого договору з лізинговою компанією. Менеджери відділу продажу постачальника 

стають «очима» лізингових компаній, адже вони знають місцевий ринок та вимоги клієнтів, 

а інформацію, яку вони отримують на локальному рівні допомагає структурним підрозділам 

з питань оцінювання ризиків приймати відповідні рішення. Зачасту необхідно підтримувати 

тісні контакти з лізингоодержувачем протягом усього строку дії договору лізингу через 

механізми сервісних угод. Володіти інформацією про стан обладнання та, як правило, 

першими дізнаються про виробничі проблеми. Це особливо важливо в разі сезонних виплат 

у сільському господарстві [1]. 

Отже, лізинг в Україні не в повній мірі використовує потенціал щодо підтримки 

підприємств та економічного зростання. Для забезпечення сталого зростання лізингової галузі 

в Україні необхідно забезпечити доступ до фінансування в національній валюті для сприяння 

лізинговій діяльності, що в свою чергу, покращить доступ до фінансування підприємств. На 

жаль, майже немає внутрішніх ринків капіталу, тому лізингові компанії обмежуються 

одержанням коштів у гривнях через банківські кредитні лінії, які є короткотерміновими та 
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недешевими. Галузь має шукати нові джерела фінансування на внутрішніх ринках капіталу та 

від міжнародних фінансових установ.  
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В Україні існує більше 40 підприємств суднобудівної галузі, в тому числі 29 

суднобудівних та судноремонтних заводів, 10 проектних організацій, а також цілий ряд 

суміжних підприємств, установ та організацій [1]. В Миколаєві розташовані як «старі» 

суднобудівні заводи (Миколаївський суднобудівний завод (раніше – імені 61 Комунара), 

Чорноморський суднобудівний завод, Суднобудівний завод «Океан», Суднобудівний завод 

«Нібулон» (раніше – Миколаївський судноремонтний завод, завод «Лиман»), так і нові 

невеличкі суднобудівні підприємства. 

Проблемою для старих суднобудівних заводів є велике податкове навантаження через 

надлишкові земельні ділянки, які знаходяться у їх власності. Так, наприклад Суднобудівному 

заводу «Океан» належить 120 га землі, в той час як реально використовується лише 20 га.  

Чорноморський суднобудівний завод займає 300 га території, включаючи акваторію. 

Керівництво підприємства виконало роботу з концентрації суднобудівних потужностей, які 

сьогодні розташувалися на 10 % території заводу, але за решту 90 % площ сплачується 

земельний податок [2]. 

Такий стан справ пояснюється тим, що земельні ділянки були виділені підприємствам ще 

за радянських часів, у період «гігантоманії», очікування постійного істотного зростання обсягів 

виробництва, державної власності як на землю, так і на саме підприємства. В той час земельні 

ділянки не були обтяжливими для підприємства, виділялися так би мовити «на майбутнє». 

Історія показала невиправданість такого підходу. У 90-ті роки відбувся спад виробництва. Зайві 

площі земельних ділянок не приносять прибутку, а лиже збільшують податковий тягар. 

Мета даної роботи – дослідити податковий механізм земельного податку, враховуючи 

його специфіку для суднобудівних підприємств, та запропонувати шляхи зменшення 

податкового тягаря від цього податку. 

За чинною редакцією Податкового кодексу України (далі – ПКУ) плата за землю є 

складовою частиною податку на майно (див. п. 265.1 ст. 265 ПКУ). Плата за землю може 

виражатися в земельному податку та в орендній платі. Податковий механізм земельного податку 

встановлений ст.ст. 269-287, 289 ПКУ; орендної плати – ст.ст. 288 ПКУ [3]. 

Платниками податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та  

землекористувачі. Для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему 

оподаткування, особливості справляння земельного податку встановлюються главою 1 розділу 

XIV  ПКУ. 
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Об'єктами оподаткування земельним податком є: 1) земельні ділянки, які перебувають у 

власності або користуванні; 2) земельні частки (паї), які перебувають у власності. 

Базою оподаткування є: нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням 

коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом; площа 

земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено. 

Рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок офіційно оприлюднюється 

відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, 

в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В 

іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що 

настає за плановим періодом. 

Ставка податку за земельні ділянки встановлюється відповідно до статей 274 та 277 ПКУ.  

Пільг щодо сплати земельного податку для підприємств суднобудівної галузі на рівні  законів в 

Україні на сьогоднішній день не встановлено. В якості прикладу можна навести такий:  ВАТ 

«Ленінська кузня» відповідно до Рішення Київської міської ради від 22.12.2016 р. № 791/1795 мала 

пільги зі сплати податку на землю в розмірі 99,99 % до 1 січня 2018 року як суб'єкт суднобудівної 

промисловості [2]. 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування 

встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на 

відповідній території. 

Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік. підставою для 

нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру. 

Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права 

власності або права користування земельною ділянкою. У разі припинення права власності або права 

користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування 

землі у власності або користуванні у поточному році. 

Різновидом плати за землю є орендна плата, встановлена ст. 288 ПКУ. Підставою для 

нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, який 

укладається органами виконавчої влади та органи місцевого самоврядування 

Платником орендної плати є орендар земельної ділянки. Об'єктом оподаткування є земельна 

ділянка, надана в оренду. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі 

оренди між орендодавцем (власником) і орендарем. 

Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути 

меншою за розмір земельного податку; інші вимоги щодо встановлення її розміру закріплені п. 288.5 

ПКУ. 

Земельні ділянки, на яких розташовані підприємства суднобудівної галузі, підпадають під дію 

Глава 13 «Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення» 

Земельного кодексу України. Землі промисловості можуть перебувати у державній, комунальній та 

приватній власності. 

Значна частина підприємств суднобудівної галузі володіють земельними ділянками не на праві 

власності, а на праві користування. Виділення їм земельних ділянок із фонду земель комунальної 

власності відбувається органами місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду 

землі». 

Враховуючи довгий виробничий цикл підприємств суднобудування, у світовій практиці 

загальновизнаною є необхідність державної підтримки підприємств цієї галузі, в тому числі через 

механізм податкових пільг. Так, наприклад, у Китаї всі суднобудівні підприємства повність звільнені 

від сплати земельного податку [3]. Доцільним було б застосувати такий досвід і в Україні. В іншому 

випадку суднобудівним підприємствам, які мають надлишок земельних площ, слід вжити заходи для 

підвищення ефективності їх використання (передати в оренду, де можна, використовувати для 

надання послуг з навантаження-розвантаження, по суті для портових послуг; нарешті, продати). 
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МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ 

 

Наприкінці 90-х років Міжнародна фінансова корпорація, Світовий банк та USAID 

надали технічну допомогу для розвитку ринку лізингу в Україні. Акцент було зроблено на 

аграрний сектор.  

До 1997 року слова «лізинг» офіційно не існувало в Україні. Саме поняття лізингу 

з’явилося тоді коли було прийнято Закон «Про лізинг». Ринок лізингу розвивався повільно 

за даними Держкомстату України, за період 1994–2003 року в Україні було зареєстровано 

понад 60 лізингових компаній. Більшість лізингових компаній, пов’язаних з банками, було 

створено здебільшого для оптимізації процесів управління майном, вилученим в 

неплатоспроможних позичальників.. У 1997 році Кабінет Міністрів України створив 

спеціальний лізинговий фонд, який пізніше трансформували в лізингову компанію 

«Украгролізинг», 100% акцій якої належать державі, який і досі діє на ринку. Ця компанія 

отримувала річні бюджетні асигнування на підтримку фінансування вітчизняної 

сільськогосподарської техніки. Сільськогосподарський та транспортний сектори 

підтримували ще дві державні лізингові компанії «Украгромашінвест» та «Укртранслізинг». 

Присутність на ринку цих компаній негативно вплинула на конкуренцію та ціноутворення. 

Їхня діяльність була спрямована на підтримку виробників обладнання та механізмів, а не на 

діяльності для досягнення статусу успішних лізингових компаній. Незадовільна практика 

платежів та невиконання зобов’язань лізингоодержувачами цих компаній значним чином 

вплинули на майбутню платіжну дисципліну лізингових клієнтів [1]. 

Значне зростання обсягу лізингу відбувалося наприкінці 1990-х – початку 2000-х років, 

і до 2006 року було вже 65 лізингових компаній з портфелями на суму 3,6 млрд грн. Як і для 

інших частин фінансового сектору, фінансова криза 2008–2009-х років спричинила серйозні 

проблеми для лізингу [2]. Незважаючи на певне відновлення 2010 та 2011 років, внутрішній 

конфлікт в Україні 2013–2014 років та девальвація гривні фактично зупинили розвиток 

ринку лізингу. Лізингові портфелі скоротились у 2,5 рази в гривневому еквіваленті, або в 10 

разів у доларовому: з 67,8 млрд грн або 8,487 млрд дол. США (станом на 31 грудня 2013 

року) до 22,8 млрд грн або 0,8 млрд дол. США (31 грудня 2017 року), також лізингові 

компанії мали реструктурувати чимало лізингових платежів [3]. 

Лізинг за кордоном в порівнянні з лізингом в Україні є вже сформованим інструментом 

розвитку економіки країни. На сьогоднішній день помітна загальна для всіх західних 

компаній тенденція. 

Підприємства зосереджують увагу на діяльності заради якої були створені 

звільняючись від зайвого майна. Це дозволяє компаніям вибирати більш гнучкі підходи 

стосовно обставин, які складаються на нашій території держави та її економіки в цілому.  
161

http://publicaudit.com.ua/reports-on-audit/doslidzhennya-stanu-ta-perspektyv-rozvytku-sudnobuduvannya-v-ukraini/
http://publicaudit.com.ua/reports-on-audit/doslidzhennya-stanu-ta-perspektyv-rozvytku-sudnobuduvannya-v-ukraini/
https://zakon.rada.gov.ua/go/2755-17


МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ: ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Перші лізингові угоди виникли в США у 50-х роках. Було зосереджено майже 

половина світового обороту лізингових договорів. Основна причина стрімкого розвитку 

лізингу в США – це пільгові податкові умови. Останнім часом в країні спостерігається 

збільшення угод фінансового і оперативного лізингу. До основних лізингових компаній в 

Америці можна віднести: Golodefz Trading, Security Pacific Consider, Bank Amerilase Group. 

