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СЕКЦІЯ №1 

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИМ СЕКТОРОМ ЕКОНОМІКИ 

 

УДК 339.137:339.5 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИЙ ТОВАР ЯК ОСНОВА УСПІШНОГО ВИХОДУ 

НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК 

Автор: Аракелян А.К. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Актуальність теми зумовлюється тим, що внаслідок постійно зростаючої кількості 

конкурентів, високого рівня інноваційного розвитку та постійної зміни потреб споживачів 

постає необхідність управління конкурентоспроможністю продукції та ефективної системи 

заходів її підвищення. У сучасних умовах розвитку міжнародної діяльності зовнішньо 

налаштованому підприємству для закріплення його позицій на іноземних ринках стає 

життєво необхідним забезпечення конкурентоздатності його товарів.  

Дослідженнями проблем конкуренції та забезпечення конкурентоспроможності 

економічних суб’єктів займалися такі зарубіжні вчені, як Д. Абель, Г. Гамель, П. Друкер, К. 

Ендрус, Р. Ешенбах, П. Зенге, К. Крістенсон, Р. Коуз, Ф. Котлер, М. Портер, К. Прахалад, Д. 

Рікардо, А. Сміт, Р. Солоу, Ф. Хайєк, Й. Шумпетер. Свій внесок у дослідження питань 

конкурентоспроможності економічних суб’єктів зробили такі вітчизняні економісти як В. 

Андрійчук, В. Апопій, С. Бабенко, В. Будкін, І. Бураковський, З. Варналій, О. Власюк, Я. 

Гончарук, М. Долішній [2, с.14]. Разом з тим питанням забезпечення 

конкурентоспроможності товару приділено недостатньо уваги. Тому ця проблема потребує 

додаткового аналізу в рамках здійснення підприємствами зовнішньоторговельних операцій, 

що сформувалися в сучасних умовах.  

Метою роботи є дослідження сутності поняття «конкурентоспроможність товару» та 

основних напрямів підвищення рівня конкурентоспроможності продукції, необхідного для 

виходу підприємства на міжнародний ринок.  

Конкуренція в світовому господарстві ‒ це економічний важіль стимулювання 

виробництва і підвищення якості продукції, пристосування її до потреб споживачів, одна з 

об’єктивних умов функціонування і розвитку фірми на базі міжнародного поділу праці [1, 

с.154]. В умовах сучасного стану ринку підтримка підприємством високого рівня 

конкурентоспроможності продукції досягається шляхом корегування чинників, які є 

вирішальними для споживача при виборі товару та застосування їх у комплексі.  

Конкурентоспроможність продукції відображає сукупність властивостей, що 

показують міру задоволення конкурентної потреби стосовно аналогічної продукції, яка 

репрезентована на ринку. Конкурентоспроможність, у найширшому розумінні, визначає 

можливість продажу товару на конкретному ринку в конкретний проміжок часу [4]. 

Підприємства, які намагаються вийти на зовнішній ринок, повинні визначити показники і 

чинники своєї міжнародної конкурентоспроможності.  

Критеріями оцінки конкурентоспроможності продукції на зовнішньому ринку слід 

вважати фактори, які визначають його кон’юнктуру [5]: - наявність споживача даного виду 

продукції; кількість конкурентів, які випускають аналогічну продукцію; - обсяги 

виробництва та реалізації продукції підприємств-конкурентів у цілому й у сфері діяльності 

українського підприємства; - основні напрямки конкурентної боротьби на зовнішньому 

ринку; - оцінка стратегічної діяльності конкурентів (контроль за каналами збуту та 

діяльністю підприємств-постачальників з метою зниження рівня витрат); - розмаїття методів 

конкуренції (ціни, якість, технологічний рівень, дизайн продукції, сервісні послуги, імідж 
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підприємства, товарний знак тощо); - стабільність попиту на продукцію, яку має 

підприємство на кожному сегменті ринку.  

Разом із тим, найчастіше розглядаючи конкурентоспроможність товару на зовнішніх 

ринках, враховують такі його характеристики, як [1, с.195]: - величина витрат споживача на 

придбання й споживання товару; - здатність товару задовольняти потреби конкретних 

споживачів відповідно до його функціонального призначення; - ступінь відповідності товару 

вимогам міжнародних стандартів, а також вимогам нормативних актів, прийнятих в країні-

імпортері; - рівень сервісного обслуговування тощо.  

Для забезпечення конкурентоспроможності продукції на міжнародному ринку 

необхідно забезпечити постійне вивчення рівня розвитку конкуренції та 

конкурентоспроможності товару відповідно до фаз його життєвого циклу. При цьому слід 

враховувати доцільність випуску нового товару перш, ніж старий вичерпав свої можливості. 

Таким чином, конкурентоспроможність товару на світовому ринку характеризується 

сукупністю параметрів товару, що відрізняють його від товарів-аналогів за ступенем 

задоволення запитів споживача і рівнем витрат на його придбання та експлуатацію. 

Однією з найважливіших складових конкурентоспроможності товару на зовнішньому 

ринку є ціна, тобто рівень витрат на його виробництво, реалізацію та споживання. При 

цьому витрати на споживання можуть бути значними, оскільки для багатьох видів товарів, 

особливо для технічно складних виробів, реалізація корисного ефекту досягається в ході їх 

експлуатації. Це пояснюється тим, що покупець несе видатки не тільки на придбання товару, 

а й на його споживання. Загальна сума цих видатків становить ціну споживання.  

Другою найважливішою складовою є якість, що повинна відповідати не лише 

вітчизняним, а й міжнародним стандартам. Якість товару на зовнішньому ринку 

визначається наступними рівнями: - відповідність стандарту. Якість товару на цьому рівні 

оцінюється за відповідності або невідповідності вимогам стандарту; - відповідність 

використанню. Продукт повинен задовольняти не тільки обов’язковим вимогам стандартів, 

але й експлуатаційним вимогам; - відповідність вимогам ринку. Товар відповідно до вимог 

покупців повинен бути високої якості і за низькою ціною, тобто співвідношення ціни і якості 

має бути оптимальним; - відповідність латентним (прихованим) потребам. У даному випадку 

перевагу покупців отримують ті товари, які володіють як основними, так і додатковими 

споживчими властивостями.  

Третьою найважливішою складовою конкурентоспроможності товару на зовнішньому 

ринку є рівень державної підтримки вироблених і реалізованих на зовнішньому ринку 

товарів і послуг. Ефективна державна підтримка заснована на тісній взаємодії органів 

державної влади, наукових установ, громадських організацій, галузевих спілок і асоціацій.  

Державна підтримка товарів і послуг на зовнішньому ринку може бути прямою і 

непрямою. Пряма підтримка більшою мірою спрямована на регулювання митних зборів і 

тарифів, різних форм дотацій і субсидій; вона легко контролюється і регулюється правилами 

СОТ. Непряма підтримка в більшості випадків є більш ефективною і часто використовуваної 

багатьма країнами в умовах лібералізації зовнішньої торгівлі. Найбільш ефективною 

формою непрямої підтримки є розвиток товаропровідної інфраструктури, яка багато в чому 

сприяє підвищенню конкурентоспроможності продукції вітчизняних товаровиробників на 

внутрішньому ринку. 

Забезпечення високого рівня обслуговування є однією з основних умов здійснення 

ефективної підприємницької діяльності на зовнішніх ринках. Щоб досягти такого рівня, 

необхідно перш за все виявити оптимальний набір сервісних послуг, котрі слід мати на 

кожному із зовнішніх ринків, установити, хто ці послуги надаватиме, і організувати 

ефективну роботу відповідних служб з надання обумовлених сервісних послуг. 
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Не дивлячись на існуючі відмінності в необхідному наборі сервісних послуг, 

найчастіше вважається, що для кожної з країн фірма повинна передбачити можливості 

надання таких послуг, як [1, с.223-224]:  

- транспортування і установка товару;  

- навчання і консультування персоналу імпортера;  

- техобслуговування і ремонт товару;  

- гарантійне обслуговування;  

- переробка спожитого товару;  

- інші послуги.  

Тому основні напрямки конкурентоспроможності підприємства на зовнішньому 

ринку повинні включати такі принципи:  

- гнучке реагування господарської діяльності на зміни зовнішнього ринку, зміни 

орієнтації покупців;  

- постійне дослідження й аналіз зовнішнього ринку;  

- інновації виробничої та збутової діяльності;  

- розробка ефективної цінової політики.  

На практиці виділяють три основних напрямки підвищення конкурентоспроможності 

продукції: якість продукції, ціна і сервіс. Тому основними факторами підтримання та 

підвищення конкурентоспроможності товарів можна вважати:  

- зниження ціни споживання;  

- мінімізація термінів постачання товарів;  

- підвищення рівня післяпродажного обслуговування.  

Для того, щоб визначити наскільки успішним є підприємство на ринку, необхідно 

регулярно проводити його оцінку конкурентоспроможності.  

Висновки. Конкуренція на ринку стає все жорсткіша, йде суперництво між 

товаровиробниками за вигідніші умови виробництва та реалізації продукції, за одержання 

найвищого прибутку та інших переваг, ця конкуренція здійснюється різними методами та 

може виступати в різних формах. Тому виникає необхідність в постійному пошуку нових 

шляхів для підвищення конкурентоспроможності підприємства. На основі вищевикладеного, 

можна зробити відзначити, що підвищення конкурентоспроможності підприємства на 

зовнішньому ринку є основним стержнем його ефективної господарської діяльності, а пошук 

основних економічно ефективних напрямків реалізації товарів забезпечить підприємству 

одержання прибутку. Інакше кажучи, щоб досягнути конкурентоспроможності підприємства 

на зовнішньому ринку потрібно корегувати деякі чинники (якість продукції, ціна, сервісне 

обслуговування), що є вирішальними для споживача при виборі товару та застосування їх у 

комплексі. 
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Вагомим чинником ефективного функціонування та успішного розвитку підприємств 

за мінливих умов господарювання є наявність конкурентного потенціалу. Структура 

потенціалу, мобільність його складових, ефективність їх використання значною мірою 

обумовлюють результативність діяльності суб’єктів господарювання. Саме наявний 

потенціал та його перспективні можливості обумовлюють ефективне функціонування 

підприємства та забезпечує його.  

Потенціал є багатоаспектним поняттям і значною мірою повинно базуватись не 

тільки на ресурсному підході, а ще й в комплексі враховувати ефективність їх використання, 

результативність діяльності підприємств, рівень їх конкурентоспроможності та ін.  

Економічний потенціал є узагальнюючим показником, що характеризує розвиток 

виробничих сил, а величина економічного потенціалу визначається розмірами, ступенем 

досконалості та їх структурною комбінацією. Важливо відзначити, що за сучасних умов 

структура економічного потенціалу може різнитись. Відмінності у будові економічного 

потенціалу та його структурі можуть обумовлюватись умовами господарювання, 

особливостями функціонування господарюючого суб’єкта, властивостями його діяльності, 

відповідно до процесу виробництва та ін.  

Структура потенціалу підприємства зумовлюється його галузевою належністю. З 

позицій ресурсного підходу, структуру потенціалу потрібно визначати, вивчаючи витрати на 

всі види ресурсів. З іншого боку, дослідження його структури з використання фінансових 

показників є необхідним з погляду результативного підходу. 

Базуючись на вимогах критерію «набуття економічних вигод» економічний потенціал 

підприємства вивчається як можливість втілення майбутніх економічних вигод у потоки 

грошових коштів чи їх еквівалентів. Пропонується така структуру економічного потенціалу: 

виробничий, фінансовий, трудовий, інформаційний, інноваційний. 

Основними елементами фінансового потенціалу є оперативний фінансовий потенціал 

(власне та залучене фінансування), інвестиційний потенціал; фінансові та інвестиційні 

ресурси. 

Базуючись на ресурсному підході до поняття фінансовий потенціал підприємства є 

доцільним використовувати термін “фінансово-виробничі ресурси”, оскільки, виходячи з 

загальновідомого кругообігу ресурсів, у сучасних умовах фінансові ресурси неможливо 

розглядати окремо від виробничих, причому, виробничі ресурси на певному етапі є 

похідною від фінансових і навпаки. Функціонування підприємства передбачає використання 

й відтворення необоротних, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Вихідним 

моментом діяльності будь-якого підприємства є кругообіг та перевтілення ресурсів. 
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Фінансові ресурси формуються із власних, запозичених та резервної суми ресурсів, 

представляють собою джерела формування економічних (виробничих та інших) ресурсів і 

відображаються в пасиві балансу підприємства. Економічні ресурси представляють собою 

суму виробничих та інших ресурсів і групуються в активі балансу. Виробничі ресурси 

складаються з необоротних, матеріальних та трудових ресурсів і представляють собою 

ресурси, що безпосередньо беруть участь у процесі виробництва. До складу економічних 

ресурсів суб’єктів господарювання належать інші ресурси, які представляють собою грошові 

кошти та їх еквіваленти, дебіторську заборгованість, фінансові інвестиції тощо, тобто ті 

ресурси, які безпосередньо не задіяні у виробничій сфері. Необхідно зазначити, що в 

балансах, практично на всіх підприємствах, у необоротних ресурсах відображено лише суми 

з основних засобів, які становлять на сьогодні близько 100 % необоротних ресурсів, а суми з 

нематеріальних активів відсутні, оскільки підприємства не мають торгової марки, 

зареєстрованого торгового знаку, певної ділової репутації (гудвілу), що робить неможливим 

відображення нематеріальних активів у звітності підприємств. 

Фінансово-виробничі ресурси представляють собою комплексну взаємозалежність та 

взаємозв’язок складових ресурсного потенціалу підприємства, що формується залежно від 

потреб виробництва з метою отримання економічних вигод у майбутньому. Відповідно 

можна виділити наступні особливості фінансово-виробничих ресурсів: ресурси є 

невід’ємною складовою та основою формування ресурсного потенціалу операційної 

діяльності суб’єкта господарювання; структура ресурсів складна, але гнучка та динамічна і 

знаходиться у тісному з процесом виробництва; використання будь-яких видів ресурсів 

відбувається в комплексі та передбачає зміну форми їх прояву і відтворення у процесі 

фінансово-господарської діяльності. Відповідно до цих особливостей для результативного 

функціонування підприємства та отримання економічних вигод важливим є ефективне 

використання фінансово-виробничих ресурсів. Особливу увагу необхідно приділити 

фінансовим ресурсам як джерелу формування виробничих. 

Відсутність єдиного теоретичного підходу до розуміння поняття “економічний 

потенціал підприємства” обумовлює певні труднощі щодо обґрунтування його складових і 

відповідно створює ряд проблем щодо оцінки, аналізу та діагностики потенціалу 

підприємства. Зазначені проблеми як на теоретичному, так і на практичному рівні 

обумовлюють ряд особливостей щодо існуючих методів та методик оцінки економічного 

потенціалу та його складових. 

Зазначені питання вимагають розробки такої системи показників, що ґрунтується в 

першу чергу на ресурсному підході, але, при тому знаходиться у тісному зв’язку з 

результативністю діяльності підприємства. Важливо, при оцінці потенціалу та його 

формуванні використовувати ресурсно-результативний підхід, який би комплексно 

відображав зв'язок витрат ресурсів та результатів, що отримані від використання останніх. 

Причому важливим аспектом формування системи показників є те, що більшість показників, 

що використовуються для оцінки фінансового потенціалу, що ґрунтується на фінансових 

ресурсах є показники балансу підприємства (власний капітал, поточні зобов’язання, 

довгострокові зобов’язання тощо) практично використовуються при розрахунку значної 

кількості показників, що характеризують фінансовий стан, потенціал і безпеку, то виникла 

необхідність створити систему показників, яка б давала деталізовану оцінку ефективності 

використання потенціалу підприємства в розрізі складових за показниками фінансової 

звітності. 

Висновок. Економічний потенціал підприємства є багатоаспектною характеристикою 

його діяльності. Для оцінки та управління економічним потенціалом потрібно враховувати 

його складну багатокомпонентну структуру, взаємозв’язки між елементами та ефективність 
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використання в цілому. В зв’язку з цим для характеристики економічного потенціалу 

підприємства потрібно сформувати таку систему показників, які б давали, з одного боку, 

повну деталізовану оцінку його використання, а з іншого, враховували взаємозалежність 

окремих складових. 
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Особливості сучасного ведення торгівельного бізнесу обумовлює необхідність 

підприємств обирати активну ринкову поведінку та швидко реагувати на зміни ринкової 

кон’юнктури. Ключовим елементом забезпечення конкурентоспроможності торгівельного 

підприємства стає розробка ефективної асортиментної політики.  

Відсутність асортиментної політики веде до нестійкої структури асортименту через 

вплив випадкових або змінних факторів, втрати контролю над конкурентоспроможністю і 

комерційною ефективністю товарів. Поточні рішення, які приймаються керівником у таких 

випадках, нерідко базуються виключно на інтуїції, а не на тверезому розрахунку з 

урахуванням довгострокових інтересів [1]. 

Асортиментна політика торговельного підприємства [2] є комплекс взаємопов’язаних 

управлінських рішень з реалізації маркетингових і комерційних операцій, спрямованих на 

формування оптимального товарного асортименту з метою задоволення попиту цільових 

сегментів споживачів, оптимального використання ресурсного потенціалу і зміцнення 

ринкових позицій підприємства. 

Сукупність усіх асортиментних груп об’єднується у товарну номенклатуру 

підприємства. Вона має такі характеристики [3]: 

1. Ширина – вимірюється загальною кількістю асортиментних груп товарів, які 

виготовляє підприємство; 

2. Глибина – кількість товарів в межах кожної асортиментної групи (серед кремів 

знаходимо: для рук, для і після гоління, тональний, від зморшок, сонцезахисний...); 
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3. Гармонійність – визначає взаємозв’язок товарів, що належать до різних 

асортиментних груп, з позицій їх кінцевого використання, каналів розподілу, інших 

критеріїв, які є важливими для продуцента; 

4. Насиченість – загальна кількість товарів, які складають номенклатуру 

підприємства. 

Асортиментна політика промислового підприємства формується з різноманітних 

чинників. Серед найважливіших [3]: 

- наукові дослідження, роль яких зростає в умовах поступового домінування 

„нецінової конкуренції” над „ціновою”. Саме їх результати збагачують світ технічними та 

технологічними винаходами, що складають основу задоволення існуючих потреб на більш 

досконалому рівні і, найголовніше, - створюють нові. Вражаючий приклад – винахід та 

стрімкий розвиток стільникового зв’язку і можливостей, які надають його оператори своїм 

абонентам; 

- зміни у товарній номенклатурі конкурентів, які „підштовхують” до постійного 

вдосконалення власної пропозиції, з метою збереження завойованих позицій на ринку, не 

говорячи про прагнення отримати статус лідера з відповідними для нього перевагами щодо 

обсягів збуту та прибутками; 

- зміни у попиті на окремі товари з боку споживачів, обумовлені сезонними 

коливаннями, динамікою суспільної думки (наприклад, з приводу усвідомлення шкідливості 

куріння),  

- прагнення вигідних клієнтів скористатися перевагами (економія часу, зменшення 

транспортних витрат, отримання бонусів за велику партію тощо) за рахунок придбання 

різних товарів у одного постачальника. Задоволенню їхніх бажань, що відповідно збільшує 

обсяги грошових надходжень на підприємство, можуть посприяти вільні виробничі 

потужності, які опинилися у його розпорядженні; 

- значні обсяги виробничих відходів або проблеми (технічні складнощі, дорожнеча) з 

їх утилізацією. В цьому випадку поглиблення процесів переробки вихідної сировини може 

вивести підприємство на нові ринкові сегменти з одночасним досягненням соціального 

ефекту –покращення оточуючого середовища. 

Як свідчить світовий досвід, ефективне управління стратегією розвитку 

торговельного підприємства на основі асортиментної політики має базуватися на:  

- постійному пошуку нових можливостей як у зовнішньому так і у внутрішньому 

середовищі підприємства. До цього пункту належить пошук території для будівництва нових 

об'єктів торгівлі, аналіз актуальності розширення діючих. Район міста з низькою 

наповненістю торговельними закладами забезпечує збільшення товарообігу підприємства 

приблизно на 80 %;  

- пов'язаності з інноваціями, передбаченням (зокрема і дій конкурентів), 

перспективного уявлення, що передбачає необхідність прогнозування майбутніх змін у 

конкурентному оточенні торговельного підприємства [4]. 

Асортиментна політика передбачає: - визначення реальних і перспективних потреб у 

товарах; - розрахунок основних показників асортименту і оцінку його раціональності; - 

виявлення джерел товарних ресурсів, необхідних для формування раціонального 

асортименту; - оцінку можливостей організації для освоєння виробництва окремих товарів; - 

вибір і обґрунтування напрямків формування асортименту [5]. 

Від так найбільш вагомим інструментом управління торгівельним підприємством є 

формування адекватної асортиментної політики 

Формування асортиментної політики можна вважати домінуючим елементом 

внутрішнього управління. Від того наскільки правильними є рішення менеджменту 
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торгівельного підприємства щодо формування асортиментної політики багато в чому 

залежить ефективність ведення бізнесу в цілому.  

Безперервно контролюючи дію наведених чинників, маркетинговий менеджмент 

здійснює періодичну ревізію товарної номенклатури, приймаючи відповідні рішення щодо 

покращення її конфігурації. За для цього використовують: чисті інновації (оригінальні 

товари, які не мали попередників до їх появи на ринку – мобільні телефони, персональні 

комп’ютери); квазі-нові товари, які розглядаються як нововведення, але мають тісні 

взаємини з існуючою пропозицією; мето-товари – скопійовані з оригіналу і, від того, мають 

від нього лише окремі відмінності. Природно, що центральну роль у забезпеченні зростання 

та життєдіяльності підприємства відіграють чисті інновації. Хоча для нововведення у будь-

якій з наведених форм процес розробки та зарахування до товарної номенклатури 

складається з низки взаємопов’язаних фаз [3]. 

Фаза 1. Пошук ідей нових товарів за рахунок систематичного збирання ініціатив, 

пропозицій на самому підприємстві та за його межами, а також шляхом генерації ідей. Фаза 

2. Попередня селекція ідей – виконується для відхилення пропозицій, які не заслуговують на 

увагу та вибору таких, які виглядають багатообіцяючими. Фаза 3. Розробка товару – 

маркетингова, технічна та економічна. Фаза 4. Тестування товару. Фаза 5. Забезпечення 

юридичної підтримки нового товару. Фаза 6. Комерційна реалізація нововведення, з 

відповідним їй розгортанням повномасштабного виробництва та здійсненням плану 

маркетингу. 

Підсумовуючи вище зазначене дозволимо собі зробити висновок, що здатність 

асортименту товарів підприємства адекватно відповідати поточному споживчому попиту є 

передумовою успіху торгівельного підприємства на ринку. Зв’язок між вимогами ринку та 

намірами і можливостями торгівельного підприємства встановлюється асортиментною 

політикою. Ретельно розроблена та добре обміркована товарна політика є запорукою 

здійснення успішного ведення господарської діяльності підприємства. 
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«МАРІОТИЗМ» ЯК НОВІТНЯ КОНЦЕПЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

Автор: Волосюк М.В. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Анотація. Проаналізовано досвід Європейських країн у розвитку економіки моря та 

запропоновано переосмислення сутності економічного розвитку України з точки зору 

«маріотизму». 

Ключові слова: економічний розвиток, економічне зростання, економіка моря, 

«маріотизація», «маріотизм». 

Аналізуючи розвиток економіки моря в країнах Європейського Союзу, ми дійшли 

висновку, що ЄС дивиться на море як серйозну альтернативу для полегшення та підтримки 

своєї економіки. Європейська комісія вже опублікувала у 2016 році Стратегію використання 

потенціалу океанів «Blue Growth» [1], де чітко зазначено, що моря й океани є «двигунами» 

європейської економіки і мають величезний потенціал для інновацій і зростання. Океан – це 

величезна можливість для економіки Європи. Морська економіка поєднує людську 

діяльність (суднобудування, транспорт, риболовля, аквакультура, енергетика, безпека, 

охорона здоров’я) із вигодами від використання природних ресурсів. Усі ці міркування 

ставлять «блакитну економіку» в центр стійкого майбутнього для всього світу. 

У 2017 році поглиблюються дослідження та ініціативи з боку провідних фахівців 

європейських країни щодо ролі океанів в економіці світу. Як зазначає Президент 

«Європейської мережі морських кластерів» Френсіс Валлат [2], море буде однією з 

фундаментальних основ майбутньої економіки та потужним елементом її 

конкурентоспроможності. Вже сьогодні ми спостерігаємо, що морський сектор є другою 

діяльністю у світі з оборотом в 1,5 млрд. євро (половина з цього припадає на нові види 

діяльності морської економіки – відновлювальні джерела енергії, аквакультура, 

біотехнології, опріснення, видобуток глибинних порід), на морях плавають сьогодні 50000 

кораблів (за останні 10 років цей показник збільшився на 40%), тоннаж, що перевозиться 

морським транспортом сьогодні сягнув 11 млрд. тон (до речі, у 1970-х роках він складав 2,6 

млрд. тон), збільшилася риболовля, розвивається аквакультура, крім усього цього, більше 1-

го мільйона кабелів вже покладено на морське дно, від яких сьогодні залежать 95% 

телекомунікацій у світі (тобто більше тисячі повідомлень, ніж у всіх космічних супутниках), 

динамічно розвиваються залежні від морської діяльності косметологія, фармація, харчування 

[2, с.20]. 

Отже, додаючи до вищезазначеного неймовірне прискорення глобалізаційних 

процесів, Ф. Валлат абсолютно переконаний, що світ змінюється, і вже вступив у нову еру – 

еру «маріотизації», що прийшла на зміну «новій індустріалізації». Цю думку підтримує член 

Європейського парламенту Міріам Даллі [3], яка пропонує напрями забезпечення стійких, 

довгострокових економічних вигод від морської економіки: 

• інвестиції між приватними та державними секторами, що мають важливу роль у 

визначенні та формулюванні реальних потреб ринку та необхідних проектів; 

• морська освіта та створення навчального процесу на протязі всього життя для 

працівників морського сектору; 

• наукові дослідження (особливо спільні дослідження країн), що мають вирішальне 

значення для створення реального інноваційного середовища та заохочення заходів, які 

можуть підтримувати малий та середній бізнес; 

• зосередження на зміцненні морської економіки та генеруванні «блакитного 

зростання» в прибережний районах, які мають великий морегосподарський потенціал [3, 

с.12]. 
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Зважаючи на вітчизняну нормативно-правову базу, наукові дослідження та 

результати практичних семінарів, конференцій й «круглих столів» впродовж останніх 10 

років, можемо стверджувати, що поступово і в Україні встановлюватиметься новітня 

концепція економічного розвитку – «маріотизм», під якою розуміється нова ідеологія, яка 

заохочує краще використання та управління океанами чи «блакитними» ресурсами. В 

рамках «маріотизму» слід розробити моделі розвитку «морської» та «прибережної» 

економіки, а вже в них основні інструменти регулювання «блакитної економіки». Власне 

таке трактування нової економічної концепції підтверджує, що економіка моря, морський 

сектор є надзвичайно важливою складовою національної економіки України, що має в 

подальшому зростати, розвивати нові технології та нові робочі місця, але, насамперед, 

зберегти «блакитні ресурси» для майбутніх поколінь. 
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ПОТЕНЦІАЛУ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Автор: Гончар О.С. 

Миколаївський національний аграрний університет 

Зі зміною стану сільськогосподарського підприємства відбувається трансформація 

його потенціалу, ускладнюється його структура, формується суб’єктивна складова 

економічного потенціалу підприємства, що виявляється в здатностях формувати контрактні 

відносини таким чином, щоб мінімізувати трансакційні витрати, забезпечити створення 

специфічних активів або ефективний розподіл прав власності. Економічний потенціал 

підприємства ототожнюється з можливістю збільшення його розмірів за рахунок скорочення 

трансакційних витрат. Недосконале управління витратами підприємства, в тому числі і 

трансакційними, може призвести до загрози руйнування економічного потенціалу. 

Управління трансакційними витратами являє собою систему економічних відносин, 

пов’язану з формуванням, плануванням, обліком і аналізом трансакційних витрат, що 

дозволяє приймати довгострокові раціональні управлінські рішення, що впливають на 

формування економічного потенціалу сільськогосподарського підприємства. Управлінські 

рішення в сфері управління трансакційними витратами реалізуються через сукупність 

заходів цілеспрямованого впливу на величину та структуру трансакційних витрат. 

Управління трансакційними витратами має організовуватися виходячи з різноманіття 

їх видів. У сучасній економічній теорії пропонується безліч класифікацій і типологій 

трансакційних витрат, в яких кожен з авторів концентрує увагу на різних елементах. 

Так, О. В. Шумакова пропонує виділити наступні класифікаційні групи 

трансакційних витрат, що дозволяють врахувати специфіку сільськогосподарського 

виробництва: внутрішньовиробничі, які представляють собою витрати, безпосередньо 
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пов’язані з просуванням товарів на ринку власними підрозділами господарюючого суб’єкта; 

зовнішні, які включають витрати, зумовлені покупкою послуг сторонніх організацій, що 

сприяють просуванню товарів на ринку; у формі недоотриманої вигоди: витрати виникають, 

коли відбуваються втрати сільськогосподарськими підприємствами частини виручки в 

результаті розбіжностей якісних показників товару, що продається, реалізації продукції в 

терміни і за цінами на шкоду власній вигоді, а також втрати фізичного обсягу продукції в 

процесі реалізації [1]. 

Узагальнюючи підходи до класифікації трансакційних витрат, необхідно відзначити 

відсутність однакового підходу і наявність широкого кола класифікаційних ознак, що 

використовуються різними авторами. У той же час ми вважаємо найбільш прийнятною для 

умов сільського господарства класифікацію, запропоновану О. В. Шумакової, оскільки вона 

може бути основою для кількісної оцінки величини трансакційних витрат у галузі. 

Виникнення трансакційних витрат в сільському господарстві зумовлено 

недоступністю інформації для сільськогосподарських підприємств, що призводить до 

підвищення значення інформаційних елементів ринкової інфраструктури, недостатня 

розвиненість яких буде вести до зростання величини трансакційних витрат. 

Некомпетентність джерела інформації, а також її асиметрія збільшують кількість 

посередницьких трансакцій, що веде в свою чергу до зростання питомої ваги трансакційних 

витрат у кінцевій вартості виробленої продукції. Послуги служб ринкової інформації, 

Інтернету, маркетингових центрів не завжди доступні основній масі суб’єктів продовольчого 

ринку внаслідок їх неплатоспроможності і віддаленості від ділових сфер. 

За умов відсутності системного менеджменту та ефективного маркетингу витрати на 

пошук надійних партнерів збільшують витрати сільськогосподарського виробництва. Цю 

нішу на ринку займають дорогі фінансові посередники. Численність посередницьких ланок у 

аграрному секторі економіки і відносно високий рівень їх витрат значний впливають на 

рівень цін на сільськогосподарську продукцію. Так, роздрібні ціни на деякі продукти в 2-3 

рази вище оптових. 

Різноманітність кількісних і якісних підходів до визначення величини трансакційних 

витрат дозволяє частково розрахувати частку даних витрат у загальній сумі витрат 

підприємства. Однак незважаючи на це, не існує алгоритму для визначення абсолютної 

величини трансакційних витрат на сільськогосподарських підприємствах в силу того, що 

значна кількість трансакційних витрат не піддається кількісній оцінці, а також через те, що 

ці витрати враховуються в основному господарюючими суб’єктами в управлінському обліку 

і не розголошуються в силу специфічного характеру їх виникнення. 

На всіх стадіях процесу виробництва і реалізації продукції в системі обліку повинні 

визначатися і накопичуватися всі види витрачених ресурсів. Джерелами інформації про 

витрати є дані первинного і зведеного обліку, розрахунків, економічного аналізу, а також 

дані річних звітів підприємств та статистичної звітності. 

У плануванні і бухгалтерському обліку на сільськогосподарському підприємстві 

трансакційні витрати не виділяються і не враховуються окремо, але їх деякі види 

обліковуються на синтетичних рахунках бухгалтерського обліку, таких як «Адміністративні 

витрати», «Витрати на збут» та інші. До даного виду трансакційних витрат належать: 

 загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення 

річних зборів, представницькі витрати); 

 витрати на службові відрядження та утримання апарату управління 

підприємством, іншого загальногосподарського персоналу; 

 витрати на утримання необоротних активів загальногосподарського використання, 

винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, послуги щодо оцінки майна); 
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 витрати на зв’язок (поштові, телеграфні,телефонні, факс); 

 витрати на врегулювання спорів у судових органах; 

 інші витрати. 

Однак трансакційні витрати, що враховуються на синтетичних рахунках 

бухгалтерського обліку, складають лише незначну частину від загального обсягу 

трансакційних витрат підприємства. 

Висновки. Зниження трансакційних витрат можливе завдяки впорядкуванню 

договірних відносин, встановленню ділових контактів, а також завдяки неформальним 

відносинам керівників сільськогосподарських підприємств. В силу нерозвиненості ринкових 

відносин та неефективності функціонування, альтернативних ринку інститутів суб’єктивний 

фактор став одним з основних у взаємовідносинах між суб’єктами господарювання в 

аграрному секторі економіки. 

Список використаних джерел: 
1.Стукач В. Ф. Трансакционные издержки в АПК : измерение, информация, 

регулирование : монография / В. Ф. Стукач, Е. А. Асташова, О. В. Шумакова. – Омск : Изд-

во ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2006. – 212 с. 

2. Шпикуляк О. Г. Інституції аграрного ринку : монографія / О. Г. Шпикуляк. – К. : 

ННЦ ІАЕ, 2009. – 480 с. 

 

УДК 656.02(477) 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ  

ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНІ   

Автор: Гращенко І. С. 

Національний авіаційний університет  

Транспорт як інфраструктурна галузь забезпечує базові умови життєдіяльності та 

розвитку держави і суспільства. Застосування системи інтегрованої логістики, розвиток 

технологій інтермодальних перевезень забезпечують розвиток транспортної інфраструктури 

країни. Розвиток сучасної та ефективної транспортної інфраструктури забезпечує 

прискорення руху товару і зниження транспортних витрат в економіці. 

Розвиток інфраструктури і євроінтеграція є головними і незмінними пріоритетами 

Міністерства інфраструктури України, які один без одного неможливі. Подальша розбудова 

та поглиблення взаємовідносин між Україною та ЄС, що здійснюються на принципах 

політичної асоціації та економічної інтеграції, сприятиме впровадженню кращих 

європейських стандартів у сфері інфраструктури. [1] 

Євроінтеграція є головним зовнішньополітичним пріоритетом України, і транспорт є 

однією з ключових сфер співпраці з ЄС, яка відповідно до статті 368 Угоди про асоціацію 

має на меті сприяння реструктуризації та оновленню транспортного сектору України і 

поступовій гармонізації діючих стандартів та політики з існуючими в ЄС [2]. 

Розширення і зміцнення зовнішньоекономічних позицій України, закріплення і 

розширення її глобальних конкурентних переваг вимагають істотного підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняної транспортної системи на міжнародному ринку 

транспортних послуг. Невідповідність транспортної інфраструктури потребам зовнішньої 

торгівлі проявляється, зокрема, в низьких технічних характеристиках міжнародних 

транспортних коридорів на території України, недостатню пропускну спроможність 

вітчизняних портів і підходів до них. Зберігаються проблеми при здійсненні перевезень 

через наземні прикордонні пункти пропуску. Можливості збільшення валового 

національного продукту за рахунок експорту транспортних послуг реалізуються не в повній 

мірі. 
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Транспортна інфраструктура одна з найважливіших складових частин інфраструктури 

економіки в цілому, це  транспортна мережа з певною конфігурацією і техніко-

економічними характеристиками, об’єкти сервісного обслуговування в зоні впливу 

дорожньої мережі, а також матеріально-організаційну структуру для забезпечення 

ефективної роботи транспорту. 

Об’єктами транспортної інфраструктури є залізничні, трамвайні і внутрішні водні 

колії, автомобільні дороги, тунелі, естакади, мости, вокзали, залізничні і автобусні станції, 

метрополітени, аеродроми і аеропорти, об’єкти систем зв’язку, навігації і управління рухом 

транспортних засобів, а також інші будівлі, споруди, пристрої і устаткування, що 

забезпечують функціонування транспортного комплексу.  

Ефективність функціонування транспортного комплексу визначають за рівнем 

економічної збалансованості всіх його складових, якої можна досягти лише при 

раціональному розподілі загального обсягу перевезень між окремими видами транспорту 

залежно від сфери найвигіднішого використання кожного з них. Розвиток інфраструктури 

транспорту в першу чергу характеризується рівнем розвитку окремих складових форм 

просторового зосередження транспорту – транспортних вузлів та пунктів. 

На території України сформувалося понад 300 транспортних вузлів, у тому числі 

близько 100 великих. За кількістю взаємодіючих видів транспорту в цих вузлах переважають 

залізнично-автомобільні. Виняток становлять такі великі міжрегіональні вузли, як 

Харківський, Львівський, Донецький, у складі яких поряд з численними підприємствами 

залізничного та автомобільного взаємодіють також підприємства авіаційного і 

трубопровідного транспорту. Згадані види транспорту взаємодіють також з річковим у таких 

транспортних вузлах, як Київ, Чернігів, та морським – в Одесі, Херсоні, Миколаєві, Ізмаїлі. 

Тому необхідно забезпечити прискорений і збалансований розвиток транспортної 

системи країни, зростання вантажообігу транспортного комплексу та пасажирообороту. 

Розвиток залізничного та морського видів транспорту поряд з завданнями забезпечення 

перевезень масових вантажів, в тому числі експортних, все більшою мірою орієнтується на 

підвищення якості транспортного обслуговування вантажовласників і посилення взаємодії в 

рамках забезпечення ефективних логістичних схем руху товару. Відсутність комплексного 

підходу до розвитку транспортної системи може призвести до посилення негативних 

тенденцій і інфраструктурним обмеженням довгострокового соціально-економічного 

розвитку країни. 

Розвиток сучасної та ефективної транспортної інфраструктури, що забезпечує 

прискорення руху товару і зниження транспортних витрат в економіці передбачає реалізацію 

комплексу інвестиційних проектів з розвитку транспортних магістралей та транспортних 

вузлів, які забезпечують основні міжрегіональні зв'язки і формування єдиного 

транспортного простору. Особливу увагу необхідно приділити збільшенню протяжності 

автомобільних доріг, що відповідають нормативним вимогам, розвитку мережі внутрішніх  

аеропортів країни, підвищенню якісних характеристик внутрішніх водних шляхів, 

збільшення пропускної спроможності ділянок залізничної мережі і будівництва залізничних 

ліній. 

Підвищення конкурентоспроможності транспортної системи України і реалізація її 

транзитного потенціалу передбачає реалізацію комплексних заходів з розвитку міжнародних 

транспортних коридорів і транспортно-технологічної інфраструктури, збільшення 

пропускної спроможності транспортних вузлів, розвиток інфраструктури внутрішніх шляхів 

міжнародного значення, підвищення конкурентоспроможності внутрішнього транспорту на 

основі оновлення транспортних засобів та рухомого складу, розвиток мережі великих 

міжнародних вузлових аеропортів і оновлення парку повітряних суден вітчизняних 
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авіаперевізників, розвиток мережі залізниць на напрямках транспортних коридорів, 

оновлення парку локомотивів і вантажних вагонів [3]. 

Поліпшення інвестиційного клімату і розвиток ринкових відносин на транспорті. 

Підготовка комплексних проектів з розвитку транспортної інфраструктури та їх реалізація 

на умовах державно-приватного партнерства дозволить підвищити інвестиційну 

привабливість транспортної галузі, забезпечити залучення позабюджетних інвестицій для 

досягнення прогнозованих на середньострокову перспективу кількісних і якісних показників 

її роботи. 

Інвестиційний клімат транспортного комплексу покращать заходи щодо 

удосконалення механізму концесійних угод, в тому числі шляхом укладення довгострокових 

контрактів на проектування, будівництво та подальше утримання об'єктів транспортної 

інфраструктури, формування ринку «інфраструктурних» облігацій, розробці механізмів 

залучення коштів пенсійних фондів, розширення практики укладання інвестиційних угод і 

розвитку механізмів лізингу. 

Реалізація комплексних проектів з розвитку міжнародних транспортних коридорів і 

транспортно-технологічної інфраструктури, збільшення пропускної спроможності провізної 

здатності, розвиток інфраструктури внутрішніх шляхів міжнародного значення, підвищення 

конкурентоспроможності внутрішнього транспорту на основі оновлення транспортного 

складу, забезпечення розвитку мережі великих міжнародних вузлових аеропортів і 

оновлення парку повітряних суден авіаперевізників, розвиток мережі залізниць на 

напрямках транспортних коридорів, оновлення парку локомотивів і вантажних вагонів; 

підготовка комплексних проектів з розвитку транспортної інфраструктури та їх реалізація на 

умовах державно-приватного партнерства, формування ринково орієнтованої системи 

управління дорожнім господарством, спрямованої на залучення приватного капіталу і 

створення фінансових інструментів по мобілізації інвестиційних коштів, все це забезпечить 

створення інфраструктурної основи для успішної інтеграції України в світову транспортну 

систему і перетворення експорту транспортних послуг в один з найбільших джерел доходів 

країни. 

Досягнення визначених напрямків забезпечить перехід до формування в Україні 

транспортної інфраструктури світового рівня і створення міцної основи для успішної 

інтеграції України в світову транспортну систему, перетворення експорту транспортних 

послуг в один з найбільших джерел доходів країни.  
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЧИННИК  

ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ 

Автор: Двуліт К.Ю. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

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 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, 



 

«УКРАЇНА – МОРСЬКА ДЕРЖАВА:  

СТРАТЕГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ» 

Всеукраїнські економічні читання з міжнародною участю 

 

_______________________________________________________________________________________ 19 

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 

послаблення 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. Цей попит задовольняють інші підприємства 

на ринку, які можуть конкурувати. 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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Анотація: В публікації розглянуто основні фактори, що мають суттєвий влив на 

процес розробки маркетингової стратегії вітчизняних закладів вищої освіти. 

Запропоновано розділяти існуючи чинники на дві групи: ендогенні та екзогенні. 

Ключові слова: фактори, маркетингова стратегія, заклади вищої освіти. 

Трансформації вітчизняної економіки обумовлюються, в першу чергу, динамічним 

розвитком глобалізаційних процесів. При чому глобалізація сучасного світу охоплює не 

лише економічну, а і в соціальну, політичну, культурну і духовну сфери. Яскравою 

демонстрацію подібних змін стає формування глобального освітнього простору, що 

характеризується модернізацією основних напрямів діяльності закладів вищої освіти (ЗВО). 

Для вітчизняних ЗВО одним із нагальніших завдань сьогодення є виживання в умовах все 

сильнішого загострення  конкурентної боротьби. Від так, дослідження проблем 

конкурентоспроможності в сфері вищої освіти, факторів [1], що впливають на успіх та на 

конкурентні позиції університетів стають все більш актуальними, що викликано, окрім 

зростання конкуренції на національному рівні, прагненням українських ВНЗ до більшої 

інтеграції у глобальний ринок освітніх послуг і ринок знань. Зважаючи на вище зазначене, 

можна стверджувати про необхідність впровадження стратегії маркетингу в ВНЗ різних 

рівнів акредитації.  

Стратегія маркетингу освітніх послуг повинна мати практичне значення та включати 

ряд послідовних етапів [2]: 

1.Визначення цілей і завдань. 

2.Вибір стратегії. 

3.Визначення каналів комунікації. 

4.Розробка бюджету. 

5.Оцінка ефективності результатів. 

За цих умов ключовим завданням на початку розробки маркетингової стратегії ЗВО є 

з’ясування факторів, що мають суттєве значення для успіху освітнього закладу на ринку.  

Всесвітньо відомий експерт у сфері вищої освіти Джаміл Салмі [3] визначає ключові 

фактори успіху університетів світового класу за трьома основними категоріями, а саме:  

концентрація таланту (інтернаціоналізація),  потужне фінансування,  ефективне 

управління. Погоджуючись з наведеною точку зору, а також доповнивши її  численними 

поглядами інших науковців [4; 5; 6; 7; 8; 9] вважаємо за потрібне зазначити, що фактори, які 

мають вплив на формування маркетингової стратегії розвитку ЗВО доцільно поділити на 

чинники ендогенного та екзогенного впливу. 

Так, ендогенні фактори розробки маркетингової стратегії формуються внутрішніми 

обставинами діяльності ЗВО і залежать виключно від умов функціонування освітньої 

установи. До таких факторів відносять:  - кваліфікація професорсько-викладацького складу; 

- матеріально-технічна база; - рівень якості надання освітніх послуг; - імідж та престижність 

університету; - міжнародне партнерство та співробітництво; - академічна мобільність 

студентів та викладачів; - автономія (організаційна, фінансова, академічна та кадрова); - 

рекламна політика. 

До екзогенних факторів розробки маркетингової стратегії відносять так звані 

неконтрольовані чинники, тобто такі, якими ЗВО не може керувати, але вони чинять вплив 

та мають бути враховані в процесі розробки маркетингової стратегії університету. Серед 

екзогенних факторів  виділяють: - економічний розвиток регіонів; - демографічна ситуація в 
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країні; - державна політика в сфері освіти; - рівень конкуренції в сфері освіти; - ціни на 

освітні послуги; - доходи споживачів; - мода та смаки набувачів освітніх послуг; - попит на 

випускників на ринку праці. 

Значний вплив на споживання освітніх послуг мають такі чинники [8]: субкультурні 

групи (вплив на певні зразки і стилі споживання користувачів освітніх послуг); сім’я (батьки 

можуть прямо або опосередковано впливати на формування зразків потрібних освітніх 

послуг для їхніх дітей; опосередковано – визначення взаємодії з іншими джерелами 

соціального впливу; належність до певного прошарку (класу) населення; система цінностей 

потенційного одержувача освітніх послуг. 

Висновки. Ринкові перетворення на ринку освітніх послуг обумовлюють необхідність 

переходу вищої освіти на якісно новий рівень розвитку. Бути конкурентоспроможним на 

ринку освітніх послуг, що характеризується посиленням конкурентного протистояння за 

несприятливої демографічної ситуації, можливо за умов розробки адекватної новітнім 

умовам маркетингової стратегії. Це можливо за умов врахування чинників, що є 

найвагомішими в контексті особливостей сфери функціонування сучасних ЗВО та 

особливостей послуг як специфічного товару. Чисельні фактори розробки маркетингової 

стратегії розвитку сучасного освітнього закладу поділяються на екзогенні (зовнішні) та 

ендогенні (внутрішні). 
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МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОМ ПРОДУКЦІЇ  

НА МАШИНОБУДІВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

Автори: Дьяченко К.В., Ковальчик Ю.О. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Анотація: Визначено ключові елементи (компоненти) механізму управління збутовою 

діяльністю підприємства. Запропоновано механізм управління збутовою діяльністю, який 

можна застосовувати для вирішення проблем управління збутом продукції окремого 

підприємства, галузі чи регіону.  

Ключові слова: механізм, управління збутом, канали збуту, споживачі та 

посередники 

У господарській діяльності промислового підприємства основними функціями є 

постачання сировини, виробництво й збут (реалізація) готової продукції. Робота у нових 

конкурентних умовах припускає реструктурування всіх функціональних сфер діяльності 

господарюючих суб'єктів, але головним є збут готової продукції.  

При наявності твердої конкуренції завдання по керуванню збутом — це забезпечення 

завоювання й збереження організацією кращої частки ринку й домогтися переваги над 

конкурентами. Збут продукції повинен розглядатися під принципово іншим кутом зору, 

тобто через призму ринкового попиту та пропозиції, шляхом проведення маркетингових 

досліджень. Для виживання в ринкових умовах вітчизняні товаровиробники повинні 

провадити те, що продається, а не продавати те, що вони виробляють. 

Механізм управління збутом – це аналіз, планування, втілення в життя і контроль за 

проведенням заходів, розрахованих на встановлення, зміцнення і підтримку вигідних 

обмінів з цільовими покупцями ради досягнення певних завдань організації, таких, як 

отримання прибутку, зростання обсягу збуту, збільшення частки ринку, що, зрештою, 

забезпечує можливість адаптивної дії на вироблення і прийняття стратегічних рішень по 

господарській діяльності підприємства. 

Метою механізму управління збутовою діяльністю на підприємстві є координування 

зусиль в області збуту для підвищення ефективності як всієї збутової діяльності, що 

проводиться на підприємстві, так і ефективності підприємства вцілому. 

Механізм управління збутом – це не лише управління попитом (потребами), але і 

можливість впливу на стратегію, що приймається. 

Ефективний механізм управління збутом промислової продукції 

включає в себе реалізацію наступних заходів: 

- проведення аналізу збутової діяльності по підприємству в цілому і по кожному з 

каналів розподілу; 

- прогнозування загальногосподарської і ринкової кон’юнктури. 

- прогнозування обсягів збуту продукції підприємства по основній номенклатурі. 

- підготовка фінансового кошторису на здійснення збутових операцій. 

- вибір і обґрунтування каналів розподілу продукції. 

- вивчення збутової діяльності конкурентів; 

- аналіз статистичних даних про реалізацію продукції по окремих її видах, категоріях 

споживачів, розмірах замовлень, збутових територіях, первинних каналах збуту. 

Досягнення провідного статусу на ринках збуту, зумовлюється необхідністю 

своєчасного виявлення внутрішніх можливостей і ризиків підприємства у сфері збуту. У 

зв’язку з цим прогнозування обсягів збуту продукції, як один з напрямків маркетингових 

досліджень в сучасних умовах, стає об’єктивно необхідним для підприємства. 
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Отже, економічний механізм забезпечення збуту товарів – це сукупність форм, 

методів та засобів, які забезпечують оптимізацію асортименту, розробку і впровадження 

товарів-новинок, управління якістю, посилення конкурентоспроможності товарів, 

продовження життєвого циклу, поліпшення якості продукції і створення бренду товару з 

урахуванням споживчих переваг з наступною розробкою стратегічних інструментів впливу 

на цільових споживачів. 

Список використаних джерел: 

1.  Заблодська І., Максимов В. Економічний механізм забезпечення виробництва та 

збуту товарів на регіональному ринку // Економіст. – 2007. – №10. – С.38-39. 

2  Перерва П.Г. Управління маркетингом на машинобудівних підприємствах: [Навч. 

посібник для машинобудівних спеціальностей інж.-техн. вузів]. – Х.: Основа, 2010. – 288с. 

 

УДК  005.54 

СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ МОРЕГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ 

Автори: Єрмократій А.О., Гришина Н. В. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Функціонування підприємств морського транспортного комплексу відбувається в 

умовах постійної конкуренції, що вимагає підвищеної уваги до оцінювання власної 

конкурентоспроможності та управління нею. Актуальність цього питання зростає в 

результаті інтеграції України в міжнародні організації і подальшого розвитку ринкової 

економіки. У економічній системі нашої морської держави важливу роль відіграє 

морегосподарський комплекс, найважливішими елементами якого є морські торговельні 

порти та судноплавні компанії. 

Питання, які пов’язані з визначенням конкурентоспроможності підприємства 

розглядали такі  закордонні та вітчизняні науковці: І. Ансоф, Р. Жовновач, В. Ковальська, Ф. 

Котлер,  М. Котлубай, В. Мартиненко, І. Міняйленко, К. Нурмаганбетов, Ф. Поклонский, М. 