У Великобританії була заснована перша в світі лізингова організація Birmingham 

Wagon Company. Компанія надавала в лізинг залізничні вагони для транспортування вугілля 

і мінеральних добрив. У країні діє асоціація, що відповідає за фінанси і лізинг, в якій 

зосереджено більше 90% всіх лізингових договорів Великобританії. 

Широке поширення лізингу у Франції набуло в 60-х роках, а основним видом лізингу 

було рухоме майно з правами на викуп - «кредит-бай». Діяльність французьких лізингових 

компаній підлягає державному регулюванню. Сьогодні у Франції стрімко розвивається 

лізинг судів і барж, транспортного устаткування, обчислювальної та медичної техніки, авіа 

лізинг. 

Німеччина є європейським лідером за обсягом лізингового ринку. В країні існує 

величезна кількість лізингових компаній, які входять до складу лізингових асоціацій. Також 

для здійснення лізингової діяльності в Німеччині передбачено спеціальне законодавство. 

Крім того, на сьогодні у цій країні розповсюдженим видом лізингу є фінансовий лізинг 

з повною виплатою. В договорі обумовлюється фіксований термін дії, без можливості 

розірвання, платежі при цьому покривають витрати на придбання майна і основні витрати 

рефінансування. 

Отже, розвиток лізингової діяльності призвело до появи різноманітних видів і умов 

лізингу в Україні. Поява спеціалізованих лізингових компаній було викликано прагненням 

західних фірм-виробників сконцентрувати увагу на основній діяльності, підвищення якості 

продукції. На спеціалізовані лізингові компанії в цих умовах покладаються задачі по 

обґрунтуванню обсягів фінансування, страхування, розширенню ринку збуту. Таким чином, 

використання лізингової компанії стає елементом збутової політики фірми-виробників як на 

території України так і за кордодоном. 
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НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Ефективність організації збутової діяльності підприємства залежить від чисельної 

кількості факторів, визначальними серед яких є рівень конкуренції у сфері господарювання, 

збільшення витрат на виробництво й збут та  посилення вимог споживача до продажного й 

післяпродажного сервісу.  
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Проблеми збуту українським підприємствам необхідно вирішувати під час розробки 

маркетингової політики. Саме на цьому етапі слід прийняти рішення стосовно вибору ринків 

збуту, методів збуту і його стимулювання [1].  

Вважаємо за необхідне зазначити, що у сучасній літературі спостерігається певна наукова 

дискусія стосовно визначення терміну «збут». Спираючись на ґрунтовне дослідження 

категорійно-понятійного апарату зазначеної проблематики [2], зазначимо, що визначення цього 

терміну у більшості публікацій включають чисельну кількість компонентів та етапів, тому є всі 

ознаки того, що збут є процесом. Але оскільки цей процес охоплює різні складові, такі як 

комерційна, юридична, транспортна, комунікаційна, у такому разі можна зробити висновок, що 

збут є повноцінною складовою діяльністю підприємства. Отже, такі поняття, як збут і збутова 

діяльність є тотожними. Крім того, погоджуємося з думкою автора [2], що поняття "збут" 

виходить далеко за межі маркетингу. Це повноцінний аспект діяльності підприємства поряд з 

постачанням, виробництвом, персоналом, обліком, фінансами. Отже, від місця збутової 

діяльності в системі маркетингу варто перейти до визначення місця збуту в системі управління 

підприємством. Абсолютно зрозуміло, що збутова діяльність не може існувати відособлено від 

інших складових підприємства: без виробництва продукції не існуватиме збуту, а без збуту 

виробництво не матиме каналів для реалізації. Однак крім взаємодії між цими сферами 

діяльності може виникати і конфлікт. Бажання відділу збуту створити комбінацію товарів та 

послуг, спеціально призначених для індивідуальних запитів, підвищити індивідуальну 

естетичну привабливість виробів, досягти високої якості може не зу0 стріти підтримки зі 

сторони керівника виробничого процесу [2]. 

Збут відноситься до останнього етапу роботи підприємства і відіграє важливу роль у 

ньому, тому що, завдяки налагодженій системі збутової мережі, підприємство матиме 

реалізацію продукції на постійній основі і необхідний прибуток. 

Збут на підприємстві виконує наступні основні функції [3]: – розробка стратегії збуту 

підприємства; – моніторинг інформації щодо потреб споживачів на локальному, регіональному 

та національному рівнях; – формування партій продукції відповідно до потреб споживачів щодо 

якості та цінової політики; – пакування продукції згідно з вимогами ринку; – знаходження 

каналу (каналів) збуту для віддалених покупців; – збереження продукції на складах перед 

транспортуванням, перевірка продукції на складах; – організація логістики і транспортування 

товару; – контроль і допомога посередникам підприємства, щоб вони не перевищували 

встановлені підприємцем ціни на продукцію; – контроль і управління запасами товарів на 

підприємстві та на його філіях; – моніторинг і систематизація думок, висновків про продукцію 

та ціни підприємства проміжних та кінцевих споживачів, висновки та розробка методів 

удосконалення діяльності підприємства для подальшого задоволення потреб споживачів. 

На кожному підприємстві повинна бути ефективно організована служба збуту, яка 

займатиметься розробкою нових каналів просування своєї продукції на ринки. Шляхом 

удосконалення збутової діяльності підприємства виступає запровадження нових технологій в 

сфері збуту або реалізація заходів по підвищенню ефективності наявних ресурсів та 

можливостей. В сучасних умовах ринкової економіки необхідною умовою для досягнення 

позитивних фінансових результатів, зміцнення фінансової самостійності та підвищення ділової 

активності підприємства є планування збуту. Він відіграє важливу роль на останньому етапі 

роботи підприємства – доведення продукції до споживачів. Завдяки налагодженій збутовій 

системі підприємство зможе реалізовувати свою продукцію на постійній основі і отримувати 

необхідний прибуток [4]. 

Для удосконалення збутової діяльності в літературі пропонуються такі заходи [3]: 

1. Удосконалення системи планування збуту. На підприємствах нерідко простежуються 

відхилення від темпів продажу, стратегії. Для виправлення цих недоліків треба більш точно 

визначити стратегію підприємства, зробити прогнозування обсягу реалізуємого товару, 

визначити частку ринку. 
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2. Покращення кадрового забезпечення. Підприємству потрібно зменшити витрати на 

обслуговування відділів, які можна поєднати, а також треба розробити стандарти ефективної 

праці менеджерів зі збуту. 

3. Удосконалення системи організації збутової діяльності. Підприємству доцільно 

використовувати у своїй діяльності методи продажу через мережу Інтернет, мати свій сайт, 

де наявним буде повний асортимент продукції та можливість замовлення у режимі он-лайн. 

4. Удосконалення якості продукції. Цей пункт можна вважати найважливішим. Кожне 

підприємство повинно мати за головну мету максимальне задоволення потреб споживачів. 

Звісно, що споживач потребує якісної продукції, яка не зашкодить його здоров’ю. Саме 

тому, продукція, яка надходить від товаровиробника повинна бути екологічно чистою 

(наприклад, меблі з натуральної деревини, їжа без додавання хімічних підсилювачів смаку, 

ГМО тощо) і доброякісною. 

5. Територіальне обмеження збутової діяльності. Підприємству доцільно охоплювати 

межі того міста, де воно працює. Якщо йому вистачає потужності і всі споживачі території, 

яку охоплює це підприємство, задоволені у своїх потребах, то збутова діяльність може бути 

поширена на область або декілька прилеглих областей. Завдяки цьому підприємство 

мінімізує питомі витрати, зможе варіювати ціновою політикою продукції, а конкуренти 

змушені будуть покинути це середовище. 

6. Варіювання цінової політики. Підприємство повинне створювати цінову політику 

для трьох основних прошарків населення – вищого, середнього і нижчого класу за доходами. 

Для кожного класу може бути своя ціна на товар, проте сама продукція повинна бути 

якісною для будь-якого споживача. При цьому треба розуміти, що більша частка суспільства 

в Україні відноситься до нижчого класу населення (до 70%), а життєнеобхідні потреби в неї 

найвищі, тому доцільно знаходити резерви зниження питомої собівартості та ціни за 

рахунок, наприклад, використання простішої упаковки товару, відсутності традиційної 

реклами для нужденної частини суспільства.  
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ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА  

 

Діяльність будь-якої фірми пов'язана з вкладенням ресурсів у різні види активів, 

придбання яких необхідно для здійснення основної діяльності цієї фірми. Але для збільшення 

рівня рентабельності фірма також може вкладати вільні ресурси в різні види активів, які 

приносять дохід, але не беруть участі в основній діяльності. Така діяльність фірми називається 

інвестиційної, а управління такою діяльністю - інвестиційним менеджментом фірми. 

Дослідження проблем інвестицій завжди знаходилося в центрі уваги економічної науки, 

оскільки вони зачіпають основи господарської діяльності, визначаючи процес розширеного 

відтворення і економічного зростання в цілому. 

Положення про природу походження і необхідності здійснення процесу інвестування 

отримали розвиток в працях Ж.-Б. Сея, Д. Ріккардо, А. Пігу, Д. С. Мілля, А. Маршалла. 

З цього можна зрозуміти, що поняття інвестицій є багатогранним. Розберемо поняття 

інвестицій та його складових. 

Інвестиції – це застосування фінансових ресурсів у формі вкладень капіталу в інноваційну 

діяльність.  

На думку М.М. Блауга, фактор інвестицій виступає в якості параметра, що характеризує 

розвиток відтворювального процесу, з одного боку, з іншого - елементом, вплив на який з боку 

державних структур дозволяє впливати на темпи і динаміку розвитку економіки країни [2, с. 

687]. 

Здійснення інвестицій - протяжний у часі процес. Тому для найбільш ефективного 

застосування фінансових ресурсів підприємство формує свою інвестиційну політику.  

Інвестиційна політика - загальне керівництво для дій і прийняття рішень, яке полегшує 

досягнення цілей підприємства. Саме за допомогою інвестиційної політики підприємство 

реалізує свої можливості до передбачення довгострокових тенденцій економічного розвитку та 

адаптації до них. 

Інвестиції - поточне вкладення різноманітних ресурсів, включаючи грошові, з метою 

отримання вигод в майбутньому.[1, c.20] 

Об'єктами інвестицій є: - Інноваційні програми та проекти; - Нові знання та інтелектуальні 

продукти; - Виробниче обладнання та процеси; - Інфраструктура виробництва; - Організаційно-

технічні рішення виробничого, комерційного або іншого характеру, які істотно поліпшують 

структуру і якість виробництва; - Сировинні ресурси, засоби їх видобування і переробки. 

Суб'єктами (інвесторами і учасниками) інвестицій: громадяни України та іноземних 

держав, а також інші держави. 

Можна виділити наступні найбільш істотні ознаки інвестицій в інновації: 

 цілеспрямоване вкладення капіталу в будь-які матеріальні та нематеріальні об'єкти 

(інструменти); 

 вкладення здійснюються особами, званими інвесторами, які переслідують свої 

індивідуальні цілі, не завжди пов'язані з безпосередньою економічною вигодою; 

 потенційна здатність інвестицій приносити дохід; 
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 процес інвестування, як правило, пов'язаний з перетворенням частини накопиченого 

капіталу в альтернативні види активів економічного суб'єкта (підприємства); 

 в процесі здійснення інвестицій використовуються різноманітні інвестиційні ресурси, 

які характеризуються ціною, попитом і пропозицією; 

 наявність терміну вкладення (цей термін завжди індивідуальний і визначати його 

заздалегідь неправомірно); 

 наявність ризику вкладення капіталу, що означає, що досягнення цілей інвестування 

носить імовірнісний характер. 

Інвестиційна діяльність - сукупність інвестиційних рішень за термінами, ризиків і 

об'єктів інвестування і практичних дій по їх реалізації. 

Управління інвестиційною діяльністю направлено [1, c.21]: 

 на пошук найкращих для інвестора по співвідношенню «ризик - час (горизонт) - 

вигоди (прибуток, дохід)» 

 об'єктів інвестування; 

 дотримання і контроль графіка інвестиційних відтоків і часу отримання вигод (виходу 

з інвестиційного рішення); 

 побудова мотивуючих механізмів для ініціаторів, координаторів і виконавців 

інвестиційних заходів. 

Класифікація видів інвестицій визначається типом критерію, покладеного в її основу 

(рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Класифікація інвестицій 

 

Реінвестування являє собою повторне, додаткове вкладення власного або іноземного 

капіталу в економіку у формі нарощування раніше вкладених інвестицій за рахунок отриманих 

від них прибутку, доходів. Реінвестування дозволяє концентрувати інвестиції в одному об'єкті, 

розширювати виробництво, застосовувати нові інноваційні рішення. Сферою фінансових 

реінвестицій є цінні папери, реальних інвестицій - оборотний і основний капітал [3]. 

Реінвестування, частіше зване "складним відсотком" перетворює ваш початковий капітал в 

сучасний і дуже потужний, що генерує дохід, інструмент. 

Реінвестування являє собою процес отримання доходу на повторно інвестований дохід від 

початкового активу. Щоб цей процес почав працювати, досить двох речей: повторного 

інвестування часу і доходу. Чим більше часу ви відводите вашим інвестиціям, тим більше ви 

збільшуйте потенціал доходу ваших первісних інвестицій. 

Інвестиційний портфель являє собою певну сукупність реальних інвестиційних проектів і 

фінансових інструментів, які дозволяють реалізувати розроблену інвестиційну стратегію 

підприємства при наявних обмеженнях (рівень інвестиційного ризику, часовий горизонт 

інвестування, обсяг вільних грошових коштів). Портфель хоча і складається з окремих 

інвестиційних об'єктів, але є цілісним об'єктом управління. 
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Процес формування інвестиційного портфеля пов'язаний з підбором певної сукупності 

об'єктів інвестування для здійснення інвестиційної діяльності. Сучасна портфельна теорія 

виходить з того, що при здійсненні інвестиційної діяльності інвестори можуть вкладати 

кошти одразу в декілька об'єктів, цілеспрямовано формуючи тим самим певну сукупність 

об'єктів інвестування (інвестиційний портфель). Причому ця сукупність володіє тими 

інвестиційними якостями, які недосяжні з позиції окремого інвестиційного об'єкта, а 

можливі лише при їх поєднанні. 

З визначення випливає, що основна мета формування інвестиційного портфеля - 

забезпечення реалізації розробленої інвестиційної стратегії підприємства шляхом підбору 

найбільш надійних і ефективних інвестиційних вкладень. Наприклад, якщо інвестиційна 

стратегія підприємства націлена на розширення основної виробничої діяльності, то його 

портфель буде складатися головним чином з реальних інвестиційних проектів, а інші об'єкти 

(внески, цінні папери та ін.) будуть займати підлегле місце. 

За видами об'єктів інвестування виділяють портфель реальних інвестицій 

(інвестиційних проектів), портфель фінансових інвестицій (фінансовий портфель) і 

змішаний інвестиційний портфель, який об'єднує кілька різнорідних об'єктів інвестування. 

Обирається вид портфеля визначається спрямованістю і обсягом інвестиційної діяльності. 

Для підприємств, що здійснюють виробничу діяльність, основним типом формованого 

портфеля є портфель реальних інвестиційних проектів, для інституціональних інвесторів - 

портфель фінансових інструментів[3]. 

Таким чином, одним з обов'язкових умов успішного функціонування економіки країни 

в цілому, а також однією з найважливіших сфер діяльності будь-якого господарюючого 

суб'єкта є здійснення інвестиційної діяльності. Інвестування являє собою один з найбільш 

важливих аспектів діяльності будь-якої динамічно розвивається комерційної організації.  

Головними аргументами на користь необхідності інвестицій є зростання ефективності 

виробництва і максимізація прибутку. В кінцевому підсумку вони необхідні для 

забезпечення нормального функціонування підприємства в майбутньому, стабільного 

фінансового стану і максимізації прибутку.  
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Погіршення економічного стану є стимулом до інноваційної діяльності, так як у період 

економічної кризи суб’єкт господарювання від стратегії максимізації прибутку переходить 

до стратегії мінімізації ризиків. Це пояснюється тим, що ризики вкладання капіталу в 

інновації є меншими за ризики вкладання у стару технологію чи продукцію. Тому маркетинг 

грає велику роль в розвитку підприємства. Він є однією з ключових ланок до просування 

товару.  
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Особливе занепокоєння викликають низькі показники, що характеризують інноваційну 

діяльність у промисловості, стан якої безпосередньо впливає на темпи розвитку практично 

усіх галузей економіки [1]. 

Термін "маркетинг інновацій" може бути визначений як сукупність дій, прийомів, 

методів, систематична активність суб'єктів економічних відносин щодо розроблення і 

просування на ринку нових товарів, послуг та технологій для задоволення потреб і запитів 

споживачів (суспільства) у більш ефективний, ніж у конкурентів, спосіб на основі оновлення 

та підвищення рівня складових потенціалу підприємства, пошуку нових напрямів та засобів 

його використання з метою отримання прибутку та забезпечення умов тривалого виживання й 

розвитку на ринку[5]. 

Цілями маркетингу інновацій при формуванні програм розвитку підприємства є: 

 захист або збільшення своєї частки на існуючому ринку; 

 завоювання позицій на новому, ще не освоєному ринку; 

 створення нового ринку або ринкового сегменту. 

Рівень новизну маркетингу інновацій поділяють за ступенем інноваційного потенціалу: 

 радикальні інновації - принципово нові вироби і технології (рідко - абсолютна 

новизна). Вони нечисленні і зазвичай передбачають появу нового споживача та / або нового 

ринку; 

 комбінаторні інновації - нове поєднання вже відомих елементів і властивостей. 

Комбінаторні інновації зазвичай спрямовані на залучення нових груп споживачів і / або 

освоєння нових ринків; 

 модифікуючи інновації - покращення або доповнення існуючих продуктів. 

Модифікуючи інновації зазвичай спрямовані на збереження або посилення ринкових позицій 

підприємства. 

Об'єктами маркетингу інновацій є інтелектуальна власність, інвестиції, а також засоби 

праці й управління [2]. 

До особливостей маркетингу інновацій, зокрема, відносять просування радикальних 

інновацій, їх реклама повинна бути почата задовго до появи власне інноваційного продукту на 

ринку. Так, для нових телекомунікаційних продуктів, зростання числа публікацій та 

інформаційних повідомлень про шляхи і переваги використання нового продукту повинно 

випереджати зростання ринку самого продукту як мінімум на термін самостійного навчання 

користування ним. У деяких випадках такий підхід застосовується і для інновацій інших типів. 

Головним в маркетингу інновацій є дослідження і прогнозування попиту на новий товар, 

засноване на доскональному вивченні сприйняття споживачем нововведення і значущих для 

споживача якостей, властивостей товару. Як складову частину маркетингу інновацій 

виділяють стратегічний інноваційний маркетинг, елементами якого є аналіз кон'юнктури 

ринку, подальша розробка його сегментів, організація і формування попиту, моделювання 

поведінки покупця. В якості основної мети стратегічного маркетингу інновацій представляють 

розробку стратегії проникнення нововведення на ринок.  

На думку як дослідників, так і практиків маркетингу, топ-менеджерів, головною 

сучасною маркетинговою проблемою вітчизняних виробників є саме розробка і виведення на 

ринок нових товарів / послуг [3]. 

Найбільш результативні маркетингові стратегії популярних брендів об'єднує одна 

загальна якість - інновації. Ефективний цифровий маркетинг вимагає, щоб бренди 

пристосовувалися до змін і користувалися новими можливостями, використовували високі 

технології. Здатність ввести нововведення дозволяє компаніям генерувати нові ідеї і 

проводити їх в життя. Високі технології – сучасні наукомісткі, екологічно чисті технології, що 

є визначальними у постіндустріальному суспільстві [4, с. 15]. 

У таблиці 1 наведено маркетингові інновації в передових світових компаніях. 
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Таблиця 1 

Маркетингові інновації в передових світових компаніях 

Фірма інновація Інновація 

Volvo 

має репутацію  новатора автомобільної безпеки. Ця ідея проходить через 

всі їхні маркетингові кампанії протягом багатьох десятиліть. Отже, у 

Volvo застосовуються інновації в галузі безпеки з використанням високих 

технологій. 