Портер, А.Сміт, А. Томпсон, В. Шинкаренко, Й. Шумпетер. 

Серед вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів не існує єдиної думки щодо 

сутності поняття конкурентоспроможності підприємства та якщо узагальнити їх вчення 

стосовно цього поняття, то конкурентоспроможність підприємства – це відносна 

характеристика, що відображає ступінь відмінності розвитку даного підприємства від 

конкурентів за ступенем задоволення своїми товарами потреб людей, а також можливості й 

динаміку пристосування підприємства до умов ринкової конкуренції [ 1, с. 39]. 

Правильна оцінка можливостей підприємств дозволяє вдало сформувати управлінські 

завдання, прийняти управлінське рішення, розробити заходи розвитку конкурентних 

переваг,  адаптувати підприємство до ринкових умов господарювання. В сучасних умовах 

необхідно формувати ефективну систему забезпечення конкурентоспроможності 

національної транспортної галузі. Конкурентоспроможність морських портів та 

судноплавних компаній залежить від множини взаємопов’язаних чинників макро- і 

мікроекономічного середовища. 

Для досягнення конкурентних переваг підприємств морського транспортного 

комплексу необхідні певні передумови: пошук та осмислення керівниками та власниками 

підприємств суті й особливостей ринків транспортної продукції сьогодні та у майбутньому; 

спроможність мобілізувати всі наявні та потенційні можливості підприємства; спроможність 

випередити своїх конкурентів, одночасно уникаючи ризиків. 

Варто відзначити, основні переваги морської портової галузі України є: 
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- високий експортний потенціал вантажів чорних металів, вугілля, залізорудного 

концентрату та зернових; 

- наявність потужностей з обробки вантажів; 

- вигідне розташування морських портів для забезпечення транзитних вантажопотоків; 

- наявність нормативно-правової бази щодо можливості залучення приватних 

інвестицій для розвитку портової галузі; 

- наявність висококваліфікованих спеціалістів портової галузі. 

Основними причинами, що обумовлюють відсутність конкурентних переваг, 

українських торговельних портів порівняно з іноземними конкурентами, є: обмежені 

інвестиційні можливості, застаріла техніко-технологічна база, державне регулювання цінової 

політики українських портів, недосконалість системи інформаційного забезпечення процесу 

прийняття управлінських рішень, недостатній обсяг фінансування транспортної сфери, тощо 

[2].            

 Класифікація методів оцінювання конкурентоспроможності підприємств передбачає 

їх поділ на окремі групи за певною ознакою, більш узагальнено їх можна класифікувати за 

ступенем охоплення аспектів функціонування підприємства та формою вираження 

результатів оцінювання [ 3,с.60]. 

Більш детально розглянемо класифікацію методів оцінки конкурентоспроможності 

підприємства за формою вираження результатів оцінювання ( табл.). 

Таблиця  

Класифікація методів оцінки конкурентоспроможності підприємства за формою 

вираження результату оцінки 

№ Назва групи Назва методу 

1 Матричні 1. Матриця Бостонської консалтингової групи ( БКГ) 

2. Матриця І.Ансофа 

3. Матриця конкурентних стратегій М. Портера 

4. Матриця А. Томпсона і А. Дж. Стрікленда 

5. Матриця Хофера-Шендлера 

6. Матриця McKinsey 

7. Матриця Shell 

8. Модель ADL 

9. SWOT- аналіз 

10. PEST- аналіз 

11. SPACE- аналіз 

12. STEEPV- аналіз 

2  Графічні 1. Багатокутник конкурентоспроможності 

2. Радар конкурентоспроможності  

3. Метод «профілів» 

4. Метод, що базується на теорії життєвого циклу 

5. Метод аналізу на основі функцій бажаності 

6. Метод побудови конкурентного простору 

7. Метод бенчмаркінгу 

8. Карта стратегічних групп 

9. Дослідження кривої досвіду 

3 Індексні 1. Метод переваг 

2. Метод ефективної конкуренції 

3. Інтегральні методи 
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Систематизовано автором на основі [ 4, с.430; 1, с. 122, 3, с. 66] 

Графічний метод оцінювання конкурентоспроможності базується на побудові так 

званої Радіальної діаграми конкурентоспроможності, або «Багатокутника 

конкурентоспроможності». 

Недоліки графічних методів: неможливість оцінки впливу окремих показників, або 

відсутність можливості (або складності) розрахунку узагальнюючого показника 

конкурентоспроможності [3, с.280]. 

Більш комплексними при оцінці конкурентоспроможності підприємств є індексні 

методи. Реалізація індексних методів зазвичай здійснюється за рядом етапів. При цьому, 

базою для порівняння можуть виступати галузеві показники, показники підприємства-лідера 

ринку чи ретроспективні показники оцінюваного підприємства. 

Отже, оцінка конкурентоспроможності підприємства, як процес виявлення сильних і 

слабких місць, дає можливість максимального удосконалення його діяльності та виявлення  

потенційних можливостей. Конкурентоспроможність підприємства - це його перевага по 

відношенню до інших підприємств даної галузі всередині країни та за її межами. 

Науковцями ще не запропоновано єдиної методики оцінювання рівня 

конкурентоспроможності підприємства, що може застосовуватися для усіх напрямів 

соціально-економічного розвитку. Вибір методу залежить від багатьох факторів: мети 

проведення оцінювання, сфери діяльності підприємства, наявної інформації, постановки 

задачі, кваліфікації особи, що приймає рішення, кількості часу, відведеного для його 

ухвалення. Тому у практичних ситуаціях, потрібно застосовувати різні підходи для оцінки 

конкурентоспроможності підприємства, аналізувати їх результати та обирати найбільш 

прийнятний варіант, зваживши всі показники.  

Успішне здійснення соціально-економічних перетворень в державі залежить від 

якісної трансформації економічної системи. Перспективною передумовою забезпечення 

ефективності вище вказаних заходів має стати перегляд існуючих пріоритетів 

інвестиційного та інноваційного розвитку. Як підтверджує досвід світових морських держав, 

лише внаслідок виокремлення чітких, економічно обґрунтованих пріоритетів є можливим 

продуктивне використання стимулюючих заходів, що дозволяють підвищити інвестиційну 

конкурентоспроможність підприємств морегосподарського комплексу. 
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УДК: 658.8.012 

РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІКИ ВРАЖЕНЬ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ 

ЗМІН НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Автори: Іртищева І.О., Сенотрусова Н.О. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Розглянуто сутність, значення, передумови розвитку та регулювання економіки 

вражень в умовах глобальних змін національної економіки, досліджено ключові аспекти 

розвитку економіки вражень. Проаналізовано сучасний стан економіки вражень та 

сформульовані і обґрунтовані висновки та рекомендації з управління та впровадження 

економіки вражень в туристичній галузі Миколаївській області.  

Ключові слова: економіка вражень, регіональний маркетинг, брендинг територій, 

імідж, регіональний розвиток. 

В умовах сучасних глобальних змін формуються тенденції підвищення інвестиційної 

привабливості національної економіки, толерантності суспільства та акцентується увага на 

розвитку соціальної сфери. Основним трендом економічного розвитку є перехід до нового 

мислення та сприйняття сучасного етапу суспільних відносин, в якому для споживачів 

пріоритети полягають не стільки у товарах та послугах, скільки у враженнях, які виникають 

у зв'язку із взаємодією із цим товаром або послугою. 

Поняття «економіка вражень» увійшло в свідомість наприкінці XX століття. 

Концепція, яка полягає в ньому, висуває на перший план не сам продукт, послугу або 

підприємство, а враження, які одержуватиме споживач від використання цього продукту або 

послуги. Тож, вирішальним фактором у стратегії просування стала емоційна складова. Але 

це явище спостерігалося й раніше, та не виділялося в окреме поняття. Наприклад, чим 

інноваційніший, унікальніший продукт або послуга, тим вище рівень емоційної насолоди від 

його придбання та використання. 

Насичення суспільства різними товарами, в середньому однієї якості та ціни 

(європейські стандарти якості обов’язкові для всіх країн союзу), веде суспільство до нових 

пріоритетів – одержання вражень від отриманих послуг у різних сферах діяльності людства 

та отримання індивідуального, персоналізованого продукту (товару чи послуги). 

В економіці вражень споживач робить свій вибір ірраціонально, керуючись не 

звичним співвідношенням ціна/якість, а кількістю позитивних емоцій на одиницю товару. У 

такому ракурсі зрозумілими стають витрати на надзвичайно дорогу продукцію, товари класу 

преміум, що перевищує собівартість у декілька разів. У цьому разі за імідж продукту, 

позитивні відчуття, закладені в ньому, покупці готові платити 80% ціни товару [1].  

Людині, по своїй природі, важливо відчувати себе індивідуальним, але разом з тим – 

частиною великого процесу, тому компанії використовують різні методи та способи для 

залучення клієнта до власного сценарію гри.  

Ще у теорії ієрархії потреб, відомої під назвою «піраміда Маслоу» зазначається, що у 

міру задоволення базових (фізіологічних) потреб і потреб у безпеці та комфорті, 

приналежності до спільності, індивідуальній повазі ростуть потреби, описувані верхніми 

поверхами піраміди: пізнання, естетика, самореалізація. Людина неусвідомлено прагне до 

вищих щаблів піраміди, а дати відчуття естетики, самореалізації, вираження власної 

індивідуальності досягається зокрема економікою вражень.  

Економіка, долаючи шлях свого природного розвитку, рухається від товарів і послуг 

до вражень і емоцій. Кількість робочих місць за останні роки скорочується здебільшого у 

виробничих секторах. У секторах же вражень, і емоцій зростання зайнятості вдвічі більше, 

ніж у секторі послуг. 
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Економіка вражень орієнтована на відчуттях споживача. Споживачі за умов 

гіперконкуренції з-поміж багатьох ідентичних продуктів обирають той, який викликає 

«нове» враження. У створенні подібного роду вражень і полягає ідея сучасного розвитку для 

підприємства, на цьому повинна ґрунтуватися маркетингова стратегія. Досліджуючи 

емоційну потребу споживачів, маркетологи й надалі повинні створювати такий товар, який 

би у повній мірі задовольняв потреби споживачів, зокрема якщо говорити детальніше, то 

емоційно-потребову та потребово-мотиваційну сфери споживача.  

В умовах динамічного макроекономічного середовища власні інтереси змушені 

відстоювати окремі регіони і навіть міста, вишукувати нові сенси свого існування, 

створювати нові конкурентні переваги, необхідні для виживання.  

Повною мірою це стосується ринку туристичних послуг, де в останні десятиліття 

спостерігається поява все нових і нових зацікавлених територій, які обирають туризм одним 

з пріоритетних напрямків розвитку. Україна, маючи величезний туристичний потенціал 

програє у цій конкурентній боротьбі.  

Найхарактернішою особливістю постіндустріальних туристичних практик став пошук 

нових вражень, ексклюзивних розваг, екзотики та пригод. Як наслідок, успіх туристичного 

бізнесу став безпосередньо залежним в тому числі від здатності конструювати такі 

враження. Важливим є те, що минуле і продуковані ним цінності можуть слугувати 

конкурентною перевагою за рахунок приваблення уваги до своєї оригінальності, 

винятковості, ексклюзивності, як, наприклад, фестиваль «На каву до Львова», який щорічно 

збирає у місті Лева сотні тисяч туристів з усіх куточків України та світу [2].  

Вигідне географічне положення з виходом до моря, наявність розгалуженої річкової 

системи, багаті природні ресурси та цікава історія Миколаївської області роблять її 

надзвичайно привабливою для туристів з усіх куточків світу. Прикладом можуть слугувати 

такі історико-культурні та археологічні ключові туристичні центри: заповідник «Єланецький 

степ», заповідник «Ольвія», Кінбурнська коса, о. Березань, село Мигія, городище «Дикий 

сад», каньйони біля села Актове, які входять до списку семи природних чудес України та 

багато інших [3].  

Для сучасної туристичної діяльності характерною ознакою є диверсифікація 

відповідно до урізноманітнення потреб туристів. Миколаївська область продукує культурні 

цінності розвиваючи гастрономічний та фестивальний туризм. Як приклад можна навести 

фестиваль вина, устриць та класичної музики «Миколаївський Гурман», фестиваль 

повітряних зміїв, фестиваль «НікФест». 

Отже, пріоритетним напрямом стратегії соціально-економічного розвитку 

національної економіки необхідно вважати перехід до нової економіки, коли споживач хоче 

та може купити не сировину, товари або послуги, а враження, тобто час, проведений в 

певній сфері матеріального або нематеріального виробництва. 
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УДК 658.012 

КЛЮЧОВІ ЕЛЕМЕНТИ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

Автор: Каняшин В.А.  

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Теорія стратегічного управління, що активно розвивається протягом останніх двох 

десятиріч і головна проблема якої полягає у формуванні інструментарію забезпечення 

довгострокової ефективності підприємства у змінюваному зовнішньому середовищі, 

постійно поповнюється новими підходами, концепціями та поняттями. Їх бурхливий 

розвиток пов’язаний із усвідомленням того, що підприємство не можна розглядати 

відокремлено (як закритий об’єкт). Воно є логічно вбудованим у суспільне життя елементом, 

відкритою соціально-економічною системою, що активно взаємодіє із різноманітними 

агентами у своєму оточенні, виконуючи ряд важливих функцій (наприклад, 

містоутворюючу, соціальну тощо.) 

У наукових працях закордонних і вітчизняних учених, присвячених конкурентним 

перевагам, стратегічному розвитку, організаційним змінам та адаптивності, такі здатності 

пов’язують із стратегічним потенціалом підприємства. Поняття «потенціал» не є новим для 

економічної теорії, однак динамічні та складні ринкові умови обумовлюють необхідність 

надання йому стратегічного характеру.  

Різноманітні аспекти дослідження потенціалу підприємства та процесу стратегічного 

управління ним знайшли своє відображення у роботах таких учених, як І. Ансоф, А. 

Воронкова, А. Градов, Т. Йеннер, Г. Козаченко, Л. Костирко, А. Наливайко, І. Отенко, Є. 

Попов, І. Рєпіна, Р. Фатхутдінов, О. Федонін, З. Шершньова тощо. Разом з тим, досі 

невирішеними залишається питання визначення сутності та змісту поняття, структури 

стратегічного потенціалу, методичного забезпечення його аналізу та оцінювання, а також 

інструментарію його формування та ефективного використання. 

Мета дослідження полягає у виділенні ключових елементів стратегічного потенціалу 

промислового підприємства. 

Проводячи критичний аналіз популярних робіт із стратегічного управління, поряд із 

поняттям «стратегічний потенціал підприємства» можна виділити ряд інших, які схожі на 

нього за сутністю та змістом. До таких належать «потенціал конкурентоспроможності» та 

«ключові компетенції». Безумовно, ці поняття не є тотожними, відображаючи різні аспекти 

діяльності, однак їх об’єднує орієнтація на майбутнє, розгляд підприємства як відкритої 

соціально-економічної системи, що використовує можливості внутрішнього та зовнішнього 

середовища господарювання. 

В основі концептуальної моделі формування стратегічного потенціалу підприємства, 

запропонованої автором роботи [3], лежить взаємозв’язок між внутрішнім і зовнішнім 

середовищем підприємства і адаптація потенціалу внутрішнього середовища підприємства 

до потенціалу зовнішнього. Він зазначає, що оскільки підприємство в умовах ринкової 

економіки є відкритою системою і відбувається постійна його взаємодія із зовнішнім 

середовищем, то і стратегічний потенціал підприємства формується під впливом зовніш-

нього середовища.  

Однак, разом із тим, варто зазначити, що такому виду потенціалу, як управлінський, 

приділено недостатньо уваги. Автор роботи [3] поставив його в один ряд із інвестиційним 

потенціалом, потенціалом основних та оборотних фондів. Такий підхід, на нашу думку, 

дещо суперечить із визначенням стратегічного потенціалу, зміст і сутність якого 

розкривається через поняття динамічних здатностей, ефективності використання ресурсів, 

ключових компетенцій, можливостей підприємства, організаційних можливостей 
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(індивідуальних і колективних) розробляти та реалізовувати стратегії розвитку 

підприємства. 

Цікавою є позиція автора роботи [2], який у пошуках інструментів оцінювання 

стратегічного потенціалу розглядає його як сукупність стратегічних ресурсів (тобто такої їх 

сукупності, що використовуються з метою забезпечення стратегії розвитку). Розподіл 

ресурсів і зв’язків між елементами стратегічного потенціалу повинен забезпечувати його 

відповідність обраній стратегії розвитку, зокрема конкурентній стратегії. Оцінювання 

використання стратегічного потенціалу можна розглядати з точки зору ефективності його 

функціонування як єдиного цілого [5, с. 197].  

Для того, щоб упорядкувати і полегшити розгляд безлічі сфер діяльності, факторів, 

ресурсів, пропонується їх розподілити за рівнем прийняття управлінських рішень. Це 

відповідає рівням розробки стратегії і, відповідно, рівням об’єктів діагностики. Системний 

підхід дозволяє розглядати підприємство у вигляді багаторівневої системи. На макрорівні 

соціально-економічна система може розглядатися укрупнено, при цьому аналізуються 

узагальнені показники, що відповідають рівню розробки базової, корпоративної стратегії в 

стратегічному управлінні. Кількість рівнів діагностики потенціалу обумовлено виробничою 

структурою підприємства і числом рівнів його управління [2].  

Для досягнення своїх стратегічних цілей підприємство повинне володіти відповідним 

потенціалом – оптимальними за значущістю і структурою ресурсами і вмінням їх ефективно 

використати. Потенціал формується і використовується відповідно до стратегічних цілей і 

перспектив підприємства. Отже, сукупність ресурсів, які відповідають цим критеріям, 

вважаються стратегічним потенціалом підприємства [1, 4, 5].  

Функціональна структуризація потенціалу підприємства є традиційною. За такого 

підходу основні зусилля спрямовують на орієнтування функціональних підрозділів 

підприємства: виробництва, персоналу, менеджменту, фінансів, маркетингу, інформаційного 

забезпечення.  

У роботах із стратегічного управління можна знайти також блоково-модульну 

структуризацію потенціалу підприємства. Цей підхід ґрунтується на виділенні шести 

складових: системи управління, ресурсів, функцій, персоналу, компетенцій, культури. 

Причому в межах кожної складової виділяються елементи, що мають стратегічне значення. 

1. Система управління. В управлінському блоці відбувається формулювання місії, 

розроблення стратегії розвитку, визначення цілей на найближчу перспективу і конкретних 

завдань. Система управління охоплює такі підсистеми: планування (виявлення потенціалу 

майбутнього успіху); координування (розроблення стратегії підприємства відповідно до 

цілей і ресурсів); контролювання (перевірка ефективності виконання планів і рішень, 

постійне контролювання вірогідності запланованих передумов). 

2. Функції. До них належать: аналітична (наукові дослідження, розроблення, які є 

основою для створення певного ресурсу, виробництва продукції); виробнича (безпосередня 

діяльність, пов’язана з реалізацією виробничого процесу); комунікаційна (забезпечення 

взаємодії з ринком; розроблення і застосування маркетингових інструментів впливу на 

ринок: просування, стимулювання, ціноутворення, товарна політика; забезпечення над-

ходження інформації про зовнішнє середовище, необхідної для управління на етапі 

планування і формування стратегічних цілей).  

3. Ресурси (основні елементи виробничого потенціалу, які використовуються для 

конкретних цілей економічного розвитку). Серед них: технічні (виробничі потужності, 

обладнання, матеріали тощо); технологічні (виробничі технології, конкурентоспроможні 

методи виготовлення продукції, наукові розроблення та ін.); кадрові (професійно-

кваліфікаційна структура, соціально-демографічний склад працівників, трудовий та 
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інтелектуальний капітал); інформаційні (система нагромадження і оброблення інформації, 

каналів її поширення, можливості вдосконалення інформаційної бази тощо); організаційні 

структури виробництва і системи управління (гнучкість керуючої системи, організаційна 

техніка та ін.); фінансові (стан активів і пасивів, власного і позичкового капіталу, наявність 

кредитних ліній та ін.); просторові (специфіка виробничих приміщень і території 

підприємства, особливості розташування об’єктів нерухомості, комунікацій, можливості 

розширення та ін.); корпоративна (організаційна) культура (ділова репутація, імідж).  

4. Персонал – особовий склад підприємства, який характеризують: склад (визначений 

штатним розкладом список працівників); мотивація (розроблення і використання 

підприємством матеріальних, емоційних, соціальних та інших заходів з метою поліпшення 

якості і продуктивності праці); розвиток (систематичні заходи щодо підготовки і підвищення 

кваліфікації кадрів, їх професійного зростання).  

5. Компетенції персоналу, компонентами яких є: кваліфікація (професійний рівень 

підготовки, який відповідає певним видам робіт); креативність (здатність до розроблення 

нових технологічних, організаційних та інших рішень, втілення їх у процесі своєї 

діяльності); гнучкість (вміння пристосовуватися до внутрішніх і зовнішніх змін на 

підприємстві).  

6. Корпоративна культура – сукупність думок, еталонів поведінки, настроїв, символів, 

відносин і способів ведення бізнесу. Основними елементами організаційної культури є: 

норми (вимоги і правила внутрішньоколективної взаємодії і відносин із суб’єктами 

зовнішнього середовища); цінності (значущі для персоналу підприємства соціальні, етичні 

стандарти поведінки); поведінка (сукупність прийнятих, визнаних на підприємстві вчинків).  

Ступінь гнучкості трудового потенціалу підприємства визначається не тільки 

внутрішніми, але й зовнішніми впливами. Зовнішні впливи обумовлені комплексом причин 

економічного, політичного, демографічного, соціально-культурного характеру. Це означає, 

що потенціал підприємства, як і будь-яка система, «має граничні можливості адаптації до 

умов виробництва, що змінюються». Тому наявністю граничних можливостей адаптації й 

гнучкості трудового потенціалу обумовлена періодично виникаюча потреба у відновленні 

або підвищенні рівня кваліфікації персоналу підприємства, зміні його чисельності й складу, 

формуванні адекватної до цілей філософії бізнесу й організаційної структури управління. 

Таким чином, гнучкість є тим поняттям, що надає динамічного характеру 

стратегічному потенціалу підприємства, та відображає здатність до змін (у структурі, проце-

сах, функціях, якісному та кількісному складі працівників) у відповідь на зміни у 

зовнішньому середовищі для реалізації обраної стратегії, збереження конкурентних позицій 

та створення умов для довгострокової ефективності. 

Висновки. Проведений аналіз наукових робіт з означеної проблематики дозволив 

дійти висновку, що досі не існує єдиного погляду на сутність та зміст поняття «стратегічний 

потенціал підприємства». Однак об’єктивно доведено, що він має справу зі здатностями 

підприємства до розробки та реалізації стратегій та забезпечення свого довгострокового 

розвитку. Вирішення цього завдання пов’язане з наявними здатностями до ефективного ви-

конання функцій та процесів, а також із організаційними здатностями до відповідних змін у 

них з метою реагування на мінливість зовнішнього середовища.  

Такий погляд обумовив виділення таких складових стратегічного потенціалу 

промислового підприємства, як: управлінська компетентність, гнучкість організаційної 

структури, стратегічна позиція підприємства та його здатності для забезпечення виробничо-

технологічної ефективності.  
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Сучасна економіка характеризується гострою конкуренцією, яка вимагає від керівників 

компаній постійного покращення бізнес-процесів. Комунікативна політика між компанією та 

клієнтом дозволяє автоматизувати процеси взаємодії, допомагає надавати індивідуальне та 

швидке обслуговування, організовувати зворотний зв'язок, оперативно отримувати потрібну 

інформацію про клієнта, що допоможе на її основі прийняти маркетингові рішення для 

проведення високоефективної рекламної кампанії. Отже, використання новітніх технологій, 

а саме Інтернету, сприяє підвищенню конкурентоспроможності підприємства. 

Існує безліч підходів до визначення Інтернет-маркетингу. Основним з них вважають 

такий: Інтернет-маркетинг – це просування товарів або послуг у мережі Інтернет за 

допомогою інноваційних Інтернет-технологій. [1] На сьогодні існує велика кількість 

способів рекламування товарів чи послуг у мережі, причому вони постійно змінюються або 

доповнюються новими. Їх покращення та поява пов'язані не тільки з високим рівнем 

конкуренції, але і з впровадженням більш сучасних, інноваційних Інтернет-технологій. Тож 

розглянемо ті напрямки просування в Інтернеті, які актуальні та ефективні для 

рекламодавців сьогодні. 

Найпоширенішою вважається контекстна реклама. Принцип дії даної реклами полягає у 

тому, що користувач отримує рекламні повідомлення, які пов’язані з його минулими 

запитами в Інтернеті. Для цього способу використовується система відбору ключових фраз 

або слів. [2] 

Наступна реклама - банерна. Принцип рекламування товарів або послуг із застосуванням 

банера являє собою кольорове оголошення, що розміщується на Інтернет сторінках. Крім 

звичайних зображень при створенні банерів можна використовувати мультимедійні 

анімовані ролики або гіф відео - повторювальні короткі відео. 

Тизерна реклама. Зовні дуже схожа з банером – так само статистичне чи анімоване 

оголошення, яке розміщують на сайтах. Однак існує вагома відмінність між ними, на 

відмінну від банера, тизер прямо не вказує, що він рекламує, він лише зацікавлює 

користувача натиснути на нього, та перейти на пропоновану сторінку. 

Цільова реклама у соціальних мережах: Facebook, Instagram. Окремою групою можна 

виділити рекламні кампанії, які проводяться у соціальних мережах, адже величезна кількість 

людей проводить більшість часу саме на таких сайтах. При цьому, реєструючись 

користувачі вказують корисну для компаній інформацію про себе, таку як: вік, стать, місце 
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проживання, інтереси тощо. Це допомагає просувати продукт серед тих користувачів, хто 

безпосередньо входить в цільову аудиторію. 

Push-повідомлення. Такий спосіб активно використовують, хоча він є новим для мережі. 

Push-повідомлення являють собою спливаючі оголошення. Традиційно, саме вони 

інформують користувача про зміни, нововведення для мобільного пристрою або комп'ютера.  

Реклама в мобільних додатках. Розвиток мобільного зв'язку і технологій призвели до 

того, що майже всі користуються Інтернетом зі своїх смартфонів. Існують різноманітні 

способи розміщення реклами у мобільних телефонах, це може бути як текстове оголошення 

так і картинка, що відкривається при запуску додатку. 

Відеореклама у YouTube. Цей вид має перевагу - можливість обирати та спрямовувати 

свою рекламу саме на цільову аудиторію продукту, а також, доведено, що людина краще 

сприймає відео ролики ніж статичні зображення.  

Спливаючі вікна (Pop-Up і Pop-Under). Один з найбільш агресивних та набридливих 

способів рекламування будь-якого продукту. Принцип дії наступний: користувач переходить 

на сайт, починає вивчати потрібну для себе інформацію, і в цей момент з’являється 

спливаюче рекламне вікно. Щоб його закрити та повернутися до перегляду сайту, необхідно 

натиснути на хрестик в кутку. 

E-mail розсилання або інакше кажучи розсилка електронною поштою. Мойже у кожного 

користувача Інтернету є власна електронна поштова скринька, за допомогою якої він 

обмінюється особистою або робочою інформацією. Тому реклама за допомогою розсилання 

повідомлень для своїх підписників та клієнтів досі користується чималою популярністю. 

Реклама на онлайн-платформах та тематичних сайтах, наприклад форумах, блогах тощо. 

Існує велика кількість Інтернет майданчиків, де люди зі схожими інтересами дають поради 

один одному або просто обмінюються корисною інформацією, така інформація може будт у 

вигляді реклами. Оскільки на таких ресурсах збтираються люди з чітко окресленим колом 

інтересів, то розміщення рекламних повідомлень саме тут буде максимально ефективним.[3] 

Отже, можна прийти до висновку, що сьогодні реклама в Інтернеті – це найбільш 

актуальний та ефективний зі способів просування практично будь-яких товарів і послуг. 

Існує безліч видів реклами, що розрізняються по вартості впровадження та ефективності, але 

будь-яка реклама може забезпечити продавця або компанію новими клієнтами та 

збільшенням продажів. Таку рекламу в Інтернеті можна робити як своїми силами, так і за 

допомогою професіоналів, які допоможуть зробити рекламу більш результативною. 
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ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

МОРЕГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ 

Автор: КорнієнкоО.П. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова  

В основі парадигми внутрішньої і зовнішньої політики України щодо 

довгострокового соціально-економічного розвитку, лежить спрямування на підвищення 

конкурентоспроможності країни. Є, як мінімум, три категорії, з якими корелює поняття 

«конкурентоспроможність». По-перше, конкурентоспроможністю визначається рівень 

національної безпеки, тобто її втрата тягне за собою економічну слабкість, а слідом - і 

політичну незахищеність, а іноді і несамостійність. Одночасно з підвищенням 

конкурентоспроможності держава стає готовою все більш ефективно забезпечувати свій 

суверенітет, реалізовувати свої права і відстоювати  національні інтереси, в тому числі в 

різних районах Світового океану. По-друге, конкурентоспроможність йде рука об руку з 

диверсифікацією морського сегмента економіки і стійким соціально-економічним 

зростанням в приморських регіонах України, що гарантує внутрішньополітичну 

стабільність. Безумовно, сьогоднішня кон'юнктурно вигідна сировинна орієнтація 

морегосподарського комплексу програє більш диверсифікованим конкурентам не тільки у 

віддаленій, але і в середньостроковій перспективі. Нарешті, по-третє, зовнішньополітичні та 

зовнішньоекономічні можливості країни також безпосередньо пов'язані з її 

конкурентоспроможністю. Вона обумовлює інтенсивний взаємовигідний обмін 

інвестиціями, технологіями і ресурсами, оптимізацію торгівлі, оперативне вирішення 

транскордонних проблем, своєчасне запобігання глобальним загрозам, згладжування 

викликів і ризиків, прийнятний рівень безпеки по периметру морських кордонів. Крім того, 

завдяки їй можливі широке представництво в міжнародних організаціях для захисту своїх 

національних інтересів, значні перспективи встановлення ділових і особистих контактів для 

суспільства і бізнесу закордоном, знайомство з локальними культурами, перейняття і 

адаптація до специфіки вітчизняних умов прогресивного світового досвіду тощо. 

За останній час, напевно, жодна інша ідея не викликала стільки дискусій в експертних 

колах та серед осіб, які приймають рішення на державному і корпоративному рівні, як 

концепція конкурентоспроможності. Зростаючий інтерес до неї може бути частково 

пояснений тією обставиною, що всі країни прагнуть враховувати мінливі стандарти 

політико-економічної ефективності, що стали наслідком неоднозначних процесів 

глобалізації. Незважаючи на широке поширення терміну «конкурентоспроможність» в 

сучасному політико-економічному лексиконі, нескладно виявити один парадоксальний факт 

- відсутність єдності в розумінні цього явища, так само як і загальноприйнятих критеріїв 

його оцінки, навіть на експертному рівні. Іншими словами, поняття 

конкурентоспроможності термінологічно не ідентифіковано, тим більше стосовно 

морегосподарського комплексу. 

Одні фахівці вкладають в нього, наприклад, сальдо експорту-імпорту, тобто 

підвищення конкурентоспроможності країни на товарних ринках обумовлено збільшенням 

експорту і зниженням імпорту з урахуванням формули: Е - І = С - Ін, експорт мінус імпорт 

дорівнює заощадження мінус інвестіціі. Інші бачать в ній результат синергетичного ефекту, 

що забезпечує широкий спектр спеціалізованих промислових, технологічних, фінансових, 

комерційних, адміністративних і культурних можливостей, знань і навичок, розташованих в 

різних регіонах світу [1] або властивість об'єкту, що характеризується ступенем реального 

або потенційного задоволення ним конкретної потреби у порівнянні з аналогічними 

об'єктами, представленими на даному ринку [2]. Автори Оксфордського словника вважають 
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головним показником конкурентоспроможності національної економіки задоволення 

зростаючого сукупного суспільного попиту і підтримку експорту [3]. У Гарвардському 

словнику конкурентоспроможність трактується як здатність країни або бізнесу виробляти 

товари і послуги, які можуть успішно конкурувати на світових ринках [4]. Комісія з 

промислової конкурентоспроможності при Президентові США заявляє, що 

конкурентоспроможність національної економіки визначається можливостями країни в 

умовах вільного і справедливого ринку виробляти товари і послуги, які відповідають 

вимогам світових ринків при одночасному збереженні або підвищенні реальних доходів 

своїх громадян. В рамках проекту ОЕСР «Інфраструктура для промислової 

конкурентоспроможності» секретаріат запропонував розуміти під конкурентоспроможністю 

здатність компаній, галузей промисловості, регіонів, націй або груп сусідніх країн виробляти 

високий рівень доходу і зайнятості, перебуваючи в умовах міжнародної конкуренції  [5]. Це 

визначення базується на концепції, розробленої професором Гарвардської школи бізнесу 

Майклом Портером. Пропонуються терміни «Глобальна конкурентоспроможність», 

«регіональна конкурентоспроможність», «галузева конкурентоспроможність», 

«корпоративна конкурентоспроможність» тощо по низхідній. 

У зв'язку з цим доречно винести на обговорення власне визначення: під 

конкурентоспроможним слід розуміти такий морегосподарський комплекс (національний, 

регіональний, галузевий), який (1) здатний ефективно виробляти і з прибутком реалізовувати 

на внутрішньому і зовнішніх ринках товари та послуги морського походження і морського 

призначення, відповідні сучасним загальносвітовим стандартам якості; (2) має в своєму 

розпорядженні розвинений людський капітал, інвестиційний та інноваційний потенціал, що 

дозволяє результативно впроваджувати в системи виробництва і управління новітні 

досягнення науково-технічного прогресу, технологічні та організаційні нововведення; (3) 

відрізняється раціональним і диверсифікованим використанням ресурсної бази; (4) 

забезпечує безпеку в усіх сферах, сталий соціально-економічний розвиток і високу якість 

життя населення приморських територій; (5) має гнучку систему зовнішньоекономічних 

зв'язків. 

Виявляється, відсутність чіткого і усталеного понятійного апарату стосовно 

конкурентоспроможності аж ніяк не заважає її арифметичному обчисленню, при якому 

зазвичай оперують не абсолютними, а відносними показниками в порівнянні з іншими 

суб'єктами-конкурентами. При цьому було б перебільшенням сказати про наявність єдиної 

загальноприйнятої методики, а в світовій практиці використовують, як мінімум, три способи 

визначення конкурентоспроможності: рейтинговий, витратно-ціновий та заснований на 

конкурентних перевагах. Перший з них, - а саме рейтингування, - побудований на 

експертних оцінках і найбільш формалізований. Він найбільш широко використовується 

провідними в цій галузі організаціями. Так, наприклад, Всесвітній економічний форум 

(ВЕФ, World Economic Forum - WEF, Женева, Швейцарія) і Міжнародний інститут розвитку 

управління (International Institute for Management Development - IMD, Лозанна, Швейцарія) 

публікують щорічні звіти, в яких аналізується і ранжується конкурентоспроможність 

держав. 

В основі оцінок ВЕФ лежать близько 200 показників конкурентоспроможності, 

зведених у 8 груп: 1) відкритість, 2) держава, 3) фінанси, 4) інфраструктура, 5) технології, 6) 

управління, 7) праця, 8) інститути. Кожному з цих факторів експертами надається ваговий 

коефіцієнт, і на базі восьми сумарних визначається зведений індекс, а потім загальний 

рейтинг країни, штучна заниженість якого, до речі, опосередковано впливає на приплив 

іноземних інвестицій. Однак, такий підхід далекий від ідеалу. Дійсно, використання 

довільних уявлень ідеологічно заангажованих чиновників, наукової еліти та ділових кіл про 
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роль і значення того чи іншого фактору, неврахування факту володіння природними 

ресурсами, несумісність показників в динаміці через постійної зміни їх складу і числа, легко 

ставлять під сумнів отримані результати. Серед недоліків можна відзначити відсутність 

будь-якої кореляції між конкурентоспроможністю на різних рівнях організації економіки - 

конкурентоспроможність країни ніяк не впливає на конкурентоспроможність вироблених 

нею товарів і послуг тощо. Проблема криється в необ'єктивності способів підрахунку 

національних рейтингів, навіть якщо цілі і стратегії державних політик управління 

конкурентоспроможністю ідентифіковані самим однозначним і оптимальним чином. 

Аналітики можуть як завгодно довго міркувати про компроміси і ефективності, але тільки 

майбутнє здатне показати, чиє бачення візьме гору. У цьому полягає добре відомий бізнесу 

стратегічний конкурентний ризик. 

Таким чином, актуальним завданням стає розробка методики визначення 

конкурентоспроможності морегосподарського комплексу і тих заходів, які приймаються 

органами державної влади в інтересах її підвищення. 
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Інтеграційні процеси в економіці Україні та посилення конкуренції в бізнес-

середовищі обумовило виникнення низки серйозних проблем, що потребують негайного 

вивчення та розв'язання. До них належить і проблема оцінки та подолання ризиків у 

підприємницькій діяльності. В умовах нестабільної економіки України вивчення проблем, 

зумовлених невизначеністю, конфліктністю і багатокритеріальністю, набуває одного з 

пріоритетних значень як для економічної науки, так і для практичної діяльності.  

У сучасній інтерпретації ризик – це не лише можливі збитки, що можуть виникнути в 

ході реалізації господарських рішень, а передусім можливість відхилення у несприятливий 

бік від цілей, задля яких приймалося відповідне рішення. Тобто сучасний ризик трактується 

як відсутність позитивних результатів та несприятливе відхилення від окресленої цілі, як 

небезпека можливих (імовірних) втрат порівняно з варіантом розробленого бізнес-плану. 
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Основною причиною цих втрат є непередбаченість ринкової кон’юнктури (попиту, цін, 

поведінки споживачів, дій покупців та конкурентів).  

Сьогодні будь-яке підприємство відчуває на собі вплив неординарних ситуацій, 

незапланованих або непередбачуваних подій, на які слід негайно реагувати з метою 

уникнення значних збитків або втрат.  

Втрати, що може понести підприємець, поділяють на такі види:  

• втрати матеріальних ресурсів – як непередбачені проектом додаткові витрати або 

прямі втрати майна, продукції, матеріалів, сировини тощо;  

• трудові – втрати робочого часу, обумовлені випадковими обставинами, які 

неможливо передбачити;  

• фінансові – це прямі грошові збитки, пов'язані з незапланованими платежами, 

сплатою штрафів, додаткових податків тощо; крім того, фінансові втрати можуть виникнути 

внаслідок недоотримання грошових коштів, при неповерненні боргу, зменшенні грошового 

виторгу внаслідок зниження цін на товари, які реалізуються, тощо,  

• втрати часу – виникають у випадку, коли процес підприємницької діяльності 

відбувається повільніше, ніж було заплановано;  

• спеціальні – це нанесення шкоди навколишньому середовищу, здоров'ю людей, 

іміджу підприємця тощо.  

Наприклад, у виробничій діяльності за недостатністю ресурсів можливе зниження 

обсягів виробництва, простої обладнання. Зниження попиту призводить або до зменшення 

цін, або до зменшення обсягів виробництва і перевитрат ресурсів. У підсумку це 

позначиться на кінцевому прибутку і знизить рентабельність.  

Однією з важливих складових підприємницького ризику є зміни у податках та інших 

обов'язкових платежах, збільшення рівня заробітної плати, різноманітні штрафи тощо. 

Приймаючи будь-яке рішення, підприємець зазвичай намагається вирахувати ступінь 

ризику, який може вплинути на кінцевий результат його діяльності. Вміння вчасно 

визначити ризик, мінімізувати його – важливе завдання для успішного розвитку 

підприємства.  

Існує велика кількість різноманітних факторів ризику, що можуть значно погіршити 

умови стабільного господарювання. Тому ефективне керівництво підприємницькою 

структурою в сучасних умовах неможливе без застосування спеціальних методів, які 

базуються на теорії і практиці управління ризиком.  

На сьогодні вітчизняними вченими розроблено низку методик, в яких запропоновано 

під час прийняття економічних рішень враховувати фактори непередбачуваності та ризику, 

але вони переважно стосуються специфічних видів підприємницької діяльності та можуть 

використовуватися для досягнення конкретно визначеної мети. Однак у зв'язку з розвитком 

підприємництва проблема забезпечення економічної безпеки перестала бути вузькою, тобто 

такою, що постає перед керівником підприємницької організації лише час від часу, а набула 

ознак однієї з найважливіших функцій управління.  

Під час оцінки ризику, який здатна прийняти на себе підприємницька структура, що 

обирає методи його мінімізації, необхідно враховувати, передусім, профіль її діяльності, 

наявність ресурсів для реалізації програми фінансування можливих втрат від ризику, а також 

стратегію і основні цілі. 

Висновки. Важливу роль при розв’язанні проблем управління ризиком відіграє 

керівництво підприємства, оскільки воно затверджує програму заходів, спрямованих на 

зниження рівня ризику, а також приймає рішення відносно їх застосування у критичних 

ситуаціях. Однак слід зауважити, що безпосередня реалізація заходів з управління ризиком 

часто не сприймається позитивно основними виробничими і управлінськими підрозділами 
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підприємства, оскільки потребує витрат або відволікання частки капіталу при створенні 

страхових резервів. Отже, вкрай важливим є те, щоб рішення стосовно кінцевих 

антиризикових заходів приймалися на найвищому рівні управління, де досягнення 

стабільності та покращання фінансового стану підприємства є основною метою під час 

щоденної діяльності, спрямованості на розвиток підприємства. 
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Важливим атрибутом ринкової економіки є конкуренція. Сам ринок та механізм його 

функціонування не може добре працювати без розвинутих форм конкуренції. Оскільки саме 

конкуренція, що проявляється у вигляді суперництва між учасниками ринку за найбільш 

платоспроможних покупців, обумовлює необхідність пошуку нових прийомів у забезпеченні 

конкурентних переваг. 

Питання посилення конкурентоспроможності  рано чи пізно стосується практично 

всіх сторін життя суспільства. Для прикладу, у розвинених країнах світу ця проблема завжди 

перебуває в центрі уваги державних діячів. Збільшення конкурентної боротьби за збут 

продукції змушує країни завжди шукати кращі можливості й резерви для збуту своєї 

продукції, удосконалювати технологію з метою створення якісних товарів. 

Вивчення проблеми конкурентоспроможності підприємства мають широкий діапазон. 

Цю проблему вивчали такі вчені-економісти як А. Сміт, А. Курно, Д. Рікардо та інші. В 

Україні також є актуальним вивчення проблеми конкурентоспроможності, йому приділяють 

увагу такі вчені - економісти як Л. Балабанова, І. Должанський, С. Шевельова, І.Дибач та 

інші. 
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Метою статті є з’ясування сутності конкурентоспроможності в контексті становлення 

ринкової економіки . 

Результати. На даний час є чисельна кількість публікацій, що тлумачать термін 

«конкуренція». Як економічна категорія, конкуренція [3] - це економічне  змагання, 

суперництво виробників однакових видів продукції на ринку за залучення більшої кількості 

покупців та одержання максимального доходу в короткостроковому або довгостроковому 

періодах. 

На думку Мазаракі А., можливість виживання підприємства в умовах постійної 

конкурентної боротьби залежить від його конкурентоспроможності. Для виживання в 

умовах ринку суб’єкти господарювання повинні вміти перемагати конкурентів. Здатність 

досягати економічних, організаційних чи технічних переваг означає досягнення суб’єктами 

господарювання конкурентоспроможності на ринку [5]. 

Конкурентоспроможність підприємства - це можливість ефективно розпоряджатися 

власними й позиковими ресурсами в умовах конкурентного ринку, зазначає Азоєв Г.Л. [1]. 

Справедливою є думка С. Шевельової [8], яка вважає, що конкурентоспроможність 

підприємства - це його здатність підтримувати стійкі позиції на ринку, функціонувати 

прибутково, бути привабливим для інвесторів, заслужити добрий імідж серед споживачів та 

різноманітних суб’єктів господарювання. 

В своїх роботах українські вчені І. Должанський та Т. Загорна [3] розглядають 

конкурентоспроможність підприємства як здатність виробляти й реалізовувати продукцію 

швидко, в достатній кількості, при високому технологічному рівні обслуговування та як 

можливість ефективно розпоряджатися власними й позиковими ресурсами в умовах 

конкурентного ринку.  

Особливої уваги заслуговує підхід Парсяка В.Н. та Дибач І.Л. [6, с. 40-41], які 

запропонували до розгляду  систему «конкурентоспроможність товару – 

конкурентоспроможність підприємства – конкурентоспроможність маркетингу». На їх думку 

конкурентоспроможність підприємства – це системна категорія, яка відображає його 

здатність одержувати та утримувати переваги над суперниками шляхом організації 

оптимальної взаємодії виробництва, маркетингу та менеджменту. 

Щоб збільшити конкурентоспроможність підприємства потрібен довгостроковий 

послідовний процес пошуку й реалізації управлінських рішень у всіх сферах його діяльності. 

Основними чинниками визначення конкурентоспроможності є: характеристика ринків, 

необхідні властивості продукції, маркетингова підтримка, потенціал та ресурси 

підприємства та інші.  

Опрацювання таких чинники обумовлює необхідність з’ясування сутності  поняття 

конкурентної переваги підприємства. 

Концепція конкурентних переваг вперше була розроблена М. Портером [7]. У своїх 

роботах він аналізував чинники, вживання яких дозволить підприємству одержати перевагу 

перед конкурентами. На його думку, конкурентна перевага «виникає як результат 

знаходження та використання унікальних, відмінних від суперників, способів конкуренції, 

які можуть утримуватися деякий період часу». 

Конкурентні переваги - це сукупність ключових відмінних від суперників чинників 

успіху, які сприяють забезпеченню підприємству стійкої лідируючої конкурентної позиції на 

ринку на певний період [2]. 

Отже, якщо підприємство підтримує високу конкурентоспроможність, то воно буде 

використовувати свої ресурси настільки продуктивно, що підприємство стане найбільш 

прибутковим серед своїх конкурентів. Це буде означати лиш те, що підприємство займатиме 

стабільне місце на ринку, а його продукція буде постійно актуальною. 
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Висновки. Конкурентоспроможність підприємства – це спроможність підприємством 

виготовляти продукцію, яка буде користуватись більшим попитом у споживачів за умови 

ефективної господарської діяльності. Від так аксіоматичним виглядає твердження, що успіх 

підприємства в основному залежить від його конкурентоспроможності на ринку товарів і 

послуг. 
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Національний  університет  кораблебудування імені  адмірала Макарова 

Однією з найважливіших систем виробничо-господарської організації є її соціальна 

підсистема - сукупність індивідів і соціальних груп, які утворюють трудовий колектив 

підприємства. Головним в забезпеченні ефективності будь-яких об'єктів, як першої умови 

досягнення кінцевих результатів (прибутковості, стійкості, комплексності розвитку, якості 

життя), є підвищення якості управління. Всі проблеми, що виникають в системі управління, 

вирішуються людьми, тому зростає значущість якості управлінського персоналу як 

головного чинника ефективності підприємства. 

Суть управління системою підвищення ефективності управлінського персоналу 

полягає в цілеспрямованій дії на об'єкт розвитку (управлінський персонал), який задає зміну 

його здібностей, адекватних потребам професійного досвіду організації [1]. Причому в 

організації можуть бути відсутніми ряд елементів системи управління професійним 

розвитком, функції цих елементів делегуються спеціалізованим вищим навчальним 

закладам. 

Основну увагу, на нашу думку, слід приділяти трьом ключовим елементам: 1) оцінці 

потенціалу ефективності управлінського персоналу; 2) визначенню потреби в розвитку 

управлінського персоналу; 3) організації навчання управлінського персоналу. 
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Головне завдання розвитку управлінського персоналу, на наш погляд, повинне 

полягати у вдосконаленні знань, необхідних керівникові і фахівцеві при здійсненні 

управлінських функцій. Для цього важливо визначити, які знання слід розвивати та 

удосконалювати. В зв'язку з цим слід визначити важливість знань для окремих категорій 

управлінського персоналу. Це послужить основою при розробці програм навчання 

керівників і фахівців виробничих підприємств з метою зростання їх 

конкурентоспроможності. 

Методи, які можуть бути використані при визначенні потреби у розвитку 

управлінського персоналу можна розділити на формальні і неформальні. Формальні методи 

направлені на визначення різниці між ідеальними і реальними  характеристиками 

працівниками та його фактичною віддачею [2]. В зв'язку з цим необхідно було вирішити два 

основні завдання. Неформальні методи направлені на виявлення негативних детермінантів, 

що заважають працівнику досягти ідеальних характеристик [3]. На практиці, в залежності 

від положення підприємства в основі визначення потреби у розвитку можуть лежати або 

один або декілька поєднаних між собою методів. 

Найбільш важливим елементом механізму управління ефективністю управлінського 

персоналу є організація навчання. Навчання - це діяльність, направлена на вдосконалення 

поліпшення здібностей управлінського персоналу, потрібних на робочому місці. Навчання, 

як встановлено нами, є важливим елементом системи розвитку управлінського персоналу, 

метою якого є забезпечення їх професіоналізму і компетентності. Це зрештою відбивається 

на якості виконання посадових обов'язків. Якістю роботи є сукупність суттєвих 

властивостей, ознак  праці як основа формування гармонійно розвиненої особи. 

Професіоналізм в управлінні представляється складним, багатоаспектним явищем, тому 

підготовка управлінців повинна ґрунтуватися на визначенні моделі управлінської 

підготовки. Необхідно цілеспрямовано розвивати управлінську компетентність у фахівців і 

керівників, що мають базову технічну професійну підготовку.  

У зв'язку з цим актуальною стає потреба безперервно удосконалювати професійну 

діяльність в області управління. На виробничих підприємствах ця потреба загострюється у 

зв'язку з тим, що управлінські працівники, як правило, мають технічну освіту.  

Висновки. Таким чином, для того щоб і в подальшому підвищувати ефективність 

використання управлінського персоналу та підтримувати достатній рівень 

конкурентоспроможності підприємствам машинобудування необхідно не тільки оцінювати, 

але й на основі результатів оцінки розвивати потенціал управлінського персоналу. Для 

ефективного функціонування системи підвищення ефективності управлінського персоналу 

необхідно сформувати і реалізувати на практиці дієвий механізм для управління його 

розвитком. 

Список використаних джерел: 

1. Кулик Ю.Є. Професійний розвиток менеджерів як стратегія управління персоналом 

у міжнародному бізнесі / Ю.Є.  Кулик //Актуальні проблеми економіки. - 2011. - №8. - С.116-

124. 

2. Верхоглядова Н.І. Принципи визначення оптимальної чисельності управлінського 

персоналу машинобудівного підприємства / Н.І. Верхоглядова, Ю.В. Лисенко // Держава та 

регіони Сер. «Економіка та підприємство». -  Запоріжжя,  2013 .- №3. – С.51-56. 

3. Нагаєв В. Мистецтво управлінської діяльності і лідерство/ В. Нагаєв // Персонал. - 

2012. - №7. - С. 65-72. 

 



 

«УКРАЇНА – МОРСЬКА ДЕРЖАВА:  

СТРАТЕГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ» 

Всеукраїнські економічні читання з міжнародною участю 

 

_______________________________________________________________________________________ 41 

УДК 005.8 

ПЛАНИРОВАНИЕ РЕМОНТА СУДНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ MS PROJECT 

Автор: Мамедзаде Аяз 

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова 

Аннотация: Рассмотрены современные информационные системы управления 

проектами ремонта транспортных судов.  Изложены основные задачи, которые помогает 

решить система MS Project. 