Hyundai 

зв'язок, з'ясували, що споживачі на піку фінансової кризи просто не могли 

собі дозволити купувати їх автомобілі через ненадійність роботи. Вони 

розробили програму гарантії, яка дозволила споживачам повернути 

транспортний засіб без фінансових штрафів, якщо вони втратили свою 

роботу або дохід протягом року після покупки транспортного засобу 

Hyundai.  Цій бренд першим застосував нові маркетингові методи у 

кризовий час з урахуванням фінансових реалій споживача, що привело до 

створення інновацій у даній галузі. 

Instagram 

спорідненість з інтуїтивними галузями, такими як мода, дизайн та інше. 

Платформа надала можливість збільшити глибину представлення 

інформації, наприклад, показавши закулісні фотографії або зображення 

зворотної сторони фешн-світу - зображення фотографів, візажистів і 

блогерів. Платформа реалізувала інноваційні методи і зайняла свою нішу. 

Функція "Дослідити" показує персоналізовані канали користувачів. 

Додаток «Hyperlapse» для відео запису абсолютно для створення відео про 

рутині make-up.Сьогодні, 86 відсотків головних світових брендів активні 

на цій платформі. Таким чином, при розробці Instagram було поглиблено 

та розвинуто вузьку направленість вже існуючої галузі. 

Таксі Mike 

Яскравим прикладом неймовірно простого і дієвого маркетингу є 

просування канадського таксі Mike. Замість того щоб випускати брошури 

про себе, Mike друкує справжні гіди по кафе, барам і іншим закладам 

міста. Тобто з усіх тих розважальним місцях, куди Mike допоможе 

дістатися. Вони використали інформаційно-розважальні послуги у вигляді 

інноваційного впровадження. 

Starbucks 

Не так давно в США з'явилася конкуруюча з Starbucks мережа кав'ярень 

Seattle's best. Вона стала позиціонувати себе як "не-Starbucks», роблячи 

все навпаки: не така кава, не такі меблі, не така музика, не така атмосфера, 

не таке обслуговування. Кав'ярня стягувала до себе тих клієнтів, кому 

Starbucks чимось не подобався. 

Starbucks 

І мережа Starbucks зробила до неможливості просту річ: вона просто 

купила конкурента. І це цілком очікуваний хід. Але після покупки, 

Starbucks не став закривати кав'ярні. Швидше, навпаки, він став ще 

сильніше робити в ній все не як у Starbucks, загострюючи конкуренцію 

між цими двома брендами ще більше. 

В результаті люди, яким подобався Starbucks, йшли в Starbucks і несли 

гроші в його касу. А ті, кому не подобалася ця кав'ярня, йшли саме в 

Seattle's best - і теж несли гроші в касу ... Starbucks. Таким чином компанія 

не тільки впоралася з перетіканням частини своєї клієнтської аудиторії до 

конкурента, але й захопила додатково аудиторію ненависників Starbucks, 

яку ніколи б не отримала інакше. 

Отже, Starbucks збільшив масштаб свого бізнесу та почав розвивати його 

зовсім з іншого боку, шляхом розвитку та модифікації повністю 

протилежних характеристик тієї ж галузі. 
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Обґрунтувавши вище зазначені приклади, можна прийти до висновку, що всі вони 

належать до інновацій, що були модифіковані. На нашу думку, цей тип інноваційної 

діяльності найбільш підходить для застосування в Україні. Оскільки, стан інноваційної 

діяльності в Україні більшістю експертів-науковців визначається як кризовий і такий, що не 

відповідає сучасному її рівню в країнах, що стали на шлях інноваційного розвитку. Тим 

більше, що маркетинг інновацій лежить в основі формування успіху підприємства. 
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ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА 

 

Розвиток вітчизняної економіки та задоволення соціально-економічних потреб 

населення безпосередньо пов'язані з конкурентним розвитком аграрного виробництва. 

Однією з нагальних потреб аграрної галузі є забезпечення зростання виробництва 

сільськогосподарської продукції та вирішення продовольчої безпеки країни. В аграрному 

секторі економіки ефективність виробництва є запорукою продовольчої безпеки країни та 

індикатором виходу галузі із економічної кризи. Ефективність аграрного виробництва, 

забезпечення високих темпів його розвитку визначається значною кількістю чинників, серед 

яких:  природно-кліматичні умови, рівень його фінансового та матеріально-технічного 

забезпечення, кон’юнктура аграрного ринку тощо. Тому розуміння сутності економічної 

ефективності сільськогосподарських товаровиробників має важливе значення. 

Питання економічної ефективності, ефективності виробнитва та реалізації 

досліджували  відомі науковці, серед яких Дж. Долан, Дж. Ерроу, К. Макконнелл, У. Петті, 

Дж. Сакс, П. Самуельсон, А. Сміт, В. Андрійчук, О. Біттер, І. Бойчик, О. Варченко. Перші 

спроби дати визначення дефініції «ефективність» належать В. Петті, Ф. Кене та Д. Рікардо. 

Ефективність являє собою складну економічну категорію, яка показує результат від 

виробничої діяльності підприємства. Проаналізувати підходи до розуміння сутності 

економічної ефективності в аграрному секторі економіки стало метою дослідження. 

Економічна ефективність, як поняття в світовій економічній теорії, є досить складним 

та неоднозначним. Воно тісно пов’язане з факторами виробництва та галуззю економіки. 

Щоб визначити сутність економічної ефективності, необхідно дослідити історичні аспекти 

цього явища. Перші спроби дати визначення дефініції «ефективність» належать В. Петті, Ф. 

Кене та Д. Рікардо. В. Петті, Ф. Кене розглядали дане явище як міру впливу на оточуючий 

простір. Д. Рікардо першим ввів цей термін в теорію політичної економії. Він пов’язав 

ефективність з використанням капіталу та довів, що від довгостроковості існування капіталу 

обернено пропорційно залежать витрати [1 c. 174]. 
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Із розвитком суспільного виробництва під впливом науково-технічного прогресу 

відбувався і розвиток підходів до розуміння сутності економічної ефективності під впливом 

різних економічних теорій. Наразі дослідженням  цього питання займається значна кількість  

вчених економістів. Однак досі не існує єдиної точки зору, щодо вимірювання цього 

показника.  

Так, за В. Андрійчуком ефективність являє собою економічну категорію, за якою 

відображають співвідношення між одержаними результатами і витраченими на їх досягнення 

ресурсами, при чому при вимірюванні ефективності ресурси можуть бути представлені або в 

певному обсязі за їх первісною (переоціненою) вартістю (застосовувані ресурси), або 

частиною їх вартості у формі виробничих витрат (виробничо спожиті ресурси) [2, c. 397]. 

В той же час І.Бойчик вважає, що ефективність виробництва являє собою узагальнююче 

та повне відбиття підсумкових результатів діяльності, із використанню засобів праці, 

предметів праці і робочої сили на суб’єкті господарської діяльності за відповідний період часу 

[3, c. 400]. За О. Іваніловою суть ефективності виробництва відображається у комплексному 

відбитті кінцевих результатів використання засобів виробництва і робочої сили за певний 

проміжок часу [4, c. 643]. 

Економісти зарубіжних країн під показником «ефективність виробництва», розуміють  

інший термін – продуктивність системи виробництва і обслуговування. Він відображає 

ефективне застосування ресурсів для виробництва відповідного виду продукції, товару чи 

послуги. Під ресурсами розуміють засоби та предмети праці, робочу силу, капітал, енергію, 

інформацію, земельні ресурси тощо[5, c. 217]. 

Таким чином, не дивлячись на різноманітність виробничих процесів та видів 

промисловості, існує загальноприйнята формула до визначення економічної ефективності, за 

якою вона визначається як відношення результату виробництва (сукупного продукту) до 

витрат виробництва. 

Особливістю виробництва в галузі сільського господарства є використання взаємодії  

таких чинників: предметів праці, засобів праці, персоналу (робочої сили), землі. Для 

виготовлення продукції працівники, за допомогою відповідних засобів виробництва, 

впливають на предмети праці і отримують суспільно корисну продукцію, або виробничі чи 

побутові послуги. [6, c.5].  Відповідно до цього для виробництва продукції чи надання послуг 

необхідні витрати живої та уречевленої праці, а результати виробництва залежать від 

потенціалу робочої сили, його кваліфікації та масштабів застосовуваних засобів виробництва.  

Оцінка ефективності в сільському господарстві має свої особливості, оскільки важливе 

значення при вирощуванні різних сільськогосподарських культур має земля, її родючість, а в 

тваринництві – продуктивність тварин. Завдяки родючим ґрунтам вітчизняні аграрні 

підприємства мають змогу вирощувати значний обсяг сільськогосподарської продукції, але 

для підвищення ефективності необхідно оновлювати виробничий фонд, техніку обробітку 

ґрунту, впроваджувати новітні технології,  що необхідні для зменшення витрат на 

вирощування продукції та підвищення урожайності, здійснювати підвищення кваліфікації 

кадрів, необхідність якої виникає під впливом науково-технічного прогресу. 

При вирощуванні продукції рослинництва, економічна ефективність визначається як 

кількість одержаної продукції з гектара земельної площі; в тваринництві як кількість 

отриманої продукції від однієї голови худоби, при найменших затратах на виробництві 

одиниці продукції. Значну увагу при розрахунку ефективності приділяють   якості продукції, 

для забезпечення якої аграрні підприємства несуть додаткові витрати праці та  коштів. 

Розвиток агропромислового сектору економіки та подальше його зростання напряму залежить 

від ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств. Проте, при однаковій 

кількості затрачених на виробництво ресурсів суб’єкти господарювання можуть отримати 

різні результати та виражатись в різних формах – вартісних, натуральних, тому і ефективність 

їхньої діяльності буде різною. 
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Відповідно до специфіки виробництва аграрних підприємств виділяють такі види 

ефективності: економічну, технологічну і соціальну. 

Технологічна ефективність виражає кінцевий результат виробництва, який отримують при 

взаємодії між факторами виробництва. В галузі рослинництва основними показниками 

технологічної ефективності є: урожайність сільськогосподарських культур з одного гектара площі 

посіву та якість отриманої продукції, яка виражається через вміст відповідних поживних 

цінностей в отриманій продукції(якість насіння соняшнику відповідає виходу олії). Тому, для 

оцінки технологічної ефективності велике значення має валовий вихід сільськогосподарської 

продукції та посівна площа відповідної культури. Для врахування якості сільськогосподарської 

культури можна розрахувати вихід поживних цінностей на один гектар площі посіву, шляхом 

множення відсотка виходу поживних цінностей відповідної культури на її урожайність. 