Ключевые слова: судостроительное предприятие, информационные системы, 

конкурентоспособность, система MS Project. 

Судостроение для Украины - основа экономики и десятки тысяч рабочих мест не 

только на верфях, но и в смежных предприятиях и организациях, производящих 

оборудование, двигатели, приборы, работа для моряков и т.д. Однако, в настоящее время 

судостроительная и судоремонтная отрасль не конкурентоспособная, так как удельная 

трудоемкость ее производства в 3 - 5 раз выше, чем за рубежом, а продолжительность 

постройки судов в 2 - 2,5 раза больше. В настоящее время загруженность работой на этих 

предприятиях составляет примерно 10% процентов от возможного для исполнения объема 

работ. Причин попадания этой отрасли в такую ситуацию достаточно много. 

Но, несмотря на трудности последних лет, Украина по-прежнему обладает весьма 

развитой и многогранной морской и речной структурой. Следовательно, пути выхода из 

кризисного состояния судоремонтной отрасли следует искать не в ее сворачивании, а в 

поиске новых форм работы с заказчиком, расширении сферы деятельности за счет выхода на 

внешний рынок и применение в работе современных информационных систем 

Эффективное использование ресурсов предприятия возможно путем планомерной 

разработки системы организационно-технических мероприятий на основе современных 

информационных технологий.  

Современные информационные системы строятся по модульному принципу и 

должны соответствовать методология MRP II. Методология MRP II обеспечивает 

планирование всех ресурсов предприятия для реализации производственного плана, а также 

оптимальное формирование потока материалов, комплектующих и финансовых ресурсов. 

Для управления проектами ремонта судов используются такие системы как MS Project и 

Prima Vera.  

Задачи, которые решает система MS Project:  

1) среднесрочное и оперативное, укрупненное и детальное планирование 

деятельности предприятия с возможностью корректировки плановых данных на основе 

оперативной информации;  

2) контроль всего цикла производства с возможностью влияния на него в целях  

достижения  высокой  эффективности  использования  производственных мощностей, всех 

видов ресурсов и удовлетворения потребностей заказчиков;  

3) получение оперативной информации (отчетов) о текущих результатах 

деятельности  предприятия,  как  в  целом,  так  и  с  полной  детализацией  по  отдельным 

заказам, видам ресурсов, выполнению планов;  

4) оптимизация движения производственных потоков за счет повышения их 

непрерывности, пропорциональности и параллельности;  

5)  сокращение длительности производственных  циклов и запасов  (заделов) 

материальных ресурсов на складах;  

6) автоматизация работ договорного отдела с полным контролем платежей, отгрузки 

продукции и сроков выполнения договорных обязательств;  
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7) финансовое отражение деятельности предприятия в целом;  

8) значительное сокращение непроизводственных затрат. 

Таким образом, система MS Project рассматривается как инструмент, способный 

помочь предприятию избавиться от определенных признаков хаоса (поднять  уровень  

организации  производства),  обеспечить  быстрый  возврат вложенных средств, помочь в 

планировании и управлении, особенно «критическими» ресурсами: людьми, оборудованием, 

финансами. 
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Функціонування та розвиток бізнесу напряму залежить від наявності оборотного 

капіталу для забезпечення безперебійного процесу виробництва і реалізації продукції. У разі 

дефіциту оборотних коштів суб'єкти підприємництва не можуть здійснювати господарську 

діяльність: перебуваючи в постійному русі і здійснюючи безперервний кругообіг, вони 

забезпечують відтворювальний процес. 

Управлінням оборотним капіталом[1] – сукупність методів та інструментів, що 

забезпечують адекватне поточному етапу розвитку підприємства, формування виробничого, 

кредитного та фінансового циклів з прийнятним рівнем ризику втрати ліквідності і 

відповідних йому рівню рентабельності. 

На першій стадії кругообігу формується оборотний капітал (за рахунок кредиторської 

заборгованості) необхідний для одержання запасів, які є основою безперервного 

технологічного процесу. Друга стадія (безпосередньо виробництво) має на увазі вкладення в 

незавершене виробництво, напівфабрикати, витрати майбутніх періодів. На стадії реалізації 

продукції оборотні кошти через дебіторську заборгованість переходять у грошову форму та 

розпочинають новий цикл. Таким чином, недостатній обсяг оборотних коштів хоча б на 

одному з етапів або невисока їх оборотність уповільнюють або зупиняють весь бізнес. 

Політика управління оборотними активами полягає у визначенні достатнього рівня і 

раціональної структури поточних активів й у визначенні величини і структури джерел їх 

фінансування. Вибір відповідних джерел фінансування оборотних активів в остаточному 

підсумку визначає співвідношення між рівнем ефективності використання капіталу і рівнем 

ризику фінансової стійкості і платоспроможності підприємства. В теорії ефективного 

управління фінансами, запаси, як правило, фінансуються за рахунок частини статутного 

капіталу, нерозподіленого прибутку, кредиторської заборгованості, резервного капіталу а 

також – позик; дебіторська заборгованість – за рахунок кредиторської; грошові 

коштипоповнюються за рахунок частини статутного капіталу, нерозподіленого прибутку 

позик та кредиторської заборгованості. З урахуванням цих факторів і будується політика 

управління фінансуванням оборотних коштів[2]. 
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Теорія фінансового менеджменту розглядає три принципових підходи до формування 

оборотних активів. 

-Консервативний підхід  

-Агресивний підхід  

-Помірний підхід[3]. 

Відомо, що початковим етапом розробки стратегії управління є визначення місії, мети 

і задач діяльності підприємства. В процесі обґрунтування перспективних напрямів 

функціонування підприємств можуть формуватися різні типи стратегії й розвитку. 

Основні напрямки розвитку та управління власним капіталом підприємства 

відображає концепція, яка є системою науково-обґрунтованих принципів[2]. 

На кожному конкретному підприємстві величина оборотних коштів, їх склад та 

структура залежать від безлічі факторів, виробничого, організаційного та економічного 

характеру. Наявність у підприємства власного оборотного капіталу, його склад і структура, 

швидкість обороту і ефективність використання оборотного капіталу багато в чому визначає 

стан підприємства і стійкість його положення на фінансовому ринку. Ефективне 

використання оборотного капіталу відіграє велику роль у забезпеченні нормалізації роботи 

підприємства. 
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Анотація: Розглянуто поняття вільних економічних зон та їх стан в Україні на 

сьогодні. Визначена характеристика основних цілей створення вільних економічних зон . 

Систематизовано передумови створення вільних економічних зон, що впливають на 

економіку країни та запропоновано заходи для її поліпшення. 

Ключові слова: вільні економічні зони, зовнішня торгівля, іноземні інвестиції, 

активізація зовнішньоекономічного співробітництва, розвиток інтеграційних процесів.  

На сучасному етапі діяльності вільних економічних зон висловлюються різні думки 

відносно доцільності їх створення. Світовий досвід і недовга практика їх формування і 

роботи в Україні вказують на перспективність цієї форми інтеграційної діяльності. Однак 

безумовно і те, що ефективна реалізація цієї форми економічної взаємодії з іншими 

державами може здійснюватися при впровадженні певних обов'язкових умов. Слід 

зрозуміти, що реальний ефект може бути отриманий лише в перспективі при можливості і 

готовності державних органів направити значні кошти для формування інфраструктури 

вільних економічних зон. 

Я вважаю, що необхідними є розробка і прийняття відповідної законодавчо-

нормативної бази, яка регулювала б процес створення і функціонування вільних 

економічних зон і не змінювалася через короткі періоди часу. Чинна нормативно-правова 

база щодо діяльності економічних зон і територій пріоритетного розвитку із спеціальним 
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режимом інвестиційної діяльності є недосконалою і не забезпечує реального стимулювання 

іноземних інвесторів. Можна дати характеристику основним цілям створення вільних 

економічних зон: - активізація зовнішньої торгівлі; стимулювання надходження іноземних 

інвестицій; - використання зони для поглиблення зв'язку між внутрішньою економікою і 

світовим ринком; - залучення і вільний обмін досягненнями в галузі науки і техніки; - 

прискорення росту певних економічних регіонів; - ефективне використання місцевих 

трудових, виробничих і сировинних ресурсів; - досягнення нової інноваційної якості 

економіки, розширення експортної бази і розвиток виробництва імпортозаміняючих товарів; 

- формування певних структур, що дозволяють прискорити темпи ринкових перетворень. 

Однак у цілому головним завданням створення вільних економічних зон слід вважати 

активізацію зовнішньоекономічного співробітництва і розвиток інтеграційних процесів у 

період переходу до відкритої І конкурентоспроможної економіки на світовому ринку. 

Виходячи із завдань формування тієї чи іншої зони, необхідно враховувати головні 

вимоги до її розміщення. Вона повинна мати сприятливе географічне положення щодо 

зовнішнього і внутрішнього ринків. Важливим має бути розвиток транспортних комунікацій: 

автомобільні шляхи, залізничний транспорт, авіаційне сполучення, водний транспорт і 

сучасне господарство. Визначальним є розвиток виробничого потенціалу, наявність 

розгалуженої виробничої і соціальної інфраструктури. Для більшості зон визначальним стає 

природно-ресурсний потенціал. суб'єктами господарської діяльності не тільки всередині, а й 

за межами зони. Зона анклавного типу функціонує в обмеженому просторі. Вона стосується 

зовнішньоекономічних відносин, але не передбачає зв'язків з приймаючою стороною і 

створюється з метою притоку іноземної валюти і не має тісних зв'язків з економікою 

приймаючої країни. 

Розмір території локалізації зони залежить від типу, цілей і базових умов їх 

створення. Це обумовлено об'єктивною неоднорідністю різних регіонів з точки зору 

можливостей і підготовленістю до участі в зовнішньоекономічній діяльності. 

Отже, створення СЕЗ в Україні дасть змогу розв'язати проблеми зайнятості і 

формування нових робочих місць та депресивних старопромислових або слабозаселених 

районів з низьким рівнем економічного розвитку; активізувати зовнішню торгівлю, обмін 

знаннями і технологіями; стимулювати приплив іноземних інвестицій; розширити експортну 

базу; збільшити обсяги зовнішніх надходжень і поліпшити платіжний баланс; ефективно 

використовувати місцеві ресурси тощо. 
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яких останнім часом відбувається зростання його обсягів у портфелях замовлень верфей. 
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Останніми роками усе більшої популярності у світі набувають ремонт та конверсія 

суден. Неможливо обійти стороною той незаперечний факт, що в наслідок ремонту 

змінюються, подекуди, окремі технічні характеристики, а то й призначення судна, форма 

його корпусу та надбудов; з’являються нові головний та допоміжні двигуни; 

переплановується та змінюється оздоблення внутрішніх приміщень; служби оснащуються 

додатковими функціональними пристроями.  

Знаходимо для цього наступні пояснення: 

1) збільшення світового флоту. Закономірність цілком очевидна: чим більше ставимо 

«під вітрила», тим більше маємо ремонтувати; 

2) інженерні споруди, які створюють сучасні корабельні останнім часом, – 

надзвичайно складні. Малого того, що це – осереддя сотень тон сталі та алюмінію, інших 

різноманітних матеріалів, які варіюються від найпоширеніших до самих екзотичних, 

подекуди тисячі кілометрів труб і кабелів. Обладнані найсучаснішими електростанціями, 

механічними та силою силенною електронних пристроїв і систем, спеціальним обладнанням, 

вони ще й повинні бути побудовані та підтримуватися у такий спосіб, щоб вижити у 

найагресивнішому середовищі, забезпечуючи при цьому комфорт і безпеку для екіпажів, 

пасажирів та вантажів, що перебувають на борту. Для того, аби відбувалося саме так, 

потрібний високопрофесійний технічний сервіс; 

3) потреба у ремонті (конверсії) виникає через ушкодження, отримані судном під час 

аварії (а вони, як це не прикро, все ж таки відбуваються); за умов, коли треба забезпечити 

відповідність споруди оновленим або знову запровадженим стандартам щодо забезпечення 

безпеки судноплавства та охорони оточуючого середовища; 

4) незважаючи на намагання усіх зацікавлених сторін зменшувати собівартість 

будівельних робіт, нові судна залишаються дорогим «задоволенням». Справа у тому, що 

коло задач, які розв’язуються корабелами сьогодні, по суті, такі ж, як і тоді, коли нашими 

пращурами було закладено перший у історії кіль. Розмір і форма компонентів судна та 

складність робіт із збирання корпусу та його оснащення ускладнюють автоматизацію 

процесів (хоча й межі її суттєво розширилися). Праця в галузі трудомістка, вимагає 

високоспеціалізованих навичок, які часто застосовуються в умовах, далеких від ідеальних. 

Подекуди, технологічні операції здійснюють на відкритому повітрі (на холодних, вкритих 

льодом, або на розжарених спекою металевих поверхнях; під час качки, викликаної сильним 

вітром або занадто стрімким припливом; під супер важкими секціями (модулями), які 

доставляють на будівельний майданчик відразу декількома вантажними кранами. Не 

озонують повітря і фарби, якими вкривають корпус ззовні та, особливо, всередині. Перелік 

можна було б ще довго продовжувати. 

Це об’єктивно мотивує судновласників шукати і знаходити прийнятні стратегії щодо 

продовження експлуатаційного циклу, підвищуючи, одночасно, техніко-економічні 

параметри судна; 
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5) високий попит сприятливо позначається на цінах відповідних робіт і корабельні 

вже не приховують своєї зацікавленість в замовленнях. На підтвердження пропонуємо 

розглянути відомості.  
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Трансформації соціально-економічного устрою в Україні мали низку суттєвих 

наслідків, одним із яких є поширення ринкових підвалин на сфери, які ще донедавна 

здавалися вільними від товарно- грошових обмінів. Серед них - адміністративно-

територіальні одиниці, які в сукупності складають ареал мешкання громадян нашої держави. 

Виникає необхідність застосування по відношенню до - адміністративно-територіальних 

одиниць принципово нових технологій та методів управління, які б відбивали реалії 

поточного життя, а не тривіально прилаштовані до них підходи, запозичені з минулого. В 

останньому випадку виникає протиріччя між потребами громад та органами місцевого 

самоврядування. Як наслідок виникають соціальна напруга, погіршення інвестиційно-

інноваційного мікроклімату та інші негативні явища. 

Враховуючи вищевказане, стає зрозумілою необхідність переходу до використання 

сучасних механізмів управління та оцінки поточного стану та конкурентних переваг міста 

серед територіальних громад держави. Стратегічне управління є одним із таких механізмів, 

котрі могли б забезпечити ефективність прийняття рішень органами місцевого 

самоврядування та місцевими органами виконавчої влади. Про необхідність застосування 

методів стратегічного управління на рівні територіальних громад зазначається не лише у 

наукових працях дослідників, но і серед працівників органів місцевого самоврядування й 

місцевих органів виконавчої влади.  Опитання свідчать що 88 % опитаних вважають 

стратегічне управління обов'язковим інструментом в роботі вищевказаних органів. 

Ще одним аргументом щодо реконструкції системи управління регіонами, яка майже 

не змінилася по суті за часи незалежності, є започаткована адміністративно-територіальна 

реформа. Головним змістом запропонованих перетворень є суттєве збільшення повноважень 

органів державного управління на місцях і представницької влади, якій делегуються 

повноваження місцевими громадами.  

Результати такого переророзподілу матимуть позитивний характери лише за умови, 

якщо керманичі міст, селищ, інших населених пунктів продемонструють менеджерські 

здібності з усіма притаманними їм позитивним якостями. Головна з них - здатність 

розпоряджатися активами, сконцентрованими на відповідній території, знайти для них 

якнайкраще застосування в інтересах населення.  

Таким чином, актуальною стає потреба використання принципово нових методів 

управління містом, які б дозволили оперативно реагувати на зміни внутрішнього та 

зовнішнього середовища й запобігти при цьому управлінських помилок. Особливо це 

стосуєьться життєвого рівня місцевих громад. Одним із таких методів, котрі останнім часом 

набувають широкого застосування на місцевому рівні, є стратегічне управління, яке 
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базується на чіткої стратегії розвитку території з органамии державної влади й місцевого 

самоврядування. 
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УДК 331.108 

АУТСОРСИНГ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ЕЛЕМЕНТ СКЛАДСЬКОЇ ЛОГІСТИКИ 

Автор: Семка А. А. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала  

Економічний розвиток країни та зростання конкуренції стає причиною пошуку 

суб’єктів господарювання нових інструментів управління, які здатні вивести їх виробництві 

на новий рівень. Одним з таких рішень є аутсорсинг виробничих потужностей. Передача 

логістичних функцій на аутсорсинг для вітчизняних підприємств є інноваційною 

технологією і потребує ретельного вивчення світового досвіду та пошуку шляхів 

впровадження із врахуванням специфіки розвитку українського ринку логістичних 

провайдерів. Конкурентні переваги підприємства та подальший їх розвиток залежать від 

ефективності прийнятих рішень в організаційному, економічному та стратегічному аспектах 

щодо аутсорсингу, що дає змогу оптимізувати структуру витрат, швидко пристосовуватися 

до зовнішніх умов функціонування та покращувати економічні результати, підвищувати 

гнучкість внаслідок використання вивільненого потенціалу. 

Термін “аутсорсинг” означає скорочення або відмову від власного бізнес-процесу, 

переважно непрофільного або неприбуткового для компанії і передачу його спеціалізованим 

компаніям. Це дає змогу сконцентруватися підприємству на його основній діяльності. 

Аутсорсинг є однією з найсучасніших і найуспішніших бізнес-моделей, що дає змогу 

досягти реальних конкурентних переваг. 

Аутсорсинг логістичних процесів – це використання зовнішньої фірми, яка 

займається дистрибуцією – перевізника, складської фірми або фірми, яка може 

запропонувати послуги пошуку та підбору складського персоналу – для виконання усіх або 

деяких функцій організації одержувача послуги у сфері управління матеріальними потоками 

або дистрибуції продуктів на ринок. 

У логістиці існує багато функцій, які можуть бути передані на аутсорсинг. Найбільш 

поширено застосовують такі основні типи аутсорсингу: виробничий аутсорсинг, аутсорсинг 

бізнес-процесів, аутсорсинг інформаційних технологій. Але перш ніж передати ту або іншу 

функцію на аутсорсинг, слід продумати, як це вплине на такі аспекти роботи підприємства, 

як витрати на дистрибуцію, на контроль ланцюгів поставки, на гнучкість підприємства, на 

обслуговування покупців, на сезонні коливання попиту на продукцію, на впровадження 

нового продукту. Перехід на аутсорсинг потрібно розглянути з позиції чотирьох аспектів: 

стратегічного фокуса, операційної здатності, фінансової вигоди і можливості для 

вдосконалювання всередині підприємства. Таким чином, при вирішенні питання про 

необхідність логістичного посередника необхідно орієнтуватися на можливості компанії в 

частині організації власної логістики, корпоративну стратегію в частині подальшого 

розвитку бізнесу, частоту і складність поставок. 

Слід зауважити, що переконавшись, що фірма може реалізувати функції логістики 

самостійно, не варто вважати, що аутсорсинг логістики – це обов’язок кожного сучасного 
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підприємства. Проте нерідко те, що не є ключовою сферою діяльності фірми, можна 

доручити зовнішнім компаніям. 

Як показують дослідження науковців, спектр логістичних послуг в Європі постійно 

збільшується, відповідно зростає ринок аутсорсингу, а це свідчить, що аутсорсинг 

логістичних послуг є актуальним у новому тисячолітті. Найпоширенішими в Україні 

логістичними функціями, що передаються на аутсорсинг, є транспортування та складування. 

Основними мотивами, якими керуються фірми, що приймають рішення про 

аутсорсинг, є бажання зменшити обома сторонами витрати логістики, збільшення гнучкості, 

покращання обслуговування клієнта. Проте, в Україні аутсорсинг на ринку логістичних 

послуг розвивається не так активно, як у країнах Західної Європи. Це пояснюється низкою 

причин, серед яких є: 

- недотримання прийнятих зобов’язань щодо рівня обслуговування; 

- відсутність в управлінського персоналу стратегічного бачення; 

- складність у досягненні зниження витрат; 

- зростання цін після початку співпраці; 

- зниження можливості впливу та контролю за функціями, переданими на аутсорсинг; 

- дефіцит спеціалізованих кадрів («блакитних комірців») в зв’язку з економічним 

станом в країні (витік робочої сили за кордон). 

Але по мiрi розвитку ринку логістичних послуг популярність аутсорсингу також 

зростає. Найбільш масштабні вітчизняні підприємства вже стали партнерами провідних 

аутсорсингових компаній України.   

Передача виконання логістичних завдань спеціалізованому оператору дозволяє 

підвищити конкурентоспроможність компанії на ринку, завдяки: 

- скороченню операційних витрат – (перехід від постійних до перемінних витрат) – в 

разі, якщо компанія самостійно займається логістикою, результатом будуть фіксовані 

витрати (наприклад, на підтримку складів, транспортного парку), розмір яких не залежатиме 

від загального товарообігу, в той час як аутсорсинг комплексного логістичного 

обслуговування дозволяє досягнути скорочення витрат особливу під час пікових 

навантажень, пов’язаних з сезонами.  

- скороченню інвестицій в сфері логістики (склади, транспортний парк та 

співробітники) забезпечує більшу ефективність та гнучкість діяльності компанії. 

- більш високій якості ринкового обслуговування та економії часу – швидші та 

своєчасні доставки товарів, гнучкість логістичних рішень залежно від потреб Клієнтів, 

професійне управління ресурсами, детальний контроль; 

- сучасним логістичним рішенням – з огляду на ринкові тенденції, завдяки глибшому 

розумінню логістичних процесів та власним ноу-хау логістичного оператора. 

- можливості зосередитися на своїй основній діяльності – сили компанії спрямовані 

на виробництво та продаж. 

Отже, всі зазначені аспекти використання логістичного аутсорсингу характеризують 

його спрямованість на підвищення конкурентоспроможності підприємства, що є результатом 

грамотної інноваційної діяльності. Але, водночас застосування логістичного аутсорсингу 

може спричиняти деякі несприятливі моменти, зокрема, мова йде про зростання витрат у 

випадку передачі аутсорсинговим фірмам занадто великої кількості логістичних функцій; 

необхідні додаткові витрати на підтримання взаємодії з провайдерами аутсорсингових 

послуг; можливе банкрутство аутсорсингової фірми; недостатня обізнаність фахівців 

аутсорсингової фірми зі специфікою діяльності підприємства. 

Незважаючи на деякі недоліки, логістичний аутсорсинг дозволяє досягнути реальних 

конкурентних переваг і вирішувати низку завдань, які у загальному підсумку сприяють 
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ефективній діяльності підприємства й скороченню витрат (особливо у час пікових сезонних 

навантажень). 

Список використаних джерел: 

1.  «Логістичний аутсорсинг – шлях до оптимізації управління бізнес-процесами 

підприємства» [Електронний ресурс] // Т.В. Шарчук // 2008. 

2.  Ефективність використання логістичного аутсорсингу [Електронний ресурс] // 

Палківська Л.О. // 2013. 

3. Хейвуд Дж. Брайан. Аутсорсинг: в поисках конкурентных преимуществ / Дж. Б. 

Хейвуд; [пер. с англ.] – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 2002.  

 

УДК 338.012(26)-025.27 

КЛАСТЕРНІ СИСТЕМИ І НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ 

МОРЕГОСПОДАРСЬКОГО КЛАСТЕРА В УКРАЇНІ 

Автор: Стріха А.О. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Анотація: В тезах розглядаються питання створення морегосподарського кластера. 

Ключові слова: кластер, системи і моделі кластера, морегосподарський кластер. 

При дослідженні кластерної системи виділено п'ять її моделей: 

- італійська: що об'єднує велику кількість малих підприємств, згрупованих в різні 

асоціації з метою підвищення їх конкурентоздатності; 

- японська - створена навколо підприємств - лідерів з великим виробництвом; 

- фінська - сформована з підприємств з високим рівнем новітніх розробок, наукових 

досліджень і технологій; 

- північноамериканська - формована для виживання в умовах підвищеної конкуренції 

підприємств, що входять в кластер; 

- індійсько-китайська кластерна система, в якій головну роль відіграє держава. 

Кожна з перерахованих кластерних систем сформувалася виходячи з характерних 

особливостей розвитку економіки цих країн і наявністю відповідних передумов, факторів та 

дефакторів. 

Вирішуючи завдання створення кластерів зарубіжний досвід не можна не брати до 

уваги. Інтеграційні об'єднання, якими є кластери, як свідчить досвід їх функціонування 

підвищує ефективність роботи всього комплексу, так і окремих суб'єктів, які в нього 

входять. 

На півдні України, де є вихід до моря сконцентровані підприємства, діяльність яких 

пов'язана з морем. Це і підприємства по виготовленню та ремонту морських плавзасобів, і 

підприємства, які користуються цими засобами, і підприємства, які видобувають і 

переробляють морські ресурси, інші суміжні підприємства, які утворюють 

морегосподарський комплекс. 

З нашої точки зору було доцільним створити регіональний морегосподарський 

кластер з метою координації основних напрямків діяльності і перш за все, стратегій розвитку 

суб'єктів господарювання, що входять в морегосподарський кластер. 

При створенні такого кластера і використанні зарубіжного досвіду, виділяються 

декілька етапів: 

1.  Дослідження ринку товарів, послуг і технологій пов'язаних з морем; 

2. Визначення критеріїв відношення суб'єктів господарювання до 

морегосподарського комплексу; 

3. Виділення учасників морегосподарського комплексу, які згодні увійти в кластер і 

нести витрати на утримання керівних органів кластера; 
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4. Створення організаційної структури, органів управління, здійснення розробки 

нормативних документів і положення морегосподарського кластеру; 

5.  Визначення функціональних обов'язків кожного учасника морегосподарського 

кластеру, складання плану взаємодії всіх потенційних компаній і координуючого органу 

кластера; 

6. Визначення умов, прав і обов'язків учасників. Проведення реєстрації в органах 

місцевого і державного управління; 

7.  Створення єдиної бази даних. Надання вільного доступу до інформації для 

учасників кластера, проведення адаптацію інформаційних потоків. 

З нашої точки зору, створення морегосподарського кластеру ґрунтується на 

особливостях південного регіону України і буде сприяти прискоренню темпів його 

економічного розвитку. 
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Анотація: У статті на основі системи сучасних критеріїв представлена 

сегментація світового ринку праці та сформульовано основні тенденції його розвитку в 

умовах глобалізації. На базі статистичних матеріалів проаналізовано форми і напрями 

трансформаційних змін на цьому ринку у контексті визначених тенденцій. 

Ключові слова: світовий ринок праці, сегментація ринку, ключові тенденції, 

міжнародна трудова міграція, трансформаційні зміни, глобалізація соціально-трудових 

відносин. 

Економічна глобалізація на початку ХХІ ст. набуває все більших масштабів і охоплює 

всі сфери суспільного життя: власне економіку, науково-технічну сферу, фінансово-

банківську діяльність, соціальну сферу. Основними індикаторами глобалізації соціально-

трудових відносин є наступні: посилення соціальної орієнтації світової економіки; 

демократизація трудових відносин; інтернаціоналізація вимог до відтворення робочої сили; 

стандартизація умов життя і праці людей у різних країнах; координація, узгодження та 

зближення соціальної політики держав світу; лібералізація умов міждержавного обміну 

трудовими ресурсами. Враховуючи згадані тенденції, актуальним завданням є наукове 

обґрунтування сегментації світового ринку праці з виокремленням його базових 

структурних елементів, з’ясування умов і факторів трансформаційних змін, що відбуваються 

на цьому ринку в умовах глобалізації. 
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Серед зарубіжних і вітчизняних вчених є чимало авторів, які комплексно 

досліджують закономірності розвитку світового ринку праці на глобалізаційній стадії 

цивілізаційного поступу, його характер та структуру. Особливої уваги заслуговують праці 

таких вчених, як А. Аткінсон, О. Білорус, Д. Богиня, А. Брандоліні, С. Бхалла, Б. Гослінг, Е. 

Лібанова, С. Сіденко, А. Колот, О. Грішнова, С. Пирожков, В. Новицький, В. Колесов, А. 

Поручник, Г. Файєрбах, М. Фостер, М. Пірсон та ін. В їх роботах розкриваються механізми 

функціонування глобального ринку праці та транснаціоналізації його національних 

підсистем; аналізуються масштаби світових і регіональних міграційних процесів, 

професійно-кваліфікаційна і вікова структура глобальних трудових ресурсів; досліджуються 

процеси соціалізації світової економіки і соціальна відповідальність бізнесу, а також 

різноманітні аспекти регулювання соціально-трудових відносин на національному рівні.  

У структурі глобальної економічної системи чільне місце посідає світовий ринок 

праці. Як система відносин з приводу узгодження попиту та пропозиції робочої сили, 

регулювання оплати праці та соціального захисту, світовий ринок праці за умов поглиблення 

глобалізаційних процесів зазнає суттєвих модифікацій щодо структури, набуваючи якісно 

нових рис та особливостей. Вони проявляються, з одного боку, у дедалі більшій втраті 

національними ринками праці своєї замкненості й відокремленості, зростанні ефективності 

використання сукупної робочої сили, розширенні можливостей обміну знаннями, 

інформацією та досвідом між народами, активізації міжнародних міграційних процесів та 

формуванні глобальної регуляторної системи міжнародної трудової міграції. З іншого, – у 

загостренні проблем та суперечностей у соціально-трудовій сфері, зокрема зростанні 

безробіття, поглибленні соціальної стратифікації між країнами та всередині країн. У 

структурі глобального ринку праці зростає інтернаціональний сегмент робочої сили. Його 

суттєве розширення в останні десятиліття пов’язано з активізацією процесів 

транснаціоналізації економічних систем, які дали поштовх розгортанню великомасштабного 

міжнародного виробництва з ієрархічним поділом праці різних груп зайнятих. Останні, 

живучи й працюючи у різних країнах, інтегрувалися в єдину транснаціональну виробничо-

технологічну систему, а з часом сформували величезний внутрішньо-корпораційний ринок 

праці, який характеризується масштабними переміщеннями різних категорій працівників 

(передусім керівної ланки) з однієї країни в іншу.  

У його структурі світового ринку праці нині чітко окреслилися кілька окремих, 

відносно автономних сегментів, кожен з яких характеризується своїми специфічними 

рисами та закономірностями руху і перерозподілу робочої сили. Перший сегмент охоплює 

робочу силу з відносно постійною зайнятістю, стабільністю трудових навичок, високим 

рівнем кваліфікації і заробітної плати. Це загалом привілейована професійна страта 

працівників з розвинутих країн світу, а також держав з середнім рівнем розвитку, яка, 

незалежно від своєї національної приналежності є найбільш «включеною» у світовий ринок 

праці. Даний сегмент представлений також нечисленною групою зайнятих у різних 

міжнародних організаціях (ООН, спеціалізованих органах ООН, Міжнародному валютному 

фонді), що наймають працівників незалежно від країни походження з урахуванням лише 

рівня професійних компетенцій. Цей ринок праці має певну тенденцію до розширення з 

огляду на диверсифікацію міжнародних зв’язків та загострення глобальних проблем 

людства. Другий доволі крупний сегмент світового ринку праці презентує робоча сила, яка 

походить з районів світу з відносно низьким рівнем економічного розвитку і складає 

основну масу міжнародних мігрантів. За даними Світового банку, загальна чисельність 

міжнародних трудових мігрантів складає у світі понад 200 млн. осіб. Найбільш масштабний 

цей сегмент в країнах Західної Європи, США та Росії, де низький приріст населення та його 

старіння значною мірою компенсується за рахунок іммігрантів.  
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Під впливом інформаційної революції у світовому господарстві формується і такий 

особливий сегмент світового ринку праці, який пов’язаний з використанням 

висококваліфікованих спеціалістів (наукових працівників, інженерів, аналітиків, а також 

фахівців у галузі інформатики, менеджерів тощо). Таким чином, поряд із традиційним 

пошуком ринків збуту тепер іде напружений пошук цінних видів ресурсів, серед яких перше 

місце належить інформаційним ресурсам та їхнім носіям – людям. Динамічна 

інтернаціоналізація інвестиційно-виробничої та комерційної діяльності призвела до того, що 

мільйони людей з країн, що розвиваються, вступили в практично пряму конкуренцію з 

працівниками розвинутих країн. Провідну роль у цих процесах відіграють ТНК 

(транснаціональні корпорації), які завжди мають можливість перенести своє виробництво в 

інші країни (особливо «нові індустріальні держави» – Республіка Корея, Сінгапур, Бразилія), 

тим самим знижуючи ціну робочої сили. 

Ключовими тенденціями сучасного світового ринку праці його розвитку в умовах 

глобалізації є наступні:  

- трансформація масштабів та структури світової зайнятості;  

- наростання загального та структурного дефіциту робочої сили в розвинутих країнах 

світу;  

- зростання вимог до якості робочої сили з підвищенням попиту на 

висококваліфіковану робочу силу з боку ТНК; 

- значне відставання темпів зростання рівнів заробітних плат від темпів зростання 

продуктивності праці;  

- динамізація міжнародної мобільності робочої сили;  

- поглиблення поляризації у доходах працівників різних ківліфікаційних рівнів. 

Оцінюючи масштаби та структуру світової зайнятості, слід зазначити, що якщо наприкінці 

1980-х років чисельність зайнятої робочої сили у всьому світі, за даними Міжнародної 

організації праці, становила майже 1 млрд. осіб, то у 2013 р., вона зросла до2,9 млрд. 

Середньосвітовий рівень безробіття у 2013 р. становив 6,0% (для порівняння: у 2009 цей 

показник становив 6,2%). За збереження нинішніх тенденцій, до 2018 р. загальна кількість 

осіб у світі, котрі перебували  у пошуках роботи, зросла до 215 млн. осіб . В країнах, що 

розвиваються, рівень навіть офіційно зареєстровано безробіття є суттєво вищим: у 2013 р. у 

країнах Середнього Сходу він становив 10,8%, країнах Північної Африки – 12,1% 

відповідно. І це без урахування прихованого безробіття.  

Характерною ознакою нинішньої ситуації на світовому ринку праці у розвинутих і 

переважній більшості країн з перехідною економікою є висока частка зайнятого населення, 

яке отримало вищу і середню спеціальну освіту. Зростає роль професій, пов’язаних зі 

збором, аналізом, обробкою, зберіганням і використанням інформації та нових знань. 

Важливою тенденцією світового ринку праці на глобалізаційній фазі світогосподарського 

розвитку, є наростання загального та структурного дефіциту робочої сили у розвинутих 

країнах світу. Їх причини криються у скороченні чисельності населення цих держав та 

посиленні його демографічного старіння, що проявляється у зростанні частки людей 

літнього віку (старших 60 років), скороченні частки дітей та населення працездатного віку. 

Так, у країнах ЄС протягом 1960–2012 рр. відбулося майже двократне зниження коефіцієнта 

народжуваності, що унеможливило навіть просте відтворення населення. За оцінками 

авторитетних експертів, очікується, що до 2050 р. чисельність населення ЄС скоротиться з 

13% до 9% світового показника, а Північної Європи – відповідно з 5% до 4%.Ці зрушення 

істотно актуалізують проблеми дефіциту трудових ресурсів та утримання непрацездатної 

частини суспільства: уже на сьогодні на виплату пенсій в ЄС витрачається від 10,5% ВВП у 

Великобританії до 19,7% в Італії, а до 2030 р. вказані показники можуть досягти відповідно 
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15,5 і 33,3%. В цілому ж старіння населення країн Євросоюзу спричинить, за деякими 

оцінками, втрату 18% середнього душового ВВП до 2040 р. Тому цілком закономірним є той 

факт, що в багатьох розвинутих країнах зростання чисельності населення забезпечується, 

переважно, за рахунок міграційного приросту. Зокрема, згідно прогнозів ООН, щоб до 2050 

р. утримати чисельність населення ЄС на рівні 2000 р., необхідним буде щорічне залучення 

іноземців у кількості 949 тис. осіб; щоб зберегти незмінною чисельність економічно 

активного населення – 1,4 млн., а щоб запобігти зниженню співвідношення між економічно 

активною і неактивною його частинами – 12,7 млн. іноземців. Ще одним якісно новим 

феноменом в епоху інформаційної економіки стало залучення висококваліфікованих 

іноземних спеціалістів через інструменти аутсорсингу, котрі дозволяють  залучення робочої 

сили до виробничих процесів на території іноземних країн без зміни фізичного місця її 

перебування. На сьогодні масштаби глобального ринку аутсорсингу оцінюються на рівні 100 

млрд. дол. США. За рахунок аутсорсингу західні компанії досягають істотного зниження 

витрат, насамперед, через скорочення фонду оплати праці, підвищуючи у такий спосіб свою 

конкурентоспроможність та збільшуючи прибуток. Наступною тенденцією, яка особливо 

чітко окреслює основні напрямки модифікації світового ринку праці в умовах глобалізації, є 

суттєве відставання темпів зростання вартості робочої сили від темпів зростання 

продуктивності її праці.  

Висновок. На рубежі ХХ–ХХІ ст. світовий ринок праці трансформується у глобальний 

формат свого розвитку, характерними ознаками якого стають структурна, географічна і 

професійно-кваліфікаційна диверсифікація ринку праці; зростання відкритості національних 

ринків праці; зростаюча мобільність людського ресурсу; уніфікація вимог до відтворення 

робочої сили на інтернаціональній основі; демократизація трудових відносин між 

роботодавцями і транснаціональною найманою робочою силою; конвергенція на 

регіональному, а в майбутньому і на глобальному рівні, стандартів життя і праці людей у 

різних країнах; координація, узгодження та зближення соціальних політик держав світу. 

Щоб реалізувати в умовах глобалізації економіки нагромаджений нею потенціал заради 

досягнення високого зростання виробництва й зайнятості в усьому світі, необхідні такі дії на 

міжнародному рівні, які б сприяли стабільним і відкритим економічним взаємовідносинам 

між державами. 
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Сьогодні, через нестабільність розвитку економіки, промислові підприємства 

стикаються з низкою проблем, які потребують вирішення: адаптація діяльності підприємства 

до ринкових умов господарювання, визначення цілей діяльності і стратегії їх досягнення, 

пошук споживачів і нових ринкових можливостей, а також фінансових коштів [4, с. 109]. В 

умовах жорсткої конкуренції на ринку план маркетингу відіграє важливу роль у досягнені 

поставлених цілей промислових підприємств, а стратегічне планування є часткою 

стратегічного управління підприємством. 
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Будь-яке планування має безперервний циклічний характер. Його завданням є 

створення взаємозв’язку з потенційними можливостями підприємства та вимогами, які 

ставить перед ним навколишнє середовище. Підприємства, які працюють на ринку товарів 

чи послуг, роблять це не ізольовано. Кожного разу вони стикаються з дією так званого 

маркетингового середовища, яке може бути як внутрішнім, так і зовнішнім. Планування 

маркетингової діяльності, яке проводить підприємство, може здійснюватися різними 

способами залежно від цілей та завдань, які постають. 

Маркетинговий план – це документ, в якому сформульовані основні цілі маркетингу і 

шляхи їх досягнення. План містить систему заходів, необхідних для досягнення поставлених 

цілей, їх зміст, забезпечення ресурсами, а також обсяги, методи, послідовність і строки 

виконання робіт різного характеру. 

Маркетингове планування як інструмент системи управління маркетингом на 

підприємстві має беззаперечну залежність від особливостей самого об’єкта управління, 

тобто промислового підприємства. Тому, визначаючи особливості стратегічного маркетингу, 

потрібно перш за все ідентифікувати особливості та специфіку промислового підприємства. 

Промислове виробництво має низку істотних особливостей: технічних, організаційних і 

економічних. Промислове виробництво відрізняється високою капіталоємністю і 

трудомісткістю, його функціонування вимагає істотних фінансових витрат як відносно 

інноваційної діяльності, так і в частині поточних витрат. Виробничі цикли промислової 

продукції надто тривалі, особливо у важкій промисловості, а це, у свою чергу, впливає на 

організацію, економіку виробництва і маркетингову діяльність підприємства [2, с. 116]. 

Планування є актуальним для промислових підприємств, тому що дозволяє 

передбачати зміни ринкового середовища і швидко реагувати на них. Необхідно вибрати 

таку стратегію, яка б супроводжувалась різким зниженням витрат, була б 

високотехнологічною, легко інтегрувалася в існуючу систему виробництва та управління з 

високою швидкістю реалізації та наповнена новаторськими ідеями. 

Процес стратегічного маркетингового планування починається з визначення місії 

фірми – основної узагальненої довгострокової мети фірми, в якій задекларовано її 

призначення. Вивчення місії компанії потрібно для того, що створити загальне відчуття 

змісту і направленості, впровадити планування маркетингу в організаційний контекст [6, с. 

87]. 

Другий етап – SWOT-аналіз – тобто визначення сильних і слабких сторін 

підприємства, а також можливостей і загроз, що виходять з найближчого оточення 

підприємства. 

Третій крок маркетингового планування – визначення цілей підприємства: 

конкретних якісних та кількісних зобов'язань підприємства в показниках обсягу продажу, 

частки ринку або прибутку, яких можна досягти за певний час. 

Розробка стратегії маркетингу – наступний етап планування маркетингової 

діяльності. Потрібно взяти до уваги тільки найперспективніші стратегії, які повинні бути 

узгоджені між собою і з метою, на досягнення якої вони спрямовані. При розробці стратегії 

промислового підприємства потрібно враховувати те, що постійно змінюються як зовнішнє 

оточення, так і внутрішній стан самого виробництва, менеджменту фірми тощо. План 

потрібно постійно перевіряти та корегувати з урахуванням вищезазначених факторів [2, с. 

119]. 

Останній етап передбачає розробку бюджету маркетингу, складання якого допомагає 

правильно встановити пріоритети між цілями маркетингової діяльності, прийняти рішення у 

сфері розподілу ресурсів, здійснити ефективний контроль. 
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Для ефективної роботи кожної витраченої на маркетинг грошової одиниці потрібна 

організована система контролю розподілу бюджету маркетингу. Причому чим вище ступінь 

контролю, тим більше конкурентна перевага. Маркетингові відрахування повинні приносити 

прибуток у вигляді додаткового зростання обсягів продажів продукції. 

Отже, необхідно ґрунтовно підходити до планування маркетингу з урахуванням 

специфіки підприємства та його цілей. 
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Одним із перспективних шляхів економічного зростання підприємств є їх інноваційний 

розвиток. Практика показує, що інноваційні перебудови на сучасному етапі розвитку 

суб’єктів господарювання можуть не лише забезпечити високі показники економічного 

розвитку, але й підвищити конкурентоспроможність сучасних підприємств, їх експортний 

потенціал, а також допоможуть вирішити економічні, екологічні, соціальні проблеми.  

Інноваційна діяльність є однією з основних складових процесу забезпечення успішного 

функціонування підприємств. Тому сучасні економічні умови вимагають інтенсивної 

інноваційної діяльності, ефективної організації досліджень та розробок, нововведень, 

зниження інноваційних ризиків, стратегічного управління в інноваційній діяльності кожного 

підприємства.  

Дослідженням щодо проблем та економічних умов інноваційного розвитку вітчизняних 

підприємств присвятили свої праці українські вчені, серед яких М.П.Денисенко [3], Ж.А. 

Говоруха [7], Р. С. Квасницька, Н. С. Ардашкіна [7]. Однак враховуючи швидкоплинність 

економічних процесів питання інноваційного розвитку підприємств потребують подальших 

досліджень.  

В Україні питання інноваційної діяльності у напрямі підвищення ефективності та 

якості аспектів виробничо-господарської діяльності може забезпечуватися не лише 

постійним вдосконаленням виробничого процесу, а й на основі переходу підприємств на 

інноваційний шлях розвитку. 
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Метою дослідження є розгляд економічних умов, проблем та перспектив інноваційного 

розвитку підприємств. Реалізація інноваційної діяльності є одним з основних чинників 

конкурентоспроможності продукції, забезпечує ефективність використання виробничих 

ресурсів, підвищує ступінь адаптованості підприємств до зовнішнього середовища, 

розширює його можливості щодо виходу на нові ринки продукції, створює умови 

довгострокової стабільності [1].  

Відомо, що економічне зростання підприємств значно залежить від їх інноваційної 

активності. Суб’єкти інноваційної діяльності повинні творчо підходити до визначення 

способів задоволення потреб споживачів, на основі чого вдосконалювати та оновлювати 

продукцію, отримуючи надприбутки, зміцнюючи свої ринкові позиції.  

Дослідимо економічні умови, у яких працюють підприємства, що здійснюють 

інноваційну діяльність та виявимо причини зниження інноваційної активності.  

Підприємства, що прагнуть реалізовувати інноваційну діяльність потребують значних 

капіталовкладень, а особливо інвестиційного забезпечення. Але на сьогодні інвестиційний 

клімат в Україні оцінюється як високо ризиковий. Причиною такого стану є не лише 

відсутність коштів для вкладень, але й підвищений ризик будь-яких форм інвестування [3].  

Розвиток інноваційної діяльності підприємств потребує супутньої підтримки, яку 

мають забезпечувати інноваційні структури різних типів. Одними із основних таких 

структур є технопарки, які забезпечують функціонування інноваційної моделі національної 

економіки. Однак, аналізуючи ситуацію в Україні, спостерігаємо, що діяльність технопарків 

знаходиться на низькому рівні. Так, у 2017 році кількість діючих проектів технопарків 

зменшилася в 7 раз (з 108 до16). Загальний обсяг реалізованої інноваційної продукції у 

першому півріччі 2017 року становить 227,5 млн. грн., що у 6,7 рази менше за результати 

першого півріччя 2015 року. Причиною такої ситуації в Україні є невиконання Закону «Про 

спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» [4].  

В сучасних умовах господарювання інновації – це необхідний і об’єктивний чинник 

конкурентоспроможного розвитку кожного підприємства. Україна стала на інноваційний 

шлях розвитку економіки. На користь цього свідчить велика кількість заходів, прийнятих на 

державному рівні, зокрема, прийняття в новій редакції Закону України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність» [5]; Концепція науково-технологічного та інноваційного 

розвитку України [6], яка передбачає підвищення конкурентоспроможності економіки на 

основі структурно-інноваційної моделі економічного зростання, інтенсивного технічного та 

технологічного оновлення виробництва.  

Визначимо екзогенні та ендогенні чинники, які уповільнюють або сприяють 

інноваційному розвитку підприємств (табл.1).  

З огляду на зазначене в табл.1, серед стримуючих чинників інноваційного розвитку 

підприємств вагоме місце посідає недостатня кількість та різноманітність джерел 

фінансування, серед яких головним джерелом фінансування інноваційної діяльності 

підприємств України є кошти самих підприємств. Це не дає змогу суб’єктам 

господарювання реалізовувати ефективну інноваційну політику, тому важливим завданням є 

пошук та залучення фінансових ресурсів в інноваційний сектор.  

Також до чинників, що стримують інноваційний розвиток підприємств є відплив 

наукових кадрів за кордон. Щороку через таку тенденцію Україна втрачає більше ніж 1 млн. 

дол. США. Тому, одним із ефективних засобів скорочення відпливу наукових кадрів є 

збільшення фінансування науки, що передбачає поповнення бюджету, зміну ставлення влади 

до науки. Саме перехід від моделі з дешевою робочою силою до моделі з високим рівнем 

оплати ефективної праці стане першим кроком до формування конкурентоспроможної 

економіки. Підвищення професійного рівня паралельно зі зростанням оплати праці 
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підвищить інноваційний розвиток підприємств [7]. Негативним фактором також є 

відсутність повноцінної інформаційної бази щодо інноваційних проектів, що призводить до 

неможливості координації функціонування суб’єктів інноваційної діяльності [8].  

Таблиця 1  

Чинники, що сприяють або стримують 

інноваційний розвиток підприємств України 

Екзогенні чинники  

 

Ендогенні чинники  

Сприяють інноваційному розвиткові  Сприяють інноваційному розвиткові  

Розвиток конкуренції наукоємних товарів  Наявність резервів фінансових та 

матеріально-технічних заходів  

Збереження науково-технічного потенціалу та 

державна підтримка інноваційної діяльності  

Сприятливість до змін, нововведень, 

суспільне визнання, можливість 

самореалізації  

Міжнародна науково-технічна корпорація  Збереження науково-технічного 

потенціалу  

Розвиток інноваційної інфраструктури  Розвиток умов творчої праці, матеріальні 

стимули  

Законодавчі заходи, що заохочують інноваційну діяльність, забезпечують охорону об’єктів 

інтелектуальної власності  

Стримують інноваційний розвиток Стримують інноваційний розвиток 

Недостатня кількість та різноманітність 

джерел фінансування  

Слабкість матеріально-технічної та 

наукової бази  

Ускладнення науково-дослідних розробок  Недостатня орієнтація організаційних 

структур на інноваційну діяльність  

Низький науково-інноваційний потенціал 

держави  

Опір змінам, під час впровадження 

інновацій та нововведень.  

Недостатність міжнародного науково-

технічного співробітництва  

Орієнтація на усталені ринки, на 

короткострокову окупність  

Недосконалість законодавчої бази з питань 

інноваційної діяльності  

Відсутність матеріальних стимулів та умов 

творчої праці  

Відплив наукових кадрів  Домінування інтересів існуючого 

виробництва  

Відсутність повноцінної інформаційної бази 

щодо інноваційних проектів  

Низький рівень аналітично-інформаційної 

бази підприємства  

До заходів, які спрямовані на вирішення цих проблем, можна віднести: створення 

єдиної функціонуючої національної інноваційної системи, яка формується на різних рівнях; 

формування загальнодержавної системи пошуку, збору, накопичення, обробки, зберігання, 

розповсюдження та надання інформації в сфері інноваційного розвитку; забезпечення 

використання існуючого науково – технічного доробку щодо його інноваційного 

впровадження. Крім цього необхідно визначити напрями, в яких вітчизняні вчені та 

виробники мають наукові резерви та розробки, які відповідають міжнародним стандартам та 

забезпечуватимуть сильні позиції на світовому ринку. Потрібно забезпечити фінансування 

фундаментальних досліджень. Знайти додаткові джерела на фінансування, одним з яких є 

реформування податкової системи. Не менш важливим напрямом є створення нових та 

розвиток існуючих технологічних парків, вільних економічних зон для притягнення 

інвестицій в модернізацію виробництва.  

Рівень розвитку підприємств значно залежить від придбання нових технологій, що 

забезпечують тривалу конкурентоспроможність продукції, високі економічні результати 
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діяльності підприємств. Потрібно зазначити, що не слід інвестувати кошти в ті проекти, що 

вже розроблені і використовуються в інших державах. Одним із основних факторів 

забезпечення стабільного економічного розвитку нашої країни є інноваційна діяльність 

підприємств.  

Тому важливим є вчасне виявлення проблем та розроблення дієвих інструментів їх 

інноваційного розвитку. Забезпечення інноваційної активності підприємств України 

повинно здійснюватися в комплексі національної інноваційної системи, створення 

високотехнологічних виробництв і промислового освоєння результатів науково-дослідних 

робіт. 
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СУЧАСНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Автор: Якименко А.І. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Розвиток машинобудівної промисловості є початковим імпульсом до розвитку всього 

високотехнологічного комплексу, що створює матеріальну базу сучасної економіки. 

Основною ланкою машинобудування є підприємства, які мають можливість безпосередньо 

впливати на формування високотехнологічних виробництв шляхом створення нового 

конкурентоспроможного устаткування. Якісні зміни діяльності цих підприємств 

забезпечується механізмом управління, складовою частиною якого є стратегічне і тактичне 

планування, діагностичний контроль, оцінка, регулювання і коректування операційної 

діяльності на основі системи показників, що відображають розвиток і функціонування 

підприємства в цілому і його окремих підрозділів. Зазначене підкреслює актуальність 

дослідження.  
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Планування, внутрішньовиробничий контроль і оцінка діяльності підприємства 

базуються на концепції формування збалансованої системи показників, яка характеризує 

його діяльність і може бути сформована з урахуванням чотирьох основних напрямів: 

дослідження ринку (маркетинговий блок); внутрішніх процесів діяльності підприємства 

(блок розвитку і функціонування підприємства); фінансово-економічної діяльності 

(фінансовий блок); підбору, навчання і розвитку персоналу (блок управління персоналом). 

Вказані послідовність і розподіл напрямів управління підприємством не є строго 

регламентованими і можуть видозмінюватися з урахуванням специфіки завдань його 

господарської діяльності. Так, можливим є додавання блоку організаційного забезпечення 

(зміцнення позицій на зовнішніх ринках шляхом розосередження видів виробничо-

господарської діяльності, створення організаційно-методичних умов гнучкого реагування у 

відповідь на дії конкурентів тощо) [5].  

Розглянемо стислий зміст процесів формування окремих блоків, виходячи з 

угрупування показників, їх кількості і змістовної частини. Показники аналізу формуються в 

результаті попередньої організаційно-аналітичної і методичної роботи.  

Маркетингові дослідження можна подати у розгорненому вигляді як програму (план) 

маркетингової діяльності, в результаті якої необхідно вирішити наступні основні завдання: 

подати розгорнену характеристику ринку машинобудівної продукції за різними ознаками 

сегментації, за обсягами і структурою попиту; досліджувати ринок машинобудівної 

продукції (верстатів і устаткування, комплектуючих, запасних частин тощо) і 

інфраструктури забезпечення (баз ремонту і технічного обслуговування); охарактеризувати 

цінову політику й ефективність заходів щодо просування товару на ринок; досліджувати 

чинники, які впливають на процеси формування попиту; оцінити прибутковість 

господарської діяльності за сегментами ринку; визначити ступінь задоволеності клієнтів за 

сегментами ринку щодо якості устаткування і послуг, оцінити імідж підприємства; виділити 

ключові (пріоритетні) ринки збуту продукції; оцінити конкурентоспроможність 

підприємства за сегментами ринку; обґрунтувати прогнози попиту за сегментами 

(напрямами); визначити попередню потребу в устаткуванні, матеріалах та інвестиціях.  

Контрольно-оцінними показниками маркетингового блоку в загальному випадку 

можуть бути: рівень збереження сталої клієнтської бази; рівень розширення бази споживачів 

продукції підприємства; прибутковість господарської діяльності за сегментами; ступінь 

задоволеності клієнтів; частка ринку за основними сегментами. Блок внутрішніх процесів 

відображає стратегічні цілі підприємства, інтереси акціонерів і потреби потенційних клієнтів 

[6]. Основні складові цього блоку: інноваційні процеси, операційна (виробнича) діяльність, 

взаємодія з діловими партнерами і постачальниками.  

Інноваційні процеси ґрунтуються на глибоких маркетингових дослідженнях, 

узагальненні матеріалів про передові технології, параметри нових машин і устаткування, 

інформаційні технології, наукові дослідження, конструкторські розробки тощо [7]. 

Інноваційна діяльність охоплює різні напрями: оновлення номенклатури продукції 

підприємства; розвиток нових видів машин і устаткування; вдосконалення технологічних 

процесів; проектування організаційних структур; розробка нових схем взаємодії з 

суміжними підприємствами; цілеспрямована і раціональна організація інформаційних 

потоків, вдосконалення комерційної діяльності і документація; раціоналізація у фінансовій 

сфері; розробка проекту підвищення якості продукції відповідно до стандартів якості і 

особливостей діяльності підприємства.  

Особливостями підприємств машинобудівного комплексу є складність операційних 

(виробничих) процесів, обумовлених їх динамічністю, просторовою дислокацією 

комунікацій, експлуатацією капіталомісткого устаткування, нестабільністю попиту на 
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продукцію, варіантністю використання верстатного парку, істотним впливом зовнішніх 

чинників, взаємодією з внутрішньогалузевими структурами та іншими галузями, 

інерційністю функціонування, діяльністю в умовах конкуренції і структурної глобалізації 

машинобудування, що в цілому загострюється, пріоритетними вимогами забезпечення 

економічної безпеки тощо. Складність виробничих процесів зумовлює особливість 

прогнозування планування, контролю і оцінки діяльності через систему показників, поданих 

у прогнозівно-аналітичних, програмних і планових документах різного ієрархічного рівня. 

Система показників формується за рівнями: довгостроковий прогноз розвитку підприємства 

на 8-10 років, стратегічний бізнес-план на 4-5 років, тактичні плани на один рік, квартал, 

місяць. Склад показників агрегується від тактичних планів до бізнес- плану і 

довгострокового прогнозу, а порядок розробки має зворотну послідовність. Виробнича 

діяльність характеризується в основному експлуатаційними показниками – кількісними і 

якісними.  

Для визначення складу експлуатаційних показників, узгоджених за рівнями 

планування, на попередній стадії доцільно розробити базову матрицю з детальним набором 

показників, а потім провести їх розподіл і агрегацію за видами прогнозів і планів. Показники 

групуються за наступними ознаками: кількісні показники, які характеризують парк 

промислового устаткування за типами, за віком, за бюджетом часу експлуатації, за 

сумарною продуктивністю тощо; кількісні показники, які характеризують загальні витрати 

ресурсів на виробництво продукції і показники, що відображають обсяги виробництва; 

якісні показники, що дозволяють оцінити рівень використання устаткування; показники 

якості продукції; показники, які характеризують інші види діяльності (ремонт і технічне 

обслуговування машин і 99 устаткування, роботу представництв підприємства тощо); 

показники взаємодії із суміжними підприємствами галузі.  

Фінансово-економічний блок включає показники, що відображають витратну частину 

(експлуатаційні витрати, собівартість виробництва продукції, обсяги інвестицій тощо), 

прибуткові надходження, фінансовий результат (прибуток або збиток, рентабельність або 

збитковість з урахуванням оподаткування), показники фінансового стану підприємства; 

ефективність операційної і інвестиційної діяльності. У витратній частині відображається не 

тільки основна діяльність, але і витрати, пов'язані з обслуговуванням виробництва тощо. 

Основою оцінки фінансового стану є прогнозний агрегований баланс підприємства і прогноз 

руху грошових потоків. У цей блок включаються також показники продуктивності праці, 

фондовіддачі тощо.  

У четвертому блоці формуються цілі і показники, які характеризують процеси 

навчання і розвитку персоналу підприємства, спрямовані на реалізацію стратегічних цілей у 

різних сферах діяльності. Це інфраструктурне забезпечення інших блоків збалансованої 

системи показників, що вимагає вкладення засобів у розвиток потенціалу персоналу, 

інформаційні системи і процеси. Узагальнена група показників: задоволеність працівників, 

збереження кадрової бази, ефективність працівника. Кількісні оцінки і змістовна 

інтерпретація показників навчання і розвитку персоналу, які спрямовані на показники інших 

блоків з пріоритетною спрямованістю на інноваційну складову і стратегічний процес, 

індивідуальну творчу діяльність, прогресуючий професіоналізм, уміння працювати в 

команді. Система показників, яка пропонується, дозволяє здійснювати комплексний аналіз 

та оцінку господарської діяльності і створює передумови обґрунтування рішень, 

спрямованих на забезпечення ефективності функціонування підприємств машинобудівного 

комплексу. Але потребує подальших досліджень, як саме співвідносяться показники оцінки 

реалізації зазначених управлінських рішень.  
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Анотація: Проведено аналіз роботи морських портів України. Виявлено недоліки, які 

перешкоджають підвищенню їх ефективності. Запропоновано пуші їх вирішення на основі 

світового досвіду 
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контейнеромісткість, демередж, акваторія. 

Морський транспорт є важливою галуззю економіки України. Його ефективне 

функціонування є необхідним чинником, становлення України, як морської держави, сталого 

розвитку її транспортно-дорожнього комплексу і економіки у цілому. У сучасних умовах 

розвитку світової економіки торговельні порти виконують роль з’єднуючої ланки в доставці 

товарів і одночасно є промисловими та комерційними центрами розподілу вантажів та 

інформаційного забезпечення в системі виробництва та розподілу. Морські порти 

здійснюють функції обслуговування зовнішньої торгівлі, забезпечення розвитку територій, 

виконують соціальну роль, адміністративні функції (нагляд і контроль) та комерційні 

функції (роботи та послуги) [1].  

Найбільшу кількість міжнародних перевезень здійснюють чорноморські порти 

м.Одеси, м.Чорноморська і м.Південного. На Одеський порт припадає більше п'ятої частини 

вантажообігу морського транспорту України. Основними вантажами тут є руда, нафта і 

нафтопродукти, будівельні матеріали, хлібні вантажі, цукор, цитрусові та ін. Чорноморський 

порт, який розташований за 20 км від м.Одеси, працює переважно на забезпечення 

експортних поставок. У вантажообігу цього порту високу частку займають метали, кам'яне 

вугілля, будівельні матеріали, залізна і марганцева руди. [2].  

В Чорноморському регіоні значний обсяг вантажних робіт виконують м.Миколаїв, 

м.Херсон, які спеціалізуються на відправленні залізної і марганцевої руд, будівельних 

матеріалів. Через Миколаївський морський порт імпортуються боксити. З листопада по 

березень ці порти припиняють навігацію через замерзання Дніпровського і Бузького 

лиманів. Порти Азовського регіону — Маріуполь, Бердянськ спеціалізуються переважно на 

експорті залізної і марганцевої руд, чорних металів, кам'яного вугілля, цементу. Порти 

Українсько-Дунайського регіону — Рені, Ізмаїл, Кілія і Вилкове відіграють важливу роль у 

здійсненні економічних зв'язків з країнами зарубіжної Європи, особливо Дунайського 

басейну. 

Відповідно до тенденцій світового економічного розвитку у найближчому 

майбутньому очікується суттєве зростання товарообміну у напрямку Європа – країни 

Азіатсько-Тихоокеанського регіону. За прогнозами аналітиків суттєве збільшення 

перевезень транзитних вантажів передбачається в тому числі і для морського транспорту. У 

зв’язку з цим Україна має потенційні можливості для залучення додаткових транзитних 

потоків через свою територію за цими напрямками за умови реалізації конкретних заходів 

щодо подальшого розвитку та модернізації власної транзитної транспортної інфраструктури 

та створення сприятливих умов для переміщення транзиту територією країни.  У цьому 
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контексті зростатиме роль морських портів, як однієї із найважливіших ланок національної 

транзитно-транспортної інфраструктури, що забезпечить вихід України на світові ринки. 

При розробці механізмів підвищення ефективності роботи морських портів необхідно 

враховувати проблеми, які сьогодні існують в морегосподарському комплексі України. 

Недостатній обсяг інвестиції - це основна проблема державних портів. Так з 1 січня 2018 

року зі 75% до 50% була знижена норма відрахування чистого прибутку портів до 

держбюджету, що дасть можливість спрямувати частину коштів на розвиток і модернізацію 

інфраструктури портів. У плані Адміністрації морських портів України (АМПУ) на 2018 рік 

було передбачено виділити на капітальні інвестиції 4,3 млрд грн, що значно більше, ніж у 

2017 році (1,8 млрд грн,) і 2016 рік (650 млн грн). Однак цього недостатньо, тому що 

українські порти не мають преференцій (кредитів або гарантій, податкових пільг або 

дотацій.) [3]. 

Другою проблемою є вирішення завдання з приймання та обробки в портах України 

суден великої вантажопідйомності. Вирішення цієї проблеми вимагає будівництво на 

Чорному морі глибоководних морських портів з глибиною акваторії 21.5 м. Або 

поглиблення акваторії існуючих портів, що дозволить обробляти такі судна біля причалів, 

без дозавантаження на рейді. Сучасні українські порти не можуть цього робити. Тому 

необхідно використовуючи світовий досвід (Австралія, Франція та ін.) інвестувати в 

днопоглиблення морських портів України до 21,5 м. Туреччина веде будівництво нового 

морського каналу паралельно протоці Босфор для проводки по ньому суден великої 

вантажопідйомності, має завершитися в 2023 році. Спорудження цього каналу дозволить 

заходити в Чорне море великим судам - дедвейтом до 300 тис. тон, такі судна мають 

контейнеромісткість 20 тис. TEU. У зв'язку з цим такі судна повинні мати можливість 

заходити в морські порти України. На нашу думку, для поліпшення ефективної роботи 

морських портів, фахівці вважають що повинні бути вирішені наступні завдання: 

– необхідно вдосконалити правову базу (прийняти закон про концесії, що спрощує 

залучення нових інвесторів і полегшують роботу існуючих). 

– затвердити законодавчу модель роботи порту "ленд-лорд", в якій портова 

адміністрація повинна займатися землевідведенням та генеральним планом розвитку порту, 

а стивідорну діяльність здійснюють приватні компанії. 

– знизити завищені портові збори, що приведе до підвищення 

конкурентоспроможності товарів українського експорту та підвищить перевалку транзитних 

вантажів. Зниження портових зборів в Україні (січень 2018 роки) на 20%, практично не 

змінило ситуацію вантажоперевалки. Власники вантажів здійснюю їх відправку через порти 

з більш низькими портовими зборами (наприклад Болгарії, Румунії та ін.). 

– скоротити час стоянки суден біля причалу. Українські порти програють в швидкості 

обробки суден. Це пов'язано з тим, що майданчиками для зберігання контейнерів обмежені 

за розмірами, інфраструктура і техніка не дозволяє оперативно звільняти ці майданчики від 

збережених від них контейнерів, що тягне за собою витрати часу на випуск / в'їзд і 

оформлення вантажів. Також існують проблеми з подачею залізничних платформ для 

контейнерів: через їх малу кількість черга на подачу може досягати двох тижнів. Як 

наслідок, вантажоодержувачі (імпортери) несуть додаткові витрати у вигляді витрат на 

зберігання на терміналі і демередж (плата за використання контейнерного обладнання). 

Таким чином, необхідні конкретні цілеспрямовані моделі і механізми для підвищення 

ефективності роботи морських портів. 
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наземним шляхом, приведені завдання, які впливають на покращення сервісу морських 
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В Україні 2200 км внутрішніх водних шляхів, 13 морських та 10 річкових портів, 750 

сертифікованих зернових складів, а також логістичні центри для полегшення виробництва, 

складування та транспортування товарів. Наявна потужність дозволяє транспортувати 160 

млн. тон вантажу через морські порти на рік та 1 млрд. тон вантажів залізницею. На фоні 

різкого падіння вантажопотоку через українські порти в 2014-2016 роках, 2017 рік – перший 

рік коли ми маємо скромний, але ріст [2;5]. 

В країні наявні диспропорції в обсягах транспортування вантажів з/до морських 

портів різними видами транспорту: наземним транспортом перевозиться більше 96 % 

вантажів від загального обсягу перевезень та дуже незначна їх частина припадає на водний 

транспорт, зокрема внутрішні водні шляхи, потенціал яких наразі є нереалізованим [4;3]. 

Загальні проблеми, які мають вплив на розвиток морських портів: втрата 

вітчизняними морськими портами вантажопотоків, особливо транзитних, контейнерних 

вантажів, та їх переорієнтація на порти Балтики, Польщі та Німеччини, недосконалість 

процедур митного оформлення, недосконала тарифна політика у сфері надання послуг у 

морських портах, повільне впровадження заходів щодо розширення переліку послуг із 

здійснення операцій з вантажами, які забезпечили б створення додаткової вартості на 

території порту, відсутність повноцінно функціонуючих вільних економічних зон в 

морських портах, нереалізований потенціал річкового транспорту для перевезень вантажів 

до/з морських портів, недостатній рівень інформатизації транспортних процесів та 

організації інформаційної взаємодії із суб'єктами контролюючих органів, в т.ч. захисту від 

кібер-загроз, недостатній рівень технічної та технологічної безпеки в морських портах. 

Розв’язання проблем буде досягнуто в рамках реалізації таких завдань: впровадження 

сучасних інформаційних систем із високим рівнем захисту від кібер-загроз, які дозволяють 

замовникам портових послуг провести оформлення та здійснювати моніторинг вантажів, 

транспортних засобів з будь-якої точки світу, створення (побудова, реконструкція) 

достатньої кількості приймальних портових споруд для забруднюючих речовин та відходів, 

створення в портах мережі мультимодальних транспортно-логістичних кластерів та базових 

логістичних центрів типу: «сухих» портів, терміналів, спеціалізованих перевантажувальних 

комплексів, тощо, недопущення забруднення навколишнього природного середовища, 

дотримання вимог щодо використання та охорони водних об’єктів у межах території та 

акваторії морського порту [1]. 
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Завдяки реалізації наведених нами завдань можемо очікувати такі результати: 

підвищення позиції України в рейтингу індексу ефективності логістики (LPI) щонайменше 

до 40 місяця, повернення частини вантажів до морських портів України, впровадження в 

портах інформаційної системи “Морське єдине вікно”, узгодження правил функціонування 

української Річкової інформаційної системи із вимогами європейських стандартів, 

досягнення показника скорочення часу оформлення судна на вихід в море щонайменше на 

одну годину в короткостроковій перспективі, досягнення рівня використання внутрішніх 

водних шляхів як підхідних до морського порту на рівні не менше 13 % від загального 

обсягу вантажопереробки в морських портах . 

На сьогоднішній день Україна є єдиною державою на пострадянському просторі, де 

не відбулися реформи в портовій галузі. Країни балтійського регіону, Грузія завдяки 

лібералізації портової галузі та приватизації морських портів постійно нарощують 

транзитний потенціал. У таких умовах українські порти не можуть скласти конкуренцію як в 

експортному, імпортному так і в транзитному напрямках. Застарілість нормативної бази, 

відсутність бюджетного фінансування та прозорих механізмів залучення приватних 

інвестицій в об’єкти портової інфраструктури не дозволяють вже тривалий час ефективно 

провести відповідне реформування. 

У 2016 році основна частина переробки вантажів у морських портах (причалах) 

виконувалася в Одеській, Миколаївській та Донецькій областях (рис. 1). Саме Одеський 

регіон є лідером вітчизняної портової галузі. Портам Одеського регіону також притаманні 

загальнодержавні та локальні чинники їхньої низької конкурентоспроможності на 

міжнародному рівні: низький рівень комп’ютеризації та автоматизації вантажних робіт; 

недостатнє забезпечення терміналів сучасною перевантажувальною технікою; відсутність 

необхідної кількості сортувальних ділянок для розміщення суднових партій контейнерів, що 

прибувають у порт або відправляються з нього; відсутність належної взаємодії з суміжними 

видами транспорту (залізничним, автомобільним, річковим). 

 
Рис.1. Частка портів у переробці вантажів, % 

Для України найважливішими глобальними трендами морської торгівлі є 

інтермодальність, контейнеризація, азіатське зростання товаровиробництва, збільшення 

тоннажності та індустріальна кластеризація в портах. 

Стратегії досягнення конкурентних переваг та зміцнення конкурентоспроможності 

застосовуються практично всіма ефективно функціонуючими компаніями в країнах із 

розвинутою ринковою економікою та поступово стають невід’ємним елементом систем 

планування діяльності і вітчизняних підприємств. Вони набирають щоразу важливішого 

значення у зв’язку з технологічними, економічними, конкурентними і соціально-

культурними змінами, характерними для останніх десятиліть. 
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Питання формування конкурентних переваг є досить актуальними і для підприємств 

морського господарства, особливо у портовому сегменті. Порти є ключовим елементом, на 

якому замикається діяльність практично всіх підприємств і організацій морегосподарського 

комплексу України. 

Висновок: таким чином, існує гостра необхідність впровадження ефективних і 

своєчасних реформ морського господарства, заснованих на виявленні комплексу факторів 

впливу на процеси стратегічного розвитку морських портів України і спрямованих на 

удосконалення системи управління державними підприємствами з урахуванням світового 

досвіду, поліпшення державного регулювання портового бізнесу, підвищення 

конкурентоспроможності галузі і ролі морського транспорту у використанні потенціалу 

міжнародних транспортних коридорів. Кожен з портів має відповідну спеціалізацію, а деякі 

– тісно пов’язані з вантажопотоками окремих фінансово-промислових груп. Отже, 

конкурувати за внутрішній ринок вітчизняним портам немає ніякого сенсу. Тому основна 

конкурентна боротьба точиться з портами Росії, Румунії, Туреччини.  

Очевидним постає завдання вдосконалення логістики в морських портах, 

відновлювання старих портів навантаження, будування сучасних морських портів та 

збереження кваліфікованих кадрів.  
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Анотація: Розглянуто основні економічні проблеми в транспортній сфері, пов’язані 
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Морський транспорт – один з найбільш економічно вигідних, а також екологічно 

чистих способів перевезень великих обсягів вантажів. Транспорт загалом являється однією з 

головних галузей економіки України, що забезпечує функціонування всього 

народногосподарського комплексу.  

Світовий досвід засвідчує, що особливе місце в процесі забезпечення стійкості 

світових господарських зв’язків і національної стратегії участі в міжнародному поділі праці 

займають морські торговельні порти. Проте сучасний стан портів в України не дозволяє в 

повній мірі розкрити потенціал даної галузі.  

Актуальність піднятої проблеми полягає в тому, що морський транспорт України 

перебуває сьогодні в кризовій ситуації: судноплавні компанії втратили свої позиції на 

https://mtu.gov.ua/news/29635.html
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міжнародних на внутрішніх лініях, судна значно зношені і не відповідають сучасним 

вимогам. Головну причину занепаду морського транспорту України слід шукати у 

відсутності стратегії розвитку та відповідної антикризової політики. 

На фоні занепаду флоту перспективи розвитку морських торговельних портів 

України є досить оптимістичними. Тому основну увагу слід приділити проблемі формування 

ефективної стратегії розвитку морських портів України. Сьогодні порти стають не тільки 

пунктами перевантаження товарів з морського на інші види транспорту та у зворотному 

напрямку, а й стратегічними центрами в організації зовнішньої торгівлі, однією з основних 

ланок у інтегрованому транспортному ланцюжку і центрами економічного розвитку 

південних регіонів. 

З огляду на те, що відродження морського транспортного флоту є складним 

завданням, що потребує значних обсягів фінансування, сьогодні ставку слід робити на 

розвиток портів. 

Україна має потужний портовий потенціал. Систему морських торговельних портів 

утворюють 20 виробничих одиниць, розташованих вздовж узбереж Чорного і Азовського 

морів у трьох географічних регіонах: Придунайському, Чорноморському і Азовському. 

Двадцять основних морських торговельних портів України є державними підприємствами. 

Окрім того, функціонують 11 портових пунктів та значна кількість портів, пристаней, 

терміналів, що належать підприємствам. 

Не зважаючи на те, що порти як державні підприємства мають змогу значно 

покращити стан держскарбниці, велика частина причального фронту перебуває в 

незадовільному технічному стані. Інфраструктура портів не відповідає сучасним техніко-

експлуатаційним та екологічним вимогам. Застарілою і зношеною є вантажно-

розвантажувальна техніка, що використовується у портах, особливо це стосується кранів, 

зношених на 80- 90 %. Як зазначають фахівці портової галузі «За відсутності належного 

державного фінансування та недостатніх інвестицій портове господарство не встигає за 

проблемами в обробленні вітчизняних та транзитних вантажів». [1] 

В цілому, можна виділити наступні проблеми функціонування та розвитку портової 

галузі: 

1) зниження рівня прибутковості морських портів у зв’язку із значним зносом 

основних засобів (понад 70%); 

2) повільне оновлення основних фондів морських портів;  

3) відсутність дієвого механізму залучення приватних інвестицій для розвитку 

морських портів та захисту прав інвесторів;  

4) зменшення обсягу транзитних вантажопотоків у зв’язку з недостатньо розвинутою 

інфраструктурою морських портів;  

5) недосконалість законодавства з питань митного оформлення, перетинання 

державного кордону; 

6) зниження рівня завантаженості морських портів у зв’язку із зменшенням обсягу 

транзитних вантажопотоків; зниження попиту на продукцію вітчизняного виробництва на 

світовому ринку;  

7) зменшення обсягів експортних вантажопотоків через морські порти у зв’язку з 

перевезенням вантажів іншими видами транспорту (автомобільним, залізничним);  

8) нерозвинута транспортна інфраструктура в морських портах та на під’їзних 

шляхах; 

9) низький рівень технічної безпеки в морських портах тощо. [2] 

З прийняттям Закону України «Про морські порти України» [3] та з огляду на 

прийняту Стратегію розвитку морських портів [4], створено правові умови для модернізації 
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системи управління морською галуззю, розмежування державних і господарських функцій у 

портах, передачі функцій з управління державним майном місцевим органам виконавчої 

влади, виведення з-під державного регулювання діяльності з навантажувально-

розвантажувальних робіт у портах, тощо.  

Загалом же, шляхом вирішення зазначених проблем є корінні та структурні 

перетворення, що призведуть до розбудови ринкової інфраструктури в галузі портової 

діяльності, істотної модернізації системи управління на усіх рівнях, реалізації принципів 

державно-приватного партнерства у морських портах. [5] 

Для здійснення таких перетворень необхідно:  

1) створити законодавчі умови для виникнення довгострокової мотивації 

державноприватного партнерства у морських портах;  

2) забезпечити ефективний нагляд за додержанням вимог національного і 

міжнародного законодавства;  

3) стимулювати усі види виробничо-господарчої діяльності у портах підприємствами 

різних форм власності на принципах добросовісної конкуренції;  

4) забезпечити істотне зростання привабливості сфери портової діяльності для 

інвecторів, що у свою чергу призведе до значного підвищення темпів розвитку портів;  

5) привести систему управління портами у відповідність до міжнародного 

законодавства. [6] 

Отже, підводячи підсумки, можна сказати, що Україна має значний потенціал 

морегосподарського комплексу, що представлений 63 терміналами, серед яких провідну 

роль відіграють 18 морських торговельних портів. Проте перед морською та портовою 

галузями стоїть чимало проблем: недостатньо ефективне використання портових 

потужностей; неефективна система управління; застаріла матеріально-технічна база 

морських портів; відсутність достатніх стимулів для інвесторів вкладати кошти у розвиток 

морської галузі. 

Для корінної зміни описаної вище проблемної ситуації необхідні цілеспрямовані і 

комплексні перетворення, починаючи із законодавчої бази і закінчуючи регулярним 

оновленням основних засобів у портах.  

Реалізація цих перетворень потребує глобальної законотворчої роботи та необхідних 

організаційних заходів уряду сфері портової діяльності, що повинні здійснюватися мобільно 

та у відповідності до вимог міжнародного законодавства. 
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МЕХАНІЗМИ ЛОГІСТИКИ В УПРАВЛІННІ ПОРТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

Автори: Ємець О.А., Гриньов О.С. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Анотація: Викладено передумови формування єдиного Євро-Азіатського 

транспортного простору, що забезпечить значний соціально-економічний ефект. Базовими 

елементами інтеграції транспортних систем є логістичні ланцюги руху товарів від 

виробника до кінцевого споживача. 

Ключові слова: транспортна система, портові оператори, логістична 

конкурентоспроможність, транспортно-логістичний центр.  

Портове-термінальне господарство України, яке представляє інфраструктуру його 

транспортної системи, визначає можливість виконання навантажувально-розвантажувальних 

робіт, формування вантажопотоку, вантажних партій і вантажних місць, складування, митної 

обробки вантажу та ін. Глобалізація світової економіки, формування торгово-економічних 

зав’язків висувають нові вимоги до діяльності портів і портових операторів, що визначають 

їх логістичну конкурентоспроможність. 

Розвиток транспортних шляхів і забезпечуючи їх вантажною базою логістичних 

центрів в перспективі створить єдиний Євро-Азіатський транспортний простір, який 

повинен забезпечити  значний соціально-економічний ефект у вигляді: - зниження 

транспортної складової в ціні товарів; - збільшення обсягів транзитних перевезень; -

посилення технологічної та економічної безпеки країн при їх інтеграції в рамках Євро-

Азіатського транспортного простору; - створення нових робочих місць у транспортній та 

логістичний сферах; - зниження рівня забруднення навколишнього середовища  в результаті 

транспортних викидів; - залучення приватних інвестицій для будівництва транспортно-

логістичних центрів (ТЛЦ).  

Поняття термінал-перевантажувальний комплекс позначає допоміжну територію за 

межами порту — стивідорові компанії (здійснює вантажну обробку суден), що 

використовується для допоміжних логістичних робіт: консолідація, митна обробка, 

дистрибуція, вантажна обробка наземного транспорту. 

У багатьох портах Західної Європи досить поширена комерційна практика по 

створенню доданої вартості, яка створюється в ході виробничого процесу в порту. При 

цьому додана вартість створюється не тільки в результаті діяльності, пов'язаної з 

навантаженням або вивантаженням вантажів. Вона може створюватися і в результаті 

виконання таких операцій, як концентрація і розукрупнення вантажів, стафірування 

контейнерів, формування вантажних пакетів і їх стелажування, маркування, зважування та 

перепакування, надання клієнтурі інформації про запаси і рух вантажів, сюрвеєрський огляд 

і формування суднових партій. 

Інтеграція і диференціація матеріальних потоків в системі міжнародного руху товарів 

створили основу для різноманітних комбінацій транспортних комунікацій, використання 

різних технологій перевезення з метою залучення в транспортний процес підприємств різних 

форм власності, сприяли переплетенню інтересів різних галузей транспорту, покупців, 

продавців, експортерів і імпортерів, різноманітних посередників в даний час. 

Диверсифікація послуг портів, що спостерігається в даний час, тісно пов'язана з розвитком 

логістики в їх виробничій діяльності. Крім того, керівництво портів усвідомило, що 

здійснювати логістичні функції порт може тільки в тому випадку, якщо він входить в єдиний 

інтегрований ланцюг поставок вантажопотоків. Перехід порту від чисто транспортних 

функцій до логістичних означає, що він змінює характер свого функціонального 

призначення. Його цілями стають логістичні функції з адаптацією до специфіки портової 
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галузі, а саме: - оптимізація використання пропускної здатності портових терміналів; - 

швидка реакція на вимоги клієнтури; - високий рівень гнучкості у виробничій діяльності;  - 

готовність до надання широкого спектру послуг, врахування потреб та запитів клієнтури; - 

надійність і висока якість послуг, що надаються; - висока швидкість надання послуг; - 

мінімізація витрат; - безперервне та якісне інформаційне обслуговування клієнтури. 

Досягнення зазначених цілей сприяє привабливості порту і підвищенню його 

конкурентоспроможності. 

Висновки: В умовах мінливості кількісних і якісних показників матеріального потоку, 

що проходить через портові термінали, оператору терміналу необхідно приймати ефективні 

рішення про використання портового обладнання та трудових ресурсів в умовах 

невизначеності і ризику, а також з урахуванням конкуренції. Іншими словами, йому 

необхідно використовувати методи адаптивного, гнучкого управління роботою терміналу. 
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Анотація: Розглянуто сутність та основи структурування морегосподарського 

комплексу. Визначено напрямки дослідження економічної безпеки морегосподарювання. 
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комплекс, економічна безпека морегосподарювання. 

Світовий океан – це сукупність океанів і морів, води яких утворюють неперервну 

океаносферу, яка оточує всі материки і острови. Його поверхня – 361 млн. кв. км або 70,8% 

поверхні Землі. Його характеризують великі глибини (середня глибина – 3,7 км) і 

величезний обсяг вод – 1,3 млрд. куб. км, своєрідна геологічна і геоморфологічна будова, 

солоність води і сталість сольового складу, наявність життя на максимальній глибині – 11 

км, єдність і безперервність всіх властивостей, що забезпечується рухом вод, розмаїття 

природних умов і внутрішніх процесів, активна взаємодія з атмосферою, що відіграє 

величезну роль в природі Землі. 

Світовий океан відігравав важливу роль у житті людини упродовж усієї історії 

людства. Здавна він був одним з головних джерел їжі і умовою життя на Землі. Він має не 

тільки багату і різноманітну флору і фауну, але й величезний запас корисних копалин. 

Наразі Світовий океан є потужним джерелом ресурсів, зосереджених в його надрах, – 

енергетичних, мінеральних, рослинних і тваринних. Окрім того, Світовий океан є простором 

для розвитку судноплавства, лікувально-оздоровчим середовищем, територією для 

відпочинку і туризму. Він пропонує людству всі свої багатства, тому важливими є питання 

його раціонального використання.  

Як зазначено в «Морській доктрині України на період до 2035 року» [1], «ресурси 

Світового океану мають вирішальне значення для прискореного розвитку світової економіки 

та є найважливішим фактором геополітики». Україна – це морська держава, для нашої 

економіки важливо і актуально на даному етапі розвитку вивчати, освоювати та 

використовувати ресурси Світового океану. Забезпечення захисту національних інтересів 

України як морської держави потребує визначення пріоритетів її державної морської 

політики до основних засад внутрішньої та зовнішньої політики держави. Як зазначено в 
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Морській доктрині, формування і реалізація ефективної державної морської політики 

сприятиме подальшому посиленню позицій України як морської держави, створенню 

сприятливих умов для досягнення цілей та розв’язання завдань з розвитку морської 

діяльності.  

Морська діяльність – це використання ресурсів Азовського і Чорного морів та інших 

районів Світового океану на користь України шляхом провадження ефективної і безпечної 

морської господарської діяльності [1]. Морська господарська (морегосподарська) діяльність 

– це процес отримання вигоди від використання ресурсів Азовського і Чорного морів та 

інших районів Світового океану для задоволення потреб людини і суспільства та 

розширеного відтворення природно-ресурсного потенціалу Світового океану [1]. Отже, 

морегосподарська діяльність є складовою морської діяльності.  

Будь-які дослідження морегосподарської діяльності потребують більш точного 

визначення її суті. Про це, наприклад, йдеться в праці О.Е. Ломоносової: «…наведена 

дефініція морської господарської діяльності обмежує сукупність об’єктів, що відносяться до 

морегосподарського комплексу» [2]. Зокрема, керуючись такими нормативно-правовими 

актами як Господарський кодекс України, Податковий кодекс України, деякі закони 

України, ми переконуємося в необхідності уточнення предмету дослідження.  

На думку О.Е. Ломоносової, морська діяльність – це будь-яка діяльність, яка прямо 

або опосередковано пов’язана з дослідженням, опануванням, експлуатацією морського 

середовища і прибережних зон, їх збереженням і спрямована на раціональне використання 

ресурсів Світового океану та отримання економічного, соціального, наукового, політичного, 

військового або інших видів ефекту з метою забезпечення сталого розвитку України. А 

визначаючи морську господарську діяльність до уваги необхідно брати лише ті складові 

морської діяльності, яким притаманні ознаки господарської діяльності [2].  

Очевидно, що морегосподарська діяльність – це цілий комплекс різних видів 

діяльності, поєднаних в єдине такою ознакою як дослідження, опанування, експлуатація 

морського середовища і прибережних зон. Звідси постає питання класифікації видів 

морегосподарської діяльності. Значний внесок в дослідження даного питання за останні роки 

таких вчених як В.Н. Парсяк [3], М.В. Волосюк, Л.Ю. Вдовиченко [4], К.С. Трунін [5] та ін. 

Встановимо певну логічну послідовність отриманих наукових здобутків.  

Господарський комплекс – це складна багатогалузева система, що об’єднує різні 

галузі, відрізняється високим рівнем інтеграції між її складовими елементами 

(підприємствами, організаціями тощо) та складовими компонентами (потужності, стійкість 

зав’язків, рівень керованості тощо), а тому має вищу ефективність порівняно із звичайною 

сумарною ефективністю її складових, а також підвищеною стійкістю щодо зовнішніх 

факторів [6]. В даному визначенні варто відзначити і сутність, і бажані характеристики 

поєднання галузей, суб’єктів і компонент. В свою чергу, морегосподарський комплекс 

України – це сукупність галузей і виробничих об’єктів, пов’язаних з реалізацією науково-

дослідної, економічної і природоохоронної діяльності в морях і океанах та забезпеченням 

захисту територіальних, ресурсних, економічних та інших державних (у тому числі 

геополітичних) інтересів і потреб національної безпеки України, розвитком 

зовнішньополітичних морських зав’язків і міжнародного розподілу праці у морській 

діяльності та освоєнням міжнародних морських ринків, розвитком відповідної соціально-

економічної інфраструктури морського типу [7]. Враховуючи різні погляди на сутність 

досліджуваного поняття, ми обрали досить повне на нашу думку його визначення. А далі 

необхідно конкретизувати структуру морегосподарського комплексу.  

Основу класифікації видів морегосподарської діяльності формує перелік видів 

діяльності, запропонований В.Н. Парсяком, які в сукупності і взаємозв’язку складають 
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економіку моря [3]. Для практичних досліджень морегосподарського комплексу ми будемо 

використовувати класифікацію, запропоновану М.В. Волосюк і Л.Ю. Вдовиченко, які 

виділяють в його складі «морську» економіку, що безпосередньо пов’язана з морською 

діяльністю, включаючи її морські та прибережні види – морський транспорт, рибальство, 

добуток морських мінеральних ресурсів, морські круїзи та суднобудування, та 

«прибережну» економіку, яка пов’язана з розвитком прибережних територій, що 

забезпечують доступ до отримання вигід від морської діяльності, зокрема, неморські галузі 

за рахунок взаємодії з різними видами морської діяльності. В сукупності з суб’єктами 

соціальної інфраструктури всі перераховані види діяльності складають репрезентативну 

структуру морегосподарського комплексу [4].  

Подальшому посиленню позицій України як морської держави сприятиме 

формування і реалізація ефективної державної морської політики, одним з основних завдань 

якої є забезпечення безпеки морегосподарської діяльності, безпеки судноплавства, 

екологічної безпеки морегосподарської діяльності тощо.  

Морегосподарський комплекс України – це частина національного господарського 

комплексу і, головне, це – сукупність певних видів господарської діяльності. Відомо, що 

господарська діяльність є підприємництвом – самостійною, ініціативною, систематичною, на 

власний ризик господарською діяльністю. Для здійснення підприємництва створюються 

підприємства.  

Незалежно від виду діяльності в нестійкому суперечливому ринковому середовищі 

всі господарюючі суб’єкти зіштовхуються з загрозами, небезпеками, ризиками. Безпека – це 

такий стан складної системи, коли дія зовнішніх і внутрішніх чинників не призводить до її 

погіршення або до неможливості її функціонування і розвитку. Безпека не є благом даним, 

над її створенням потрібно працювати. Спрямованість діяльності підприємства на захист від 

різного роду загроз втілює в собі категорія економічна безпека підприємства. 

Ми розглядаємо морегосподарський комплекс України як сукупність видів діяльності 

чи сукупність підприємств, які їх здійснюють, і вважаємо, що в першу чергу економічна 

безпека морегосподського комплексу – це економічна безпека кожного підприємства, яке 

так чи інакше входить до даного комплексу. Теорія і практика забезпечення економічної 

безпеки підприємств накопичила чимало корисних напрацювань. Незважаючи на багато 

питань, дослідження яких продовжується, всі отримані результати ми можемо застосувати 

до оцінювання рівня, планування, забезпечення, розробки системи економічної безпеки 

підприємств морегосподарського комплексу. Проте при цьому слід враховувати специфіку 

їх діяльності. 

З іншого боку, морегосподарський комплекс – це система, зовнішня по відношенню 

до сукупності підприємств, які до нього входять. Це означає, що економічна безпека 

морегосподарювання – це не лише сумарна безпека підприємств, а дещо більше. 

Морегосподарський комплекс – це частина національного господарського комплексу, а 

економічна безпека національного господарського комплексу є підсистемою економічної 

безпеки держави.  

Отже, в основу визначення сутності поняття економічної безпеки національного 

господарського комплексу, а відтак і морегосподарського, доцільно покласти ті ж 

характеристики, якими визначають категорію «економічна безпека держави»: 1) стійкість та 

стабільність, протидія внутрішнім і зовнішнім загрозам – стабільність економічного 

розвитку комплексу, стійкість до стримування та знешкодження дестабілізуючих загроз; 2) 

економічна незалежність – можливість для будь-якого суб’єкта самостійно приймати і 

реалізовувати стратегічні економічні та політичні рішення для розвитку; 3) самовідтворення 

та саморозвиток – створення необхідних умов для ведення ефективної економічної політики 
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та розширеного самовідтворення, забезпечення конкурентоспроможності; 4) національні 

інтереси – спроможність захищати національні економічні інтереси. 

Висновки. Морегосподарський комплекс України – це частина національного 

господарського комплексу і сукупність підприємств, діяльність яких зосереджена на 

дослідженні, опануванні, експлуатації морського середовища та прибережних зон. 

Забезпечення безпеки морегосподарювання є одним з основних завдань ефективної 

державної морської політики. Ефективне функціонування і розвиток морегосподарського 

комплексу, що уможливлює отримання суспільством економічного, соціального або інших 

видів ефекту, залежить від рівня забезпечення його економічної безпеки, що можливе в двох 

напрямках: забезпечення економічної безпеки підприємств морегосподарського комплексу і 

забезпечення економічної безпеки морегосподарювання в цілому як цілісного 

господарського комплексу.  
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В сучасних умовах стан транспортного комплексу будь-якої країни є її візитною 

карткою, показником ефективності економічної системи в цілому. Не можна забувати, що в 

перші роки незалежності за обсягом перевезень Україна займала провідне місце в світі після 
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США, Канади і Росії. Це ще раз підтверджує наявність значного потенціалу та можливостей 

відродження всіх елементів національної транспортної системи. 

Світовий досвід не просто підтверджує, а стверджує, що створення міжнародних 

транспортних коридорів є ефективним механізмом розвитку транспорту, що дозволяє 

забезпечити баланс інтересів різних країн. 

Приклади транспортних коридорів: 

1. Європейська транспортна мережа TEN-Т. 

2. Проект водного транспортного коридору Балтика-Чорне море. 

3. Міжнародний транспортний коридор «Європа - Кавказ - Азія» TRACECA. 

4. Проект КНР «Один пояс-Один шлях». 

Україна ратифікувала основні міжнародні угоди європейського масштабу з питань 

транспортних систем. Затверджена Національна транспортна стратегія України на період до 

2030 року [1]. 

В Україні, як і в усьому світі, нині зростає попит на перевезення внутрішнім водним 

транспортом. Вантажовласники, насамперед металовиробники і зернотрейдери, в умовах 

економічної нестабільності, зростання цін на пальне, збільшення випадків перебоїв у роботі 

залізничного та автомобільного транспорту через конфлікт на сході країни намагаються 

скоротити транспортні витрати та покращити логістику перевезень. Отже, постає передусім 

завдання та ціль перенести значну частину вантажопотоку на річку, оскільки річковий 

транспорт має низку переваг перед іншими видами вантажоперевезень, і насамперед − це 

економічність. 

З точки зору суспільних переваг, розвиток річкового транспорту в Україні та 

включення його в систему мультимодальних перевезень дозволить не тільки знизити 

енергетичні витрати та скоротити шкідливі викиди в атмосферу, але й транспортувати 

товари суднами типу «річка-море» між великими промисловими центрами країни та 

чорноморськими портами без додаткового перевантаження [2].  

Для річкового транспорту підходить обслуговування таких видів вантажів як зерно, 

пісок, метал, добрива, руда тощо. Саме тому, за нинішніх умов економічно обґрунтованим в 

Україні розглядається перевезення річковим транспортом до 25 млн. т вантажів (що у 3-4 

рази більше, ніж зараз). 

Удосконалення вітчизняного транспортного комплексу сприятиме створенню 

кардинально нових робочих місць, розвитку науково-технічного прогресу, підвищенню 

інвестиційної привабливості та іміджу країн в цілому. Враховуючи досвід ЄС [3], можна 

запропонувати наступні напрями розвитку водного транспорту в Україні: - активізація 

оновлення транспортного флоту України; - покращення елементів морської та річкової 

інфраструктури; - реалізація міжнародних угод з питань водних шляхів; - підготовка 

професійних кадрів за сучасними міжнародними навчальними програмами. 

У процесі інтеграції в європейську і світову економіку все більше посилюється 

потреба у розвинутій транспортній системі, яка стає основою для ефективного входження 

України у світове співтовариство та зайняття в ньому місця, яке відповідає рівню 

прогресивної держави. Роль транспортної системи України в світовій економіці становить 

значну частину глобальної системи міжнародних транспортних коридорів, що забезпечує 

безперебійне переміщення потоку вантажів і пасажирів, трудових і виробничих ресурсів, 

фінансів і послуг. Україна була і залишається морською державою. 
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Суднобудівний кластер – це макрологістична система, яка реалізує ланцюг функцій, 

що включає процеси проектування, побудови та технічного обслуговування транспортних 

суден. Вказана специфіка функціонування суднобудівного кластера потребує ефективних 

інструментів управління інформаційними потоками на всіх етапах побудови та експлуатації 

судна.  

Це вимагає створення внутрішніх організаційних бізнес-процесів і зв'язків, які 

забезпечували б ефективну комунікацію між учасниками кластеру, що відповідають за 

маркетинг, збут, закупівлі, фінанси, виробництво так і між підприємствами - споживачами та 

постачальниками на всьому ланцюгу створення доданої вартості. 

Корпоративна інформаційна система (КІС)  охоплює всі виробничі, технологічні, 

фінансові і господарські процеси і об'єднує учасників кластеру у єдиний інформаційний 

простір. 

КІС суднобудівного кластера функціонально поділяється на дві частини [2]: 

1.Інформаційна модель судна – формується на всіх етапах проектування і 

технологічної підготовки виробництва в проектних організаціях, конструкторських та 

технологічних службах суднобудівних підприємств  

2. Інформаційна система управління кластером – це організаційно-технологічний 

комплекс технічних, програмних і методичних засобів, направлених на забезпечення стійких 

організаційних зав’язків учасників кластера. З введенням стандартів обміну даними між 

системами, розповсюдженням мережевих і web-технологій відкриваються нові можливості 

для розвитку механізмів підтримки процесів управління кластером. 

Планування виробничих ресурсів реалізується в середовищі систем MS Project або 

Prima Vera на базі стандартів MRPII. В цих системах передбачено можливість обработки 

ряду проектів суден, а також процедури розрахунків фінансових ресурсів[1].  

КІС надає можливість вирішення таких задач управління суднобудівним кластером: 

- об'єднання у єдиний інформаційний простір всіх учасників кластерної системи; - 

забезпечення високої прибутковісті за рахунок оптимізації і прискорення ряду процесів 

(строків виконання замовлень, перерозподілу ресурсів і т.д.); - автоматизация всіх 

технологічних і бізнес-процесів, оперативний контроль і управління процесами 

виробництва, закупівлі і транспортування необхідних ресурсів, взаєморозрахунків із 

споживачами і постачальниками, управління персоналом і т.д.; - ефективне управління 

витратами; - забезпечення необхідного рівня захисту інформації. 
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Таким чином впровадження КІС для управління суднобудівним кластером робить 

учасників кластера більш конкурентоспроможним за рахунок підвищення керованості й 

адаптивності до змін ринкової кон’юнктури. 
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 Нині в Україні конкурентоспроможність є однією з відносно нових та  найважливіших 

аспектів ринкової економіки. Завдяки ринкової конкуренції підприємство розробляє нові 

підходи до управління підприємством, формування стратегії ціноутворення, товарної та 

комунікаційної політики, політики розподілу продукції. З’являється необхідність 

розроблення нових підходів до оцінки конкурентоспроможності підприємства [3.]. 

Вагомий внесок у дослідження забезпечення оцінки конкурентоспроможності  

підприємств зробили Яцковий Д.В., Єфімова Г.В., Шевченко О.О., Анісімова Л. А., 

Левицька А.О., Сагалакова Н.О. та інші [1-4]. Основна увага авторів сконцентрована на  

сучасні методи оцінювання конкурентоспроможності підприємства, а також 

конкурентоспроможність потенціалу як основу конкурентоспроможності підприємства.   

Зміни в соціально-економічній політиці, які відбулися протягом останніх років 

створили об’єктивні передумови для розвитку нових напрямків в економічній науці та 

практиці підприємств – менеджменту, маркетингу, інжинірингу, контролінгу на основі яких 

базується забезпечення конкурентоспроможності підприємства.  

Оцінка конкурентоспроможності підприємства представляє собою складне 

багатофакторне завдання, яке зводиться до оцінки комплексу показників, що 

характеризують різні сторони діяльності підприємства, що формують його 

конкурентоспроможність. [4] 

Оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства дозволяє: 

- сформувати управлінські завдання: визначення підходів до виробництва технології 

маркетингу трудових ресурсів фінансування матеріального, інформаційного та 

організаційного забезпечення; - прийняти управлінське рішення: зменшення витрат, 

фокусування на конкретний сегмент ринку, укладання контрактів; - розробити заходи 

розвитку конкурентних переваг: впровадження інновацій, наступальні заходи в напрямку 

закріплення довгострокових переваг, захисні міри в напрямку попередження дій учасників, 

розробка програми виходу на нові ринки, залучення коштів інвестора; - адаптувати 
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підприємство до ринкових умов господарювання, що в результаті дає перемогу в 

конкурентній боротьбі за споживача та ринки збуту [2]. 

В теорії та практиці управління конкурентоспроможністю застосовують різноманітні 

методи оцінки конкурентоспроможності підприємства, таких як:  метод переваг, метод 

інтегральної оцінки, графічний метод, бальна оцінка конкурентоспроможності, структурний, 

функціональний та  матричний методи. Кожен з них має свої переваги та недоліки, які 

розглянуті в табл. 1 

Таблиця 1 –Аналіз методів оцінки конкурентоспроможності підприємств 

Назва та сутність методу Переваги Недоліки 

1 2 3 

Метод переваг – виявляє певні 

характеристики властивостей 

товару, які дають підприємству 

перевагу над галузевими 

конкурентами. 

Цей метод дуже 

простий в застосування 

та не потребує 

залучення 

кваліфікованих 

експертів 

Зовнішні та внутрішні 

конкурентні переваги 

базуються на оцінці 

принципово різних 

показників, які між собою 

можуть бути просто 

несумісними 

Метод інтегральної оцінки – 

визначення інтегрального 

показника 

конкурентоспроможності, який 

поєднує в собі два різних за 

змістом критерії: перший 

відображає стан задоволення 

потреб споживачів, а другий 

відображає ефективність 

виробничої діяльності. 

Перевагою є те, що цей 

метод є дуже простим 

та дає змогу зрозуміти 

положення 

підприємства відносно 

підприємств-

конкурентів. 

Метод є актуальним для 

підприємств, що 

спеціалізуються на 

виготовленні лише одного 

виду продукції 

Графічний метод - 

застосовується для визначення 

та аналізу показників діяльності 

підприємства у комплексі 

Метод є досить простим 

у застосуванні, дає 

змогу наочно оцінити 

перевагу чи відхилення 

кожного критерію 

Складність в отримання 

інформації для оцінки 

конкурентоспроможності 

підприємств-конкурентів та 

галузевого рівня 

конкурентоспроможності 

Метод бальної оцінка 

конкурентоспроможності - 

визначається перелік критеріїв і 

проставляються відповідно бали 

експертів 

З’являється можливість 

визначити підприємству 

своє місце відносно 

конкурентів. 