Технологічна ефективність впливає на економічну ефективність, шляхом створення постійних 

витрат, і відображає особливості кожного господарства, які пов’язані із застосуванням засобів 

виробництва. 

Економічна ефективність являє собою систему показників, що показують  взаємозв’язок між 

затраченими ресурсами, які використовують на виготовлення продукції чи надання послуг та 

обсягом отриманих результатів від виробничого процесу. Якщо при сталих затратах ресурсів 

вихід продукції збільшується, то ефективність роботи підприємства також підвищується. Якість 

продукції не має знижуватись та повинна відповідати певним вимогам. Економічна ефективність 

виражається у вартісних показниках, які розраховують співвідношенням ресурсів та результатів 

виробництва, і має в повній мірі відображати різні сторони діяльності аграрних підприємств( 

раціональне використання землі за показниками загального ефекту, з розрахунку одного гектара 

земельної площі та показники ефективності виробництва, які показують якою ціною підприємство 

отримує певний ефект). 

Для економіки держави підвищення економічної ефективності виробництва має важливе 

значення, оскільки від нього залежить добробут суспільства в цілому. Із підвищенням економічної 

ефективності виробництва певної сільськогосподарської культури підприємство отримує більший 

дохід. При цьому вихід продукції із одиниці витрат підприємства збільшується, що призводить 

відповідно до одержання вищого доходу [5, c. 261]. За рахунок підвищення ефективності можна 

збільшити обсяг отриманої продукції аграрному підприємству, а через зниження її собівартості 

зменшити рівень роздрібних цін на ринку також, що сприяє збільшенню купівельної 

спроможності населення та більш повного задоволення їхніх потреб, тому сприяє покращенню 

соціального стану населення. 

Соціальна ефективність включає в себе підвищення рівня зайнятості, збільшення нових 

робочих місць, зменшенні тривалості робочого часу, покращення умов праці, зменшенні 

шкідливих речовин, що негативно впливають на екологію і відповідно на здоров’я людей, 

забезпечення охорони праці тощо. Соціальну ефективність вимірюють показниками: питомої ваги 

прибутку, яку направляють на заходи соціального спрямування, в загальному обсязі чистого 

прибутку; обсягом даного показника прибутку, що припадає на одного середньорічного 

працівника. Соціальна ефективність залежить від економічної та буде підвищуватись із її ростом. 

А економічна ефективність, у свою чергу, становить матеріальне та фінансове підґрунтя 

вирішення проблем соціального характеру. Дослідження механізму підвищення соціальної 

ефективності показало наявність наступних проблем: складність соціальних питань, відсутність 

методики, щодо визначення рівня даного показника. Враховуючи, що зростання показника 

соціальної ефективності являється метою аграрних  підприємств, дослідження цього показника 

потребує більшої уваги науковців.  

Таким чином, у аграрному секторі, як у жодній іншій галузі національного господарства, 

підвищення обсягів виробництва продукції має надзвичайно велике значення для суспільства, так 

як воно є основним джерелом продуктів харчування і сировини для переробної промисловості. 

Від того, наскільки успішно розв’язуються ці завдання, залежить ефективність виробництва.  
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А забезпечити ефективне функціонування аграрних підприємств в умовах інтеграції 

сільського господарства України в світове співтовариство, можливо за рахунок 

інтенсифікації виробництва, використання нових досягнень селекції, агрономії, техніки та 

технології.  
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ОЦІНКА РІВНЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ  

УКРАЇНИ ЗА ГАЛУЗЯМИ 

 

На даному етапі економічного розвитку ринкових відносин Україна інтегрується до 

Європи, але країні економічна криза, політична нестабільність, військовий конфлікт, тому 

питання підвищення ефективності діяльності підприємств різних галузей є актуальним.  

Нами були проаналізовані наступні показники рівня рентабельності підприємств в 

Україні за різними галузями. Результати проведеного нами дослідження показали, що 

рентабельними є:  

- сільське, лісове та рибне господарство рівень рентабельності склав 22,4 % (за 2014 – 

2018 рр. рівень рентабельності збільшився на 14,4 в. п.);  

- промисловість – 6,8 % (за 2014 – 2018 рр. рівень рентабельності збільшився на 7,1 в. 

п.); будівництво - 1,6 % (за 2014 – 2018 рр. рівень рентабельності збільшився на 5,2 в. п.);  

- оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 18,8 % 

(за 2014 – 2018 рр. рівень рентабельності збільшився на 22,4 в. п.);  

- тимчасове розміщення й організація харчування – 7,8 % (за 2014 – 2018 рр. рівень 

рентабельності збільшився на 14,6 в. п.);  

- інформація та телекомунікації – 13,8% (за 2014 – 2018 рр. рівень рентабельності 

збільшився на 7,9 в. п.);  

- фінансова та страхова діяльність – 2,8 % (за 2014 – 2018 рр. рівень рентабельності 

зменшився на 0,4 в. п.);  

- операції з нерухомим майном – 6,2% (за 2014 – 2018 рр. рівень рентабельності 

збільшився на 15,5 в. п.);  

- професійна, наукова та технічна діяльність – 19,4 % (за 2014 – 2018 рр. рівень 

рентабельності збільшився на 23,1 в. п.);  

- діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 2,6 % (за 2014 

– 2018 рр. рівень рентабельності збільшився на 5,6 в. п.);  
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- освіта – 3,7 % (за 2014 – 2018 рр. рівень рентабельності зменшився на 2,5 в. п.);  

- охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 3,3 % (за 2014 – 2018 рр. рівень 

рентабельності збільшився на 4,8 в. п.) (табл. 1). 

Таблиця 1 

Оцінка рівня рентабельності (збитковості) Українських галузей за видами 

економічної діяльності, 2014 – 2018 рр., % 

 

Показники 

Роки Відхилення (+, -) 

2018 р. від 2014 р. 2014 2015 2016 2017 2018 

Сільське, лісове та рибне 

господарство 

8,0 8,9 41,7 32,4 22,4 14,4 

Промисловість -0,3 -9,4 0,9 4,2 6,8 7,1 

Будівництво -3,2 -13,5 -7,6 -0,4 1,6 5,2 

Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних 

засобів і мотоциклів 

-3,6 -23,7 -0,9 15,8 18,8 22,4 

Транспорт, складське 

господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність 

-0,6 -9,1 1,1 15,8 -1,0 -0,4 

Тимчасове розміщування й 

організація харчування 

-6,8 -28,9 -17,3 5,1 7,8 14,6 

Інформація та телекомунікації 5,9 -14,9 0,5 -0,8 13,8 7,9 

Фінансова та страхова діяльність 3,2 -3,6 -8,9 -4,8 2,8 -0,4 

Операції з нерухомим майном -9,3 -53,6 -33,4 -8,1 6,2 15,5 

Професійна, наукова та технічна 

діяльність 

-3,7 -24,7 -1,1 17,6 19,4 23,1 

Діяльність у сфері 

адміністративного та 

допоміжного обслуговування 

-3,0 -14,8 -11,9 -3,9 2,6 5,6 

Освіта 6,2 3,5 5,7 5,6 3,7 -2,5 

Охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги 

-1,5 -12,8 -0,6 4,5 3,3 4,8 

Мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок 

-7,9 -13,5 -25,3 -16,5 -15,5 -7,6 

Надання інших видів послуг -1,2 -1,3 7,3 5,1 -0,4 0,8 

Джерело: дані Державної служби статистики України [1], розраховано автором 

 

Збитковими є підприємства у галузях: мистецтво, спорт, розваги та відпочинок, 

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність, надання інших видів 

послуг (діяльність громадських організацій, ремонт комп’ютерів, побутових виробів і 

предметів особистого вжитку та надання інших індивідуальних послуг) – де рівень 

збитковості склав 15,5 %, 1 %, 0,4 % відповідно. 

У порівнянні з 2014 роком рівень рентабельності підприємств різних галузей значно 

покращилась. Найбільш прибутковою у 2018 році стало сільське, лісове та рибне 

господарство. Проте на противагу 2014 року галузь мистецтва, спорту, розваг та відпочинку 

стала більш збитковою на 2018 рік.  

Збитковість галузей України обумовлена дією зовнішніх та внутрішніх чинників.  

До зовнішніх чинників належать: політична та економічна нестабільність; 

недосконалість нормативно-правової бази; високий рівень оподаткування; посилення 

прихованої економіки; незаконне заволодіння компаніями;  
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посилення олігополії та монополії на ринках; зниження платоспроможного попиту населення; 

посилення нечесної конкуренції; неконкурентноспроможність компаній; посилення міжнародної 

конкуренції. 

До внутрішніх чинників належать: некваліфіковані кадри; застаріла технологія; застаріла 

матеріально-технічна база; неефективне використання наявних ресурсів; виробництво 

неконкурентоспроможної продукції; погіршення якості товару та послуг; недостатнє різноманіття 

товарного асортименту; недостатня інвестиційна діяльність; низький інноваційний потенціал; 

недостатність власних оборотних коштів; збільшення дебіторської та кредиторської 

заборгованості; обмеженість доступу до сировини й матеріалів та ринків збуту.  

Оскільки причини, що були зазначені вище, призводять до неплатоспроможності 

підприємств і спонукають до збільшення кількості збиткових компаній в Україні. 

Отже, проведений аналіз показників рентабельності галузей України з 2014 по 2018 рік 

показує, що наразі компанії, котрі представляють галузі мистецтва, спорту, розваг та відпочинку, 

транспорту, складського господарства, поштова та кур’єрська діяльність, надання інших видів 

послуг переживають спад, зумовлений негативним впливом кризових явищ на економіку. Одним 

із варіантів вирішення даної ситуації може стати наступне: залучення інвесторів та підвищення 

попиту на продукцію, що забезпечить конкурентоспроможності галузей на міжнародному та 

вітчизняному ринку. 

 

Список літератури: 

1. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.  (дата звернення: 

15.11.2019). 

 

УДК 338.1 

Мурашко І. С. 