Отримані бали є досить 

суб’єктивними, оскільки 

бали проставляють експерти 

 

 

Структурний і функціональний 

методи: перший спрямован на 

визначення рівня монополізації 

сфери діяльності підприємства, а 

другий спрямований на 

визначення показників 

ефективності виробництва, 

фінансового стану, збуту та 

конкурентоспроможності товару 

Методи охоплюють 

досить широкий спектр 

показників оцінки 

конкурентоспро 

можності підприємства 

Відсутня можливість 

визначення загального рівня 

конкурентоспро можності 

підприємства 
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Продовження табл. 1 

Матричний метод - заснований 

на розгляді та аналізі процесів 

життєвого циклу певних товарів 

або підприємства 

 У порівнянні з 

конкурентами метод дає 

змогу виявити яке місце 

займає певний товар на 

ринку 

Дає можливість оцінити 

конкурентоспроможність 

підприємства лише в 

якісному виразі. 

 

Виходячи з такого аналізу можна зробити виновки, що не їснує єдиного методу 

оцінки конкурентоспроможності підприємств. [1] Неможливо проводити оцінку 

конкурентоспроможності лише на основі показників оцінки конкурентоспроможності 

продукції. В залежності від ринкової кон’юнктури, особливостей господарської діяльності 

підприємства, властивостей продукції, що випускається, з нашої точки зору доцільно 

застосовувати системний підхід до оцінки конкурентоспроможності підприємства. Він 

представляє собою оцінку конкурентоспроможності підприємства за окремими 

підсистемами управління підприємства, а саме: конкурентоспроможністю виробничої, 

фінансової, маркетингової, контрактної діяльності, організації збуту, управління персоналом 

підприємства, конкурентоспроможності продукції.  

Висновки: Питання оцінки конкурентоспроможності вимагають більш детального 

вивчення, оскільки невирішеними залишаються проблеми вибору універсального показника 

і набору чинників конкурентоспроможності підприємства, а також подолання суб’єктивізму 

під час її оцінки. Запропонована методика експрес-оцінки дозволяє підприємствам та 

зацікавленим особам отримати оперативну інформацію про конкурентні позиції на ринку з 

визначенням сильних та слабких місць, а також надасть можливість швидко реагувати на 

прояви зовнішнього середовища. 
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Передумови для реформування портової системи закладені у Законі України «Про 

морські порти». Світовий досвід організаційних форм і методів управління технологічними 

процесами операторами терміналів підтверджує доцільність використання методів 

адаптивного управління при розробці конкурентної та операційної стратегій [1]. 

Перевантажувальні процеси на портових терміналах є важливою ланкою, яка суттєво 

впливає на ефективність ланцюга поставок в цілому. 

Необхідність використання адаптивного управління діяльністю портових операторів 

обумовлена такими факторами: 

1. Змінами в національному законодавстві, які є реакцією на зміни в міжнародних 

нормах (конвенції щодо безпеки, охорони навколишнього середовища та ін.), існуючою 

практикою перегляду договорів протягом періоду їх дії. 

2. Гнучкими тарифами на стивідорні послуги як реакцію на мінливу внутрішню та 

зовнішню торговельну кон’юнктуру, яка суттєво впливає на вантажопотоки. 

3. Науково-технічним прогресом в області техніки і технології транспорту, в тому 

числі в області перевантаження вантажів. 

4. Підвищення професійного рівня персоналу терміналів, освоєння сучасних 

інструментальних засобів управління. 

5. Впливом економічних та гідрометеорологічних чинників, аварійності в процесі 

обробки вантажів. 

Морські наливні термінали (МНТ) — це мікрологістичні системи, що забезпечують 

приймання, накопичення вантажів та їх перевантаження на спеціалізовані транспортні судна. 

Україна посідає провідні позиції серед постачальників олій на міжнародних ринках. Ринок 

послуг з перевалки олій характеризується підвищенням конкуренції. Для досягнення успіху 

в складному та динамічному оточенні терміналам необхідно постійно адаптуватись до 

мінливих умов ринкового середовища, випереджаючи конкурентів за якістю, швидкістю та 

гнучкістю своїх послуг. 

В [2] викладено розроблені авторами алгоритми формування імітаційної моделі 

вантажопотоків МНТ, яка є базою системи підтримки прийняття рішень (СППР). На основі 

аналізу операційної системи терміналу виконано його функціональну декомпозицію, 

визначено елементи логістичної системи, що склали основу імітаційної моделі. 

Використання імітаційної моделі у складі механізмів формування та прийняття 

рішень в управлінні МНТ дозволяє збільшити точність подання даних з таких аспектів 

діяльності термінала як витрати, ресурси, якість обслуговування. Крім того, імітаційне 

моделювання забезпечує керівництву вищої ланки можливість знизити ризики та підвищити 

ефективність рішень, що приймаються до реалізації. В імітаційній моделі передбачено 

контроль цілісності та несуперечливості імітаційної моделі на всіх етапах проходження 

вантажу. 

Висновки: Розроблена імітаційна модель вантажопотоків МНТ забезпечує реалізацію 

таких управлінських функцій: 

 формування портфеля договорів термінала з клієнтами; 

 моніторинг співвідношення параметрів вхідного вантажопотоку з пропускною 

спроможністю термінала (з рекомендаціями щодо коригування структури потоку); 

 формування змінно-добових завдань; 

 розподілення вантажів за стаціонарними накопичувачами; 

 програмний комплекс, що реалізує імітаційну модель терміналу; 

Розроблено пакет програм, що реалізують імітаційну модель вантажопотоків МНТ. 

Пакет має модульну структуру, що дозволяє реалізувати широкий набір функцій та його 

інтеграцію до інформаційних систем різного рівня. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ ЯК ШЛЯХ ДО РОЗВИТКУ 

МОРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ 

Автор: Фроленко Г.В. 

Національний університет кораблебудування  імені адмірала Макарова 

Актуальнiсть теми. Портова галузь відіграє ключову роль у зростанні української 

економіки. Від ефективності функціонування морських портів, рівня їх технологічного та 

технічного оснащення, відповідності системи управління та розвитку інфраструктури 

сучасним міжнародним вимогам залежить конкурентоспроможність вітчизняного 

транспортного комплексу на світовому ринку. Проте, сьогодні морська транспортна система 

України не повною мірою готова до забезпечення росту перевезень. На мою думку, одним iз 

шляхiв пiдвищення ефективностi розвитку морської галузі є оптимізація системи портових 

зборів. 

Україна має потужний портовий потенціал. Систему морських торговельних портів 

утворюють 20 виробничих одиниць, розташованих вздовж узбереж Чорного і Азовського 

морів. Двадцять основних морських торговельних портів України є державними 

підприємствами [1]. За результатами діяльності у 2016 році морські порти України, із 

показником вантажопереробки в обсязі 131,7 млн. тон, зайняли друге місце серед країн 

Чорноморсько-Азовського басейну [2]. 

Морські порти України є одними з найбільших платників податків. Сплата лише 

податку на прибуток морськими портами оцінюється в розмірі близько 6% від загальної 

суми надходжень у державний бюджет [3]. 

 Згідно з законом України «Про морські порти України», у морському порту 

справляються такі портові збори: корабельний, причальний, якірний, канальний, маяковий, 

адміністративний та санітарний. Портові збори сплачуються адміністрації морських портів 

України, крім випадків, визначених цим Законом. Ці збори повинні використовуватися 

виключно за їх цільовим призначенням, тобто для підтримки інфраструктури і адміністрації 

портових систем [4]. Проте, згідно з думками багатьох українських економістів та  

дослідників (Наумов О.Б., Бикова О. Д. та ін.) виділяють як одну із найголовніших проблем, 

що гальмують розвиток морських галузей народного господарства України значний 

фізичний і функціональний знос основних фондів портів, об’єктів інфраструктури, в тому 

числі причалів, каналів, якісних стоянок, тощо. Берегова інфраструктура у нинішньому 

технічному стані здебільшого також потребує профілактичного і капітального ремонту. 

Також, варто звернути увагу на те, що більшість українських портів перебуває 

виключно у державній власності, що зазвичай означає пріоритетність забезпечення 

державного бюджету всупереч потреб морської інфраструктури. Тобто, як було зазначено 

вище, порти приносять досить велику частку доходів до бюджету, проте їх функціональний 

розподіл відбувається нераціонально. 

Але, на мою думку, головною проблемою, яка гальмує розвиток морської 

інфраструктури є невизначеність. Постійні зміни у розмірах податків і зборів, нестабільність 
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економічної системи держави зменшує обсяги перевезень. Так, для кожного порту 

адміністрацією морських портів встановлюється певний рівень зборів, який залежить від 

різних чинників. Проте, спостерігається постійні і різкі зміни рівня даних зборів, що 

викликає спад доходності портів аж до відсутності їх рентабельності. Відсутність повних, 

дієвих і однозначних норм вітчизняного законодавства в сфері морського транспорту і 

морських портів також є однією з головних перешкод розвитку морської економіки.  

Законодавство знаходиться в стадії розробки, що супроводжується 

частими змінами у законодавчому та правовому полі, через що неможливо здійснювати 

контроль за процесами політики розподілу, здійснення та виконання функціональних 

обов’язків портового господарства. 

Отже, серед багатьох шляхів оптимізації системи морських портів України можна 

виділити, такі: 

- переглянути ставки тарифів, оподаткування і зборів морських портів і морського 

транспорту України з метою перерозподілу отриманих коштів на модернізацію основних 

фондів та інфраструктури; 

- розглянути питання можливого передання права власності (використання) морських 

портів приватним підприємцям; 

- розробити систему планування доходів і зборів морських портів та їх розподілу. 

Таким чином, слід зазначити, що, незважаючи на досить довгий час існування 

України у статуті морської держави, більшість питань стосовно розвитку мореплавства і 

морських перевезень не є достатньо  врегульованими. Система податків і зборів морських 

портів є лише одним з можливих варіантів оптимізації системи морської інфраструктури, 

проте і це питання має ще досить широкі перспективи для дослідження.  
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ЕКОНОМІЧНІ, ЕКОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ФАКТОРИ  

АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ АКВАКУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ 

Автори: Арчибісова Д.С., Суслов В.С., Колодруб Ю. О. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Анотація: В процесі переходу до ринкової економіки, аквакультура, як і багато інших 

галузей економіки України, опинилася у скрутному становищі. Маючи певний досвід, ресурси 

та прагнення пришвидшити розвиток, держава має всі шанси на відновлення цієї галузі. 

Тому виникає необхідність виявити фактори активізації розвитку аквакультури.  

Ключові слова: аквакультура, марикультура, рибна галузь 

Сьогодні аквакультура є однією з найбільш швидкорослих галузей харчової 

промисловості у світі. В Україні ця галузь є надзвичайно перспективною та водночас 

недооціненою. При раціональному використанні ресурсів аквакультура здатна задовольнити 

в  споживачів потреби у рибі та рибних продуктах широкого асортименту. Незважаючи на 

важливість розвитку аквакультури, рівень забезпеченості рибною продукцією вітчизняного 

виробництва критично низький та не відповідає обґрунтованим нормам споживання.  

У дослідження з розвитку рибного господарства зробили внесок такі вчені: Л. Вараді, 

Ф. Ейш, Т. Міхелес, Г. Саймон, Н. Хішамунда, М. Холварт та інші. Основні проблеми 

розвитку галузі рибництва в Україні розглядаються у працях вітчизняних економістів: П.П. 

Борщевського, Н.М. Вдовенко, Ю.В. Кернасюка, Н.І. Смирнюка, І.І. Грициняка. 

В нове ХХІ століття Україна ввійшла, знаходячись в умовах глибокої системної 

кризи, пошуку нових підходів до економічної і соціальної політики, усвідомлення свого 

місця в історії людської цивілізації. Питання про поєднання ринкового саморегулювання та 

контролюючої ролі держави, оздоровлення фінансової системи, створення сучасних 

корпоративних структур і функцій природних монополій знаходяться у процесі вирішення. 

Через низку об’єктивних і суб’єктивних причин аграрні реформування, які розпочалися 

після проголошення Україною суверенності не дають очікуваних результатів. Замість 

розширення аквакультурного виробництва і підвищення його ефективності, спостерігається 

падіння обсягів вирощування і вилову риби. Допущено велику кількість соціальних, 

правових, економічних помилок і прорахунків, внаслідок чого аквакультура опинилася 

перед важко вирішуваними макро- і мікро проблемами [1].  

Законодавство України регламентує зміст аквакультури, який визначається 

наступними аспектами:  

• державне стимулювання виробництва рибопродукції;  

• раціональне використання національного ресурсу;  

• охорона екосистем;  

• забезпечення продовольчої безпеки [2].  

Збалансування та ефективне поєднання вище перелічених складових і є запорукою 

успіху цього бізнесу. Проте в Україні ефективного поєднання цих складових немає. Тому в 

галузі аквакультури в нашій країні існує ряд проблем. В процесі переходу України до 

ринкової економіки рибна галузь  опинилася в нелегких умовах. Сучасний стан 

прісноводного рибництва, як і аквакультури в цілому, слід оцінити як кризовий. 

В цілому, ринкові умови в Україні для вітчизняного виробника рибницької продукції, 

є несприятливими внаслідок засилля імпортної риби і морепродуктів, частка яких лише за 

https://teacode.com/online/udc/63/639.3.html
http://darg.gov.ua/files/6/11_07_suchasna_akvakultura.pdf
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офіційними даними становить понад 65% від загального обсягу продукції рибного ринку. 

Потрапляння на ринки контрафактної рибної продукції, криміналізація більшості великих 

ринків, за якої встановлюються зовсім не ринкові „правила гри”, ще більш ускладнюють 

умови продажу вирощуваної в Україні риби на вітчизняних ринках. 

Щоб зробити рибну галузь України інвестиційно привабливою, потрібно будувати 

систему нормативно-дозвільних документів для рибницької діяльності, оренди водойм для 

риборозведення та контролю за їх використанням за прикладом країн, які є сьогодні 

світовими лідерами у риборозведенні. 

За словами голови Асоціації рибалок України Олександра Чистякова, вкладені в 

аквакультуру гроші очікувано почнуть повертатися через чотири-п’ять років, тому для 

стимулювання розвитку рибницької галузі варто віддавати в оренду водойми для 

риборозведення за символічну плату та звільняти рибоводні підприємства від сплати 

податків мінімум на п’ять років. 

Гальмують розвиток рибництва у нас в країні також непомірно високі орендні ставки 

за землі водного фонду, які встановлюють місцеві ради. Іноді землю на дні ставка оцінюють 

значно дорожче, ніж орну землю. Не можна забувати, що з полів урожай збирають щороку, а 

для того, щоб виростити товарну рибу, потрібно мінімум два-три роки кропіткої роботи.  

Ще один фактор, який піднімає ціну на рибну продукцію, – це дорожнеча кормів, за своєю 

ціною вони не доступні для більшості фермерів. Це з самого початку робить його 

собівартість дуже високою. У разі ж відмови від годування риби дорогими кормами, значно 

втрачається рибопродуктивність [3]. 

Проте, з точки зору економіки, головною проблемою все-таки є виявлення та 

скорочення зовнішніх ефектів. Сюди відносяться різні форми забруднення або руйнівні 

ефекти людської діяльності, які не компенсуються або не оплачуються та ефекти, що 

виникають внаслідок конкуренції за доступ до обмежених ресурсів, що призводить до 

економічної неефективності, вимагають значних інвестицій і трудових вкладень. Фактори, 

які б пришвидшили процес розвитку аквакультури в Україні, зображені  на рис. 1:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Фактори активізації розвитку аквакультури (складено авторами) 
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підприємств аквакультури 

- залучення іноземних 
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Високі кредитні ставки комерційних банків, відсутність заставного майна, яке 

б зацікавило кредиторів, стримують отримання кредитів підприємствам аквакультурної 

галузі, що призводить до неможливості формування обігових коштів в умовах сезонного 

виробництва [4]. 

Таким чином, для активізації розвитку аквакультури в Україні необхідне вирішення 

наступних пріоритетних стратегічних економічних задач: 

1. Створення сприятливого інвестиційного клімату в галузі аквакультури. 

2. Побудова, перепрофілювання або диверсифікація заводів з виготовлення 

комбікорму для водної фауни.  

3. Зниження кредитних ставок для підприємців галузі аквакультури, надання 

лізингу. 

4. Забезпечення рівних ринкових умов для галузі аквакультури.  

Висновки. Рибна галузь України хоча й перебуває у кризовому стані, але потенціал 

для нарощування штучного виробництва водних гідробіонтів є. Для активізації розвитку 

аквакультури необхідно застосувати всі можливі ресурси, яких в Україні чимало – вигідне 

географічне розташування, м’який клімат, привабливий інвестиційний клімат.  
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Ефективність діяльності переробних підприємств в умовах ринкової конкуренції 

залежить, в основному, від якості формування та рівня використання виробничого 

потенціалу. Для сучасної переробної промисловості актуальним є розвиток економічно 

ефективних виробництв і підвищення конкурентоспроможності продукції, активізація 

інвестування в реальний сектор економіки та подолання тенденції зростання зносу основних 

засобів за рахунок використання та впровадження інновацій у виробничий процес. 

Один із важливих секторів економіки України, який бере участь у формуванні 

продовольчої безпеки держави, її експортного потенціалу, – це переробна промисловість. 

Миколаїв – аграрно-індустріальний регіон України, де частка продукції сільського 

господарства і переробних галузей промисловості складає понад половину валової продукції 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_8_7
https://agronews.ua/node/74251
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області. Розвиток економіки регіону на довгострокову перспективу пов’язаний саме з цими 

галузями, тому для їхнього функціонування потрібна продуктивна ресурсна база, яка, в 

більшості випадків, представлена сільськогосподарськими підприємствами регіону. 

Матеріально-технічне оснащення переробної промисловості фізично і морально застаріле, 

що негативно впливає на ефективність виробництва. Вивчення цих проблем показало, що 

сьогодні в підприємствах переробної промисловості нераціонально використовуються 

виробничі потужності, паливно-енергетичні ресурси, сировина, трудові ресурси та 

допоміжні матеріали. 

Розробка теоретико-методологічних питань підвищення ефективності використання 

виробничого потенціалу переробних підприємств стала темою досліджень багатьох 

вітчизняних і зарубіжних науковців. Різноплановими дослідженнями цієї проблеми 

займалися і зробили вагомий внесок у її розвиток такі вчені, як Л. І. Абалкін, Р. А. Белоусов, 

Ю. Ю. Донець, Т. Г. Дудар, С. Л. Дусановський, А. А. Задоя, М. І. Іванов, С. О. Іщук, 

Є. В. Лапін, Є. В. Мних, І. В. Охріменко, М. К. Пархомець, Й. М. Петрович, В. В Россоха, 

П. Т. Саблук, В. І. Свободін, А. В. Фаїзов, О. С. Федонін, В. К. Фельцман, Е. Б. Фігурнов, 

Т. С. Хачатуров, М. П. Хохлов, Д. А. Черніков, А. П. Чечет, Д. К. Шевченко та ін. 

Поняття «виробничий потенціал» – це сукупність вартісних та натурально-речових 

елементів, а також людського капіталу виробничого підприємства, яка виражається в 

потенційних можливостях забезпечити високоефективне виробництво, переробку, 

зберігання, транспортування і реалізацію продукції певного складу, технічного рівня та 

якості в необхідних обсягах для задоволення потреб ринку.  

Під факторами розуміють ті сили та інструменти впливу, які формують виробничий 

потенціал підприємства. Фактори являють собою достатньо складний об’єкт вивчення. Вони 

враховуються при розробці стратегії використання та нарощування виробничого потенціалу. 

Різноманітність факторів зумовила їх класифікацію за певними ознаками. Зокрема, автором 

запропоновано виділити групу специфічних факторів (властивості виробництва, тип галузі, 

конкурентне середовище, вік засобів праці та ін.). Саме ці фактори визначають успішну 

діяльність підприємства, або, навпаки, невдачі в довготривалій перспективі. Тому слід 

враховувати і виділяти ті фактори, які впливають на ту чи іншу складову виробничого 

потенціалу. 

Економічна ефективність виробництва визначається, по-перше, технологічною 

ефективністю, по-друге, економічно доцільним (збалансованим) поєднанням запасів і 

потоків різних виробничих ресурсів, які використовуються у процесі виготовлення 

продукції, а оцінювання результативності потенціалу підприємства здійснюється за 

допомогою показників продуктивності, ефективності та рентабельності. Запропоновано 

проводити оцінку виробничого потенціалу за допомогою інтегрального показника. Для 

цього визначено чотири основні характеристики виробничої системи, які формуються 

значними групами виробничих факторів: загальний рівень організації виробничої системи; 

складність виробничої системи; стійкість виробничої системи; продуктивність праці. 

Інтегральний показник виробничого потенціалу підприємства може бути використаний для 

обґрунтування стратегічних напрямків розвитку підприємства. 

Визначено, що частка продукції переробної промисловості  Миколаївської області 

протягом 2016-2017 рр. склала понад 30%. Зважаючи на те, що виробництво 

сільськогосподарської продукції становить близько 25%, можна підтвердити 

агропромислове спрямування регіону. Для функціонування потужної переробної галузі 

потрібна продуктивна ресурсна база, яка в більшості випадків представлена 

сільськогосподарськими підприємствами регіону. Переробні підприємства галузі  

виробляють понад 58,8% загального випуску продукції промисловості. Сировину для 
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переробки одержують, в основному від сільськогосподарських виробників області. 

Ефективність діяльності підприємств переробної промисловості значною мірою залежить від 

цінових коливань на сировинні ресурси, які використовуються ними в процесі виробництва 

кінцевої продукції, оскільки в структурі собівартості від 50% до 80% складають витрати на 

закупівлю сільськогосподарської сировини. 

Динаміка розвитку переробної промисловості сфери Миколаївської області за 

більшістю видів продукції характеризується нарощуванням обсягів виробництва. Поряд з 

цим спостерігаються зворотні тенденції щодо виробництва окремих видів продукції, 

спричинені об'єктивними причинами: у цукровому виробництві – зменшенням вирощування 

цукрових буряків, у галузі виробництва хлібобулочних виробів – зменшенням споживання в 

регіоні. Зниження виробництва м'ясних виробів спричинене як занепадом галузі скотарства, 

так і заміщенням значної частини пропозиції за рахунок імпорту аналогічної продукції. 

Одним із показників, який характеризує ефективність виробничого потенціалу, є 

рівень завантаженості виробничих потужностей. Так, шляхом використання їх повною 

мірою можна додатково випускати горілчаних виробів 2,9 млн. дал (452,1 млн. дол. США), 

молока і молокопродуктів 484,6 тис. т (340,6 млн. дол. США). Вартість додаткового 

виробництва основної продукції галузі при використанні її для експорту складе 792,7 млн. 

дол. США. На потенціал підприємств переробної промисловості значним чином впливає і 

структура підприємств за економічними результатами (табл. 1). 

Таблиця 1 

Структура підприємств переробної промисловості за економічними результатами 
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Цукрові заводи 11 9 2 81,8 18,2 1,5 6,7 

Молокозаводи 14 3 11 21,4 78,6 8,2 2,2 

Хлібозаводи 7 1 6 14,3 85,7 4,5 0,7 

М’ясопереробні 

підприємства 
22 2 20 9,1 90,9 14,9 1,6 

Інші 66 43 23 65,2 34,8 17,2 32,1 

Всього 134 63 71 Х Х 53,0 47,0 

Одним із показників, які характеризують рівень ресурсного забезпечення та 

результативність господарювання підприємств, є вартість основних засобів, яка за період 

2015-2017 рр. зросла у 5 разів, відповідно відслідковуються тенденції до нарощування 

обсягів виробництва. В структурі оборотних активів, як і основних засобів, більшість 

сконцентровано у цукроварінні, молокопереробній, спиртовій, м’ясопереробній та 

хлібобулочній галузях, в яких зосереджено 63,3% оборотних активів промисловості. 

Переробна промисловість системи може забезпечити потреби населення 

досліджуваного регіону за всіма основними продуктами харчування, окрім м’ясопродуктів. 

Їх виробництво переробними підприємствами складає лише близько 50% від фонду 

споживання області. З іншої продукції галузі в регіоні існує перевиробництво, тому 

продукція реалізується за межами області, в тому числі і на експорт. Для переробних 

підприємств молока та м’яса існують спільні проблеми, зокрема: якість сировини, що, у 

свою чергу, суттєво впливає на виробництво молочної та м’ясної продукції й загострює 

проблему збуту, особливо на експорт; технологічне оснащення молокозаводів і 

м’ясокомбінатів; недостатній захист споживачів молочної та м’ясної продукції від неякісних 
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товарів (високого вмісту речовин, шкідливих для здоров’я людини). 

Висновок: Отже, обґрунтовано та узагальнено теоретичні засади щодо сутності, 

змісту, структури, закономірностей та особливостей потенціалу як економічної категорії. 

Визначено, що «виробничий потенціал» – це сукупність вартісних і натурально-речових 

характеристик виробничого підприємства, яка виражається в потенційних можливостях 

виробляти продукцію певного складу, технічного рівня та якості в необхідних обсягах. 

Виділено чотири основні класифікаційні ознаки даних факторів: за джерелом утворення; по 

відношенню до підприємства (мікро- та макросередовище), за походженням фактора, за 

об’єктом впливу. Зокрема автором запропоновано виділити групу специфічних факторів 

(властивості виробництва, тип галузі, конкурентне середовище, вік засобів праці та ін.). 

Саме ці фактори визначають успішну діяльність підприємства, або, навпаки, невдачі в 

довготривалій перспективі. 

За результатами дослідження запропоновано стратегічні напрямки реалізації 

виробничих можливостей переробних підприємств. Основними з них є підвищення 

конкурентних, споживчих переваг, попиту на продукцію підприємств переробної 

промисловості, технічне регулювання, інституційні перетворення; технічне переозброєння та 

модернізація виробництва, реалізація пілотних інвестиційних проектів, розвиток 

міжтериторіальної і міжгалузевої кооперації; розвиток інноваційної та наукової діяльності 

підприємств переробної промисловості; формування цивілізованого ринку споживчих 

товарів; удосконалення системи забезпечення переробної підприємств промисловості 

сировинними ресурсами; розвиток трудових ресурсів і гнучких форм зайнятості, 

стимулювальні заходи залучення молодих спеціалістів і робітників; удосконалення 

інфраструктури підприємств переробної промисловості. 
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УДК 657.2  

ТРАНСФОРМАЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ 

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 

Автор: Копацин О.Ю. 

Миколаївський національний аграрний університет 

Вибір парадигми розвитку, зорієнтованої на якісні зміни структури та джерел 

довготривалого зростання аграрного сектора економіки, означає неминучу трансформацію 

його інституціональної системи як адекватну реакцію на породжені цими змінами процеси 

внутрішньої і міжгалузевої інтеграції, створення нових виробництв і зміну спеціалізації 

існуючих, виникнення нових форм взаємовідносин і взаємодій економічних суб’єктів, 
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перерозподілу прав власності, зміни повноважень державних і регіональних органів 

управління. 

Однак ефекту цих макроекономічних заходів держави можна досягти за умови 

їхнього доповнення заходами на мезо-та мікрорівнях, що забезпечують координацію 

системи стратегічного управління аграрним сектором економіки та кожним 

сільськогосподарським підприємством відповідно до змінених умов їхнього 

функціонування.  

Очевидною є позитивна залежність між економічним розвитком і показниками 

інституціональної динаміки, домогтися якої можна вибудовуючи інституціональні зміни на 

основі продуманих та гнучко скоординованих програм. Аналіз перетворень кінця XX 

століття свідчить про те, що труднощі позитивних інституціональних змін в Україні багато в 

чому викликані недостатнім розумінням закономірностей або логіки подібних змін, 

застосуванням методів «трансплантації» економічних інститутів, через що ми потрапили в 

«інвестиційну пастку». 

У сільському господарстві інституціональні перетворення полягали в демонтажі 

командно-адміністративної системи і переході до нової системи ціннісних характеристик, 

економічних відносин та норм поведінки. Результатом перетворень мало стати підвищення 

ефективності галузі на основі створення зацікавленого ефективного власника, який 

формується у процесі розбудови багатоукладної економіки, здорової конкуренції організацій 

різних форм власності й господарювання, еквівалентного обміну між промисловістю і 

сільським господарством, формування ринкової інфраструктури та ефективної державної 

політики щодо сільського господарства.  

До основних причин нестійкого становища аграрного сектору економіки можна 

віднести такі: непослідовність і суперечливість дій у ході здійснення реформ; 

загальносистемний характер кризи вітчизняної економіки та пов’язане з цим скорочення 

витрат на сільське господарство; зниження платоспроможного попиту сільського населення; 

слабка розвиненість ринкової інфраструктури на селі; труднощі адаптації більшості 

зайнятих у сільському господарстві до нових соціально-економічних умов. Водночас, і 

успіхи, і невдачі реформ підтверджують необхідність інституціональних змін, що 

потребують систематичних зусиль та витрат протягом досить тривалих періодів часу на 

основі еволюційного підходу. Сучасна інституціональна структура сільського господарства 

повинна бути збагачена багатьма елементами, а саме розвиненою банківською системою, 

орієнтованою на кредитування реального товаровиробника; працездатним фондовим 

ринком, що формує об’єктивну ринкову ціну активів сільськогосподарських підприємств та 

забезпечує рух капіталу; розвиненою системою державного і приватного страхування, 

покликаною розподілити фінансові та підприємницькі ризики; цивілізованою 

інфраструктурою, що створює основу до зниження трансакційних витрат. 

Механізм еволюції аграрної інституціональної системи являє собою циклічну 

залежність ланцюгових реакцій: функціонування інститутів викликає реакції різних 

факторів, що відбивається в ідеологіях, ідеології конкурують між собою за свій вплив і, з тих 

чи інших причин, одна з ідеологій визначає зміст законодавства, яке створюється, щоб 

розв’язати проблеми функціонування інститутів; нове законодавство впливає (але не 

визначає) на функціонування інститутів зі старими і/або новими проблемами – і ми 

повертаємося до вихідного пункту циклу.  

Інституціональна система аграрного сектору економіки – це сукупність 

взаємопов’язаних аграрних інститутів, що певним чином структурують взаємовідносини між 

суб’єктами аграрної сфери. На різних етапах свого історичного розвитку вона 

видозмінювалася та піддавалася впливу структурних перетворень. 
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Негативні наслідки трансформаційних змін, що відбуваються в аграрному секторі 

економіки, мають такі особливості: структурна деформація сектору і порушення 

міжгалузевих зв’язків та пропорцій: зсув структури аграрного виробництва в бік 

примітивного присадибного господарства; скорочення потоків продукції виробничого 

призначення в сільське господарство, що, зрештою, викликало технологічну деградацію 

галузі; загострення фінансового неблагополуччя в галузі, яке проявляється в тому, що 

третина сільськогосподарських організацій знаходяться у стані, близькому до повного 

банкрутства; втрата родючості ґрунтів, виведення з сільськогосподарського обороту або 

переведення в категорію несільськогосподарських земель значних орних площ у багатьох 

регіонах країни; практично припинена меліорація земель, скорочення обсягів внесених 

добрив, погіршення гідрологічної основи виробництва; зниження державної підтримки 

аграрного виробництва, протекціоністська політика та ігнорування методів цільового 

регулювання розвитку всього аграрного сектору економіки, що призвело до низької 

конкурентоспроможності продукції на внутрішніх і зовнішніх ринках; ослаблена 

інноваційна компонента аграрної політики, що викликає згортання необхідних для 

сільського господарства наукових розробок; відставання соціального розвитку села, 

зникнення багатьох сільських поселень, депопуляція сільського населення, скорочення 

робочих місць. 

Висновки. Роль держави полягає у формулюванні концепції структурної політики, 

створенні сприятливого економічного і правового середовища, консолідації зусиль усіх 

суб’єктів аграрної економіки на проведення структурних перетворень. 
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СПРИЯННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
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Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 

Сучасний науково-технічний та інноваційний прогрес несе всесвітній масштаб та 

характеризується доволі швидким темпом. Він спрямований на якнайповніше задоволення 

необмежених потреб суспільства, проте в недостатній мірі орієнтований на розгляд 

екологічної проблеми, що виникла в результаті цього прогресу. Дві взаємопов’язані 

проблеми – «задоволення потреб суспільства» та «можливості біосфери» – слід розглядати 

та вирішувати одночасно з розробкою оптимальних рішень для суспільства. 

Вирішення даних проблем, розробка та прийняття ефективних управлінських рішень 

стосовно поліпшення економіко-екологічної ситуації в Україні, на нашу думку, в значній 

мірі залежить від методики маркетингових комунікацій держави з суспільством щодо цього 

питання. Об’єктивна необхідність використання системи комунікацій зумовлюється 

особливостями сучасного етапу розвитку ринкових відносин, що значно розширюють сферу 

їх застосування. З огляду на це, системні дослідження цього питання потребують подальшої 

активізації, оскільки вони несуть природоохоронний, ресурсоощадний та еколого-

відтворювальний характер. 
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Формування інноваційно-орієнтованої економіки передбачає активізацію наукових 

досліджень щодо розвитку маркетингових можливостей держави, можливість впливати на 

свідомість людей через маркетингові комунікації задля поліпшення економічної та 

екологічної ситуації в країні. Від так, висвітлення та аналіз методології стратегічного 

управління маркетинговою діяльністю держави є вкрай актуальним. Особливої уваги 

заслуговуютт питання екологічного та природоохоронного характеру. 

Комунікації – це організація процесу зв’язку індивідів та суспільства через зустрічне 

переконання і спонукання для створення гармонійних, взаємовигідних соціально-

економічних відносин між ними[1]. Ефективність масових маркетингових комунікацій 

можлива тільки в тому випадку, коли надіслана інформація суспільству мотивує його дії, 

коли обидві сторони комунікативного процесу впевнені в тому, що рішення та дії, пов’язані 

з ним змінять ситуацію на краще.  

Отже, поняття масові маркетингові комунікації держави з суспільством розглядається 

як комплекс заходів, спрямованих на двосторонній зв'язок між державою та суспільством, в 

тому числі промисловими та іншими організаціями за допомогою відповідних 

маркетингових інструментів для ефективного масового впливу на суспільство.  

Основні інструменти, які проявляють ефективність у маркетингових масових 

комунікацій зображено на рис. 1. 

 
Рис. 1 Ефективні інструменти масових маркетингових комунікацій 

Спираючись на сучасні засоби маркетингових комунікацій та їх ефективність 

впливати на суспільство можна запропонувати такі інструменти масового впливу: 

- соціальні телевізійні та Інтернет відеоролики щодо охорони навколишнього 

середовища; 

- проведення благодійних та інших акцій, присвячених екологічним питанням; 

- проведення навчальних лекцій у закладах освіти для інформаційної обізнаності 

молоді щодо питань екології; 

- організація конференцій з виступами фахівців з питань охорони природи та 

природокористування; 

- реклама альтернативних видів палива, електромобілів, способів збереження 

електричної та теплової енергії в ЗМІ тощо; 
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Окрім зазначених маркетингових комунікацій впливу на населення, звичайно, не 

менш важливим є сприяння держави в розвитку екологічних наук та освіти, будівництво 

переробних заводів, контроль за штрафними санкціями та екологічними податками 

промислових підприємств, а також розробку заходів щодо зниження небезпечного впливу 

промислових відходів на біосферу. 

Екологічна ситуація в Україні, як і у світі в цілому, з кожним роком набуває все більш 

гірших оборотів. Прагнучи нових благ цивілізації, люди втручаються в закони природи, 

забруднюють навколишнє середовище, не розуміючи, що наслідки цього так само 

небезпечно впливають і на них самих. Необхідно змінити свідомість людей щодо 

екологічних питань, присвоїти їм розуміння його важливості. Саме тому це необхідно 

вирішувати на масовому рівні, а маркетингові комунікації – ефективний інструмент для 

вирішення даного питання. 
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СЕКЦІЯ №4 
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ВПЛИВУ IT-ПРОЕКТУ НА АКЦІОНЕРНУ ВАРТІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 
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Національний  університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Анотація: Запропоновано методику взаємозв’язку збалансованої системи показників 

з існуючими моделями розвитку інформаційних систем та технологій та їх вплив на 

ефективність впровадження існуючих сучасних ІТ-проектів для оцінки акціонерної 

вартості приватного підприємства. 

Ключові слова: ключові показники результативності, акціонерна вартість, 

функціонально-вартісний аналіз, сукупна вартість володінь, ефективність IT-проекту. 

Існує безліч моделей, які є потужним інструментом для оцінки ІТ-проектів. Набір 

облікових моделей надає детальну інформацію щодо собівартості операцій бізнес-процесів 

підприємства. До таких моделей належать, наприклад, функціонально-вартісний аналіз 

(Aktivity Dfsed Costing), концепція сукупної вартості володінь (СВВ), ключові показники 

результативності (Key Performance Indicators), моделі ITSM, MRP II і IRP. Подібна 

інформація може бути використана для оцінки впливу ІТ-проекту на акціонерну вартість 

підприємства. Збалансована система показників (balanced scorecard) дозволяє оцінити 

фінансовий результат в наступних випадках: 

- зниження сукупної вартості володіння інформаційною системою в рамках існуючих 

бізнес-вимог (СВВ); 

- зниження витрат на здійснення певних бізнес-процесів за моделлю функціонально-

вартісного аналізу (ФВА); 

- забезпечення існування бізнес-проектів, пов'язаних зі збільшенням обсягу 

інформаційних потоків. 

Цією проблемою займались багато вчених, а саме: П.Страссман, Д.Васкевич, 

Т.Пітерс, Р.Уотермен. Згідно їх думці, неодноразово зазначалась недостатність одних лише 

фінансових вимірників для оцінки результативності діяльності підприємства. Результатом 

досліджень в цій області стала концепція збалансованого набору показників 

результативності - системи фінансових і інформаційних метрик, які побудовані на основі 

факторів, що визначають акціонерну вартість підприємства і безпосередньо пов'язані з 

прийнятою стратегією її збільшення. 

Існують певні суперечності між прийняттям акціонерної вартості основного 

вимірника результативності підприємства і включенням поза фінансових показників в набір 

вимірників результативності. Це протиріччя може бути усунено шляхом оцінки фінансового 

результату ІТ-проекту через зміну окремих КПР (ключових показників результативності), і 

виключення подвійного обліку результату однозначних змін. 

Внаслідок цього, ми пропонуємо механізм оцінки фінансового результату проекту на 

підставі змін окремих КПР. Основний інструмент такої оцінки - прив'язка до бізнес-процесів 

КПР, з одного боку, і результат ІТ-проекту, з іншого. З цією ціллю пропонується аналіз 

проекту засобами механізму ФВА та СВВ, де визначаються не тільки зміни в споживанні 

окремих ресурсів, а й зміна інших характеристик бізнес-процесів: часу, ймовірності 

успішного завершення. 

Відповідні показники виступають в якості атрибутів функцій, що використовуються 

на підприємстві. Аналіз за ФВА дозволяє розкласти підсумковий КПР на результати 
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виконання окремих операцій. Наприклад, час обороту для торгової компанії визначається 

часом обробки замовлення покупця, ймовірністю наявності товару на складі, часом 

замовлення товару у постачальника, здійснення поставки і часом отримання заборгованості 

у покупця. ФВА необхідно визначити взаємозв'язок цих показників і чутливість КПР до 

зміни показників результативності окремих операцій. 

В результаті пропонується наступний розрахунок (1.1): 





n

i

rsKPI
1

11      (1.1) 

де - KPI  - зміна значення підсумкового КПР; 

1r  - зміна показників результативності i-тої операції, яка є складовою бізнес-

процесу; 

s
1
 - коефіцієнт чутливості для i-тої операції, який визначається при побудові ФВА-

моделі). 

При систематичному відстеженні 
1r , як атрибута функцій бізнес-процесів, 

результуюча оцінка КПР визначається шляхом підстановки відповідних значень атрибутів. 

Відзначимо також, що коефіцієнти чутливості s
1
  зберігають свої значення при малих s

1
. 

При цьому необхідно кількісно оцінити вплив зміни одного або декількох КПР на 

акціонерну вартість підприємства. В цьому випадку застосовуються непрямі методи оцінки. 

Визначення чутливості акційної вартості компанії до зміни окремих КПР засобами 

регресивного аналізу для оцінки вартості компанії ми пропонуємо здійснити таким чином: 





m

j

jjj uKPIFCF
1

      (1.2)  

Де   FCF - вільний грошовий потік; 

m ....., 1  - коефіцієнти регресії; 

mKPIKPI .....1 - значення КПР; 

ju  - випадкова змінна. 

Якщо розміреність рядів даних не дозволяє побудувати регресійну модель окремих 

КПР, вона будується на основних факторах, що визначають вартість. У цьому випадку 

чутливість факторів, що визначають вартість до зміни окремих КПР визначаються 

експертними методами. Нарешті, на останньому етапі прогнозні значення КПР дозволяють 

оцінити вільний грошовий потік. 

Таким чином, застосування збалансованої системи показників результативності 

дозволяє оцінити фінансовий результат ІТ-проекту. Умовою достовірності такого 

розрахунку - наявність збалансованої системи показників результативності, що зв'язує КПР з 

вільним грошовим потоком, і ФСА та СВВ-моделями для окремих КПР, що пов'язують їх 

зміни зі змінами показників результативності складових їх операцій. 

В оцінці фінансового результату ІТ-проекту КПР моделі ФВА і ССВ мають певні 

області застосування. Взаємодія між ними в загальній методиці розрахунку гарантують 

підвищення точності розрахунку. 

Висновки. Збалансована система показників дозволить оцінити показники 

результативності бізнесу, які не можуть бути виміряні в вартісній формі. При наявності 

даних моделей ФВА, ССВ, або відповідних експертних оцінок можна оцінити зміни КПР в 

результаті виконання ІТ-проекту. При узгодженості КПР і атрибутів моделі ФВА можна 

отримати розподіл КПР по окремим бізнес-процесів і функцій, а одночасно - вартісну оцінку 

атрибутів моделі ФВА. Сукупність збалансованої системи показників результативності, 

моделей ФСА і ССВ дозволяє оцінити фінансовий результат ІТ-проекту, а розрахунок його 
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собівартості не призведе до значного реінжирингу бізнес-процесів підприємства, а допоможе 

його ефективному розвитку в подальшому. 
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Анотація: Розглянуто елементи трансформації міжнародних та національних 

стандартів обліку в частині виробничих запасів. Окреслено основні ознаки цього процесу, 

що лягли в основу відмінностей та спільних рис методики і організації обліку виробничих 

запасів.  

Ключові слова: облік, МСБО, МСФЗ, виробничі запаси, оцінка, класифікація активів. 

Процес трансформації вітчизняної системи бухгалтерського обліку зумовив суттєву 

перебудову методології організації документообігу та обліку виробничих запасів. З 

переходом державної політики в обліку до застосування міжнародних стандартів разом із 

використанням національних положень бухгалтерського обліку значно розширились 

можливості підприємств у виборі правил ведення облікової політики та методики ведення 

бухгалтерського обліку виробничих запасів. На сьогодні законодавством не 

регламентується, яку систему обліку виробничих запасів слід обрати. Для того, щоб 

правильно зробити вибір, потрібно добре усвідомлювати переваги тієї чи іншої системи для 

конкретного підприємства. У зв’язку з цим особливо посилюються вимоги до 

бухгалтерського обліку та організації документування в напрямі підвищення дієвості, 

аналітичності, достовірності та оперативності отримуваної інформації про виробничі запаси 

з метою прийняття ефективних управлінських рішень. 

Порівняльний аналіз вимог П(С)БО 9 «Запаси» та МСФЗ 2 «Запаси» дозволив 

визначити спільні та відмінні підходи до регулювання окремих питань бухгалтерського 

обліку виробничих запасів таблиці. Він показав, що загалом методичний підхід до 

бухгалтерського обліку виробничих запасів за міжнародними та національними стандартами 

майже уніфікований. Однією із істотних відмінностей між стандартами є обмеження сфери 

їх застосування. Так, МСФЗ використовують всі підприємства, організації та установи 

незалежно від форми власності та способу утворення. Відповідно до П(С)БО його вимоги не 

поширюються на ведення бухгалтерського обліку бюджетними установами, що є 

обґрунтовано доцільним, оскільки це випливає з особливостей системи бухгалтерського 

обліку бюджетних установ, порядку їх функціонування та мети діяльності.  

http://www.strassmann.com/
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Національні стандарти з обліку були розроблені на основі міжнародних з 

врахуванням національних особливостей економіки України тому П(С)БО 9 «Запаси» має 

ряд спільних моментів з Міжнародними стандартами фінансової звітності 2 «Запаси» МСФ 2 

«Запаси», зокрема, щодо умов визнання запасів і основних понять, пов’язаних з ними; 

рекомендації щодо використання методів оцінки запасів; розкриття інформації про запаси у 

формах фінансової звітності. При розкритті інформації у фінансовій звітності виникають 

принципові відмінності щодо деталізації інформації про виробничі запаси. Так, відповідно 

до вимог МСФЗ, суб'єкт господарювання повинен надавати дані про суму запасів, визнаних 

витратами протягом звітного періоду, така вимога в національних стандартах відсутня. Така 

інформація є доречною при розкритті стану і результатів господарської діяльності 

підприємств, зокрема, спиртової промисловості. Під час переоцінки виробничих запасів за 

нормами П(С)БО надається інформація лише про суму збільшення чистої вартості реалізації 

запасів, які попередньо уцінені. МСФЗ, крім цієї інформації, вимагає розкривати дані про 

суми уцінки запасів у звітному періоді, а також наводити обставини або події, що 

спричинили дооцінку виробничих запасів, які раніше були уцінені. Між національними і 

міжнародними стандартами обліку запасів існують також відмінності і протиріччя, в частині, 

наприклад розкриття інформації про запаси у фінансовій звітності (див. табл. 1). 

Таблиця 1 

Порівняння міжнародних та національних стандартів з обліку запасів 

Ознака П(С)БО 9 “Запаси” МСФЗ 2 “Запаси” 

Розкриття 

інформації 

про запаси у 

фінансовій 

звітності 

Балансова (облікова) вартість 

запасів, переданих у переробку, 

на комісію, в заставу; сума 

збільшення чистої вартості 

реалізації, за якою проведена 

оцінка запасів 

Сума будь-якого сторнування будь-

якого часткового списання, яка 

визначається як дохід певного 

періоду; обставини або події, що 

спричинили сторнування списання 

запасів, переданих як застава для 

гарантії зобов’язань 

Для того щоб зберегти об’єктивність оцінки запасів в умовах цінової нестабільності, 

вони відображаються в балансі за правилом найнижчої оцінки – у вітчизняному обліку і за 

чистою вартістю реалізації – в європейських країнах. У процесі реформування вітчизняної 

системи бухгалтерського обліку та прийняття національних стандартів змінюються вимоги 

до обліку й аналізу ефективності використання виробничих запасів, а також розширюються 

поставлені перед ними завдання. 

Також, національні стандарти надають більш детальний перелік складових, які 

включаються до запасів, що спрощує порядок віднесення складових до виробничих запасів. 

Відсутність такої деталізації в МСФЗ та МСБО пояснюються тим, що вони носять більш 

загальний характер та не враховують особливостей обліку окремих країн. Отже, МСБО, що 

надають більше свободи ведення бухгалтерського обліку, ґрунтуючись на застосуванні 

бухгалтерами професійного судження, змушує розкривати більше інформації про виробничі 

запаси порівняно з національними стандартами.  

Стосовно світового досвіду оцінки запасів тут варто зазначити, що у країнах з 

розвинутою економікою дещо відрізняється оцінка виробничих запасів від оцінки в 

національному обліку України і має свої певні особливості, зумовлені особливостями 

національного обліку та нормативно-правовою базою. Так, наприклад, у США запаси 

оцінюються за фактичними втратами на їх придбання на момент отримання або 

використання запасів у процесі виробництва; у Німеччині та Франції запаси оцінюються за 

найменшою величиною – за собівартістю або ринковою вартістю.  
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Висновок. Нормативно-правова бази с питань обліку виробничих запасів в Україні 

напряму пов’язана та була побудована на міжнародних стандартах з врахуванням 

національних особливостей економіки України тому П(С)БО має ряд спільних моментів з 

МСБО зокрема, щодо умов визнання запасів і основних понять, пов’язаних з ними; 

рекомендації щодо використання методів оцінки запасів; розкриття інформації про запаси у 

формах фінансової звітності. Однак, поряд з цим існує ряд принципових відмінностей щодо 

оцінки запасів при надходженні та при витрачанні, на дату балансу. 
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В умовах трансформації економіки в Україні керівництво промислового підприємства 

для поліпшення фінансового становища намагається розглянути всі можливі варіанти 

підвищення конкуренто спроможності та протидії негативним чинникам зовнішньої та 

внутрішньої дії. Тому на допомогу може прийти один із інструментів трансформаційних 

процесів, яким є модернізація виробництва, як умова ефективного функціонування та 

подальшого динамічного розвитку машинобудівного підприємства. Необхідно зазначити, що 

значну роль у ефективності її проведення відіграє саме правильно обрана методика його 

проведення та точність оцінки та вибору підходів до управління ним. Автори статті 

наполягають на тому, що при формуванні підходів цього процесу велику роль відіграє саме 

внутрішнє середовище промислового підприємства (специфіка діяльності, галузь 

виробництва, забезпеченість кадрами та їх рівень кваліфікації і багато інших), яке впливає на 

діяльність підприємства і його бізнес-процеси, тому при перепроектуванні процедур 

модернізації треба забезпечити комплексну оцінку підходів до управління, саме на підставі 

побудови ефективної організації обліково-аналітичного забезпечення. 

В сучасних економічних умовах особливого значення набуває проблема забезпечення 

фінансової стійкості підприємств. Максимально достовірні та переконливі результати 

аналізу всіх сфер діяльності організації надає діагностика її фінансового стану. Пошук 

потенційних партнерів для спільної плідної діяльності у будь-якому секторі бізнесу не 
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уявляється можливим без вивчення фінансового стану потенційного партнера. Однак 

результати фінансової діагностики і економічного аналізу не можуть виправити 

фундаментальні недоліки в продуктивності сучасних машинобудівних підприємств та 

здійснити його корінну перебудову, технологічне та технічне переоснащення і зміну 

неефективних процесів.  

Звичайні методи підвищення продуктивності – оптимізація і автоматизація процесів – 

не привели до серйозних поліпшень, які потрібні компаніям. Навіть, серйозні інвестиції в 

інформаційні технології у більшості випадків не збільшили ефективність великих 

машинобудівних підприємств через те, що вони використовують технологію лише для того, 

щоб автоматизувати старі способи ведення справи (бізнесу) або виробництва. Вони 

залишають в недоторканності існуючі процеси і використовують комп'ютери, щоб просто їх 

прискорити. Влаштування робочих місць, потоки роботи,  механізми управління та 

організаційні структури були розроблені в епоху, коли не існувало ні сьогоднішніх 

конкурентів, ні сьогоднішніх комп'ютерів. Вони створені з розрахунку на ефективність і 

контроль. Проте ключові концепції нового десятиліття – це інновації та якість. Для 

українських машинобудівних підприємств виживання в умовах жорсткої конкуренції стало 

неможливим без «перебудови» та пристосування до нових умов ринкової економіки у тому 

числі і у забезпеченні потреб управління. У зв'язку з цим відбувається корінна перебудова 

традиційних поглядів, поступовий відхід від перетворення організаційних і виробничих 

структур на користь перетворення бізнес-процесів, а відповідно і докорінної зміни у 

підходах до обліково-аналітичного забезпечення.  