викладач кафедри менеджменту  

Гуцан М. Р., студент  

Придунайська філія ПрАТ «ВНЗ МАУП» 

 

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА  ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ 

 

Особливості формування механізму стійкого розвитку підприємства зумовлені факторами, 

які здійснюють вплив на нього. На сьогоднішній день більшість науковців досліджують 

переважно фактори, що впливають на стійкий розвиток підприємства, а не його механізм. Але, й 

щодо цього питання серед науковців відсутні єдині погляди щодо класифікації та оцінки ступеня 

їх впливу. 

Наприклад, О. П. Романко, І. З. Савчин [1], досліджуючи фактори стійкого економічного 

розвитку підприємств виокремлюють фактори зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Фактори зовнішнього середовища науковці у свою чергу поділяють на фактори прямої та 

непрямої дії. До зовнішніх факторів прямої дії автори відносять діяльність органів державної 

влади усіх рівнів, що спрямована на підтримку та розвиток, сприятлива національна та іноземна 

законодавча база у сфері розвитку підприємництва, характеристика та переваги конкурентів 

пропозиції та умови постачальників, розвиненість ринкової інфраструктури, вимоги профспілок. 

До факторів непрямої дії відносяться науково-технічний прогрес, міжнародні події та міжнародне 

оточення, політичні обставини, соціально-культурні обставини, військові дії, особливості 

міжнародних економічних відносин. Серед внутрішніх факторів О. П. Романко та І. З. Савчин 

виокремлюють такі: наявність висококваліфікованого персоналу на усіх рівнях та ланках, сучасні 

технічні засоби та технології, система менеджменту підприємства в використання сучасних 

управлінських технологій, система маркетингу підприємства, наявність належного фінансового 

забезпечення діяльності, параметри продукції (технічні, технологічні, ресурсоекономічні,  
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ергономічні, економічні тощо), ресурсоекономність та економічна ефективність 

виробництва. 

О. В. Грінченко [2, с.407] також пропонує поділяти фактори стійкого розвитку на дві 

великі групи: внутрішні та зовнішні. О. В. Грінченко зазначає, що внутрішні чинники мають 

ґрунтуватися на визначенні та формуванні системи ресурсного забезпечення діяльності 

підприємства. Фактори внутрішнього середовища можуть ефективно управлятися, а фактори 

що належать до зовнішнього середовища, підприємство може використовувати у процесі 

розробки стратегії розвитку та освоєння нових ринків. 

Н. Б. Кирич, Л. М. Мельник, О. Б. Погайдак [3, с.152] поділяють фактори стійкого 

розвитку на такі три групи: фактори макросередовища, мезосередовища та мікросередовища.  

В. І. Іванченко та А. О. Корольова [4] виокремлюють такі фактори стійкого розвитку 

підприємства: фінансова стабільність і позитивна динаміка у прибутковості; наявність 

замовників, клієнтів чи споживачів продукції або послуг, тобто джерела доходів 

підприємства; комфортність праці, компетентність, соціальна захищеність у забезпечені 

персоналу – тобто фактори, які створюють конкурентні переваги в результативності праці 

персоналу; позитивний вплив результатів діяльності на суспільну свідомість з точки зору 

охорони навколишнього середовища і споживання енергетичних ресурсів; позитивна оцінка 

діяльності підприємства суспільством, персоналом і партнерами у бізнесі.  Н. В. Шандова [5, 

с.355] фактори стійкого розвитку підприємства узагальнює у такі групи: фактори, які 

впливають на соціальну складову; фактори, які впливають на економічну складову; фактори, 

які впливають на екологічну складову; фактори, що визначають взаємозв`язок між 

соціальною, екологічною та економічною складовою стійкого розвитку підприємства. Х. Р. 

Гальчак [6] фактори стійкого розвитку поділяє на внутрішні та зовнішні, при чому у кожній 

группі виокремлює такі підгрупи факторів: економічні, екологічні, соціальні, етично-

правові. С. М. Телешевська [7, с.9] пропонує класифікацію факторів стійкого розвитку, яка 

враховує економічні результати діяльності підприємства, соціальну та екологічну складові 

та правову. Н. Г. Сікєтіна [8] у стійкості системи виокремлює стабільність зовнішнього 

середовища та внутрішнього. Фактори стабільності зовнішнього середовища включає 

державно – політичні, науково – технічні, економічні, соціальні, екологічні. Фактори 

стабільності внутрішнього середовища включають виробничі, комерційні, кадрові, 

маркетингові, логістичні. 

Л. Б. Баранник [9] серед факторів, що впливають на стійкий розвиток підприємства 

особливу увагу приділяє податковій політиці. О. Білан [10, с.41] виокремлює такий фактор 

стійкого розвитку, як корпоративна соціальна відповідальність, причому під соціальною 

відповідальністю компанії розуміють її діяльність за трьома видами відповідальності: 

економічною (якість та безпека продукції і послуг, їх фізична й цінова доступність), 

екологічною (зниження рівня шкідливих викидів і зменшення інших навантажень на 

навколишнє середовище) та соціальною (інвестування у розвиток колективу компанії, 

реалізація зовнішніх соціальних проектів тощо). Л. М. Мельник та І. Є. Максимов [11, с.196] 

серед чинників стійкого розвитку визначають впровадження інновацій. В. В. Чепка та О. К. 

Матяш [12, с.653] виокремлює такі групи факторів стійкого розвитку, як: фактори першого 

рівня (базові); другого рівня (похідні): внутрішні та зовнішні; третього рівня (деталізуючі); 

фактори, пов`язані з операційною діяльністю, інвестиційною діяльністю, фінансовою 

діяльністю. 

А. М. Верегун, І. О. Тарасенко [13, с.209] фактори стійкого розвитку класифікують за 

трьома групами: екологічні, соціально-екологічні, умови, що визначають можливість 

стійкого розвитку (оцінка потенціалу та створення умов, необхідних для реалізації стратегії 

стійкого розвитку).  І. В. Грабовська [14, с.171], розглядаючи теоретичні та практичні 

аспекти поняття «стійкий розвиток», здійснює систематизацію факторів стійкого розвитку 

підприємства, які включають такі показники: ресурсний потенціал; 
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приналежність; стратегії виробництва; використання основного та оборотного капіталів; трудовий 

потенціал і т. д. О. В. Кіндрат визначає такі основні фактори, що впливають на дiяльнiсть 

підприємств і, відповідно, стійкості їх фінансово-економічного стану: пiдвищення цiн на 

енергоресурси (об’єктивне збільшення собiвартостi i відповідне зниження конкурентоспроможностi 

продукції); коливання валютних курсiв, що призводить до непрогнозованих видатків у 

господарській діяльності; зниження попиту на продукцiю у зв’язку з економiчною кризою; 

податковий тиск. 

Узагальнивши погляди дослідників та дослідивши виокремлену науковцями систему 

факторів, що впливають на стійкий розвиток підприємства, вважаємо, що вони здійснюють 

безпосередній вплив також і на формування механізму стійкого розвитку. 
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СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОЇ  

КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Підвищення ролі кредитної діяльності у банківській системі та численні прояви кризових 

тенденцій на вітчизняному ринку банківських послуг зумовили активізацію досліджень основ 

створення системи безпеки кредитної діяльності у практиці роботи банків та фінансових 

посередників в Україні. 

Сучасними вченими виділяються різні елементи структури системи безпеки кредитної 

діяльності, проте немає комплексного підходу до вибору елементів, які б формували систему 

безпеки на макро- і мікрорівнях. Так, Копитко М.І. [1, c. 61] сформував узагальнений перелік 

елементів системи економічної безпеки, що пропонуються для підприємств, однак можуть бути 

використані і фінансовими установами при побудові власних систем безпеки.  

До цього переліку включені: цілі, завдання, функції, принципи, функціональні складові, 

механізм, заходи, об’єкти, суб’єкти, політика безпеки, стратегія економічної безпеки, загрози, 

індикатори оцінки, засоби, практичні дії співробітників із забезпечення економічної безпеки, 

методи, органи, служби, конкурентна розвідка, контррозвідка, режим функціонування.  

Петрушко Я. [2, c. 46] вважає, що система безпеки банківської кредитної діяльності повинна 

включати в себе наступні складові елементи: суб’єкти, об’єкти, мету, завдання, інструменти (засоби 

і заходи), принципи, стратегії безпеки (кредитна, кадрова, інформаційна), механізм управління, 

конкурентну розвідку, структурні підрозділи. 

Усі елементи системи безпеки банківської кредитної діяльності укомплектовані у структуру, 

мають цілісність і утворюють певні відносини. Усі заходи, спрямовані на досягнення безпеки 

кредитної діяльності, потрібно проводити у єдиному комплексі із єдиною цільовою спрямованістю. 

Цільова спрямованість має важливе значення при формуванні ефективної системи безпеки 

кредитної діяльності, тому що вона виступає як регулюючий фактор діяльності і вказує її напрям. 

Повинні бути визначені цілі системи безпеки кредитної діяльності банку: що необхідно здійснити, 

чого потрібно досягти; які завдання необхідно вирішити для досягнення поставлених цілей; які 

основні функції системи безпеки. 

Система безпеки кредитної діяльності банку повинна бути [2, c. 47]: 

- унікальною для кожного банку, тому що всі її складові для різних фінансових установ 

можуть бути індивідуальними; 

- самостійною, відособленою від інших структурних підрозділів банку; 

- комплексною, з обов’язковим входженням до неї відповідних елементів, заходів і засобів; 

- ефективною, оскільки ефект від її діяльності повинен перевищувати витрати; 

- дієвою, яка реально здатна діяти та вирішувати поставлені завдання; 

- безпечною, оскільки несе відповідальність за кожного вкладника та кредитоспроможність 

банківської установи. 

Комплексною складною системою безпеки кредитної діяльності банку може бути поставлена 

така мета: недопущення понесення банком збитків та заподіяння йому шкоди, а також забезпечення 

ефективного вкладання ним коштів у процесі своєї діяльності, що буде утворювати передумови для 

забезпечення стабільності та розвитку банку.  

В свою чергу, мету побудови системи економічної безпеки фінансових установ можна 

визначити як забезпечення захисту корпоративних ресурсів установи та її клієнтів від негативного 

впливу зовнішніх та внутрішніх небезпек і загроз на їх цілісність та здатність до створення 

додаткового прибутку або задоволення інших потреб споживачів фінансових послуг у процесі. 
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Пропоноване формулювання мети формування системи безпеки [2, с. 49] є досить вдалим, 

оскільки воно може використовуватись як для фінансових установ, що мають за першочергову мету 

отримання прибутку, так і для неприбуткових фінансових інституцій. 

Заходи системи безпеки кредитної діяльності банківської установи можна розподілити на три 

групи [2, с. 49].: 1) заходи профілактичного характеру; 2) заходи, спрямовані безпосередньо на 

попередження протиправних дій конкретних суб’єктів загроз кредитної діяльності; 3) заходи по 

попередженню протиправних дій з боку суб‘єктів загроз та локалізації негативних наслідків цих дій. 

Важливим моментом створення системи безпеки кредитної діяльності банку є вибір її 

стратегії та політики. Ретельно продумана та реалізована стратегія системи безпеки банку може 

призвести до значного зниження або навіть повного уникнення фінансових втрат від змін 

внутрішнього та зовнішнього середовища. 

Формування оптимальної системи безпеки кредитної діяльності банку потребує розроблення 

стратегії, концепції реалізації, визначення відповідного інструментарію та етапів формування 

системи безпеки. 

Стратегія безпеки – це сукупність довгострокових цілей і управлінських підходів, реалізація 

яких передбачає захист кредитно-фінансової установи від потенційних загроз розголошення 

комерційної і банківської таємниці, а також завдання їй будь-яких інших форм збитків майнового і 

немайнового характеру [2, с. 50]. 

Концепція безпеки банківських установ як цілісне і системне розуміння, бачення її сутності, 

чинників, що на неї впливають, і представлення шляхів усунення загроз є основою для створення 

системи її забезпечення [2, с. 50]. Залежно від конкретних умов, що складаються в країні і світі, 

стадій економічного циклу та інших чинників,  стратегія формування безпеки кредитної діяльності 

банківських установ може базуватися на різних концепціях, які передбачають використання різного 

інструментарію для досягнення поставлених цілей. 

Більшість банків не мають стратегії формування своєї безпеки в розумінні глобального її 

розвитку. Плануючи розвиток кредитної діяльності, формуючи відповідну перспективу її зростання, 

банки не мають адекватних стратегій забезпечення безпеки такої діяльності. У більшості випадків 

питання безпеки підміняються стратегіями управління ризиками. 

Стратегія формування безпеки банку – це довгостроковий план дій, спрямованих на 

забезпечення його безпеки, пошук та створення відповідних резервів для запобігання, уникнення та 

ліквідації (нейтралізації, локалізації) можливих ризиків, загроз та небезпек, тобто це сукупність 

заходів управлінського, регулятивного, організаційно-правового та економічного характеру, які 

сприяють створенню належного конкурентного середовища на фінансовому ринку та забезпеченню 

захисту законних інтересів вкладників і клієнтів банків. 

Варто зауважити, що з метою ефективної реалізації розробленої стратегії безпеки кредитної 

діяльності банки в сучасних умовах мають розробляти власну внутрішню кредитну політику та 

запроваджувати механізми її здійснення. 

Отже, формування системи безпеки кредитної діяльності банків є досить складним і 

трудомістким процесом, необхідної ефективності він може досягти тільки завдяки активним 

сумісним діям усіх підрозділів банку, які у той чи інший спосіб залучені до кредитних операцій. До 

того ж заходи безпеки повинні проводитись цілеспрямовано і наполегливо, з необхідним ступенем 

активності протягом всієї дії кредитної операції, а не тільки на якомусь одному її етапі. 
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СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «СТРАТЕГІЇ» РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Вивчення та аналіз наукових джерел доводить відсутність єдиної точки зору у вчених 

щодо поняття «стратегії». Сутність категорії «стратегія» еволюціонувала набуваючи нових 

рис та змістовних характеристик. Відсутнє серед науковців і спільне бачення щодо функцій 

стратегії. Вчені виокремлюють стратегію і як інструмент, і як спосіб, і як фактор, і як 

елемент, і як основу та ін. 

Так, Шершньова З.Є наголошує на багатоманітності даного поняття і наводить 

наступні визначення: 

- «стратегія» дає визначення основних напрямків і шляхів досягнення цілей зміцнення, 

зростання та забезпечення виживання організації в довгостроковій перспективі на основі 

концентрації зусиль на певних пріоритетах [1]; 

- «стратегія» є способом встановлення взаємодії фірми із зовнішнім середовищем; 

- «стратегія» є основою для розробки стратегічних планів, проектів і програм, які є 

системною характеристикою напрямків та інструментами розвитку підприємства; 

- «стратегія» є інструментом міжфункціональної інтеграції діяльності підприємства, 

способом досягнення синергії; 

- «стратегія» є основою для формування та проведення змін в організаційній структурі 

підприємства, узагальненим стрижнем діяльності всіх рівнів і ланок ОСУ; 

- «стратегія» є фактором стабілізації відносин в організації; 

- «стратегія» дає змогу налагодити ефективну мотивацію, облік, контроль, та аналіз, 

виступаючи як стандарт, котрий визначає успішний розвиток і дає змогу оцінити досягнуті 

результати. 

На думку Я.А.Жаліла сутність поняття «стратегії» змінювалась в процесі еволюції 

наукового пізнання економічних процесів та явищ. Досліджуючи дану наукову категорію 

вчений підкреслює, що «військова теорія» розуміє під поняттям «стратегія» - 

довгостроковий план дій; «теорія ігор» - алгоритм, що заздалегідь визначає вибір; 

класичний менеджмент - план, що інтегрує цілі, політику та дії; стратегічний менеджмент - 

набір правил здійснення місії та досягнення цілей, теорія державного управління - 

узгоджений план, який визначає базові орієнтири; економічна теорія - сукупність відносин, 

що визначаються властивостями відтворення суб'єкта [2, с.10]. 

Погоджуючись з думкою, що основними етапами стратегічного управління є: 

- планування процесу розробки стратегії діяльності суб'єктів; 

- стратегічний аналіз сфери діяльності суб'єктів; 

- розробка набору базових стратегій; 

- узгодження змісту окремих стратегій та їх корегування відповідно до особливостей 

діяльності суб'єкта; 

можна зазначити, що стратегічне управління потребує побудови динамічної системи, 

при якій можна забезпечити своєчасне визначення місії, цілей та стратегій, розробку і 

виконання системи планів, удосконалення діяльності підприємства та його окремих 

підсистем, що є основою для підвищення його конкурентоспроможності та існування в 

довгостроковій перспективі[3]. 

Спільними складовими стратегічного управління будь-якого типу є цілі, досягнення 

яких означає розробку різних заходів з їх досягнення, взаємозв'язок з середовищем, 

стратегія, способи їх використання та коригування. 
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Щоб організація мала змогу розвиватися стратегічно, усі стратегії повинні мати 

системні характеристики з моменту розробки до їх виконання, щоб охоплювати комплекс 

визначених цілей та альтернативних варіантів їх досягнення. 

Практична реалізація функцій стратегічного управління здійснюється за допомогою 

системи методів стратегічного управління. Ефективним для порівняльної оцінки показників 

і зіставлення їх з аналогічними показниками конкурентів є 8^0Т-аналіз, який дозволяє на 

перспективу виявити сильні і слабкі сторони підприємства і розробити стратегію і тактику 

роботи на ринку. 

Проаналізувавши наукові джерела, можна зробити висновок про відсутність єдиної 

точки зору у науковців, вчених, практиків на поняття «стратегія». Разом з тим можна 

помітити еволюцію сутності поняття «стратегії», її розвитку та набуття нових рис. 

Якщо дійти до уточнення поняття «стратегії», стає зрозумілим, що стратегія є 

основною ланкою стратегічного управління, основним елементом процесу стратегічного 

управління, якому притаманне бачення перспектив, горизонту майбутнього розвитку подій.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПРОДУКЦІЇ  

 

Сутність конкурентної боротьби полягає в покращенні чи збереженні позиції 

підприємства на ринку, що досягається завдяки відмінності товарів, що поставляються 

підприємством, від товарів-конкурентів як по мірі відповідності конкретної потреби 

клієнтів, так і за витратами на її задоволення. В даний час існує велика кількість аграрних 

підприємств, які виробляють ідентичні товари та послуги і між ними неодмінно виникає 

боротьба за певний сегмент того чи іншого ринку. 

В законі України "Про захист економічної конкуренції" є наступне поняття 

конкуренції: "Економічна конкуренція (конкуренція) — змагання між суб'єктами 

господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими 

суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають 

можливість вибрати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт 

господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку" [1]. 

Виявлено, що конкурентоспроможність - це показник, який цікавить як виробника, так 

і споживача продукції. Виробник зацікавлений в тому, щоб його товари були продані, для 

цього вони мають бути високої якості і мати мінімальну ціну, а споживач зацікавлений в 

придбанні продукції, яка повністю задовольняє його потребам з точки зору ціни і якості [3]. 

Не існує єдиного поняття конкурентоспроможності товару, різні автори розуміють 

дане поняття по своєму: спроможність товару відповідати вимогам даного ринку в  
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конкретний період часу [4]; ступінь привабливості даного продукту для споживача, який 

здійснює реальну покупку [5] ; сукупність якісних і вартісних характеристик виробу, що 

забезпечує задоволення конкретної потреби покупця [6]; комплекс споживчих і вартісних 

(цінових) характеристик товару, що визначають його успіх на конкурентному ринку [7]; 

порівняльну характеристику товару, що містить комплексну оцінку всієї сукупності 

виробничих, комерційних, організаційних й економічних показників щодо виявлених вимог 

ринку або властивостей іншого товару [8]. 

Розглянувши основні визначення конкурентоспроможності продукції, приходимо до 

такого висновку:  під конкурентоспроможністю слід розуміти комплекс споживчих і 

вартісних характеристик товару;  конкурентоспроможність — поняття відносне, пов'язане з 

конкретним ринком і часом продажу товару.  

Отже, конкурентоспроможність продукції — це порівняльна характеристика, яка 

визначає різницю досліджуваної продукції від продукції конкурентів і містить комплексне 

оцінювання сукупності її властивостей (окремі з яких можуть не мати кількісного 

вираження) щодо виявлених вимог ринку чи властивостей іншого товару.  