За своєю сутність процес модернізації є нічим іншим, як способом кардинального 

підвищення ефективності компанії, значного збільшення рівня економічного потенціалу, а 

також інструментом антикризового управління в рамках організаційного процесу побудови 

управління підприємством, а організація ефективного управління – найважливіше завдання 

сучасного керівника. Отже, можна сказати, що обліково-аналітичне забезпечення процесу 

докорінної модернізації виробництва – це сукупність процес спрямований на підвищення 

ефективності компанії, що, у свою чергу, приведе до збільшення  конкурентоспроможності 

на певному ринку.  

Враховуючи, що планування модернізації підприємства здійснюється для досягнення 

підприємством певних параметрів розвитку через певний проміжок часу, цілі підприємства 

повинні мати стратегічний характер, тобто визначати найбільш значущі характеристики 

майбутнього стану підприємства. У цьому випадку фінансове планування має формулювати 

порядок формування та використання фінансових ресурсів з метою забезпечення досягнення 

даних стратегічних цілей. Програма здійснення модернізації підприємства забезпечує 

формування такого сценарію модернізації промислового підприємства, який враховує 

потенціальні варіанти фінансування його виконання та реалізації, тому що для промислового 

підприємства необхідно розглядати всі можливі фінансові ресурси і вибрати ті, які дозволять 

отримати найбільший вигідний ефект при реалізації модернізаційних заходів. 

Два стовпи будь-якої організації це люди і процеси. Якщо люди мотивовані, 

компетентні і докладають усіх зусиль, а бізнес-процес є громіздким і не правильно 

складеним, то показники ефективності організації будуть не дуже високі. Цілком імовірно 

незначні зміни у процесі управління можуть мати драматичні наслідки для процесу 

виробництва, функціонування грошових потоків, надання послуг та задоволення клієнтів. 

Поняття технології управління виробництвом в цілому, можна розглянути в двох аспектах. З 

одного боку, технологія управління вивчає організаційно-технологічні зв'язки і 

закономірності процесу управління. З іншого боку, технологія управління виступає як 

сукупність операцій і процедур, що виконуються в певній послідовності. Тому, при розгляді 
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підходів до управління процесом модернізації необхідно спочатку показати, що ж являє 

собою об'єкт дослідження і який його механізм. 

Технологічний механізм підходів до управління процесом модернізації відбивається в 

операціях і процедурах. Операція розглядається як комплекс доцільних дій: виробничих, 

економічних, управлінських та ін. Зміна операцій, їх поєднання, взаємозв'язок, перехід один 

в одного визначається процедурами, які представляють собою сукупність різноманітних 

управлінських операцій, виконаних за певним алгоритмом.  

Збір та обробка інформації в системі, що управляє, підготовка до прийняття 

управлінських рішень, організаторська робота по їх реалізації – всі ці процеси керуючого 

впливу можуть розглядатися як упорядкована послідовність операцій. Процес управління 

має циклічний, безперервний характер. Технологія процесу управління ділиться на три 

основних цикли, в рамках яких виконуються різні операції і процедури.  

Слід зазначити, що головна мета системи обліково-аналітичного забезпечення у 

процесі модернізації – позбутися зайвих компетенцій та функцій, правильно розподілити 

повноваження і відповідальність між спеціалістами, які мають для створення вартості 

відповідні компетенції. Переваги такої системи:  

- чіткий опис діяльності підприємства та всіх його підрозділів;  

- регламентація і одночасне визначення результатів роботи кожного співробітника;  

- легкість автоматизації та інформатизації процесної системи управління; 

- відповідність вимогам міжнародних або національних стандартів якості;  

- скорочення штатів і чіткий опис кваліфікаційних вимог; 

- прозорість бізнес-системи, легкість упровадження планово-бюджетних механізмів; 

- гнучкість і свобода вибору при побудові організаційних структур. 

Висновок. На нашу думку, низька ефективність функціонуючих систем обліково-

аналітичного забезпечення процесів модернізації підприємств машинобудування зумовлена 

відсутністю загальних підходів до її розробки, що, в свою чергу, пов'язано з недостатньою 

теоретичною розробкою підходів.  

Тому, метою було наведення основних технологічних підходів щодо  управлінських 

робіт, пов'язаних з впровадженням та реалізацією такої системи. Модернізація – це не 

просто один із способів успішного розвитку сучасного промислового підприємства, це 

новий спосіб мислення, погляд на побудову компанії як на інженерну  діяльність. 
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 ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІТ-АУТСОРСИНГУ В УКРАЇНІ 

Автор: Буганов О. В. 
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Внаслідок стрімкого розвитку комп’ютерних технологій, їх активного впровадження 

в усі сфери життя, людина почала вирішувати буденні проблеми набагато швидше. ІТ-

технології - це одна з найбільш актуальних галузей науки на сучасному етапі розвитку 

суспільства. На сьогодні кожне підприємство веде облік своєї діяльності, використовуючи 

комп’ютери. Відповідно, об’єктивною необхідністю є обізнані фахівці, які взмозі 

забезпечити роботу комп’ютерної системи підприємства. Наявність в організації ІТ-фахівця 

передбачає виділення зі свого бюджету постійних фінансових витрат, що  спрямованні на 

щоденний контроль загальної роботи всієї комп’ютерної мережі. Альтернативним варіантом 

для підвищення ефективності роботи підприємства слід вважати залучення ІТ-аутсорсингу. 

ІТ-аутсорсинг – це передача однією організацією на підставі договірних відносин 

певних бізнес-процесів або виробничих функцій на обслуговування іншій компанії, що 

спеціалізується у відповідній області [1].  

На відміну від стандартних загальноприйнятих одноразових послуг ІТ-підтримки, ІТ-

аутсорсинг працює на договірній основі, на визначеній обома сторонами термін. Як 

результат є можливість закріплювати певні обов’язки за обома сторонами, що гарантує 

якість виконуваних робіт. Перед укладанням договору фахівці компанії-аутсорсера 

проводять аудит ІТ-інфраструктури підприємства, визначають вразливі місця та головні 

напрямки розвитку відповідно до спеціалізації організації [2]. 

Україна є найкращою країною в сфері ІТ-аутсорсингу для клієнтів із Західної Європи. 

Держава з низьким рівнем життя приваблює підприємців, оскільки переносячи свої 

«виробничі потужності» в сфері ІТ, вони можуть скоротити власні витрати на 40-60%. 

Харків та Дніпропетровськ займають 3 і 5 місця в рейтингу найбільш рентабельних міст для 

ІТ-розробки. В кожному великому українському місті є технічні університети, а все більше 

молодих людей обирають технічні спеціальності.  

Україна займає третє місце в світі по кількості людей з вищою освітою, та друге місце 

за кількістю власників наукового ступеня магістра. Українські ІТ-фахівці демонструють 

високі результати у всесвітніх онлайн-змаганнях [3]. Статистика показує, що на даний 

момент IT-аутсорсинг знаходиться на стадії активного розвитку. Більшість підприємств і 

організацій звертаються до IT-аутсорсингових компаній, оскільки передача функцій 

супроводу IT-інфраструктури вузьконаправленим фахівцям істотно підвищує ефективність 

роботи підприємства в цілому. Це дає можливість сконцентруватися саме на тих напрямках, 

на яких компанія спеціалізується. 

За даними дослідження Exploring Ukraine IT Outsourcing Industry, Україна посідає 

четверте місце в світі за кількістю сертифікованих ІТ-спеціалістів після США, Росії та Індії. 

Саме фахівці ІТ-індустрії формують інвестиційну привабливість України, успішно 

працюють з провідними міжнародними компаніями, сприяють залученню інвестицій і 

зміцненню економіки.  

Кількість ІТ-фахівців є найбільш швидко зростаючою в Європі. Очікується, що до 

2020 року в країні їх налічуватиметься 200 тисяч осіб. У 2016 році понад 90 тисяч ІТ-

фахівців нашої країни заробили 2,5 млрд дол тільки в сфері розробки програмного 

http://mer.fem.sumdu.edu.ua/
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забезпечення. На відміну від аграріїв чи металургів, фахівцям ІТ-галузі не потрібна техніка, 

елеватори і дороги для транспортування, не потрібно модернізувати виробництво та ін [4]. 

Експортно орієнтована IT-галузь може вирости в два рази за всіма показниками і 

збільшити до 27,2 млрд грн доходів до держбюджету в 2020 році: 47% - доходи від єдиного 

податку ІТ-спеціалістів, податку на доходи найманих працівників та прибутки ІТ-компаній; 

28% - доходи від ПДВ із закупок ІТ-підприємств, податків на доходи зайнятих у суміжних 

галузях; 25% - доходи від податків на витрати ІТ-спеціалістів в Україні. 

Висновки: Позитивними тенденціями щодо розвитку ринку ІТ-аутсорсингу в Україні є 

те, що: країна належить до групи провідних у сфері ІТ-аутсорсингу світу; протягом останніх 

років спостерігається ріст індустрії ІТ-аутсорсингу в Україні; наявність великої кількості 

висококваліфікованих спеціалістів, які можуть працювати у сфері ІТ. 
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Основними особливостями міжнародних проектів розвитку енергетичних систем з 

використанням плазмохімічних елементів (ПХЕ) є: висока соціальна значущість, обмежена 

кількість фахівців з різних країн, здатних розв’язувати технічні задачі проекту, значна 

складність організаційних систем виробництв, на яких здійснюються проекти, суттєва 

невизначеність станів проектів та висока ймовірність виникнення ризиків через вплив 

факторів, які не можуть бути передбачені в процесі управління, унікальність та висока 

вартість залучених виробничих та інтелектуальних ресурсів. 

Інвестиційні міжнародні проекти зі створення енергетичних комплексів з 

плазмохімічними елементами є довгостроковими і великомасштабними, з довгим терміном 

окупності. Оскільки їх реалізація вимагає значних обсягів фінансових вкладень, для 

обґрунтування прийнятих рішень, пов'язаних з інвестуванням проектів, необхідна розробка 

методів порівняння інвестиційної доцільності та ефективності різних енергетичних проектів 

[1]. 

В якості критеріїв ефективності використання запропонованого технологічного 

комплексу доцільно вжити індекс прибутковості та дисконтований термін окупності. 

https://goo.gl/J8e3gs
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Розглянемо два варіанти роботи теплової електростанції (ТЕС) – на природному газі і на 

синтез-газі, що одержується внутрішньоцикловою плазмохімічною газифікацією вугілля. 

На рис. 1 представлено основні річні витрати електростанції з внутрішньоцикловою 

газифікацією вугілля, що містять у себе витрати на придбання палива, оплату праці, єдиний 

соціальний внесок та інші поточні витрати (становлять біля 200 % від фонду заробітної 

плати), включаючи витрати на ремонтні роботи. 

 

  

 
 

 

Рис. 1. Основні річні витрати електростанції (дол. США): 

1 – річна вартість палива; 2 - річні витрати на оплату праці; 3 – єдиний соціальний 

внесок; 4 – інші поточні витрати 

Початкові капітальні вкладення становлять  2 265 720 і 3 222 033 дол. США, а 

величини грошових потоків – 593 944 і 492 239 дол. США відповідно [2]. 

Для оцінювання перспективності інвестиційного проекту розглянутої електростанції 

щодо майбутньої дохідності визначальним параметром є 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. Розрахунок індексу прибутковості виконується за наступною формулою [31]: 
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Для ТЕС, що працює на природному газі, і з внутрішньоцикловою плазмохімічною 

газифікацією розраховані індекси прибутковості склали 1,46 і 1,31 відповідно. 

Відмітимо, що ці результати отримано без врахування основних ризиків, 

обумовлених невизначеністю цін на енергоносії (вугілля і природний газ), вартості 

електроенергії, що відпускається різним споживачам, витрат на оплату праці, зміни ставки 

дисконтування тощо. На другому етапі проведено оцінку успішності проекту зі створення 

енергокомплексу з плазмохімічної переробки вугілля в умовах невизначеності та ризиків 

В даному дослідженні в якості процедури прийняття управлінських рішень та 

організаційного управління використовується методологія імітаційного моделювання за 

методом Монте-Карло.  

Вихідні показники системи перераховуються при кожному новому імітаційному 

експерименті, в рамках якого значення випадкових величин вибираються на основі генерації 

псевдовипадкових чисел, підпорядкованих заданими законами розподілу ймовірностей. 

Результати імітаційних експериментів об'єднуються у вибірку і аналізуються за допомогою 
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статистичних методів з метою отримання розподілу ймовірностей вихідного показника та 

розрахунку основних показників (вимірювачів) ризику стратегії. 

На рис. 2 представлені гістограми розподілу очікуваного індексу прибутковості в 

залежності від типу ТЕС: традиційної на природному газі та перспективної з використанням 

ПХЕ за п’ятнадцять років експлуатації. Видно, що для традиційної ТЕС на природному газі 

індекс прибутковості PI > 1 досягається з більшою ймовірністю, ніж для ТЕС з 

плазмохімічною газифікацією.  

 

 

 
 

Рис. 2. Розрахункові значення індексу прибутковості в залежності від типу ТЕС 

 

Таким чином урахування ризиків, обумовлених невизначеністю цін на енергоносії, а 

також вартості відпускної електроенергії, призводить до зменшення індексу прибутковості 

для ТЕС, працюючих на природному газі та з плазмохімічною газифікацією, відповідно на 

2,7 та 8,9 % за 15 років експлуатації енергокомплексів. 

Висновки. З використанням імітаційного моделювання за методом  Монте-Карло 

доведена успішність міжнародного проекту зі створення енергетичного комплексу з 

плазмохімічної переробки вугілля в синтез-газ і вироблення електроенергії в паро-

газотурбінному циклі в умовах невизначеності та ризиків. Найбільш ймовірне середнє 

значення індексу прибутковості для енергетичного комплексу з плазмохімічною 

газифікацією становить 1,193. 
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УДК364.23 

ТИМЧАСОВА ВТРАТА ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЯК ОДИН З ВИДІВ  

СОЦІАЛЬНОГО РИЗИКУ 

Автори: Веретюк В.В., Яновська Г.А. 

Миколаївський національний аграрний університет  

Одним з найголовніших напрямів діяльності нашої держави у сучасному вимірі є 

вирішення питань соціального забезпечення громадян, а суб’єктів господарювання – 

соціального забезпечення працівників.  

Тому соціальний захист відіграє значну роль у житті громадян України, а насамперед 

тих, хто через будь-які незалежні від них ризикові обставини втратили можливість 

самостійно забезпечувати себе.  

Водночас, сучасні умови господарювання підприємств і сучасний етап розвитку 

держави характеризуються нестабільністю і нестійкістю в соціально-економічному 

становищі працівників. Характерними рисами є постійне зростання соціальних ризиків, що 

вимагає належного забезпечення соціального захисту найманих працівників. Тому напрям 

нашого дослідження є актуальним. 

Соціальним ризиком, як правило, називають певні випадкові події, наслідки яких 

можуть бути перешкодами у соціальному забезпеченні громадян у контексті нормального 

відтворення робочої сили[1].  

Іншими словами – ймовірні події, які породжуються об’єктивними соціально-

значимими причинами і призводять до втрати заробітку особи, зниження доходів нижче 

прожиткового мінімуму, необхідності в медичній допомозі та інших соціальних послугах.  

До основних соціальних ризиків відносять тимчасову або постійну втрату 

працездатності, безробіття, втрату годувальника, зниження рівня доходів у зв’язку із 

народженням дитини, відсутність доходу на рівні прожиткового мінімуму з інших причин та 

інші. На перше місце більшість економістів-дослідників висувають тимчасову втрату 

працездатності, який впливає як на працівника, так і на підприємство.  

Зокрема, вплив на працівника виражається у зниженні рівня доходів і виникнення 

додаткових витрат на лікування, на підприємство – у пошуку шляхів і виникнення витрат на 

заміщення працівника[2]. Тому захист населення від соціальних ризиків повинен мати 

першочергове значення. 

Соціальний ризик, зокрема і тимчасова втрата працездатності, має певні характерні 

риси, а саме: об’єктивний характер, наступає незалежно від волі особи; завжди впливає на 

матеріальний, життєвий рівень особи; має нормативно-правове обґрунтування; є підставою 

для призначення того чи іншого виду соціального забезпечення, тобто є обов’язковою 

частиною юридичного складу, який спричиняє виникнення, зміну або припинення 

соціально-забезпечувальних правовідносин. 

Підприємства реалізують соціальний захист працівників через свою соціальну 

політику. Важливим напрямом соціального захисту працівників є соціальна відповідальність 

бізнесу.  
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УДК 316.42 

СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ТА ЙОГО ОБЛІКОВО-УПРАВЛІНСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ 

Автори: Височанська А.В., Трум О.Ю. 

Національна академія статистики, обліку та аудиту 

Миколаївський національний аграрний університет 

Соціальний капітал сьогодні розглядають як одну із ключових фундаментальних 

причин соціально-економічного розвитку. Актуальним виявляється дослідження 

характеристики та структури соціального капіталу як важливого фактору впливу на 

результат фінансової діяльності підприємства. Постає об’єктивна необхідність дослідження 

соціального капіталу та шляхів оприлюднення інформації щодо людських взаємовідносин. 

Важливим є визначення ролі соціального капіталу в звітності підприємства в рамках 

інформування суспільства та надання об’єктивних та достовірних даних. 

Багато авторитетних організацій, які розробляють стандарти для бізнесу, наприклад 

такі, як Міжнародна рада з інтегрованої звітності (IIRC), Всесвітня рада підприємців зі 

сталого розвитку (WBCSD) рекомендують підприємствам при підготовці комплексних звітів 

робити оцінку того, як соціальні аспекти діяльності компанії впливають на її цінність. 

Звичайною стає практика, коли компанії, які бажають підвищити привабливість в 

очах акціонерів і стейкхолдерів, вдаються до вимірювання величини соціального капіталу. 

Слід зазначити, що ні в цілому соціальний капітал, ні більшість його компонентів в даний 

час не мають загальновизнаних, універсальних формулювань. Такий стан є наслідком 

сильних специфічних відмінностей соціального капіталу від інших форм капіталу. 

Наприклад, на противагу фізичному капіталу соціальний, що втілює відносини між людьми, 

нематеріальний, невловимий і, як правило, не має чіткої правової основи. 

Відповідно до нормативних документів, що регламентують бухгалтерський облік, 

капітал суб’єкта підприємництва прийнято поділяти на зареєстрований, додатковий, 

резервний та нерозподілений прибуток.  

Для обліку подібних об'єктів призначені самостійні синтетичні рахунки в Плані 

рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій 

підприємств і організацій. Для відображення вищезазначених об'єктів в бухгалтерській 

звітності призначений цілий розділ 4 «Власний капітал» в складі бухгалтерського балансу.  

Обидва вищеозначених документа є методичними актами з бухгалтерського обліку, 

оформленими у вигляді наказів Міністерства фінансів. Як неважко помітити, згадки про 

соціальний капітал в розглянутих актах відсутні. Але це не означає його відсутність в 

реальному житті. Основною відмінністю бухгалтерського обліку від інших економічних 

наук є те, що всі об'єкти, які мають враховуватися, відображаються в регістрах в грошовому 

вираженні. Аналогічним чином відображаються вони і в бухгалтерській звітності. 

Визначення облікової вартості об'єкта є однією з найважливіших функцій обліку. Проблема 

соціального капіталу, з точки зору бухгалтерського обліку, в тому, що на відміну від 

матеріального капіталу, відсутні методики його оцінки, що, в свою чергу, породжує 

труднощі обліку. 

Розкриваючи в звітності інформацію про наявність ділової репутації суб’єкта 

господарювання, не завжди можливо виділення з неї соціального капіталу. Виходячи з 

цього, можна стверджувати, що соціальний капітал потрапляє в бухгалтерську звітність, але 

достовірно індивідуалізувати його не представляється можливим. 

Тим часом, подібна інформація, підготовлена відповідним фахівцем, може мати своє 

місце в управлінській звітності. Аналізуючи дані бухгалтерської фінансової звітності, 

фахівець може готувати для керівництва аналітичні коментарі.  
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Беручи до уваги відсутність нормативного регулювання управлінського обліку, 

подібний підхід має право на існування. В даний час управлінський облік починає 

виконувати завдання свого існування. А саме, надавати оперативну і корисну інформацію, 

що служить цілям поліпшення управління суб’єктом господарювання.  

Спеціаліст з управлінського обліку, ґрунтуючись на своєму досвіді і професійному 

судженні, зможе виділити з усього масиву позитивної ділової репутації саме те, що, на його 

думку, стосується соціального капіталу. Екстраполювавши дані бухгалтерської звітності, 

можливо отримати вартість соціального капіталу суб’єкта господарювання. Дані висновки 

можуть бути доведені до керівництва суб’єкта господарювання шляхом подання 

внутрішньої управлінської звітності. Беручи до уваги конфіденційність подібних 

документів, перевірка правильності розрахунків не буде здійснена ніколи. Але зроблені 

керівництвом висновки можуть безпосередньо сприяти успіху фірми. 

Крім позитивної ділової репутації, соціальний капітал може мати прояв у нових, ще 

мало досліджених явищах економічного життя. Одним з властивостей соціального капіталу, 

як вже стверджувалося вище, є його залежність від окремих індивідуумів, що входять до 

складу трудового колективу. Однак, навіть втративши трудові відносини з суб’єктом 

господарювання, співробітник здатний брати участь у функціях соціального капіталу. Це має 

місце в ситуаціях, коли колишній співробітник зберігає свій вплив в організації, але вже не 

безпосередньо, а опосередковано.  

Саме тому, співробітників, що володіють найважливішим людським капіталом, 

намагаються зберегти для вирішення найбільш складних проблем. 

Висновки. Розглядаючи соціальний капітал в системі бухгалтерського обліку, слід 

зосередити увагу на так званій теорії соціального капіталу організацій, яка намагається 

поянити, як соціальні структури та їх взаємодія пов’язані з результатами діяльності певного 

господарюючого суб’єкта. Вона аналізує, яким чином зв’язки соціальних структур та 

суб’єктів можуть впливати на досягнення основних цілей підприємства. 
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Миколаївський національний аграрний університет 

Питання соціальної діяльності підприємств є об'єктом дослідження різних наукових 

напрямів, зокрема економічної науки, соціології, політології, юридичної науки тощо.   

Дослідники-економісти найчастіше виділяють низку завдань соціальної діяльності, що 

вирішуються підприємством в процесі його діяльності, наприклад, забезпечення житлових, 

соціальних, культурно-оздоровчих потреб працівників підприємства тощо.  

На нашу думку, такий підхід до змісту соціальної діяльності підприємства є 

необґрунтовано  звуженим, оскільки не враховує соціального партнерства та благодійної 

діяльності. Ми підтримуємо погляди тих науковців, які виділяють декілька напрямів 

соціальної діяльності підприємств, зокрема сплату податків, дотримання законодавчих 

http://nbuv.gov/
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вимог, соціальний захист працівників підприємств, участь у соціальних програмах 

місцевості та  благодійність. До того ж мають місце різні погляди щодо характеристики 

змісту і поняття соціальної діяльності підприємств.  

Так, наголошують на соціальну політику підприємства, на соціальну корпоративну 

політику, на соціальне забезпечення на підприємстві, на корпоративну соціальну 

відповідальність, на соціальне партнерство тощо. Отже, соціальна діяльність підприємства 

може розглядатися як один з напрямів діяльності, як приклад локальної соціальної політики, 

як частина системи соціального забезпечення, як напрям соціальної відповідальності бізнесу 

і як важливий елемент соціального партнерства. 

З юридичного боку соціальна діяльність є системою регульованих правом суспільних 

відносин. Зокрема, підприємство  залежно від того, суб'єктом яких правовідносин воно є, 

виступає у декількох аспектах. Перш за все, це майновий комплекс, що використовується 

для здійснення підприємницької діяльності.  

Отже, підприємство виступає як об'єкт цивільних прав і як суб'єкт підприємницької 

діяльності (наприклад, господарські товариства). За чинним законодавством 

підприємницькою є самостійна, здійснювана на свій ризик діяльність, що спрямована на 

систематичне отримання прибутку від користування майном, продажу товарів, виконання 

робіт або надання послуг особами, які зареєстровано у встановленому законом порядку.  

Крім підприємницької діяльності, підприємства не можуть не здійснювати соціальної 

діяльність, наприклад, управління трудовими ресурсами, вдосконалення організації та 

оплати праці, охорона праці і здоров'я членів трудового колективу, будівництво житлових 

будинків, дитячих установ та інших об'єктів соціального призначення. Зрозуміло, що 

соціальна діяльність підприємств не вбудовується у межі їх основної діяльності 

(підприємництва).  

Як юридичні особи підприємства є суб'єктами різних правовідносин: 

адміністративних, цивільних, фінансових, податкових тощо. Наприклад, у податкових 

правовідносинах вони є платниками податків та (або) платниками зборів. Іншими сторонами 

у цих відносинах виступають також податкові органи, митні органи, фінансові органи, 

органи внутрішніх справ, їх посадові особи тощо. 

Підсумовуючи вищезазначене, можна надати таке визначення поняття соціальної 

діяльності підприємства. Так, це юридична діяльність підприємств зі сплати податків і 

зборів, надання працівникам і членам їх родин окремих соціальних виплат, пільг і послуг 

відповідно до державних нормативно-правових актів на підставі колективних договорів і 

локальних правових актів, у межах соціального партнерства, а також  благодійності. 

 

УДК 657 

ЕФЕКТИВНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ: ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Автори: Гавриленко Н.В., Качуровська А. Р. 

 Первомайська філія НУК імені адмірала Макарова  

В умовах ринкової економіки перед керівниками підприємств стоїть проблема 

забезпечення сталого розвитку ввірених їм господарюючих суб'єктів, яка в основному 

залежить від наявності ефективної системи управління з чітко заданими параметрами 

витрат, доходів і фінансових результатів. Особливе значення в даному процесі займає 

бюджетування, призначене для визначення таких параметрів і контролю за ними, які 

дозволять формувати інформацію: внутрішньофірмового планування і бюджетування; для 

підрозділів (бізнес-одиниць) підприємств по реалізації стратегії розвитку за допомогою 

визначення необхідних параметрів по досягненню даної стратегії. При бюджетному підході 

до системи управління підприємством в цілях забезпечення ефективності реалізації 
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намічених цілей необхідний зворотній зв'язок за допомогою контролю за виконанням 

бюджетних показників і аналізу ефективності реалізації стратегії. Таким чином, для 

підтримки бюджетного процесу необхідно його контрольно-аналітичне супроводження. 

Впровадження в практику діяльності підприємств технологій бюджетного процесу, 

його обліково-аналітичного супроводу дозволить реалізувати головне завдання, яке полягає 

в досягненні стратегічних цілей за рахунок підвищення ефективності використання ресурсів, 

а також утримання та  зміцнення своїх позицій на ринку під впливом негативних впливів. 

Побудова ефективної системи бюджетування, її обліково-аналітичне забезпечення 

можливе при наявності комплексної інформації, що формується в рамках управлінського 

обліку. Необхідність і важливість вирішення задач обліково-аналітичного супроводу 

системи бюджетування підприємства визначили актуальність теми дослідження, її мету та 

постановку завдань. 

Серед зарубіжних дослідників, які висвітлюють бюджетування, управлінський облік 

та економічний аналіз, відомі праці Л. Бернстайна, Дж. Ван Хорна, К. Друрі, Б. Райна, Ж. 

Рішара, А.А. Томпсона, Ч.Т. Хорнгрена, Дж. Фостера, Дж. Еткінсон і ін. 

Однак, вивчення економічної літератури показало необхідність більш поглибленого 

дослідження питань обліково-аналітичного забезпечення системи бюджетування 

підприємств. Це пов'язано з тим, що в наукових і практичних роботах недостатньо 

висвітлені методичні проблеми організації бюджетного процесу на підприємстві в частині 

розробки правил, регламенту, документів і процедур організації системи бюджетування, що 

сприятимуть впровадженню в діяльність господарюючого суб'єкта управлінського обліку, 

систематизують інформацію для реалізації обліково-аналітичного забезпечення системи 

бюджетування. 

Особливе місце в організації бюджетування займає етап, пов'язаний з виділенням 

центрів відповідальності, що забезпечують своєчасний контроль за фактичними витратами 

відповідної їм зони. Для підвищення ефективності прийнятих управлінських рішень 

рекомендується закріпити порядок здійснення процесу бюджетування в внутрішньому 

методичному документі «Регламент бюджетування», який встановлює: загальні вимоги до 

складання генерального бюджету підприємства; загальні вимоги до складання бюджетів 

бізнес-одиниць підприємства; основні економічні директивні показники, які 

використовуються при формуванні бюджетів; основні принципи формування показників 

дохідної і видаткової частин бюджетів; методики розрахунку економічних показників 

діяльності підприємства для цілей внутрішньої звітності. 

Рекомендованим регламентом встановлюються такі загальні вимоги до складання 

всіх бюджетів: 

- формування за рівнями бюджетів; 

- введення стандартних форм для бюджетів кожного рівня; 

- всі параметри, закладені в бюджет, повинні мати характеристику і порядок 

розрахунку; 

- всі бюджети складаються в тис. грн.; 

-генеральний бюджет включає в себе бюджети: операційний, інвестиційний, 

інноваційний, фінансовий. 

В регламенті бюджетування рекомендується вказувати структуру генерального 

бюджету господарюючого суб'єкта. Так, рекомендована структура генерального бюджету 

підприємства повинна включати (з контрольними показниками для кожного рівня 

управління): бюджет центру продажів, бюджет центру прямих витрат, бюджет центру 

маржинального доходу, бюджет центру інвестицій, бюджет центру інновацій, бюджет 
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центру непрямих витрат, бюджет центру прибутків, бюджет центру податкових платежів, 

бюджети по бізнес-одиницям, генеральний бюджет. 

Крім того, «Регламент бюджетування» включає програму контролю за виконанням 

бюджетів: підстава для проведення перевірки, мета, предмет, питання, термін проведення, 

склад відповідальних виконавців, термін надання звіту та інших документів за результатами 

перевірки. Також розроблено Положення про контроль за виконанням бюджетів 

підприємства, що складається із загальних відомостей, обов'язків щодо контролю за 

виконанням бюджетів, процедури і принципи контролю. 

При організації обліку за центрами відповідальності слід приділяти увагу виконанню 

зобов'язань, передбачених в бюджетах. При порушенні основних бюджетних показників, які 

привели до економічних втрат необхідно передбачити відповідальність керівників 

конкретних центрів відповідальності. Тому уточнюється порядок визначення розміру 

відшкодування втрат, їх документального оформлення і відображення в обліку. 

Перелік використаних джерел: 

1 Бень Т.Г. Бюджетування як інструмент удосконалення системи фінансового 

менеджменту підприємств / Т.Г. Бень, С.Б. Довбня // Фінанси України. – 2000 – № 7 – С. 48–

55. 

2. Колосюк В. Організація бюджетного процесу на інтегрованих підприємствах 

холдингу / В. Колосюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://skhid.com.ua/article/view/23071. 

3. Хруцкий В.Е. Внутрифирменное бюджетирование: Настольная книга по 

постановке финансвого планирования / В.Е. Хруцкий, В.В. Гамюнов. – М. : Финансы и 

статистика, 2005 – 464 с. 

 

УДК 657 

КАЛЬКУЛЮВАННЯ «СТАНДАРТ-КОСТ» І НОРМАТИВНИЙ ОБЛІК: 

ОСНОВНІ АКЦЕНТИ 

Автори: Гавриленко Н.В., Перепелиця А.Р. 

Первомайська філія НУК імені адмірала Макарова  

Ефективність роботи підприємства багато в чому залежить від наявності інформації 

про формування собівартості: витрати на виробництво продукції є базою для встановлення 

продажної ціни; інформація про собівартість є основою прогнозування і управління 

виробництвом. 

Досвід зарубіжних підприємств свідчить про те, що практика господарювання 

будується на повсякденній роботі з витратами, спрямованої на їх зниження, що забезпечує 

стабільність позицій на ринку. Особливість підходу зарубіжних дослідників до проблеми 

управління витратами полягає в розгляді її в рамках стійко функціонуючої економіки зі 

сформованими ринковими інститутами, традиціями, що не дає можливості автоматичного 

перенесення західного досвіду на вітчизняні підприємства, оскільки розрив у розвитку 

ринкових інститутів досить великий. 

Увага українських вчених зосереджується, як правило, на окремих елементах системи 

з помітним акцентом у бік власне обліку та його інформаційної реалізації. 

Сутність витрат, методи їх планування, обліку і аналізу, що є частиною системи 

управління, знайшли своє відображення в працях радянських економістів А. Ф. Аксененко, 

С. Б. Барнгольц, В. А. Бунімович, В. І. Ганштака, А. Ш. Маргуліса, В. І. Петрової, І. І. 

Поклада, А. М. Фабрічнова і ін. Найбільш сучасний підхід до проблеми викладено в роботах 

С. Ніколаєвої, В. Кондратьєва, А. Бочкарьова, С. Колесникова, В. Ткача, Т. Коропової, які 

розглядають управління витратами, як ядро системи управління організацією. 

http://skhid.com.ua/article/view/23071
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Управлінський облік як елемент бухгалтерського обліку детально розглянуто М. А. 

Вахрушиною. Докладний порівняльний аналіз систем обліку повної і обмеженої собівартості 

подано в монографіях Н. Г. Чумаченко та С. С. Сатубалдіна. 

При формуванні нової системи управління витратами продукції ми вважаємо 

можливим використовувати такі елементи методики «Стандарт-кост»: встановлення 

нормативу на рівні одиниці продукції з урахуванням ретельного вивчення необхідних 

матеріалів, технології виробництва, робочого і машинного часу, залежності змінних витрат 

від обсягу виробництва, застосування аналізу відхилень у використанні сировини і 

матеріалів, аналізу структури непрямих витрат і їх нормування. 

В даний час вітчизняні підприємства проявляють особливий інтерес до 

управлінського обліку, а отже - і його основі - «Директ-костингу». На нашу думку, дана 

методика обліку витрат може бути впроваджена в систему вітчизняного калькулювання 

витрат з урахуванням її особливостей. Сприятливі умови для цього створює чинний План 

рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності. У практиці 

вітчизняного управлінського обліку обліку в даний час існують два способи 

списання непрямих (періодичних) витрат: облік витрат по повній і виробничій 

собівартості. Перший полягає у віднесенні їх безпосередньо на собівартість продукції, 

другий - вони відшкодовуються з прибутку. Другий спосіб більш вигідний, оскільки непрямі 

витрати не включаються у вартість нереалізованої продукції, тим самим зменшуючи 

оподатковувану базу податку на майно.  

        При оподаткуванні прибутку різниці в способі списання непрямих витрат немає: 

вони розподіляються між реалізованою і нереалізованою продукцією, результат відбивається 

в довідці з розрахунку податку. 

Всі запаси сировини, матеріалів, готової продукції, обсяг незавершеного виробництва 

слід враховувати за нормативними затратами, а потім, шляхом множення на ціну, 

отримувати плановий обсяг. Такий прийом істотно спрощує процес обчислення собівартості 

продукції. За системою «Стандарт-кост» складається гнучкий кошторис витрат, що дозволяє 

адаптувати плановий кошторис до реального обсягу виробництва продукції. 

Усі виявлені відхилення від норм (стандартів) списувати слід не на собівартість, а на 

рахунок прибутків і збитків із зазначенням, в якому підрозділі, з якої причини і за чиєю 

виною допущені ці відхилення. Такий підхід відобразить вплив якості господарювання в 

виробничих цехах на кінцевий результат роботи всього підприємства. 

Виразним стає внесок кожного підрозділу в досягнення рентабельної та 

високоефективної роботи. Аналіз калькуляцій продукції на ПАТ «Первомайський МКК», 

проведений за вітчизняною методикою, показав, що резервами зниження її собівартості є: 

1. Підвищення технічного рівня виробництва. 

2. Розподіл витрат по точках їх виникнення та призначення керівника, 

відповідального за облік витрат. 

3. Зміна методики аналізу витрат сировини і матеріалів. Інвентарний метод, 

застосовуваний на підприємстві для обліку виявлення відхилень фактичних витрат від 

нормативних, не дозволяє детально з'ясувати їх причини, визначити місце виникнення 

відхилень і винуватців, оперативно контролювати процес відпуску сировини і матеріалів в 

виробництво. 

4. Зниження рівня умовно-постійних витрат. Облік даного виду витрат на даному 

підприємстві ведеться безсистемно і вимагає обов'язкового коригування. Метод обчислення і 

аналіз собівартості продукції, проведений за результатами роботи досліджуваного 

підприємства, дозволяє стверджувати, що застосовується там система обчислення витрат 

консервативна і абсолютно непридатна для цілей поточного аналізу і контролю. 
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При існуючій організаційній структурі управління підприємством витрати 

враховуються без віднесення їх до конкретної точки виникнення, тому відповідальність за 

перевитрату покласти на безпосередніх виконавців неможливо. 

Перелік використаних джерел: 

1. Хорнгрен Ч.Т., Управленческий учтет / Хорнгрен Ч.Т. Фостер Дж., Датар Ш.; пер. с 

англ. - СПб, 2014.-1005с. 

2. Друри К. Управленческий и производственный учёт: Учебник: Пер.с англ. / К. 

Друри. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 1071 с. 

3. Апчерч А. Управленческий учёт: принципы и практика / А. Апчерч; пер. с англ. – 

М.: Финансы и статистика, 2012. – 952 с. 

 

УДК: 651.21:5   

ОПЛАТА ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ: 

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

Автор: Галєєва А.О. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Державна служба є основою функціонування кожної країни світу. Так, на сьогодні, в 

умовах адаптації економічного середовища України до європейських і глобалізаційних 

процесів виникає необхідність у стимулюванні нарощення професійної підготовки 

працівників, першочерговим рішенням якої є переорієнтації матеріального заохочення за 

виконану роботу. Так, проведення оцінки сучасного стану оплати праці державних 

службовців і виявлення на її основі перспектив удосконалення є актуальним дослідженням. 

Тема дослідження знайшла своє відображення у працях таких вчених, як: Дорогань-

Писаренко Л. О. [1], Кліжевська О. О. [3], Морознюк Н. С. [4], Олійник В. Д. [5]. У своїх 

публікаціях науковці заклали вагоме теоретико-методичне підґрунтя для дослідження 

оплати праці державних службовців. Глобальна масштабність цієї проблеми для країни дає 

можливість знаходити попередньо недосліджені аспекти і продовжувати наукові пошуки.  

Оплата праці, будучи важливим елементом суспільного відтворення і розвитку 

системи ринкових взаємовідносин, є складним багатоаспектним економічним явищем, 

основна мета якого полягає у відображенні взаємодії численних економічних процесів [1, 

С.127]. Вона є вагомої складовою адаптації вітчизняної державної служби до світових 

тенденцій через підвищення рівня професійного розвитку персоналу, оскільки виконує низку 

конкретних функцій. Серед них можна виокремити: мотивацію працівників до виконання 

посадових обов’язків із максимізацією їх професійної підготовки; забезпечення рівності 

внутрішньої і зовнішньої політики; взаємоузгодження між плинністю кадрів і добором 

кваліфікованих спеціалістів; утримання останніх на своїх посадових місцях; відповідність 

вимогам чинного законодавства тощо. 

Виплати держслужбовцям за виконану роботу з метою стимулювання працездатності 

у вітчизняній практиці розмежовується за окремими складовими відповідно до статті 50 

Закону України «Про державну службу» № 889-VІІІ від 10.12.15 р. (рис. 1). 

Так, за даними рис.1 можна говорити про те, що вітчизняна модель організації оплати 

праці держслужбовців націлена на европейську модель, але відміну від неї своїм низьким 

рівнем матеріальної забезпеченості за стабільних державних гарантій. Щодо першості у 

світі, то вирішальне місце займає американська модель організації державна служби, яка 

представляє собою рівноправний вид діяльності на ринку праці. Так, у разі прийняття на 

роботу громадянина враховують, перш за все, його ділові і професійні якості. При цьому 

державний службовець здійснює свою діяльність за контрактом з відсутністю особливих 

привілеїв і соціальних переваг, які зумовлені належністю до відповідної категорії державних 
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службовців і вислугою років. Вітизняна модель має, крім організаційних відмінності, і 

різницю стосовно рівня оплати праці і питомої ваги посадового окладу у структурі 

заробітної плати державного службовця. Так, на Україні посадовий оклад становить більше 

50% величини оплати праці на противагу, наприклад, Великобританії, де його величина не 

перевищує третини загального розміру оплати праці. У Франції такий показник менш ніж 

20% [2]. У зв’язку з цим, опираючись на досвід передових країн, рекомендуємо реформувати 

структуру виплат на оплату праці державних службовців у напрямку збільшення величини 

преміювання і заохочувальних витрат. 

 
Рисунок 1 – Склад заробітної плати державного службовця 

Джерело: розроблено автором з використанням матеріалів [3] 

Таким чином, у процесі дослідження з’ясовано, що система оплати праці державних 

службовців в Україні потребує удосконалення. В першу чергу, дане явище стосується 

переходу на повноцінну європейську модель її організації на державній службі. Дана модель 

повинна сприяти стимулюванню професійної дисципліни державних службовців за рахунок 

забезпечення взаємозалежності умов праці з розміром заробітної плати, перспектив 

кар’єрного зростання з розміром щорічних премій, високого соціального рівня з розмірами 

грошових допомог, а також забезпечити планування у напрямку отримання конкретного 

результату. 
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Автор: Глущенко А.В.  

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Анотація: Розглянуто особливості здійснення економічного аналізу основних засобів, 

а саме: визначено основні завдання, складові аналізу та джерела інформації.  

Ключові слова: основні засоби, завдання аналізу, методика аналізу 

Одним із найважливіших факторів, що визначають ефективність будь-якого 

виробництва, є основні засоби. Правильна організація їх обліку впливає на процес 

відтворення, поповнення, оновлення  та забезпеченість підприємства сучасними засобами 

праці. Саме тому аналіз основних засобів є важливим аспектом діяльності підприємства, 

метою якого є визначення забезпеченості основними засобами за умови найбільш 

інтенсивного їх використання та пошуку резервів підвищення фондовіддачі. 

Можна виділити такі основні завдання аналізу основних засобів: 

1.Аналіз обсягу, структури та динаміки основних засобів, їх відповідності вимогам 

технічного прогресу та оптимальним параметрам виробництва; 

2.Вивчення технічного стану основних засобів, темпів, форм і способів їх оновлення; 

3.Виявлення резервів підвищення ефективності використання основних засобів; 

4.Визначення рівня використання основних засобів і факторів, що на нього 

впливають; 

5.Встановлення належної комплектності наявного парку обладнання, аналіз його 

використання, інтенсивного та екстенсивного завантаження. 

В процесі аналізу основних засобів чинники їх використання треба диференціювати 

на інтенсивні і екстенсивні. Аналіз повинен включати наступні розділи: 

- аналіз складу, руху і стану основних засобів; 

- аналіз узагальнюючих показників використання основних засобів; 

- аналіз показників використання окремих груп (видів) основних засобів; 

- аналіз організації і проведення ремонту основних засобів [1]. 

Аналіз використання основних засобів треба починати з вивчення їх складу, руху і 

стану: 

- вивчається склад і динаміка всіх основних засобів; 

- вивчається структура і динаміка промислово-виробничих основних засобів; 

- вивчається надходження і вибуття основних засобів; 

- вивчається технічний стан основних засобів; 

- вивчається забезпечення підприємства основними засобами [2]. 

При аналізі складу і динаміки всіх основних засобів визначається їх зміна за звітний 

рік і темпи зростання до початку минулого року. 

Джерела інформації для проведення аналізу основних засобів: 

- первинні документи; 

- дані рахунків бухгалтерського обліку 10 «Основні засоби», 131 «Знос основних 

засобів», 15 «Капітальні інвестиції» та інші;  

- облікові регістри (Журнал 4, відомість 4.1); 
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- фінансова звітність (форма № 1 «Баланс», форма № 2 «Звіт про фінансові 

результати», форма №3 «Звіт про рух грошових коштів», форма № 4 «Звіт про власний 

капітал», форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»); 

- статистична звітність (форма №1-підприємство «Звіт про основні показники 

діяльності підприємства», форма №1-П (термінова) «Терміновий звіт про виробництво 

промислової продукції (робіт, послуг)», форма №11-ОЗ «Звіт про наявність та рух основних 

засобів, амортизацію (знос)», форма №2-кб (потужності) «Звіт про введення в дію основних 

фондів, будівель, споруд та потужностей»); 

- інші джерела (дані проведення інвентаризації, інвентарні картки, договір лізингу, 

план технічного розвитку, паспорт будівлі, патенти і ліцензійні договори, дані попередніх 

аудиторських перевірок, дані попередніх аналітичних досліджень тощо). 

Перераховані джерела інформації використовуються для проведення 

ретроспективного аналізу. Оперативний аналіз проводиться за даними первинного 

бухгалтерського обліку (за інформацією на рах. 10 «Основні засоби»). Прогнозний аналіз 

ефективності використання основних засобів застосовується при оцінці відповідних 

альтернативних управлінських рішень. 

Методика аналізу ефективності використання основних засобів повинна враховувати 

ряд принципових положень: 

- функціональна корисність основних засобів зберігається протягом декількох років, 

тому витрати з їх придбання і експлуатації розподілені в часі; 

- момент фізичної зміни (оновлення) основних засобів не співпадає з моментом їх 

вартісного заміщення, у результаті чого можуть виникнути втрати і збитки, що зменшують 

фінансові результати діяльності підприємства; 

- ефективності використання основних засобів оцінюється по-різному залежно від їх 

виду, належності (власні, орендовані), характеру участі у виробничому процесі, а також 

призначення [3]. 

Надходження основних засобів аналізується шляхом порівняння їх фактичного 

надходження з плановими показниками як по загальній величині, так і в розрізі окремих 

груп засобів. 

Узагальнюючу оцінку руху основних засобів дають коефіцієнти оновлення, вибуття, 

приросту, які характеризують технічний стан основних засобів. 

Для більш повної характеристики технічного стану основних засобів аналізують їх 

віковій склад. Такий аналіз дозволяє судити про працездатність основних засобів і 

необхідність їх заміни. 

Вивчення забезпеченості підприємства основними засобами здійснюється шляхом 

порівняння основних засобів з їх плановою необхідністю як в цілому по основним засобам, 

так по активній їх частині. 

Для характеристики забезпечення підприємства основними засобами слід 

використовувати такі загальні показники, як фондоозброєність і технічна озброєність. 

Найбільш узагальнюючими показниками, які характеризують використання основних 

промислово-виробничих засобів підприємства, є показники фондовіддачі, фондомісткості та 

фондорентабельності [4]. 

Вивчення використання окремих видів основних засобів треба розпочинати з аналізу 

використання наявних і встановлених основних засобів. Після аналізу використання наявних 

і встановлених основних засобів треба вивчити використання діючих (працюючих) основних 

засобів. Рівень використання діючих основних засобів характеризується насамперед 

показниками їх використання за часом і по продуктивності (чи по потужності). 
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Таким чином, основні засоби  багато в чому впливають на виробничо-господарську 

дяльність та фінансовий стан підприємства, а також формують матеріально-технічну базу 

підприємства. У зв’язку з цим, зростає роль і значення обліку основних засобів як 

найважливішої функції управління підприємством.  
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Найбільш важливою проблемою сучасної економіки України є подолання спаду 

виробництва, відновлення нормального відтворювального процесу в усіх його ланках. 

Сучасні динамічно змінюванні ринкові умови вимагають від керівників пошуку шляхів, які 

ведуть до стабільного стійкого положення їх підприємств.  Забезпечення успішної роботи 

підприємства може бути досягнуто через здійснення комплексу заходів щодо покращення 

фінансово-економічних результатів його діяльності за рахунок розширення іноземних ринків 

збуту. У зв'язку з цим представляється особливо актуальним питання діагностики, 

прогнозування та оцінки впливу зовнішньоекономічної діяльності на рівень і динаміку 

рентабельності виробництва. 

Практика здійснення зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах 

відтворюється через зовнішньоекономічні зв'язки суб'єктів господарювання, які, в свою 

чергу, здійснюються за такими напрямками: зовнішня торгівля; спільне підприємництво на 

території України; міжнародні об'єднання та організації; консорціуми; підрядна співпраця; 

концесії; лізинг; науково-технічна співпраця; торгівля ліцензіями й технологією; 

прибережна та прикордонна торгівля; інші форми міжнародного економічного 

співробітництва (біржі, торговельні будинки, асоціації). [2] 

Головною формою здійснення зовнішньоекономічної діяльності для вітчизняних 

підприємств є експорт. При виході на зовнішній ринок виникає принципіально нова 

ситуація, більш різноманітнішим стає зовнішнє середовище, збільшується число факторів, 

що впливають на прийняття рішень. Це призводить до того, що: - підвищується ступінь 

невизначеності в діяльності підприємства; - зростає ступінь ризику, з'являється додатковий 

ризик його діяльності; - збільшується потреба в інформаційному забезпеченні підприємства; 

- підвищуються вимоги до координації різних напрямків і сфер їх діяльності. 
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Саме за  рахунок виходу підприємства на зовнішній ринок і  збільшення обсягів 

реалізації продукції існуватимуть резерви підвищення прибутку і рентабельності 

виробництва.  

Щоб поліпшити фінансові результати підприємства та сприяти реалізації виявлених 

резервів також необхідно застосувати як в короткостроковому і середньостроковому, так і в 

довгостроковому періоді наступні заходи: - розглянути і усунути причини виникнення 

перевитрат фінансових ресурсів на матеріальні та інші операційні витрати; - впровадити на 

підприємстві системи управлінського обліку витрат в розрізі центрів відповідальності та 

витрат по окремим групам товарної продукції; - здійснити ефективну цінову політику, 

диференційовану по відношенню до окремих категорій покупців; - удосконалити рекламну 

діяльність, підвищувати ефективність окремих рекламних заходів; - здійснювати постійний 

контроль за умовами зберігання і транспортування товарної продукції. 

Окремі з перерахованих заходів потребують не малих інвестеційних вкладень, як 

наприклад, удосконалення рекламної діяльності. Але такі заходи необхідно впроваджувати, 

розраховуючи на те, що ріст доходів перевищить зростання витрат. 
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У дослідження питань формування й ефективного використання трудових ресурсів 

вагомий внесок зробили відомі сучасні вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти: Єрмаков О. 

Ю., Шпикуляк О.Г. та інші. Багато хто із вчених  розглядає тільки окремі проблеми 

формування трудових ресурсів та формування ринку робочої сили, а в умовах ринкових 

відносин виникла необхідність комплексного вивчення використання трудових ресурсів і 

формування ринку робочої сили в аграрній сфері, включаючи інституціональні аспект 

формування трудових ресурсів сільських територій.  

Відсутність належної уваги державних органів до теоретично-наукових та 

практичних форм і методів вирішення досліджуваних питань негативно позначається на 

результатах діяльності аграрних підприємств. Тому дослідження процесів, пов’язаних із 

формуванням трудових ресурсів, які б відповідали вимогам ведення сучасного 

сільськогосподарського виробництва, та розробка пропозицій щодо ефективного 

використання праці є актуальним і необхідним завданням розвитку галузі сільського 

господарства. 

Використання інституціональної теорії в сучасних умовах дає можливість 

удосконалити традиційні методи і механізми формування трудових ресурсів, а послідовність 

їх використання в практичній діяльності є особливо важливою в умовах зростання 

відкритості економіки і слабкості соціальних інститутів, низької ефективності їх 

функціонування і однією з причин того, що Україна значно відстає в економічному і 

соціальному розвитку від інших країн. Кожна держава має свої інституціональні механізми 

функціонування ринку праці, які утворюють широке правове поле (конституція, закони, 

постанови, кодекси), а також засоби масової інформації, різноманітні інфраструктури 

ринку,адміністративну (державну) статистику тощо Дослідження свідчать, що дії 
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інституціонального механізму регулювання ринку праці і зайнятості в сучасних умовах 

економічного розвитку України стримуються недоліками в інституціональній структурі 

ринку праці і зайнятості, недовершеною її сформованістю, суперечливістю ролі держави в 

розвитку економіки та, зокрема, у трудовій сфері, що потребує подальшого вивчення 

інституціонального середовища як системи впливу на прискорення процесів формування 

інститутів трудових ресурсів, удосконалення державних механізмів формування трудових 

ресурсів й зайнятості населення в умовах глобалізаційних викликів. 

Трудові ресурси сільських територій – це багаторівнева категорія, яка є природною 

базою формування трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств відповідно до 

вимог ринкової економіки з відображенням продуктивних та кваліфікаційно-освітніх 

здібностей сільського населення. На розвиток, формування й ефективне використання 

трудових ресурсів впливає низка чинників, яку можна систематизувати таким чином: 

економічні, правові, соціальні, демографічні, екологічні та територіальні. 

Формування трудових ресурсів сільських територій значною мірою залежить від 

чисельності сільського населення. 

В останні роки для України погіршуються якісні параметри макродемографічного 

рівня. Досить сильно знизився потенціал   відтворення населення, посилилося старіння 

людності, особливо в сільській місцевості, що має не лише демографічні, а й економічні 

наслідки. Надзвичайно високе демоекономічне навантаження спостерігається в селах 

України, де кожний працездатний має утримувати більше, ніж одного непрацездатного, що 

погіршує можливості зростання рівня життя сільського населення.  

Підвищення рівня урбанізації відбувається за рахунок міграції жителів із сільської 

місцевості, а також вищого, ніж у селах, природного приросту. Останнє пов'язане з тим, що 

із сіл до міст мігрує населення переважно молодого, зокрема, дітородного віку. Кількість 

сільського населення в Україні продовжує невпинно зменшуватись, як і кількість сіл. Це 

зумовлено складною демографічною ситуацією. Важливу роль у природному відтворенні 

населення та визначенні демографічної бази трудових ресурсів відіграє характер вікової 

структури населення. Аграрне підприємство може ефективно працювати за умови, коли воно 

має необхідний професійний і кваліфікаційний склад працівників, доцільну кадрову 

структуру. Основою трудового потенціалу аграрного сектора є сільське населення 

працездатного віку. В Україні на початку економічних перетворень сільська місцевість 

вважалася трудодефіцитною, здатною забезпечити роботою значну кількість безробітних 

міських жителів. Внаслідок негативного впливу зазначених явищ на соціально-демографічну 

ситуацію села стали більш непривабливими для життя і праці. Загальна демографічна 

ситуація відзначається спадом народжуваності, старінням, депопуляцією і міграцією 

сільських жителів.  

Демографічний чинник є одним із визначальних для забезпечення стабільного й 

безпечного розвитку держави, а проблеми оптимального демографічного розвитку слід 

розглядати як першочергові інтереси держави, як фактор і водночас як результат її 

функціонування. 

Вміння формувати трудові ресурси є не менш важливим ніж ними управляти. 

Формування трудових ресурсів – це процес їхнього безперервного відтворення, 

поновлення їхньої чисельності.  

Внаслідок динамічного скорочення трудових ресурсів у сільськогосподарському 

виробництві, зменшення обсягів інвестицій і капіталовкладень в сільське господарство, 

зростання безробіття на селі процес працевлаштування ускладнюється. Встановлено, що 

рівень використання трудових ресурсів у сільськогосподарських підприємствах  дуже 

низький. З переорієнтацією економіки на ринкові засади розвитку змінилася система 
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управління персоналом. Реструктуризація економіки та реформування аграрного сектору 

супроводжувалися масовим вивільненням працівників із сільськогосподарських 

підприємств. У наслідок ускладнення процесу працевлаштування селяни були вимушені 

переорієнтуватись на низькопродуктивну працю в особистих селянських господарствах. 

Висновки. Слабка вмотивованість сільськогосподарської праці, низький професійний 

рівень, нестача молодих кадрів, здатних креативно вирішувати виробничі, управлінські, 

організаційні та інші проблеми пояснюють невисокий рівень продуктивності праці в галузі. 

Проте слід визнати, що поки сучасна аграрна теорія і практика не досить повно розкривають 

механізм впливу продуктивності праці на ефективність і стійкість виробництва, зокрема 

немає чіткої та науково обґрунтованої концепції. Зважаючи на те, що мета є кінцевим 

результатом, до якого прагне аграрна система в своєму розвитку, відзначимо, що 

правильний вибір цільових установок буде залежати від сучасних тенденцій у структурі 

економіки сільського господарства та її стану. 
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ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 

Автори: Грищенко О.В., Іванченко К.О. 

Первомайська філія НУК імені адмірала Макарова 

У виділено головні завдання та проблеми аналізу готової продукції. Доведено, що 

ефективне управління процесами виробництва  та аналізу готової продукції в сучасних 

умовах можливе за наявності у суб’єктів управління своєчасної, повної, правдивої 

інформації про фактори, що впливають на її собівартість та майбутні доходи від реалізації 

готової продукції. 

Аналіз готової продукції, а також її реалізації є важливою проблемою в діяльності 

сучасних підприємств Україні, тому що завдяки виробництву готової продукції вони 

отримують та максимізують свій прибуток. Вирішення проблем аналізу готової продукції та 

її реалізації в умовах посиленого режиму економії і ресурсозбереження можливе за 

наявності у суб’єктів управління своєчасної, повної, правдивої інформації про фактори, що 

впливають на собівартість, а також майбутні фінансові результати від реалізації готової 

продукції.  Проблемні питання  аналізу готової продукції та її реалізації розглянуто в працях 

науковців, таких як: Ф.Ф. Бутинець, А.М. Герасимович, С.Ф. Голова, В.І. Єфименко, І.В. 

Жиглей, М.В. Кужельний, В.Г.Линник, В.М.Мурашка, В.М.Пархоменко, І.І.Пилипенко, 

В.Я.Савченко, В.В.Сопко. Проте ряд важливих проблем аналізу готвоої продукції та її 

реалізації потребують подальших досліджень. 

Мета дослідження визначити проблеми, пов'язані з аналізом готової продукції та її 

реалізації на підприємствах; надати пропозиції щодо вирішення проблем аналізу готової 

продукції та її реалізації. 

З метою підвищення ефективності виробництва підприємства повинні активно вести 

управлінський облік. Для цього необхідно насамперед визначити номенклатуру витрат для 

планування й обліку конкретного цеху, ділянки; розробити методику підрахунку й оцінки 

залишків незавершеного виробництва, а також порядок визначення результатів 

господарської діяльності.  
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Удосконалення ведення управлінського обліку вимагає аналізу альтернативних 

напрямків облікової політики, обґрунтування оптимальних рішень, що не суперечать 

міжнародним стандартам. Майже кожному підприємству доводиться продавати продукцію з 

відстрочкою платежу та боротися з неплатежами, існує проблема стосовно плати за 

отриману продукцію, виконані роботи та надані послуги. Підприємству необхідно знати, які 

юридичні засоби використовувати для отримання своїх грошей, як правильно організувати 

роботу зі стягнення дебіторської заборгованості [1].  

Аналіз готової продукції включає комплекс робіт, при виконанні яких забезпечується 

своєчасний і якісний облік виробництва, випуску та реалізації готової продукції не тільки в 

цілому за звітній період, але і в короткостроковому періоді, а також контроль за цілістю і 

своєчасним відвантаженням готової продукції покупцям. Головне значення на сучасному 

підприємстві приділяється реалізації готової продукції. Саме готова продукція та її 

реалізація є найважливішими економічними показниками в діяльності підприємства. В обсяг 

реалізації включається відвантажена та випущена продукція незалежно від того, зарахований 

платіж на розрахунковий рахунок установи чи ні. [2].  

Ефективність роботи з аналізу реалізації готової продукції значно підвищується 

завдяки використанню автоматизованого обліку готової продукції. Програмне забезпечення 

дає змогу перевірити повноту, правильність заповнення реєстрів відповідно до нормативних 

актів, швидко виявити помилку і вказати способи її виправлення. Таким чином, 

підвищується достовірність інформації та її оперативність [3].  

Метою аналізу виробництва і реалізації готової продукції є обґрунтування 

управлінських рішень, спрямованих на збільшення обсягів продажу, зміцнення 

конкурентних позицій підприємства на ринку, розширення його частки, в результаті чого 

зростають фінансові результати.  У процесі аналізу виробництва та реалізації готової 

продукції оцінюються обсяг виробництва та реалізації продукції, а також обсяг чистої 

продукції. Зміст та якість інформації мають першочергове значення у забезпеченості 

точності та ефективності проведення аналізу обсягу випуску готової продукції. Під час 

відбору конкретних показників інформаційної бази аналізу необхідно врахувати зовнішні та 

внутрішні джерела.  

Головними проблемами обліку та аналізу готової продукції та її реалізації на 

сучасному підприємстві є: відсутність єдиного підходу до класифікації результатів 

виробництва, що зменшує можливість точного визначення об’єктів бухгалтерського обліку; 

зниження ефективності контролю якості, конкурентоспроможності та рентабельності 

продукції, внаслідок неповного відображення інформації про формування собівартості 

продукції в результатах виробництва у фінансовій звітності [4].  Слід приділити особливу 

увагу побудові обліку реалізації готової продукції на підприємствах, вона повинна містити 

повноту та своєчасність відображення інформації про реалізацію в системі обліку. 

Покращення обліку реалізації готової продукції перш за все застосовується до первинної 

документації.  

Удосконалення облікової документації та документообігу необхідно здійснювати за 

такими напрямками: підвищення оперативності оформлення та обробки інформації під час 

реалізації; підвищення рівня об'єктивності аналітичної інформації; підвищення контролю з 

обліку вибуття готової продукції, виробничих запасів і товарів; економія витрат ресурсів та 

праці документування, обробки документів. Торгівельним підприємствам доцільно ввести 

мікропроцесорну техніку, здатну ідентифікувати окрему одиницю готової продукції. 

Використання такої техніки є необхідним, адже дає змогу отримати інформацію про всі 

операції в момент та в місці їх здійснення.[5].  
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Використовуючи автоматизацію обліку з реалізації готової продукції, забезпечується 

контроль надходження платежів від покупців за відвантажену продукцію, буде зменшено 

час для визначення обсягу податкового зобов’язання з ПДВ, спрощено процес розподілу 

позавиробничих витрат. Необхідні також зміни в наукових підходах і в нормативних 

документах: в Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», 

в системі регулювання бухгалтерського обліку на принципах сучасних економічних теорій 

та з врахуванням антикризових програми розвинутих країн.  

Таким чином, в процесі управління сучасним підприємством стан аналізу готової 

продукції та її реалізації займає головне місце. Саме тому сьогодні однією з складових 

аналізу готової продукції та її реалізації є високий рівень використання облікової інформації 

для оцінки якісних та кількісних характеристик готової продукції. Результати досліджень з 

аналізу готової продукції свідчать про те, що існують проблеми, які впливають на 

організацію ведення обліку готової продукції та її реалізації. Вирішення досліджених 

проблем дозволить ефективно здійснювати аналіз готової продукції та її собівартості, 

підвищить ефективність її виробництва, конкурентоспроможність виробленої продукції, 

підвищуючи економічний потенціал підприємства. 
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Машинобудівна галузь економіки України була і залишається провідною. Вона 

повинна розвиватися випереджаюче у порівнянні з іншими галузями економіки і тим самим 

забезпечувати успіх інших галузей.  

Однак, нині машинобудування багато в чому втратило свої позиції: знизилась 

інноваційна та інвестиційна активність підприємств, погіршився кваліфікаційний склад 

працюючих за рахунок їх відтоку за кордон та в інші галузі, зменшилась чисельність 

промислово-технічних училищ, які готують кадри кваліфікованих робітників, допущений 

великий знос основних фондів (на досліджуваних підприємствах він перевищує 60 %), 

використовуються застарілі технології та обладнання.  
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Таким чином, нині на машинобудівних підприємствах є підстави, необхідність та 

велика потреба у зміні системи оплати праці, яка склалась. 

Насамперед необхідно розробляти і обґрунтовувати такі плани організаційно-

технічного та економіко-соціального розвитку підприємства, головними показниками якого 

були би максимальне по підвищенню продуктивності праці. Лише після цього розробляється 

внутрішньозаводський план заходів зростання фонду оплати праці. 

Доведено, що зростання заробітної плати та продуктивності праці равнозначно, але 

відсутні передумови розвитку виробництва.  Розвиток виробництва має місто лише тоді коли 

є випереджувальне зростання продуктивності праці. Нажаль, в Україні протягом останніх 

років в  спостерігався процес зростання заробітної плати, в порівнянні зі зростанням 

продуктивності праці.  

Він обумовлений такими чинниками як необхідність врахування інфляційних 

процесів, дефіцитом кваліфікованого персоналу та не стабільністю економічних умов 

протягом 2014-2017 pp. [1] 

Досвід показує, що розробка плану підвищення продуктивності праці є об’єктивною 

необхідністю кожного машинобудівного підприємства в умовах конкуренції.  

Розробка плану підвищення продуктивності праці дозволяє забезпечити встановлення 

більш достовірних планових завдань з багатим спектром показників, які взаємодіють та 

взаємозв’язані з продуктивністю праці, зокрема встановити обґрунтований розмір потрібних 

коштів на оплату праці.  

Регламент розробки плану підвищення продуктивності праці визначає послідовність 

виконання завдань і забезпечення умов для їх вирішення: визначення джерел інформації, 

вибір та обґрунтування методу розрахунку потреби в персоналі, розрахунку показників 

підвищення продуктивності праці; розробці алгоритму, в якому була б надана схема 

підпорядкування і зв’язку між цими показниками, тощо.  

Результати практики і регламентації повинні знаходити вираження у відповідних 

„Методиках”, „Методичних рекомендаціях”, „Положеннях”, „Інструкціях”, „Стандартах”, 

„Схемах”, „Графіках”, „Наказах”, „Протоколах”. Причому ці документи можуть 

розробляться як для одноразового так і для багаторазового використання. 
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На сьогоднішній день в умовах активного розвитку глобалізаційних процесів для 

України постає питання завоювання конкурентоспроможного місця на світовому ринку. 

Цьому може сприяти активна зовнішньоекономічна політика, одним з проявів якої буде 

активна участь аграрних підприємств у експорті продукції на зовнішні ринки. Аналізуючи 

динаміку експорту зернових культу в останні роки, досить актуальним є вивчення впливу 

цих інструментів на обсяги експорту. 

Теоретичне підґрунтя до розуміння проблем оподаткування зовнішньоекономічних 

операцій закладене у працях відомих зарубіжних економістів Д. Кейнса, П. Кругмана, А. 
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Сміта та інших дослідників. Різні аспекти оподаткування зовнішньоекономічних операцій 

знайшли відображення в наукових працях провідних вчених економістів: В. Андрущенка, І. 

Бураковського, С. Кваші, А. Філіпенка, О. Шпичака та інших науковців. У їх дослідженнях 

увага приділяється здебільшого системі цінового регулювання розвитку агропромислової 

сфери, проблемі оподаткування сільськогосподарських товаровиробників, формуванню 

кредитно-фінансової політики в умовах аграрної реформи [1].  

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, у 2017-2018 

маркетинговому році українські аграрії поставили на зовнішні ринки 39,4 млн тонн зернових 

культур на 6,4 млрд доларів США. Найбільшими покупцями українського зерна у цей період 

стали Єгипет, Китай, Іспанія, Індонезія та Нідерланди. Транспортування 99% всіх зернових 

відбувалося морським транспортом. Найбільше відвантажили порти Чорноморська (22%), 

Одеси (19%), Южного (19%) та Миколаєва (18%). 0,8% було експортовано залізничним 

транспортом та 0,2% – автомобільним. [7] 

Поняття "експорт (остаточне вивезення)" регулюється положеннями Митного кодексу 

України   від 13 березня 2012 року N 4495-VI, зокрема  експорт (остаточне вивезення) - це 

митний режим, відповідно до якого українські товари випускаються для вільного обігу за 

межами митної території України  без зобов'язань щодо їх зворотного ввезення. [5] 

Порядок відображення операцій з експорту товарів – це комплекс операцій, що 

відображаються у хронологічній послідовності відповідно до методологічних основ, основні 

положення яких викладені в П(С)БО 16 (у частині витрат з експорту), П(С)БО 15 (у частині 

доходу від продажу товарів на експорт), П(С)БО 9 (у частині списання реалізованих товарів 

на експорт), П(С)БО 21 (у частині оцінки доходу від продажу, перерахунку або не 

перерахунку сум в іноземній валюті), П(С)БО 11 (у частині виникнення зобов’язань по 

операціях експорту товарів за одержувані послуги і надані гарантії). 

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, 

які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути 

складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо 

після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних 

документів можуть складатися зведені облікові документи. 

Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, 

систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та 

аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках 

бухгалтерського обліку. Операції в іноземній валюті відображаються також у валюті 

розрахунків та платежів по кожній іноземній валюті окремо. 

Починаючи з 01.01.2016 року операції з постачання зернових та технічних культур на 

митній території України оподатковуються ПДВ за ставкою 20 відсотків, а операції з 

вивезення в митному режимі експорту зернових та технічних культур підлягають 

оподаткуванню за ставкою 0 відсотків. 

База оподаткування товарів, що експортуються, визначається за загальними 

правилами п. 188.1 Податкового кодексу України – у розмірі договірної (контрактної) 

вартості, але не нижче: ціни придбання – для придбаних товарів; звичайної ціни – для 

самостійно виготовленої продукції.  

Згідно із п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу України датою виникнення податкових 

зобов’язань з ПДВ за операціями з експорту товарів є дата оформлення митної декларації, 

що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог 

митного законодавства. [4] 
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Таблиця 1 

Основні рахунки бухгалтерського обліку для відображення експорту зернових та 

технічних культур 

 

Рахунок 

бухгалтерського 

обліку 

Зміст операції по 

Дебету рахунка 

Зміст операції по 

Кредиту рахунка 

Особливості застосування 

93 «Витрати на 

збут»  

Витрати 

підприємства 

пов’язані зі збутом 

товарів 

Списання цих 

витрат на 

фінансові 

результати 

Для обліку витрат по збуту 

товарів 

902 «Собівартість 

реалізованих 

товарів» 

Списання товарів 

із балансу 

підприємства за 

обліковими 

цінами, згідно 

П(С)БО 9 

«Запаси». 

Списання 

собівартості 

товарів на 

фінансові 

результати 

Для списання товарів, що 

реалізовані на експорт 

702 «Доход від 

реалізації товару» 

Отримання доходу 

у розмірі 

контрактної 

вартості товарів 

Списання доходу 

на фінансові 

результати 

діяльності 

Для обліку доходу від 

продажу товарів на 

експорт у момент його 

визнання згідно П(С)БО 15 

«Дохід»;  

28 «Товари»   Для обліку експортованих 

товарів за умови, що 

умовою виконання 

постачання є доставка 

товару в обговорений 

пункт призначення за 

межами території України;  

362 «Розрахунки з 

іноземними 

покупцями»  

Відображається 

контрактна 

вартість 

відвантаженого 

товару, а також 

позитивні курсові 

різниці при 

підвищенні курсу 

на дату балансу та 

на дату погашення 

заборгованості 

Відображається 

отримання 

іноземної валюти 

від покупця, тобто 

погашення боргу, 

згідно з випискою 

банку, а також 

від’ємна курсова 

різниця, яка 

виникла на дату 

балансу або на 

дату погашення 

боргу 

Для обліку розрахунків з 

іноземними покупцями; 

рекомендується відкривати 

субрахунки другого 

порядку 362/по грошових 

розрахунках і 362/ по 

негрошових розрахунках 
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Продовження табл. 1 

681 «Розрахунки за 

авансами» 

Відображається 

залік авансу 

дебіторською 

заборгованістю 

іноземного покупця 

або повернення 

суми авансу з будь-

яких обставин 

Відображається 

отримання авансу в 

іноземній валюті 

від покупця, згідно 

з випискою банку 

Для обліку зобов'язань 

за авансами 

отриманими; для 

одержання інформації 

про аванси, отриманих в 

інвалюті, 

рекомендується 

відкривати субрахунки 

другого порядку: 

6811 «Розрахунки за 

авансами, отриманими в 

національній валюті»; 

6812 «Розрахунки за 

авансами, отриманими в 

іноземній валюті» 

377 «Розрахунки з 

іншими 

дебіторами» 

Відображається 

перерахування 

попередньої оплати, 

тобто виникає 

заборгованість цих 

установ перед 

підприємством за 

наступним 

наданням послуг 

Надання митними 

установами послуг 

підприємству та 

рахунка 

брокерської 

установи 

Для обліку розрахунків 

із митними органами 

або брокерською 

фірмою по митному 

оформленню вантажу 

641, 643, 644 - - Для обліку розрахунків 

по ПДВ 

685 «Розрахунки з 

іншими 

кредиторами» 

- - Для обліку розрахунків 

із різними організаціями 

по одержуваних 

послугах у процесі 

експорту товарів 

Зазначені рахунки перераховані, за умови, що експортне постачання є пряме й розрахунки 

з іноземним контрагентом здійснюються без посередника. 

Відповідно до п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу на дату виникнення податкових 

зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі 

з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, 

електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі 

податкових накладних у встановлений цим Кодексом термін. [4]  

Отже, на дату виникнення податкового зобов’язання платник ПДВ — експортер 

складає податкову накладну з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземних валют 

та курсу банківських металів, який встановлено Нацбанком України у попередній робочий 

день. 

Отже, порядок відображення в обліку експортних операцій залежить від умов їх 

оплати. Для відображення експортних операцій в обліку слід користуватись вимогами 

Податкового кодексу України згідно зі внесеними змінами. Експортні операції – одне із 

джерел наповнення країни іноземною валютою, а державна підтримка операцій сприятиме 

підвищенню добробуту населення і, відповідно, держави 
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Анотація: Розглядається система управлінського обліку на підприємстві та 

вирішення низки управлінських завдань. Автором дано коротке уявлення про управлінський 

облік, розкрите питання організації управлінського обліку на підприємстві. 
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Особливу роль у вирішенні управлінських завдань відіграє облік витрат, покликаний 

забезпечити систему управління якісною інформацією про витрати. Все це викликає 

зростаючу потребу в постійному пошуку шляхів подальшого вдосконалення обліку. 

Ефективне управління підприємством можливо лише в тому випадку, якщо на ньому 

створена дієздатна система бухгалтерського обліку, що дозволяє робити висновки про 

взаємозв'язки між діяльністю підрозділів і відповідними вартісними показниками, особливо 

витратами. Тому облік витрат на підприємстві повинен бути організований таким чином, 

щоб не тільки достовірно визначати витрати, але і більш повно контролювати використання 

ресурсів, попереджаючи виникнення невизначених витрат [1]. 

Для організації бухгалтерського обліку виробничих витрат велике значення має 

номенклатура синтетичних і аналітичних рахунків, які використовуються організацією, 

вибір об'єктів калькулювання собівартості продукції. Тому для вдосконалення обліку витрат 

в умовах ринкової економіки ведення управлінського обліку представляє собою об'єктивну 

необхідність. Основним об'єктом управлінського обліку в сільськогосподарських 

організаціях є витрати на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг. 

Єдність бухгалтерського обліку засмічує фінансовий облік надмірно детальною 

аналітичною інформацією, ускладнює складання публічної фінансової звітності, сковує 

професійні судження, які тонуть в неосяжному обсязі інформації, необхідної тільки для 

внутрішньо фірмового управління. Аналітичний облік для калькуляційних розрахунків і 

розрахункових операцій, кількісно-сортовий облік руху оборотних матеріальних активів 

необхідно перенести в окремий управлінський облік, а в фінансовому обліку відображати 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2755-17
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
http://www.visnuk.com.ua/uk/publication/100005259-eksport-zernovikh
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тільки сальдо за відповідними аналітичними позиціями, по можливості збільшуючи їх. 

Встановлено, що витрати незалежно від способу їх включення в собівартість продукції 

поділяються на окремі статті, які дозволяють визначити виробничі елементи витрат на 

конкретний вид продукції, робіт, послуг, здійснити нормування, планування, контроль за 

використанням ресурсів на виробництво, забезпечити обчислення собівартості одиниці за 

видами продукції, що випускається. 

В оцінці результатів внутрішньогосподарської діяльності важлива роль відводиться 

методам і процедурам аналізу витрат на виробництво продукції. З їх допомогою 

розраховуються відхилення фактичних значень витрат від планових, виявляються фактори і 

причини виникнення перевитрат по окремих статтях витрат, непродуктивних витрат і втрат в 

яких встановлюється їх вплив на зміну прибутку і рентабельності продукції, розробляються 

управлінські рішення по зниженню собівартості продукції і пропозиції по їх реалізації в 

господарської діяльності підприємства [3]. 

Для підвищення рентабельності виробництва продукції необхідно нарощувати обсяг 

виробленої продукції при одночасному зниженні витрат. У числі основних проблем 

подальшого розвитку управлінського обліку на підприємствах найбільше значення мають 

питання створення сучасної системи формування витрат виробництва і контролю за рівнем 

собівартості продукції, класифікації та групування витрат виробництва за різними ознаками, 

застосування спеціальних методів обліку і розрахунків відшкодування витрат виробництва, 

що відносяться на собівартість продукції , методів калькулювання собівартості продукції і 

організації системного виявлення виробничо-фінансового результату [4]. Процес створення 

оптимальної моделі управлінського обліку для кожного виду економічної діяльності ще 

триває. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що для визначення найбільш 

ефективного використання та управління ресурсами підприємства повинна надаватися 

аналітична інформація про витрати за їх видами, за центрами обліку і об'єктів розподілу. 

Ефективне управління виробничою діяльністю підприємства все в більшій мірі залежить від 

рівня інформаційного забезпечення управлінців всіх рівнів. Управлінський облік є 

сполучною ланкою між обліковим процесом та управлінням, внаслідок цього виникає 

необхідність його впровадження на підприємстві. Облік витрат є одним з найважливіших 

елементів управлінського обліку, який може бути побудований на основі застосування 

різних методик. 
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УДК: 657.62 

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ  

Автор: Делечук Л.В. 

Придунайська філія ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» 

Розрахунки з оплати праці є важливою статтею витрат вітчизняних підприємств. З 

метою забезпечення правильності нарахування заробітної оплати, утримання податків та 

зборів, відображення розрахунків з оплати праці, а також пошуку шляхів оптимізації витрат 

щодо оплати праці на підприємстві проводиться аудит розрахунків з оплати праці. 

Метою аудиту розрахунків з оплати праці є надання можливості аудитори висловити 

професійне незалежне судження щодо відповідності у всіх суттєвих аспектах відображення у 

фінансовій звітності інформації щодо розрахунків з оплати праці [1]. 

Відповідно до поставленої мети аудитором під час проведення перевірки розрахунків 

з оплати праці вирішується наступні завдання: 

-контроль за дотриманням чинного законодавства щодо розрахунків з оплати праці: 

- встановлення правильності укладання трудових угод; 

- перевірка правильності здійснення нормування праці та її оплати; 

- перевірка ефективності системи внутрішнього контролю розрахунків з оплати праці; 

- перевірка виплат заробітної плати за трудовими угодами на достовірність 

відображення в їх обліку; 

- перевірка правильності розрахунку розмірів основної і додаткової оплати праці та 

премій; 

- визначення дотримання встановленого порядку віднесення витрат на оплат) праці на 

собівартість продукції; 

- з'ясування законності та повноти утримань із заробітної плати та інших виплат 

працівникам; 

- перевірка правильності визначення розміру сукупного доходу, що підлягає 

оподаткуванню, а також повноти й правильності проведених по закінченні року 

перерахунків прибуткового податку, відповідних нарахувань чи утримань; 

-перевірка дотримання порядку депонування заробітної плати та своєчасності 

перерахування депонованих сум після закінчення строку позовної давності; 

- встановлення правильності створення резерву оплати відпусток; 

- перевірка достовірності показників звітності підприємства в частині відображення 

показників оплати праці [2]. 

Аудит розрахунків з оплати праці розпочинається з планування перевірки, що 

передбачає оцінку ефективності системи внутрішнього контролю, рівня аудиторського 

ризику, рівня суттєвості, складання плану та програми аудиту. Аудит розрахунків з оплати 

праці включає перевірку декількох напрямків (рис. 1). 

Оскільки аудит розрахунків з оплати праці є трудомістким та об`ємним, то іноді 

неможливо проводити суцільну перевірку. На етапі планування аудитор визначається з 

процедурами та методами аудиту розрахунків з оплати праці, зокрема визначає, які 

напрямки аудиту перевіряються суцільно, а які вибірково. 

Міжнародний стандарт аудиту 530  «Аудиторська вибірка» [3] регламентує дії 

аудитора за умови, що аудитор прийняв рішення використати аудиторську вибірку в 

отриманні аудиторських доказів. Відповідно до МСА 530  аудиторська вибірка – це 

застосування аудиторських процедур до менш ніж 100% облікових записів (елементів 

вибірки) в межах залишку на рахунку або класу операцій так, що всі елементи мають шанс 

бути  відібраними. 
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На думку авторів Ю. В. Подмешальська, Г. М. Бескоста, К.Ф. Стафійчук, не доцільно 

проводити вибіркову перевірку коли [4]: 

1.Генеральна сукупність даних є достатньо невеликою, тому витрати часу на вибірку 

будуть вищі за проведення суцільної перевірки; 

2.Під час проведення вибіркової перевірки правильності нарахування ЄСВ, а також 

утримань з заробітної плати, правильності відображення в обліку лікарняних тощо було 

виявлені помилки; 

3.Всі операції є суттєвими; 

4.При проведенні аудиту розрахунків з оплати праці певної категорії персоналу, 

наприклад, адміністративного. 

Попри те, що є ряд ситуацій, коли проведення аудиту розрахунків з оплати праці 

доцільніше проводити суцільним засобом, вибіркова перевірка має низку переваг, до яких, 

зокрема, відносяться: 

1.Економія часу перевірки; 

2.Скорочення витрат праці аудиторів; 

3.При обмеженому терміні аудиту провести суцільну перевірку неможливо; 

4.За рахунок скорочення часу перевірки можна провести додаткові процедури для 

підвищення якості аудиту. 

Отже, ефективність перевірки розрахунків з оплати праці залежить від правильності 

обраних методів аудиту на етапі планування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Напрямки аудиту розрахунків з оплати праці 

Важливим напрямком підвищення ефективності аудиту розрахунків з оплати праці є 

застосування комп`ютерних інформаційних систем. На ефективність аудиторської перевірки 

розрахунків з оплати праці в умовах комп`ютерного середовища впливає ряд факторів таких, 

як рівень автоматизації бухгалтерського обліку, аналізу та контролю на підприємстві, що 

перевіряється, доступність облікових даних, складність обробки інформації. Проте, 

застосування комп`ютерних інформаційних систем значно підвищує якість аудиторських 

послуг.  

Напрямки аудиту розрахунків з оплати праці 

Нарахування заробітної плати (основної, додаткової, заохочувальних та 

компенсаційних виплат), розрахунок середньої заробітної плати 

Утримання із заробітної плати (ПДФО, військовий збір, професійні внески, 

за виконавчими листами) нарахування єдиного соціального внеску  

Виплата заробітної плати (Визначення сум до сплати та виплата через касу, 

банк) 

Узагальнення інформації на рахунках синтетичного та аналітичного обліку 

Відображення у фінансовій звітності (Баланс, Звіт про фінансові результати, 

Звіт про рух грошових коштів) 
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Ще одним важливим питанням удосконалення аудиту розрахунків з оплати праці є 

розробка внутрішніх нормативів аудиту та ефективних форм робочої документації аудитора. 

З цією метою доцільно звернутись до досвіду світових організацій з аудиту, до яких, 

наприклад, відноситься Міжнародний комітет аудиторської перевірки. 

Узагальнюючи вищесказане, можна виокремити такі основні шляхи удосконалення 

аудиту розрахунків з оплати праці: 

1.Здійснювати ефективне планування аудиторської перевірки, визначаючи на етапі 

планування найбільш доцільні методи та процедури аудиторської перевірки; 

2.При використанні вибіркового методу аудитору необхідно оцінювати ризик 

невиявлення та  аудиторський ризик з урахуванням ризику аудиторської вибірки, який він 

готовий прийняти для того, щоб визначити кількість одиниць вибірки, необхідних для 

забезпечення достатніх і належних аудиторських доказів; 

3.Впроваджувати та розвивати комп`ютерне середовище проведення аудиту; 

4.Розробити та удосконалювати внутрішні нормативи аудиту; 

5.Удосконалити робочі документи аудитора; 

6.Позичувати світовий досвід аудиторської практики; 

Таким чином, на нашу думку, запропоновані заходи сприятимуть підвищенню якості 

аудиту розрахунків з оплати праці. 
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АУДИТ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Автор: Жукова О.В. 

Миколаївський національний аграрний університет 

Загальновідомо, що конкурентоспроможність на сьогоднішній день визначається 

ефективністю використання не тільки виробничих активів і грошових ресурсів, а й 

нематеріальних активів підприємства, якістю управління нефінансовими ризиками. 

Важливим аспектом досягнення конкурентоспроможності в сучасних умовах є підвищення 

ефективності використання людських ресурсів підприємства. Однією з основних передумов 

цього є, на наш погляд, формування системи внутрішнього аудиту людських ресурсів 

підприємства, як інструменту діагностики та оцінки ефективності використання трудових 

ресурсів підприємства. 

Формування системи внутрішнього аудиту людських ресурсів підприємства у 

взаємозв’язку з зовнішнім соціальним аудитом сприятиме підвищенню ефективності 

системи управління аудиту людських ресурсів підприємства, використання людських 

ресурсів підприємства, зокрема людського капіталу працівників, і зниження витрат на 

проведення зовнішньої соціально-трудової аудиторської перевірки. 

https://www.apu.net.ua/attachments/article/1151/2017_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C1.pdf
https://www.apu.net.ua/attachments/article/1151/2017_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C1.pdf
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Багато аспектів формування систем аудиту в сфері праці та оцінки стану системи 

управління людськими ресурсами підприємства вивчені недостатньо повно і вимагають 

подальших досліджень в умовах ускладнення конкурентного середовища [1]. 

Аналіз нормативно-правової бази обліку праці показав, що на сьогоднішній день 

замість логічно пов’язаних один з одним по порядку і змісту нормативних актів, заснованих 

на єдиній методології, в різний часовий період Урядом країни, міністерствами і відомствами 

були прийняті не узгоджені чітко між собою акти і постанови, які регулюють різні сторони 

обліку і документування по роботі з кадрами, з управління діяльності структурних 

підрозділів і т. ін. Таким чином, на сьогоднішній день відсутній комплекс нормативно-

методичних документів, що чітко регламентують організацію і проведення аудиту людських 

ресурсів.  

Основні параметри аудиту за функціями управління людськими ресурсами повинні 

охоплювати весь спектр системи управління людськими ресурсами підприємства. Виходячи 

з цього, моніторинг в області людських ресурсів, що проводиться аудиторами, охоплює коло 

питань, за яким повинні проводитися періодичний збір, узагальнення, аналіз кадрової 

інформації, а також розробка конкретних рекомендацій для прийняття стратегічних і 

тактичних рішень керівництвом підприємства. 

Оцінка ефективності використання людських ресурсів підприємства і самої системи 

управління людськими ресурсами, на нашу думку, здатна внести визначеність у організацію 

даного елемента процесу управління. Здійснення даної оцінки направлено на виявлення 

тенденції, основних факторів, які роблять різний вплив на досягнення цілей підприємства, 

поставлених перед підприємством. При цьому підході, можна стверджувати, що в основі 

концепції управління людськими ресурсами підприємства покладена економічна доцільність 

капіталовкладень, які пов'язані залучення, всебічним розвитком і підвищенням ефективності 

використання людських ресурсів підприємства. 

Вибір основних параметрів аудиту за функціями управління людським ресурсами є 

випадковим або стандартним, або визначається тими проблемами, які, на думку керівництва 

підприємства, існують на поточний момент в області управління та стані людських ресурсів. 

Формування системи внутрішнього аудиту людських ресурсів необхідно керівництву 

підприємства, як комплексний підхід до внутрішньої діагностиці та оцінці ефективності 

управління людськими ресурсами підприємства. 

Під внутрішнім аудитом людських ресурсів нами розуміється комплексна всебічна 

діагностика і аналітична оцінка ефективності використання людських ресурсів 

підприємства, що реалізується на конкретному підприємстві в інтересах його керівництва та 

(або) власників, регламентована внутрішніми документами і здійснювана при необхідності з 

залученням сторонніх фахівців. Об’єктом аудиту персоналу в розширеному розумінні є 

персонал підприємства та його трудова діяльність, трудовий колектив, різні сторони його 

виробничої діяльності, система управління, принципи і методи управління персоналом, 

соціально-трудові відносини. 

Впровадження системи внутрішнього аудиту людських ресурсів дозволяє 

керівництву, власникам підприємства розташовувати комплексної, деталізованої і 

конкретною інформацією станом системи управління людськими ресурсами, як одного з 

індикаторів економічного стану підприємства, оптимізації вирішення проблем в цій галузі, 

підвищенню ефективності системи управління людськими ресурсами підприємства. Крім 

того, результати внутрішнього аудиту, що відображені в соціальних звітах підприємства, 

дозволять працівникам підприємства, профспілкам та зацікавленим третім сторонам, таким 

як інвестори, державні органи влади, громадські організації і т. ін., отримувати додаткову, 
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більш детальну інформацію про стан системи управління людськими ресурсами 

підприємства, підвищивши тим самим рівень соціальної відповідальності об’єкта. 

Список використаних джерел: 

1. Кулаковська Л.П. Людські ресурси та їх аудит у підприємницькій діяльності / Л.П. 

Кулаковська, Т.Ю. Кулаковський // Вісник ЖДТУ.– 2014. – №2 (68). – С. 109-115. 

 

УДК 657 

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ  

Автори: Завгородня А.С., Каткова Н.В. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова  

Облікова політика підприємства окреслює принципи, методи, процедури, які воно 

використовує при веденні бухгалтерського обліку і складанні фінансової звітності, тож, 

відповідно, зміна таких принципів, методів чи процедур викликає необхідність внесення 

змін до облікової політики. 

Зміна в обліковій оцінці — це коригування балансової вартості активу або 

зобов'язання чи суми періодичного споживання активу, яке є результатом оцінки 

теперішнього статусу активів та зобов'язань та пов'язаних з ними очікуваних майбутніх 

вигід та зобов'язань [1]. 

Внесення змін до облікової політики відповідно до МСБО 8 можливе лише у 

випадку, якщо це вимагається МСФЗ, або приводить до того, що фінансова звітність надає 

достовірну та доречнішу інформацію про вплив операцій, інших подій або умов на 

фінансовий стан, фінансові результати діяльності або грошові потоки суб'єкта 

господарювання [1].  

Згідно П(С)БО 6 облікова політика може змінюватися тільки, якщо [2]:  

- змінюються статутні вимоги;  

- змінюються вимоги органу, який затверджує положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку;  

- зміни забезпечать достовірне відображення подій або операцій у фінансовій 

звітності підприємства.  

Крім того, що облікова політика може змінюватись, вона також може 

доповнюватись. Якщо підприємство застосовує облікову політику до операцій, інших подій 

або умов, що відрізняються за сутністю від тих, що відбувалися раніше, та які не відбувалися 

раніше або були несуттєвими, то в такому випадку мова йде не про зміну облікової політики, 

а про внесення доповнень до облікової політики. 

Існують певні правила відображення змін та доповнень облікових політик. Зміни 

облікових політик відображаються ретроспективно, за окремими виключеннями [1]: 

- згідно з п.17 МСБО 8 окремим виключенням при ретроспективному застосуванні 

зміни облікових політик є перше застосування переоцінки активів відповідно до МСБО 16 

або МСБО 38, яка хоч і є зміною облікової політики, але розглядається як переоцінка 

відповідно до МСБО 16 або МСБО 38 та відображається перспективно; 

- можливі випадки, коли сам Стандарт вимагає перспективного застосування; 

- якщо здійснити ретроспективне застосування практично неможливо. 

Зміни облікових оцінок та доповнення до облікової політики відображаються 

перспективно. 

Ретроспективне застосування – застосування нової облікової політики щодо 

операцій, інших подій та умов так, начебто ця політика застосовувалася завжди [1].  

Перспективне застосування – це застосування нової облікової політики до операцій, 

окрім подій та умов, що відбуваються після дати змінювання облікової політики; та 
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визнання впливу облікової оцінки в поточному та майбутніх періодах, на які впливає зміна 

[1]. 

Слід зазначити, що МСБО 8 вимагає зміну в обліковій політиці застосовувати 

ретроспективно, за винятком тих випадків, коли неможливо визначити вплив на конкретний 

період або кумулятивний вплив зміни. 

МСБО 8 надає роз’яснення поняття «неможливий»: застосування вимоги є 

неможливим, якщо суб’єкт господарювання не може застосувати її навіть після всіх 

відповідних зусиль зробити це. Щодо конкретного попереднього періоду неможливо 

застосувати зміну в обліковій політиці ретроспективно, якщо: 

- вплив ретроспективного застосування не можна визначати; 

- ретроспективне застосування вимагає припущень про те, яким був намір 

управлінського персоналу в той період, або 

- ретроспективне застосування 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; та 

- була наявною, коли фінансову звітність за той попередній період затвердили до 

випуску [1]. 

Іншими словами, якщо неможливо практично здійснити ретроспективне 

застосування до фінансової звітності за умови максимально прикладених зусиль, то 

ретроспективне застосування зміненої облікової політики не здійснюється. 

Вплив зміни облікової політики на події та операції минулих періодів відображається 

у звітності шляхом (п. 12 П(С)БО 6):  

- коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року;  

- повторного надання порівняльної інформації щодо попередніх звітних періодів [2].  

Якщо суму коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного року 

неможливо визначити достовірно, то облікова політика поширюється лише на події та 

операції, які відбуваються після дати зміни облікової політики (п. 13 П(С)БО 6).  

У міжнародній практиці передбачено коригування залишку кожного компоненту 

власного капіталу на початок періоду і лише зазначено, що, як правило, робиться 

коригування саме нерозподіленого прибутку, але не виключена можливість коригування й 

інших компонентів [1]. 

П(С)БО 6 вимагає відображати в примітках причини та суть зміни облікової 

політики;  суму коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного року або 

обґрунтування неможливості її достовірного визначення; факт повторного подання 

порівнянної інформації у фінансових звітах або недоцільність її переобрахунку [2]. 

МСБО 8 містить ширші вимоги щодо розкриття інформації при зміні облікової 

політики. Якщо добровільна зміна в обліковій політиці впливає на поточний період чи будь-

який попередній період або матиме вплив на цей період (за винятком того, що неможливо 

визначити суму коригування) або може мати вплив на майбутні періоди, то суб'єкт 

господарювання розкриває таку інформацію [1]: 

- характер зміни в обліковій політиці; 

- причини, завдяки яким застосування нової облікової політики забезпечує 

достовірну та доречнішу інформацію; 

- суму коригування за поточний період та кожний поданий попередній період 

(наскільки це можливо): 

- для кожної статті фінансових звітів, на яку це впливає; та 
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- для базисного та розбавленого прибутку на акцію, якщо МСБО 33 застосовується 

до суб'єкта господарювання; 

- суму коригування, пов'язану з періодами, що передують поданим (наскільки це 

можливо); та 

- якщо ретроспективне застосування є неможливим для конкретного попереднього 

періоду або періодів, що передують поданим, то розкривають обставини, що призвели до 

існування цієї умови, а також опис того, як та з якого часу застосовується зміна в обліковій 

політиці. 

За наявності будь-якої підстави для зміни облікової політики підприємства можуть 

або внести зміни та доповнення до діючого наказу про облікову політику (для цього 

потрібно оформити наказ (розпорядження) про внесення змін у наказ про облікову 

політику), або видати наказ про облікову політику в новій редакції, якщо зміни за обсягом 

охоплюють більшу частину тексту або істотно впливають на її зміст. 
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МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Автор: Загородня С.М.,  
Миколаївський національний аграрний університет  

Інформація про фінансові результати для аграрних підприємств завжди дуже важлива 

як в процесі управління діяльністю, так і під час оцінки ефективності функціонування, 

планування перспектив розвитку та  можливостей розширення бізнесу. Сучасна модель 

обліку фінансових результатів має свої недоліки і потребує перегляду. Її вдосконалення, в 

першу чергу, пов'язано з підвищенням ролі бухгалтерського обліку, який повинен бути 

спрямований на відображення різних сторін фінансових результатів діяльності 

господарюючих суб'єктів. Це, у свою чергу, досягається шляхом створення прозорих 

механізмів процесу формування фінансових результатів і відомостей про них, що 

забезпечують баланс інтересів всіх категорій зацікавлених користувачів, кількість яких є 

досить значна в умовах ринкової економіки.  

При цьому на перше місце постає проблема формування якісної інформаційної бази 

про фінансові результати. Все це й обумовлює необхідність детального вивчення облікового 

інструментарію спрямованого на підвищення якості формування та подання даних про 

фінансові результати зацікавленим користувачам.  

Враховуючи  надбання науковців, можемо зазначити, що в питаннях інформаційної 

бази фінансових результатів залишається чимало невирішених проблем, котрі потребують 

детального дослідження та  опрацювання. 

На сучасному етапі розвитку підприємств фінансовий результат діяльності - це 

найважливіший показник, що цікавить всіх користувачів облікової інформації 
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господарюючого суб'єкта. З розвитком ринкових відносин висуваються нові вимоги до 

підвищення якості з боку не тільки зовнішніх, але і внутрішніх користувачів  до процесу 

формування облікової інформації про фінансові результати діяльності, підвищення 

прозорості та аналітичності відповідної  фінансової звітності. 

Досягнення  мети  підприємства (прибуток, частка ринку, низькі витрати) можливе за 

умов своєчасного одержання інформації про хід процесів та явищ, що впливають на 

діяльність  підприємства [1, с. 70]. 

Якість  прийняття  управлінських  рішень  щодо фінансових результатів залежить від 

інформації, що формується в системі бухгалтерського обліку.  

Ефективна діяльность сільськогосподарських підприємств, залежить не тільки від 

вирішення організаційних питань, але і від наявності якісної своєчасної облікової інформації  

про формування  фінансових результатів. Необхідність підтримки ефективного 

функціонування підприємства потребує володіння якісною інформацією щодо його 

фінансової діяльності  [8, с. 202]. 

Згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності» облікова інформація повинна бути дохідлива і зрозуміла її 

користувачам за умови, що вони мають достатні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї 

інформації [2]. 

Особливістю  бухгалтерської  інформації  є  те,  що  вимоги  до  неї    мають  

відображення  у  принципах бухгалтерського обліку, які зафіксовані у Законі України  «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІV [6]. 

Трактування поняття «фінансовий результат» не було ніколи однозначним, в тому 

числі і в історичному контексті. Визначення фінансового результату, як підсумок діяльності 

господарюючого суб'єкта, історично привело до співіснування різних трактувань 

позитивного його існування. Економічний зміст даного поняття залежить від цілей, 

досліджуваних у процесі господарської діяльності, від категорії користувача облікових 

даних, для якого проводилося виявлення фінансового результату та від набору облікових 

прийомів, якими володіє та чи інша облікова система. 

 Інформаційна система обліку фінансових результатів є необхідною та важливою 

частиною функціонування підприємства. Так, як господарська діяльність будь-якого 

підприємства характеризується його фінансовим результатом. Тому, дуже важливим для 

підприємства є досягнення позитивного фінансового результату, який є основою фінансово-

економічного розвитку, стабільності та збереження фінансової незалежності підприємства.  

Тесленко Т.І. та Конькова Н.В. [7] зазначають, що фінансовий результат – це якісний 

показник діяльності підприємства, який визначається як різниця між доходами та витратами 

і призводить до зростання (прибуток) або зменшення (збиток) власного капіталу .  

Отже, фінансовий результат визначається  шляхом  порівняння  доходів  та  витрат 

підприємства. Отриманий результат характеризує якість діяльності підприємства, форма  

вираження  якого може бути прибуток або збиток. Від розміру отриманого прибутку 

залежать формування власного капіталу, виконання зобов'язань перед бюджетом, 

фінансування інвестицій, а також платоспроможність підприємства. 

Таким чином, надання якісної  інформації про результати діяльності, що відповідає 

усім вимогам, є основою умовою прийняття управлінських рішень підприємствами. Адже, 

під час виявлення результатів діяльності, щонайменший недолік може привести до 

неправельності його розрахунку, та як наслідок надання недостовірної інформації 

користувачам. 

Завдання бухгалтерського обліку фінансових результатів полягає у визначенні 

кількісних і якісних параметрів фінансового результату. 
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Потенційних інвесторів та інших фінансово - зацікавлених зовнішніх користувачів 

облікової інформації в першу чергу, перед проведенням будь-яких фінансових операцій, 

цікавить фінансовий результат діяльності підприємства.  

Значення показників фінансового результату, що формуються в обліку, багато в чому 

зумовлюються положенями прийнятими в обліковій політиці. Облікова політика повинна 

забезпечити побудову ефективної системи бухгалтерського обліку фінансових результатів і 

розвиток тих чи інших прийомів обробки облікової інформації. 

 Одним із елементів, який непомітно впливає на фінансові результати є вибір порогу 

суттєвості. Ознаками суттєвості облікової інформації є її кількісні та якісні характеристики, 

важливі для користувачів такої інформації [3, с. 312].  

 Суттєвою вважається та інформація, відсутність якої може вплинути на прийняття 

рішень сторонніми користувачами звітності [9, с. 337]. Від того, яке значення цього порогу 

буде обрано, залежить фінансовий результат, адже придбані активи, які не перевищують 

суттєве значення, зразу ж будуть списані на витрати підприємства і, як наслідок, 

зменшується прибутковість підприємства.  

Отже, інформація сама по собі є значною цінністю, незалежно від фактів, які вона 

фіксує. Ця цінність зумовлена можливостями, котрі вона надає для прийняття рішень [10, с. 

73]. 

З внесенням в Україні змін до діючого законодавства та в національні положення 

(стандарти) бухгалтерського обліку постала необхідність подальшого удосконалення 

методології обліку фінансових результатів діяльності.  

Нормативно-правова база України не розглядає таке поняття, як «фінансові 

результати». Зокрема, у частині законодавчих актів з  бухгалтерського  обліку  обґрунтовано  

лише  сутність понять «прибуток»  та  «збиток» [7, 358 с]. 