Забезпечення конкурентоспроможності продукції потребує її кількісного оцінювання. 

Без такого оцінювання підтримувати конкурентоспроможність продукції на певному рівні 

неможливо, оскільки відсутня об'єктивна основа, яка дає змогу говорити про реальний 

рівень конкурентоспроможності продукції. 

 

Список літератури: 

1. Закон України «Про захист економічної конкуренції» [Електронний ресурс]: закон 

від 11.01.2001 № 2210-III / Верховна Рада України. Режим доступу:  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2210-14. 

2. Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства / І.З. Должанський, Т.О. 

Загорна. – К. : Навчальний посібник, 2006. – 112 с. 

3. Лифиц И.М. Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг / 

И.М. Лифиц – М.: Юрайт, 2001. – 224 с. 

4.  Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика: учеб.-практ.пособ. / А.Ю. Юданов  

– М. : Гном-пресс, 2000. – 379 с.  

5. Блашенкова Т.А. Экономико-статистическое изучение конкурентоспособно- сти 

предприятия: Учеб.пособ. / Т.А. Блашенкова – Хабаровск: ХГАЭП, 1997. – 100 с. 

6. Завьялов П.С. Конкуренция – неотъемлемое свойство развитого рынка / П.С. 

Завьялов. – Маркетинг, 1997. – 3-14 с. 

7. Хедрих Г., Йеннер Т. Стратегические факторы успеха на рынках потреби- тельских 

товаров / Г. Хедриг, Т. Йеннер – 1997 - 110-115 с. 

 

УДК 005.21 

Чуприна А.С. магістрант 

Науковий керівник – Каткова Н.В., к.е.н., доцент  

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

 

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА  ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ РОЗРОБКИ 

 

Розвиток ринкової економіки в Україні обумовив стрімке зростання динамізму і 

диференціації ринку. З'являються нові запити споживачів, нові ринки, нова продукція. 

Маркетингова стратегія, безумовно, повинна реагувати на ці зміни. Конкурентоспроможність 

підприємств і їхній стійкий розвиток багато в чому обумовлені ефективністю обраної ними 

маркетингової стратегії. Маркетингова стратегія визначає, на яких ринках працювати, з яким 

споживачем, товарну, цінову і комунікативну політику. 
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Маркетингова стратегія являє собою найважливішу функціональну частину загальної стратегії 

підприємства та виконує направляючу та інтегруючу роль у комплексних зусиллях підприємства 

на ринку. 

Маркетингова стратегія є найважливішим інструментом забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства у сучасних умовах господарювання Методологія 

планування маркетингової стратегії розвитку підприємства повинна містити в собі виявлення 

проблеми на основі маркетингових досліджень, аналізу й оцінки зовнішнього і внутрішнього 

середовищ, визначення цілей підприємства в довгостроковому аспекті, формування глобального 

критерію для вибору базової стратегії і локальних критеріїв за галузями діяльності,  розробку 

альтернативних способів досягнення головної мети і вибір найкращих із них за галузями 

діяльності, з урахуванням діючих обмежень ринку. 

Різноманіття підходів до визначення маркетингової стратегії обумовлене глибиною самого 

терміна «стратегія» та масштабами його використання. В економічній літературі (як зарубіжній, 

так і вітчизняній) відсутня єдність поглядів щодо сутності і змісту маркетингової стратегії 

підприємства.[1] 

Окремої уваги потребує питання виявлення особливостей розробки маркетингової стратегії 

підприємства. Її мета – ефективне розміщення ресурсів для досягнення цільового ринку. 

Предметом маркетингової стратегії є вирішення питань щодо того, які продукти (стратегічні 

простори) мають бути освоєні підприємством, і яким чином це завдання можна виконати.При 

цьому основними завданнями у розробці маркетингової стратегії є такі: 

-визначення цілей та напрямів діяльності підприємства; 

-координація різних напрямів діяльності; 

-оцінка слабких і сильних сторін підприємства, ринкових можливостей та загроз; 

-визначення альтернативних варіантів реалізації напрямів діяльності підприємства; 

-створення умов для ефективного розподілу продукції підприємства; 

-оцінка маркетингової діяльності підприємства. 

Жодне підприємство не може обійтися без планомірного і обґрунтованого процесу 

формування маркетингової стратегії. Цей процес є не спонтанним явищем, кожна стадія потребує 

уваги, часу та деталізованого аналізу. 

Процес формування маркетингової стратегії, зазвичай, поділений на дваетапи: 

- процес планування спрямований на прийняття стратегічних рішень, формулювання цілей і 

визначення шляхів їхнього досягнення; 

- процес управління як набір рішень і дій з реалізації стратегії, спрямований на досягнення 

цілей підприємства з урахуванням можливих змін зовнішнього, проміжного та внутрішнього 

середовища. 

Стратегій маркетингу може бути багато, але головне – вибрати найбільш вдалу з них для 

кожного ринку і кожного товару, тобто стратегію, яка відповідала б вимогам досягнення 

маркетингових цілей. Стратегія маркетингу показує, з яким продуктом, на які ринки, з яким 

обсягом продукції необхідно виходити для досягнення поставленої мети.[2] 

Таким чином, в результаті проведеного дослідження, було уточнено, що маркетингова 

стратегія – це певна сукупність маркетингових інструментів, на основі яких розробляється 

ефективна політика просування товарів, послуг до споживачів, яка є основним довгостроковим 

планом маркетингу компанії, спрямованим на вибір цільових сегментів споживачів.  Було 

виділено чотири етапи формування ефективної маркетингової стратегії та виявлено, що всі 

процеси, по-перше, послідовно випливають один із одного і, по-друге, взаєпомов’язані та мають 

зворотній вплив. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Підвищення ролі збутової діяльності торговельних підприємств на сучасному етапі 

зумовлене декількома причинами: за часів товарного насичення неможливо обійтися без 

спеціальних, наближених до покупця, збутових мереж; сьогодні посилюється боротьба за 

споживача, що потребує постійного вдосконалення збутової діяльності, підвищення її 

ефективності; існує необхідність підвищення конкурентноспроможності підприємства, яка 

значною мірою обумовлена організацією його збутової діяльності.[1] 

Згідно з визначенням О. Проволоцької управління збутовою діяльністю підприємства в 

умовах ринкової економіки з позиції маркетингу розглядається як процес планування, 

організації, мотивації і контролю збутової діяльності підприємств, який потрібен для 

формування та досягнення мети збуту .  

Із точки зору Н. М. Гудзенко, організація збуту залежить від потенціалу підприємства 

та обраної ним збутової політики – сукупності збутових стратегій маркетингу і комплексу 

заходів з формування асортименту товарної продукції та ціноутворення, стимулювання 

збуту, укладання договорів, транспортування та інших організаційних аспектів збуту.  

Відомий зарубіжний теоретик із проблем збуту Г. Дж. Болт порівнює організацію збуту 

з його каркасом або засобом проведення в життя запланованої стратегії й тактики .  

Ряд економістів відносять до збутової політики в системі маркетингу і комерційні 

питання – підготовку, проведення переговорів щодо купівлі-продажу, укладання контрактів, 

контроль за їх виконанням. Збут передбачає наявність спеціальних знань, навиків, розуміння 

потреби і проблем ринку.[2] 

Найбільш ефективними маркетинговими діями в умовах нецінової конкуренції 

слугують канали збуту, способи і методи просування продукції на ринку. Завдяки 

використанню маркетингового підходу до управління збутовою політикою враховуються 

ключові фактори успіху, а саме: цільовий ринок, асортиментна політика, збутовий персонал, 

заходи мерчандайзингу, від яких залежить позиція підприємства на ринку і результативність 

збутової діяльності.  

Вчасна реалізація продукції споживачеві забезпечується завдяки досконалому змістові 

виробничої, збутової, складської, транспортної та іншої діяльності, що в сукупності складає 

систему управління збутовою діяльністю підприємства.  

Виходячи з цього, доцільно розглянути і логістичний підхід до організації процесу 

збуту на підприємстві, адже логістика керується принципами раціонального управління 

товарно-матеріальним потоком, тож необхідно створювати такі організаційні системи, які б 

відображали цей потік.  

Поєднання принципів логістики та маркетингу в організаційну структуру управління 

підприємством передбачає зосередження функцій, пов'язаних зі збутом виготовленої 

продукції у відділі маркетингу і логістики. Така структура створює широкі можливості 

логістичної оптимізації матеріального потоку на етапах дослідження ринкової ситуації, 

постачання матеріалів, сировини, а також на етапах розподілу, реалізації продукції 

споживачам та після продажного обслуговування. [3] 

При орієнтації на маркетинг важливим елементом збуту є планування і управління 

збутовими операціями для досягнення запланованих економічних показників діяльності 

підприємства, в тому числі реалізації продукції та прибутку.  
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До таких можна віднести наступні: сегментацію ринку; прогнозування обсягів продажу 

продукції; планування, організацію і контроль збутової діяльності; інформаційні зв’язки із 

посередниками та споживачами продукції; оцінювання якості роботи персоналу, пов`язаного 

зі збутом продукції; статистичний аналіз збуту.  

Серед найважливіших принципів організації збуту вважають принцип забезпечення 

його стратегічного спрямування в умовах маркетингової орієнтації підприємства; 

врахування фінансових, комерційних, господарських та маркетингових ризиків; постійного 

моніторингу маркетингового середовища; розробка та використання збутових стратегій 

підприємства та ін.  

Одним з основних завдань підприємства потрібно вважати створення умов для 

перетворення потреб потенційного покупця в реальний попит на конкретний товар. До таких 

умов слід віднести збутову політику підприємства та основні її елементи. Збутова політика 

підприємств має базуватись на маркетингових стратегіях в галузі збуту і визначатись як 

сукупність тактичних заходів щодо формування попиту, встановлення взаємовідносин з 

покупцями, ціноутворення, транспортування, товароруху, стимулювання збуту, сервісу і 

реклами, спрямованих на реалізацію стратегій і досягнення цілей збутової діяльності 

підприємства.[4] 

Отже, управління збутовою діяльністю є складним і багатогранним процесом і вимагає 

постійного аналізу й удосконалювання, що стає можливим саме за рахунок автоматизації 

такого процесу. 
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