Недоліки системи інформаційної бази фінансових результатів в першу чергу 

стосуються нормативного забезпечення та не дають можливості формування якісної 

інформаційної бази про них. Необхідність формування якісної інформаційної бази про 

результати діяльності на підприємстві безпосередньо пов’язана з переорієнтацією обліку на 

надання своєчасної, достовірної, повної та неупередженої інформації про фінансовий стан та 

результати діяльності. Практична реалізація запропонованих заходів  сприятиме 

підвищенню ефективності рівня управлінських рішень. 

Рішення даної проблеми породжує необхідність формування інформаційної концепції 

бухгалтерського обліку фінансових результатів.  

Структурними блоками цієї концепції виступили б: 

- вдосконалення облікових стандартів і в цілому законодавчої бази, побудованої на 

єдиних підходах до обліку фінансових результатів, без протиріч;  

- націлення нормативних актів на якісне формування облікових даних про фінансові 

результати діяльності господарюючого суб'єкта; 

- система рахунків бухгалтерського обліку, що адаптована до специфіки діяльності 

сільськогосподарських підприємств та формування даних про фінансових результатах ; 

- система збалансованих показників, що відповідають розробленим критеріям якості 

звітних даних про фінансові результати (достовірність даних, ясність алгоритмів розрахунку 

представлених показників, зручність читання, задоволеність обсягом інформації різних 

груп). 

Подальші дослідження мають бути спрямовані на підвищення інформативності 

облікових даних про фінансові результати, а також визначення різних методів впливу якісної 

облікової на формувавання ефективних управлінських рішень. 
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Висновки. Ефективність роботи підприємства виражається у  фінансових  результатах 

його діяльності. Економічний підсумок діяльності підприємства, виражений у вартісній 

формі та являє собою фінансові результати. З метою визначення фінансового результату в 

системі бухгалтерського обліку відбувається послідовне зіставлення доходів і витрат, 

вираження  якого може бути прибуток або збиток. Від отриманого результату залежать 

належне формування власного капіталу, виконання зобов'язань та платоспроможність 

підприємства. 
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Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова,  

Одним із важливих завдань, які стоять перед бухгалтерським обліком, є надання 

інформації про наявність основних засобів та контроль за їх використанням з метою 

ефективного управління виробничо-фінансовою діяльністю кожного підприємства. 

Саме тому проблема формування ефективної облікової політики щодо основних 

засобів підприємства стоїть найгостріше. Особливо це стосується підприємств, які 

знаходяться в процесі переходу на МСФЗ. 

Згідно МСБО 16 «Основні засоби» основні питання обліку основних засобів — це 

визнання активів, визначення їхньої балансової вартості та амортизаційних відрахувань, а 

також збитків від зменшення корисності, які слід визнавати у зв'язку з ними [1]. Тож для 

відображення в обліку основних засобів в обліковій політиці необхідно зафіксувати 

щонайменше наступні моменти.  

Вартість, за якою обліковуються основні засоби після їх визнання. Відповідно до п 

29 МСБО 16 суб’єкт господарювання має обрати своєю обліковою політикою: або модель 

собівартості (після визнання активом, об’єкт основних засобів слід обліковувати за 

його собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від 

зменшення корисності. (п. 30 МСБО), або модель 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 слід проводити з достатньою регулярністю, так щоб 

балансова вартість суттєво не відрізнялася від тієї, що була б визначена із застосуванням 

http://www.minfin.gov.ua/document/92427/МСБО_16.pdf
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справедливої вартості на кінець звітного періоду. (п. 31 МСБО), і йому слід застосовувати 

цю політику до всього класу основних засобів.  

Питання класифікації основних засобів. Так, МСБО 16 не містить вимог щодо 

класифікації основних засобів, а у п.37 наведені лише приклади окремих класів основних 

засобів. Це означає, що кожне підприємство має право в наказі про облікову політику 

визначити свої власні групи основних засобів. Крім того, керуючись поняттям суттєвості, 

підприємство в наказі про облікову політику може визначити, які саме основні засоби будуть 

наведені у фінансовій звітності окремою статтею. Наприклад, якщо підприємство займається 

транспортним перевезеннями, то доцільно виокремлювати в звіті про фінансовий стан 

статтю «Транспортні засоби», а всі інші основні засоби відображати в статті «Інші основні 

засоби» [2]. Крім того, МСФЗ не визнають такого поняття як «малоцінні необоротні 

матеріальні активи»: якщо актив не відповідає вимогам визнання основним засобом, він або 

відображається у витратах звітного періоду, або обліковується у складі запасів. 

Метод нарахування амортизації (прямолінійний, зменшення залишку, метод одиниць 

продукції). Крім того, відповідно до п.61 МСБО 16 метод амортизації, застосований до 

активу, слід переглядати принаймні на кінець кожного фінансового року, а якщо відбулася 

значна зміна в очікуваній формі споживання майбутніх економічних вигід, утілених в активі, 

метод слід змінити для відображення зміненої форми. 

Відображення накопиченої на дату переоцінки суми амортизації. Коли об'єкт 

основних засобів переоцінюють, будь-яку суму накопиченої амортизації на дату переоцінки 

розглядають за допомогою одного з таких методів: або перераховують пропорційно до зміни 

валової балансової вартості активу, так що балансова вартість активу після переоцінки 

дорівнює переоціненій сумі (цей метод часто застосовують, коли актив переоцінюється за 

допомогою індексу, щоб визначити його амортизовану відновлювану собівартість), або 

виключають з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до 

переоціненої суми активу (цей метод використовують для будівель) [1]. 

Порядок списання накопиченої суми дооцінки основних засобів, яка входить до 

власного капіталу, на нерозподілений прибуток. Дооцінку, що входить до власного капіталу 

об'єкта основних засобів, можна прямо перенести до нерозподіленого прибутку, коли 

припиняється визнання активу, тобто під час ліквідації або продажу цих активів (це може 

бути пов'язано з переносом усієї дооцінки, коли актив вибуває з використання або 

ліквідується). Проте можна переносити частину дооцінки, коли актив використовується 

суб'єктом господарювання, тобто поступово протягом усього строку їх експлуатації У цьому 

випадку сума перенесеної дооцінки буде різницею між амортизацією, що базується на 

переоціненій балансовій вартості активу, та амортизацією, що базується на первісній 

вартості активу. 

Оцінка інвестиційної нерухомості після її визнання. Суб'єктові господарювання слід 

обрати своєю обліковою політикою модель справедливої вартості або модель оцінки за 

собівартістю, та застосовувати цю політику до всієї інвестиційної нерухомості. Слід 

зазначити, що обравши в обліковій політиці справедливу вартість оцінки інвестиційної 

нерухомості, у подальшому не можна повернутися до оцінки за собівартістю. 

Для окремих класів основних засобів можна розробити різні облікові політики, але 

для одного класу облікова політика повинна бути єдиною.  

Таким чином, до ключових моментів, які необхідно зафіксувати в обліковій політиці 

стосовно основних засобів, відносяться наступні: вартість, за якою обліковуються основні 

засоби після їх визнання; питання класифікації основних засобів; метод нарахування 

амортизації; відображення накопиченої на дату переоцінки суми амортизації; порядок 
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списання накопиченої суми дооцінки основних засобів, яка входить до власного капіталу, на 

нерозподілений прибуток; оцінка інвестиційної нерухомості після її визнання. 
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України. Визначено необхідність застосування та особливості управлінського обліку, 

визначено етапи організації управлінського обліку на підприємстві, чинники дієвості та 
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Сучасні методи керівництва підприємством вимагають приділяти велику увагу 

організації обліку на підприємстві. Система управління підприємством повинна забезпечити 

економічну самостійність, конкурентоспроможність та стійке фінансове становище на 

ринку. Керівники підприємства щоденно вимагають одержання своєчасної, точної та 

достовірної інформації про факти господарської діяльності підприємства, яка б давала 

можливість приймати ефективні управлінські рішення. Управлінський облік покликаний 

забезпечити систему управління якісною та оперативною інформацією. Управлінський облік 

- це процес виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та 

передачі інформації, що використовується управлінською ланкою для планування, оцінки та 

контролю всередині підприємства. У тому чи іншому вигляді управлінський облік існує на 

кожному підприємстві, будь який керівник щодня приймає рішення, які ґрунтуються не на 

інформації з фінансової звітності, а на інформації оперативного обліку. Ця інформація  не є 

єдиним інформаційним потоком, що значно ускладнює роботу керівництва. Для  

забезпечення отримання необхідної інформації на підприємстві необхідно організувати 

систему управлінського обліку, виходячи з власних потреб і специфіки роботи. За даними 

проведених досліджень визначено, що в сучасний період на більшості підприємств в Україні 

управлінський облік не сформований як система збору, аналізу та представлення корисної 

інформації для управління, відсутня єдина методологічна база формування управлінського 

обліку як цілісної системи.  

Головною метою управлінського обліку є оперативне складання і подання 

внутрішньої звітності, необхідної для прийняття управлінських рішень з метою 

раціонального використання ресурсів підприємства, руху коштів та інших чинників, що 

впливають на одержання прибутку. Управлінський облік повинен забезпечити підприємству 

мінімізацію витрат на виробництво продукції, виконання робіт та послуг та одержання 

максимального прибутку. Управлінський облік  є системою планування та координації 

діяльності підприємства, невід’ємною частиною фінансового менеджменту. Ця система 

включає стратегію, механізм та інструментарій. 

http://www.minfin.gov.ua/document/92427/МСБО_16.pdf
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_014/paran2#n2
https://uteka.ua/ua/publication/commerce-12-msfo-28-uchetnaya-politika-po-msfo
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Підприємство може самостійно розробляти систему  і форми управлінського обліку, 

які б забезпечували отримання інформації, важливої для: 

- визначення стратегії і планування майбутніх операцій підприємства; 

- здійснення контролю поточної господарської діяльності; 

- оптимізації використання ресурсів; 

- проведення оцінки господарської діяльності; 

- прийняття правильних управлінських рішень. 

Класичними функціями управлінського обліку є: облік, аналіз, планування, контроль. 

Для ефективного ведення управлінського обліку потрібно забезпечити фахівців усією 

необхідною інформацією, в тому числі конфіденційною, розробити методику організації 

управлінського обліку. При організації системи управлінського обліку необхідно 

визначитися з відділом управлінського обліку та його структурою, обрати варіант взаємодії 

управлінського і бухгалтерського обліку. Персонал, що буде займатися веденням 

управлінського обліку повинен складатися з фінансиста, економіста, фахівця з 

інформаційних технологій. Для досягнення позитивних результатів в організації 

управлінського обліку необхідно звернути увагу на спосіб автоматизації цього обліку. 

Програма у який вестиметься облік, повинна бути інтегрована з системою бухгалтерського 

обліку. Вся фінансова інформація, що використовується в управлінському обліку, повинна 

надходити з бухгалтерської системи автоматично. 

Методика організації управлінського обліку на підприємстві передбачає три етапи: 

Перший етап – методологічний. На цьому етапі необхідно обрати модель 

управлінського обліку, визначити його мету, об’єкти, методи обліку витрат, порядок 

формування інформаційної бази, порядок проведення аналізу та контролю, коригування 

планів. Обрати елементи бухгалтерського обліку, які дадуть можливість сформувати 

інформацію для прийняття управлінських рішень. Об’єктами управління виступають: 

структурні одиниці (підрозділи підприємства, проекти тощо), ресурси підприємства, бізнес-

процеси, які перетворюють ресурси на результати діяльності, основні показники 

ефективності діяльності підприємства. 

Другий етап – технічний. На цьому етапі обирається склад регістрів обліку, форми 

внутрішньої звітності, визначаються напрямки руху інформації в середині підприємства. 

Третій етап – організаційний. Передбачає розподіл обов’язків між працівниками в 

системі управлінського обліку.  

Організаційна структура управлінського обліку на підприємстві залежить від 

виробничої та організаційної структури підприємства. 

Внутрішня управлінська звітність повинна бути: 

- оперативною, короткою і корисною, тобто подаватися тоді, коли це потрібно для 

прийняття конкретних управлінських рішень; 

- доцільною, точною, достовірною та об’єктивною; 

- адресною та зрозумілою, тобто конкретний відповідальний менеджер повинен 

отримувати звітність, що містить необхідну саме йому інформацію; 

- аналітичною, містити показники які можна порівнювати для проведення аналізу. 

Внутрішня звітність повинна забезпечити швидке визначення фактичних показників і 

результатів, відхилення від планів та кошторисів, оцінку недоліків і вибір варіантів їх 

усунення.  

Зведена звітність усіх підрозділів передається фінансовому директору для включення 

основних показників кожного підрозділу до комплексного загального фінансового звіту, 

який складається по підприємству в цілому. Комплексні звіти містять інформацію про 
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доходи та витрати за центрами відповідальності, про рентабельність, про використання 

ресурсів та інші фінансово-економічні показники.  

Крім оперативних, поточних, зведених і комплексних звітів можливо розробити 

форми звітів за показниками, що характеризують ефективність окремих бізнес-процесів і 

напрямків та показниками, що характеризують ефективність діяльності підприємства в 

цілому. 

Чинниками дієвості та ефективності організованої системи управлінського обліку є: 

- правильне та своєчасне встановлення цілей підприємства; - прогнозування розвитку 

підприємства за напрямками діяльності; - адекватність бізнес-процесів та технологій їх 

реалізації, що впливає на економію ресурсів; - механізм планування і фінансування витрат, 

що дозволяє впливати на ціну продукції, робіт чи послуг підприємства; - налагодження 

горизонтальних зв’язків та системи відповідальності щодо збирання інформації та 

здійснення процесу бюджетування; - створення інформаційної інфраструктури для єдиного 

розуміння задач і погодження дій менеджерів всіх рівнів; - ефективна система мотивації 

трудової діяльності персоналу підприємства. 

Недооцінка ролі управлінського обліку призводить до нераціонального використання 

всіх видів  ресурсів підприємства, необґрунтовано підвищує витрати підприємства, що 

призводить до зниження ефективності діяльності.  

Висновки. У сучасних умовах господарювання значно підвищується роль 

управлінського обліку для покращення результативності діяльності підприємства. 

Управлінський облік дає можливість не тільки одержувати інформацію про господарські 

процеси, але й оперативно використовувати її для прийняття своєчасних, обґрунтованих 

управлінських рішень. Управлінський облік є ефективним інструментом управління, 

створює конкурентні переваги в сучасних умовах господарювання, забезпечує підприємство 

важливою інформацією для ведення успішної діяльності, підвищення ефективності 

виробництва. 
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Функціонування підприємств супроводжується створенням і рухом значних обсягів 

документально оформленої інформації, потреба удосконалення управління якою зумовлена 

необхідністю своєчасного інформаційного забезпечення користувачів. Бухгалтерський облік 

як упорядкована система узагальнення інформації про фінансово-господарську діяльність 

суб’єкт господарювання базується на методі суцільного та безперервного документування 
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всіх без винятку господарських операцій, що здійснюються у процесі діяльності 

підприємства.  

Ефективність організації документообороту впливає перш за все на своєчасність 

надходження документів у подальшу обробку, а якість відомостей, що містяться в ній,— на 

повноту облікової інформації. Таким чином, правильна організація документообороту і його 

ефективність впливають на всю систему бухгалтерського обліку підприємства. 

Організація документообороту на підприємствах повинна орієнтуватись на мінімум 

часу, який відводиться для оформлення господарських операцій документами, застосування 

найбільш досконалих засобів обробки документів, групування та отримання необхідних 

відомостей. Кожен етап роботи над документами передбачає попереднє планування, 

регулювання та здійснення контролю за виконанням встановленого документального 

обороту. 

Дослідженню питань організації документообороту присвячено праці багатьох 

вітчизняних і зарубіжних вчених.  Під документооборотом розуміють рух первинних 

документів від моменту складання до передачі в архів; певний порядок складання, 

оперативного використання, бухгалтерської обробки документів та відповідальність певних 

працівників за своєчасність руху документів; організовану систему створення, перевірки та 

обробки первинних документів в бухгалтерському обліку від моменту їх складання до здачі 

в архів. 

Узагальнюючи ці визначення, можна зазначити, що документооборот передбачає 

відповідну сукупність робіт зі створення, перевірки, обробки та зберігання бухгалтерської 

документації від моменту її складання до передачі на зберігання. Суттєвою проблемою, що 

нерідко ускладнює роботу бухгалтерської служби, є нерівномірність документаційно-

інформаційних потоків. Саме тому в системі управління підприємством раціональна 

організація документообороту набуває все більшого значення, а «розробка механізму 

управління документооборотом є необхідною і найбільш важливою частиною процесу 

організації бухгалтерського обліку на підприємстві» [1, с.558].  

Відповідно до Положення про документальне забезпечення записів у 

бухгалтерському обліку під документооборотом розуміється створення або отримання від 

інших підприємств, прийняття до обліку, обробка і передача в архів первинних документів 

[2]. 

Організація документообороту полягає в розробці найбільш раціональних шляхів 

руху документів від їх складання до передачі в архів із зазначенням структурних підрозділів, 

через які має проходити документ, мети і точного часу надходження та вибуття документа 

по кожній інстанції, а також назви посади виконавця, який складає, перевіряє та опрацьовує 

документ. Раціональна організація документообороту багато в чому залежить від 

обов’язкового врахування організаційної структури підприємства та особливостей 

організації його господарських процесів; наявності стандартних документів і схем їх руху з 

мінімальною кількістю етапів проходження та найкоротшими термінами перебування 

документів поза межами бухгалтерської служби; необхідність забезпечення складання 

порівняно невеликої кількості облікових регістрів, логічного взаємозв’язку між ними, 

концентрації розміщення інформації. 

Здійснювати організацію документообороту на підприємстві доцільно за такими 

етапами: 

- вивчення руху інформації в межах структурних підрозділів і підприємства в цілому 

у процесі діяльності для встановлення господарських операцій, що підлягають 

документуванню; 
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- вибір уніфікованих форм документів, які будуть використовуватися для 

документування, і розробка власних форм документів; 

- розробка та затвердження організаційно-розпорядчої документації(номенклатури 

справ, робочих інструкцій щодо заповнення,обробки та зберігання первинних документів 

графіка документообороту, Положення про бухгалтерську службу,посадових інструкцій 

облікових працівників і працівників іншихпідрозділів підприємства, Положення про архівну 

службу). 

Облікова інформація є головною складовою економічної інформації, що 

характеризується великим обсягом і різноманітністю. Облікова інформація потребує збору, 

передачі, реєстрації, обробки, аналізу, зберігання, що в сукупності має вигляд облікової 

інформаційної системи. Тому виникає потреба в чіткій структуризації системи облікової 

інформації. Особливої актуальності це питання набуває в умовах комп’ютеризації. 

При впровадженні автоматизованих інформаційних систем в бухгалтерській облік 

досить часто відбувається просте поєднання вже існуючої (традиційної) системи ведення 

бухгалтерського обліку з комп’ютерними технологіями, хоча впровадження сучасних 

комп’ютерних технологій дає змогу значно розширити межі інформаційних систем 

бухгалтерського обліку, трансформуючи їх у нові комп’ютерні системи  бухгалтерського 

обліку з розвинутими функціями оперативності, контролю, аналізу та можливостями для 

розвитку.  

Документи, які складають на підприємстві є внутрішньою кореспонденцією, основою 

документообороту. 

Сукупність робіт, пов'язаних зі створенням документів, їх реєстрацією, 

класифікацією, рухом, зберіганням та обліком називається діловодством. Для зберігання 

документів та вихідної іфнормаціі використовують бази даних, які є основою електронного 

документообороту на підприємстві.  

Основними принципами організації документообороту є: 

- централізація операцій з приймання, первинної обробки та відправлення документів 

(це означає, що всі документи, що надходять в організацію всіма способами доставки 

(поштою, факсом, електронною поштою та ін.) і відправляються з організації, обробляються 

в службі документаційного забезпечення управління); 

- максимальне скорочення числа інстанцій проходження і виключення зворотних 

рухів документа, не обумовлених ділової необхідністю (зворотним вважається такий рух 

документа, при якому він надходить в ту інстанцію, в якій вже проходив обробку); 

- маршрутизація окремих видів документів (розробка схем проходження документів); 

- однократність реєстрації документів (документи, що надходять в організацію і 

створювані в організації, реєструються один раз: вхідні - при вступі, внутрішні та вихідні - 

при створенні; реєстрація документів може здійснюватися в службі документаційного 

забезпечення управління установи або в структурному підрозділі); 

- організація попереднього розгляду документів (розподіл документів, що надійшли в 

організацію, на документи, що направляються на резолюцію керівнику, його заступникам і 

передані на виконання безпосередньо в підрозділи; попередній розгляд проводить фахівець 

служби (секретар-референт або помічник керівника); 

- винесення конкретних резолюцій, що по можливості точно визначають виконавця, 

доручення, термін виконання; 

- виключення необгрунтованих погоджень, організація паралельного узгодження 

документів одночасно кількома працівниками (копіювання проекту документа або передача 

його електронною поштою одночасно всім зацікавленим особам); 
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- виключення або максимальне обмеження зворотних рухів документів (при їх 

обробці - реєстрація та доставка, при їх підготовці - візування і узгодження і т. д.); 

-максимальне однаковість в порядку проходження і процесах обробки основних 

категорій документів, виходячи з того, що кожне переміщення документа має бути 

виправданим [3]. 

Дотримання цих принципів дозволяє поліпшити документаційне забезпечення 

апарату управління за рахунок: 

- прямоточності напрямків документопотоків, виключення дублюючих і повторних 

операцій з підготовки та обробки документів; 

- ритмічності руху документів, яка забезпечує їх рівномірне надходження і сприяє 

пропорційної завантаження як фахівців апарату управління, так і служби діловодства. 

Об'єктивні дані про стан документообороту можна отримати з якісних і кількісних 

характеристик його параметрів.До якісних характеристик документообороту відносять:  

характеристики документопотоків (склад документів, їх зміст); маршрути руху документів 

(напрямок руху, етапи та інстанції маршруту руху документів);  періодичність (стадії 

документообороту); спрямованість руху. Документооборот як технологічний процес 

ділиться на кілька частин - потоків, що забезпечують прямий і зворотний зв'язок в 

управлінні. Під документопотоком (потоком документної інформації) розуміється 

сформоване або організоване в межах інформаційної системи рух даних у певному 

напрямку, за умови, що у цих даних спільне джерело і загальний приймач. 

Документопотоки розрізняють по напрямку і по відношенню до управлінського 

об'єкту. У напрямку виділяють горизонтальні потоки, що зв'язують організації одного рівня 

управління, і вертикальні, що зв'язують організації різних рівнів, наприклад, керівний орган 

влади і підпорядковані йому установи та організації, центральний офіс фірми і дочірні фірми 

та філії. По відношенню до управлінського об'єкту виділяють вхідний, вихідний і 

внутрішній документопотоки. Вони тісно взаємопов'язані, тому що інформація поступили 

документів використовується для підготовки внутрішніх та вихідних відповідних і т. д. 

Вхідні документи утворюють три напрямки руху: керівництву організації, 

керівництву структурних підрозділів, безпосередньо фахівцям. Співвідношення цих потоків 

нерівномірно: найбільша частина документів потрапляє керівництву, яке, з одного боку, 

відчуває інформаційні перевантаження, а з іншого - отримує значну кількість інформації, що 

не відповідає їх компетенції, областям діяльності та функціональними обов'язками, не їхня 

рівня. Очікування розгляду документів керівництвом є втраченим часом, подовжує шлях 

документа до виконавця. 

Термін «документооборот» традиційно використовується в «паперовому» діловодстві 

і його використання стосовно менеджменту знань, що базується на інформаційних 

технологіях без деталізації не зовсім коректно [4]. 
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2. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку 

[Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua. 

3. Бурніс’єн Ж. Електронний документооборот. Удосконалення. Сучасні тенденції 

розвитку / Ж. Бурніс’єн, Р. Оберт. – К., 2009. - С. 102-104. 
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4. Електронний документооборот та діловодство. Рішення Microsoft в сфері 

документообороту для російських органів державної влади та місцевого самоврядування -

[Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.microsoft.com 
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СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 

Автор: Кастеріна К.Ф.  
Первомайська філія  НУК  імені адмірала Макарова 

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 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 такий підхід може 

використовуватися не завжди, адже акт купівлі-продажу підприємства може здійснюватися з 

різних причин і принести власнику різну величину доходу залежно від швидкості 

розрахунків за майно, тим більше, що величина гудвілу значною мірою залежатиме від 

банківського процента по депозитах на дату його продажу, а продаж підприємства з 

від’ємним гудвілом зовсім не означає відсутність інтелектуального капіталу. Тому наявність 

нематеріальних активів у балансі підприємства може свідчити про наявність 

інтелектуального капіталу в підприємства. Однак, це теж може не відповідати дійсності, 

адже патенти чи ліцензії можуть бути придбані, але метою їх при дбання є не подальший 
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розвиток власного виробництва, а попередження виникнення 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. Використання структурного капіталу забезпечує перетворення результатів 

творчої праці на матеріальні продукти, а потім їх комерціалізацію. 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 

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. У розвинених країнах за наявності розвиненого фондового ринку цей розрахунок 

може здійснюватися на основі ринкових котирувань. В Україні та інших країнах CНД 

подібний метод не можна використовувати через відсутність відповідних умов. Інші методи 

оцінки (затратний або порівнянності придбання) можуть істотно знизити розмір капіталу. 

Для власників питання включення інтелектуального капіталу до складу 

нематеріальних активів є досить привабливим. Адже це надає можливість збільшення 

вартості підприємства ще до моменту продажу дозволить власнику продати його з меншою 

сумою прибутку (гудвілу), тобто дешевше. 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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УДК 657 

 ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОГО 

ПАКЕТА ПРАЦІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВА 

Автори: Козіцька Н.О., Алексеєвич Н.В.  
Первомайська філія НУК імені адмірала Макарова 

Одним із важливих завдань, що потребують вирішення як зі сторони держави, так і зі 

сторони підприємства, є проблема посилення трудової мотивації та соціальної захищеності 

працівників. Найбільш поширеним видом мотивації є наявність соціального пакета, який в 

свою чергу, формує цілу низку додаткових мотивуючих виплат та соціально-страхових 

послуг, що забезпечують ефективність діяльності підприємства вцілому. 

Соціальний пакет - порівняно новий спосіб залучення працівників до організації, 

підвищення їх зацікавленості у роботі, що проявляється через сукупність усіх соціальних 

пільг, гарантій та виплат, що надаються чи мають надаватись працівникам, та включає в себе 

комплекс зобов’язань, які бере на себе роботодавець щодо трудового колективу. Питання 

обліково-аналітичного забезпечення надання соціального пакета працівникам підприємства 

досліджували у своїх працях такі вітчизняні вчені як: Отенко В. І., Рожнова В. Л, 

Соломченко Д. І., Ткаченко Н. О., Суліменко Л.А., Погосова А.В., Турок І.В.Шиманська 

К.В., Пацула О.І., Жиглей І.В., Левицька С.О. та інші. Попри все потребують детального 

дослідження питання облікового відображення операцій підприємства, що пов’язані з 

наданням працівникам соціального пакету. Сьогодні, соціальний пакет передбачає 

фінансування підприємством витрат на: придбання та оплату санаторних путівок для 

персоналу; організацію відпочинку працівників (у т. ч. корпоративні вечірки); оплату 

лікування та зубопротезування; часткову або повну сплату страхових внесків на різні види 

страхування; надання безвідсоткових кредитів на придбання побутової техніки, автомобіля, 

оплату комунальних послуг тощо. Фінансове забезпечення соціального пакету має бути 

передбачено в Програмі соціального забезпечення працівників підприємства (що є 

складовою Програми менеджменту організації діяльності) Левицька [1]. 

Під час опитування працівників підприємств м.Первомайськ, Миколаївської області, 

було встановлено, що у 2017-2018 роках, соціальний пакет мав наступне наповнення: 

мобільний зв'язок, подарунки до свят, корпоративний медогляд, харчування на роботі, 
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часткова оплата відпочинку (туристичні та санаторно-курортні путівки), організація 

дозвілля, оренда житла, додаткова освіта, навчання з підвищення кваліфікації, пільгові 

позики у підприємства. Слід зазначити, що на всіх підприємствах, що були охопленні 

опитуванням, наповнення соцпакету  коливалося залежно від займаної посади та стажу 

роботи на підприємстві. Чим більше затребувані знання та спеціальність працівника, тим 

більший набір компонентів може мати соцпакет, стимулюючи тим самим підвищення 

продуктивності праці та оптимізуючи витрати на управління персоналом.  

Соціальні пакети на різних підприємствах містять найрізноманітніші складові. І часто 

вибір працівником підприємства при інших рівних умовах залежить від складу соціального 

пакету. Проте, у різноманітності таких операцій бухгалтеру важливо пам’ятати про 

особливості, які стосуються оформлення надання окремих складових соціального пакету, а 

також порядку їх оподаткування. Обліково-аналітичне забезпечення надання соціального 

пакета працівникам підприємства представлено на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Обліково-аналітичне забезпечення надання соціального пакета працівникам 

підприємства 
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Щодо безпосередньо методики бухгалтерського обліку складових соціального пакету, 

то підтримуємо думку більшості авторів, зацікавлених дослідженням цієї проблеми, які 

виділяють три групи рахунків [1,2,3]: - для операцій, пов’язаних із визнанням доходу 

працівника у вигляді додаткового блага -  рахунок 66 «Розрахунки за виплатами 

працівникам»; - для виплат, які є позикою працівнику – 18 «Довгострокова дебіторська 

заборгованість тa інші необоротні активи» (для позик, строком більше 12 місяців); 37 

«Розрахунки з різними дебіторами» (для позик, строком менше 12 місяців); - для обліку 

витрат, які підприємство безпосередньо несе для надання окремих компонентів соціального 

пакета – 94 «Інші витрати операційної діяльності». 

Отже, соціальний пакет – гарний спосіб мотивації кадрів. Це додаткові пільги і 

бонуси, які підприємство пропонує своїм співробітникам, щоб утримати їх як спеціалістів та 

стимулювати для просування по кар’єрним сходам. А наявність обліково-аналітичного 

забезпечення, в свою чергу, дозволяє достовірно оцінити витрати підприємства на 

забезпечення працівників додатковими благами. 
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СКЛАД ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ 

Автори: Коновалова С.Ю., Прокопович Л.Б. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Анотація. Надана порівняльна характеристика складу загальновиробничих витрат 

відповідно до вимог діючої нормативної бази. 

Ключові слова: облік витрат, розподіл витрат, загальновиробничі витрати. 

Для дослідження витрат які входять до складу загальновиробничих відповідно до 

вимог діючої нормативної бази побудована порівняльна таблиця 1. 

Таблиця 1 

Порівняльна таблиця складу загальновиробничих витрат у нормативній базі 

П(С)БО 16 [3] Методичні 

рекомендації 373 [1] 

ПКУ [2] 

1 2 3 

Витрати на управління 

виробництвом 

Витрати на управління 

виробництвом 

Витрати на управління 

виробництвом 

Амортизація основних 

засобів 

загальновиробничого 

(цехового, дільничного, 

лінійного) призначення 

Амортизація основних 

засобів та інших 

необоротних матеріальних 

активів загально 

виробничого призначення 

Амортизація основних 

засобів загальновиробничого 

(цехового, дільничного, 

лінійного) призначення 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 

Амортизація нематеріальних 

активів 

загальновиробничого 

(цехового, дільничного, 

лінійного) призначення 

Амортизація нематеріальних 

активів загальновиробничого 

призначення 

Амортизація 

нематеріальних активів 

загальновиробничого 

(цехового, дільничного, 

лінійного) призначення 

Витрати на утримання, 

експлуатацію та ремонт, 

страхування, операційну 

оренду основних засобів, 

інших необоротних активів 

загальновиробничого 

призначення 

Сума сплачених орендарем 

платежів 

Витрати на утримання, 

експлуатацію та ремонт, 

страхування, операційну 

оренду основних засобів, 

інших необоротних 

активів 

загальновиробничого 

призначення 

Витрати на вдосконалення 

технології та організації 

виробництва 

Витрати некапітального 

характеру, пов’язані з 

удосконаленням технології та 

організацією виробництва 

Витрати на 

вдосконалення технології 

та організації 

виробництва 

Витрати на опалення, 

освітлення, водопостачання, 

водовідведення та інше 

утримання виробничих 

приміщень 

Витрати на обслуговування 

виробничого процесу 

Витрати на опалення, 

освітлення, 

водопостачання, 

водовідведення та інше 

утримання виробничих 

приміщень 

Витрати на обслуговування 

виробничого процесу 

Витрати на утримання та 

експлуатацію, технічний огляд і 

технічне обслуговування 

основних засобів, інших 

необоротних  

Витрати на 

обслуговування 

виробничого процесу 

 матеріальних активів загально 

виробничого призначення 

 

Витрати на охорону праці, 

техніку безпеки та охорону 

навколишнього природного 

середовища 

Витрати на проведення 

ремонтів основних засобів, 

інших необоротних 

матеріальних активів загально 

виробничого призначення 

Витрати на охорону 

праці, техніку безпеки, 

понесені відповідно до 

законодавства 

Інші витрати Витрати на охорону праці Інші загальновиробничі 

витрати Витрати на пожежну і 

сторожову охорону 

Витрати, пов’язані з 

використанням та 

обслуговуванням засобів 

сигналізації, обчислювальної 

техніки, за надані для 

виробничих потреб 

телекомунікаційні послуги 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 

 

Податки, збори та інші 

передбачені законодавством 

обов’язкові платежі, 

безпосередньо пов’язані із 

виробничим процесом 

 

Місцеві податки і збори 

Витрати, пов’язані з 

утриманням та експлуатацією 

фондів природоохоронного 

призначення 

Витрати на перевезення 

працівників виробничих 

підрозділів до місця роботи  

Платежі зі страхування 

цехового майні 

 

Витрати на створення 

забезпечення для 

відшкодування наступних 

операційних витрат  

Витрати на опалення, 

освітлення, водопостачання, 

водовідведення 

Аналіз таблиці 1 на перший погляд показує, що, з одного боку склад 

загальновиробничих витрат згідно П(С)БО 16 «Витрати» не дуже сильно відрізняється від 

податкового обліку, а найбільша різниця є у Методичних рекомендаціях 373. Проте, з 

іншого богу, якщо ретельно дослідити зміст окремих, статей витрат у П(С)БО 16 «Витрати» 

та ПКУ, то можна зустріти багато протирічь. Нажаль обсяг даної публікації не дозволяє це 

докладно показати на прикладі додаткових порівняльних таблиць. 

Висновок. Нормативна база в частині обліку загальновиробничих витрат має численні 

протиріччя та невідповідності, що вимагає її гармонізації. 
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СОЦІАЛЬНИЙ АУДИТ ЯК МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ 

РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ 

Автор: Королькова Л.С.  
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Сьогодні, у період глобалізації, умови розвитку господарюючих суб’єктів направлені 

на вихід до світового ринку. Однак, дане явище вимагає не тільки підвищити якість 

продукції і цим максимізувати рівень конкуренції, а, також, здійснити урегулювання 
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соціально-економічних відносин. Так, виявлення передумов позитивних змін соціального 

середовища суб’єкта господарювання дає можливість виокремити реальні цілі їх соціального 

розвитку, здійснити забезпечення необхідним рівнем ресурсів, які можливо досягнути, і 

організувати проведення відповідних заходів. Соціальний аудит є вирішальною ланкою 

такого процесу, що зумовлює актуальність дослідження. 

Тема дослідження знайшла своє відображення у працях таких вчених, як:                В. 

О. Дерій [1], О. В. Мазурик [2], Н. С. Марушко [3], Н. О. Сичова [4]. У публікаціях науковців 

закладено теоретичну основу для вирішення проблем соціального аудиту в країні. Однак, 

соціальний аудит як механізм управління соціальним розвитком підприємства залишається 

актуальним і потребує подальшого дослідження з урахуванням зміни фінансово-

економічних умов. Соціальний розвиток вітчизняного підприємства передбачає сукупність 

прогресивних кількісних, якісних і структурних організаційних змін, направлених на 

удосконалення соціального середовища суб’єкта господарювання і сфери соціальних 

взаємовідносин із зацікавленими в його діяльності конкретними представниками: 

власниками, споживачами, персоналом, громадськістю, партнерами по бізнесу [4]. При 

цьому управління соціальним розвитком підприємства є сукупністю методів, способів, 

прийомів і процедур, що спроможні дозволити анулювати соціальні проблеми за допомогою 

наукового підходу, знання закономірностей соціальних процесів, чіткого розмежування 

кадрової політики підприємства з одночасною орієнтацією на виважені соціальні норми [4, 

С.44]. Соціальний аудит, будучи специфічною формою аналізу умов соціального 

середовища підприємства, що виявляє сукупність чинників соціального ризику і виокремлює 

пропозиції щодо їх зниження, є результатом розвитку інших форм аудиту через 

розмежування критеріїв ефективності [3].  

Однак, практика впровадження соціального аудиту у вітчизняний економічний 

простір дає змогу зробити висновок про те, що українські суб’єкти господарювання ще не 

вийшли на відповідний рівень освоєння взаємозв’язку між соціальним і економічним у 

тандемі. Зазвичай керівники підприємств негативно налаштовані на проведення соціального 

аудиту, обґрунтовуючи це тим, що соціально відповідальна поведінка завжди пов’язана із 

витратами і не приносить підприємству вигоди. Дане явище не є виправданим, навпаки, 

соціальний аудит і соціально відповідальна практика закордонних представників дозволяють 

підприємствам заощаджувати гроші і створювати додаткові можливості щодо нарощення 

величини прибутку. У зв’язку з цим, доцільно провести оцінку взаємозв’язку управління 

підприємством з соціальним аудитом (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Соціальний аудит у системі соціального управління підприємством 
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Джерело: авторська розробка. Соціальне середовище підприємства підпадає під дію 

факторів впливу, які безпосередньо чинять прямий тиск на механізм управління 

підприємством (державне стимулювання, економічні пріоритети, рентабельність 

підприємства, прибутковість, спеціалізація тощо). Соціальний аудит спроможний виявити 

негативну дію таких чинників і завчасно попередити їх наслідки. Запровадження ідей 

соціального аудиту у діяльності вітчизняних підприємств надасть можливість: 1) 

оптимізувати систему зміцнення трудової дисципліни; 2) надасть можливість мінімізувати 

кількість помилок і аварій (нижчий рівень напруженості з одночасним підвищенням рівня 

мотивації працівників); 3) підвищити рівень інвестиційної привабливості підприємства. 

Таким чином, у процесі дослідження з’ясовано, що ключовими чинниками 

конкурентної боротьби, окрім високого рівня якості продукту, інноваційного характеру, 

позитивного іміджу суб’єкта господарювання, є інформація соціального аудиту, яка 

необхідна для прийняття ефективних управлінських рішень потенційними можливостями 

персоналу. Сьогодні, соціальні ресурси підприємств стали вирішальним чинником його 

економічного розвитку, оскільки одержати економічну вигоду стало можливо за умови 

мінімізації соціальних ризиків. 

Список використаних джерел 

1. Дерій В. О. Соціальний аудит у контексті посилення вимог до корпоративної 

соціальної відповідальності / В. О. Дерій, С. В. Савченко, Л. О. Бабій // Бухгалтерський облік 

і аудит. – 2016. – №8. – С.17-26. 

2. Мазурик О. В. Соціальний аудит як сучасна діагностична технологія: теоретико-

методологічні засади дослідження, західний досвід, вітчизняні перспективи / О В. Мазурик // 

Вісник ХНУ. – 2015. – №1148. – С.107-113. 

3. Марушко Н. С. Соціальний аудит в організації діяльності підприємства 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://confcontact.com. 

4. Сичова Н. О. Управління соціальним розвитком підприємства / Н. О. Сичова // 

Вісник КНТЕУ. – 2015. – №4. – С.43-49. 

 

УДК 331.103  

ОБЛІК І ОРГАНІЗАЦІЯ КАДРОВОГО ДІЛОВОДСТВА:  

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 

Автор: Косенко А.В. 

Національна академія національної гвардії України 

У сьогоденні особливої актуальності для установ відіграє менеджмент персоналу, з 

його якісною та кількісною сторонами, задля того щоб з мінімально можливими витратами 

забезпечити ефективне та своєчасне виконання організаційних цілей і завдань. Значний 

обсяг робіт служби персоналу пов'язаний з обліком, документуванням руху кадрів і 

звітністю з кадрових питань. Термін «кадри» у перекладі з французької означає 

професіонали, які займаються тією чи іншою діяльністю, працею у тій чи іншій системі, 

галузі, на тому чи іншому підприємстві. 

Кадрове діловодство визначається як діяльність, що охоплює питання 

документування та організації роботи з документами стосовно особового складу 

підприємства (чи системи) з питань приймання, переведення, звільнення, обліку працівників 

тощо [1, с.15]. 

Кадрове діловодство ведеться у таких напрямах як  

- облік особового складу;  

- підготовка звітів та необхідних довідок про переведення кадрів, розробка та 

виготовлення необхідних форм та бланків для цього;  
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- облік стану підготовки, перепідготовки кадрів та зарахування їх до резерву;  

- облік та реєстрація надходження документів, що стосуються особового складу, 

контроль за їх виконанням, насамперед виконання наказів та розпоряджень по кадрах;  

- організація документообігу для забезпечення оперативного і чіткого виконання та 

проходження документів і доручень керівництва стосовно всіх напрямів роботи з кадрами, 

додержання загальних та специфічних для кадрової роботи правил складання та виконання 

документів;  

- складання номенклатурних справ з кадрового діловодства, їх оформлення та 

ведення;  

- підготовка документів з кадрів для передачі в архів на зберігання; механізація, 

автоматизація і комп'ютерна обробка даних з особового складу [2]. 

Організація праці в кадрових службах передбачає вирішення раду завдань, серед 

яких: 

- чітка організаційна побудова роботи діяльності та вибір найбільш раціональної 

форми організації роботи з документами; 

- раціональний розподіл функцій між окремими виконавцями і підрозділами, 

застосування кращого досвіду та методів ведення діловодства. Вирішення цього питання 

здійснюється шляхом розробки та впровадження нормативних документів, посадових 

інструкцій, стандартів [3, с.20].  

Документація з особового складу утворюється як результат роботи з кадрами 

установи, а саме – їх підбору, зарахування, переведення, підготовки, перепідготовки, 

навчання, підвищення кваліфікації та виховання. Документація з особового складу 

характеризує правові, трудові та службові взаємовідносини окремої особи з установою.  

Службові документи з особового складу є підставою для надання громадянам 

документів, що засвідчують їх особу, посаду, фах, а також основою для одержання пільг, 

стипендій, пенсій чи іншої фінансової допомоги. Документація з особового складу 

використовується також у довідкових справах.  

Комплекс документів за функціями управління кадрами включає такі основні групи 

документів: 

- особисті та особові документи працівників; 

- організаційно-розпорядча документація; первинна облікова кадрова документація. 

До   групи   особистих  документів   працівників   відносяться паспорт, трудова книжка, 

військовий квиток, диплом, свідоцтво, атестат та інші документи, які являють собою 

юридичне підтвердження відомостей, котрі працівники повідомляють про себе. До них 

можна також віднести посвідчення особи, документи про сімейний стан, стаж роботи, 

спеціальність тощо. 

Особистими також є документи, що видаються установами своїм працівникам для 

цільового відрекомендування: перепустка, посвідчення про відрядження, довідки, що 

підтверджують місце роботи, посаду, заробітну плату.  

За юридичним призначенням до особових документів можна віднести заяви 

працівників про прийняття на роботу, звільнення чи переведення, автобіографію, а також 

документи особової справи, що характеризують ділові та моральні якості працівника - 

атестаційний лист, подання про призначення на посаду тощо. 

Типова технологічна схема обробки кадрової документації включає наступні стадії:  

- документування трудових правовідносин;  

- ведення особових справ та трудових книжок; 

-  ведення довідково-облікової та звітної роботи з кадрів. 

Організаційно-розпорядча документація закріплює трудові правовідносини громадян 
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з установами. Умовно її можна поділити на ті ж самі різновиди, що застосовуються у 

загальному діловодстві:  

- організаційні (положення, інструкції, правила, статути);  

- розпорядчі (накази, постанови, рішення, вказівки, розпорядження, ухвали);  

- довідково-інформаційні (доповідні та пояснювальні записки, листи, переліки, акти, 

протоколи, довідки, звіти, тощо). 

Первинна облікова кадрова документація виконує функцію обліку працівників і є 

накопичувачем даних, які постачає первинна реєстрація і наступне оновлення необхідних 

відомостей про склад та переміщення кадрів [4, с. 68]. 

Виходячи з технології реєстрації та накопичення інформації з кадрів, групу первинної 

облікової кадрової документації поділяють на дві взаємопов'язані підгрупи:  

- вихідні (початкові) облікові документи;  

- похідні (повторні) облікові документи. 

Вихідні облікові документи заповнюють відповідно до особистих документів 

громадян. До них відносять особовий листок з обліку кадрів, доповнення до особового 

листка, особова картка та інші спеціалізовані облікові документи. 

Похідні облікові документи мають другорядний характер. Основне їх призначення -  

забезпечити повну, достовірну інформацію з усіх напрямів довідкової, довідково-

контрольної та звітної роботи з кадрів. До цієї підгрупи облікових документів відносять: 

картки спеціалізованого обліку спеціалістів, журнальні (книжкові) форми реєстрації 

(вказівні списки, книга обліку та інші) [5]. 

Облік кадрів ведеться в усіх організаціях, які мають право самостійно здійснювати 

прийом та звільнення працівників. Обліку підлягають усі працівники незалежно від 

характеру роботи та посади. 

Організація обліку персоналу безпосередньо покладається на відділ кадрів, 

інспектора з кадрів, менеджера з кадрів, секретаря чи іншого співробітника, який 

призначається наказом керівника установи, залежно від кількості трудового колективу. 

Облік кадрів має забезпечувати достовірні відомості щодо: 

-   кількості працівників за категоріями, професіями, кваліфікацією, освітою, стажем 

роботи, статтю, віком та іншими ознаками; 

-   змін  штатного складу організації, з обов'язковим уточненням причин змін; 

-   стану підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та стажування 

працівників [6]. 

Можливість одержання інформації про особовий склад установи забезпечується 

веденням відділом кадрів відповідної документації, найважливішою серед якої є трудові 

договори (контракти), трудові книжки та особові справи працівників. 

Згідно з нормативними документами у Збройних Силах України затверджено такі 

форми документів, які можуть бути використані як кадрові або впливають на їх оформлення:  

– накази, директиви, розпорядження, доручення, постанови, положення, настанови, 

інструкції, правила, порадники;  

– плани, звіти, доповіді, донесення, протоколи, акти;  

– заяви, рапорти, телеграми, службові листи, довідки, розпорядження (приписи), 

посвідчення про відрядження, відпускні квитки тощо. 

Забезпечуючи дотримання основних вимог до організації та обліку кадрової 

документації у військових закладах вищої освіти мають місце специфічні особливості 

ведення, використання, обліку та зберігання кадрової документації. На останнє впливають 

особливості прийняття на роботу та службу, сама робота та особливості звільнення з неї. 

Так, особливістю кадрової політики в структурі Міністерства Оборони України у сучасних 
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умовах є те, що перевага при призначенні військовослужбовців на вищі посади, особливо 

кревного складу, віддається особам, які мають статус учасника бойових дій. При цьому 

вимоги до посади витримуються відповідно до чинних нормативно-правових актів. 

Характерними є особливості оформлення на роботу за сумісництвом. Зокрема, 

військовослужбовці мають право обіймати посади за сумісництвом наукових або науково-

педагогічних працівників за наявності дозволу командира (начальника), якому 

підпорядковується військова частина (установа). До того ж, посада сумісництва не повинна 

заважати виконанню основних обов’язків за основним місцем роботи. 

Наприклад, особливості надання і відображення у кадровій документації відпусток 

військовослужбовців мають враховувати особливий період, що є оголошеним у державі. Так, 

у вищезазначений особливий період скасовано надання певного виду відпусток, зокрема на 

навчання та інших.  

Значна низка вимог, правил та канонів міститься у службовому листуванні та знищенні 

службової документації; підписанні та засвідченні документів; контролю за виконанням 

документів; розсилці та ознайомленні з документацією тощо. значна частина документації, 

зокрема і кадровою, містить обмежений доступ, тому присутніми є особливості поводження 

з документами, які містять відомості обмеженого доступу (конфіденційні). Також 

розробляють переліки документів, які підлягають затвердженню та які мають містити 

гербову печатку.  

Отже, враховуючи беззаперечне значення належної організації та обліку кадрової 

документації у контексті особливостей діяльності та роботи установ і організацій, маємо 

відмітити значне коло нормативно-правової документації, яка регламентує тему 

дослідження, та специфіку і складність роботи з кадрами.  
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— С. — 68 — 76. 
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Організаційно-економічні зміни, які сталися в галузі після реформування сільського 

господарства, обумовлюють необхідність нових підходів щодо вирішення проблеми 

формування затрат на виробництво продукції тваринництва.  

Основні теоретичні аспекти обліку і контролю витрат на виробництво продукції 

висвітлюють в своїх працях Плаксієнко В.Я., Усач Б.Ф., Бутинець Т.А., Бутинець Ф.Ф., 

Покропивний С.Ф., Огійчук М.Ф., Завгородній В.П., Ткаченко Н.М., Бутинець Ф.Ф., 

http://www.accounting-ukraine.kiev.ua/poslugi/oblik_kadriv_kadrove_dilovodstvo.htm
http://www.accounting-ukraine.kiev.ua/poslugi/oblik_kadriv_kadrove_dilovodstvo.htm
http://pravo-ukraine.org.ua/resyrsi/biblioteka/yuridicheskaya-tekhnika/opr-na-pyo/10942-organizaciya-kadrovogo-zabezpechenny
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Коцупатрий М.М. та інші вчені. Проблеми та перспективи розвитку тваринництва в Україні 

та шляхи зниження витрат на виробництво продукції цієї галузі відображені в працях 

Боярової О.А., Окопного О.М., Жуйкова Г.Є., Миронова Л.М., Димова О.М., Оляднічука 

Н.В. та інших авторів. Метою дослідження є узагальнення та поглиблення теоретичних і 

методологічних питань та розробка пропозицій щодо вдосконалення обліку та контролю 

виробничих витрат тваринництва.  

Організаційно-правовою основою формування собівартості продукції (товарів, робіт, 

послуг) є нормативно-правові акти, розроблені Верховною Радою України, міністерствами 

та відомствами аграрної галузі та самими підприємствами. Основними відмінностями їх є те, 

що Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції 

(робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств містять перелік статей калькуляції витрат 

і особливості калькулювання собівартості продукції тваринництва, а Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 16 „Витрати” лише визначає, що перелік і склад статей 

калькулювання виробничої собівартості продукції установлюються підприємством. В 

Методичних рекомендаціях з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції 

(робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств також, на відміну від Положення 8 

(стандарту) бухгалтерського обліку 16 „Витрати”, зазначено, що в сільськогосподарських 

підприємствах загальновиробничі витрати не діляться на постійні і змінні[1, с.65]. 

Особливо гостро постає проблема створення системи обліку витрат для розробки 

ефективних стратегічних управлінських рішень з метою своєчасного передбачення 

виникнення несприятливих ситуацій та спрямовування діяльності тваринницьких підрозділів 

на досягнення позитивних кінцевих результатів. При цьому виникла проблема узгодження 

обліку поголів’я з обліком витрат і виходу продукції скотарства, створення системи 

бюджетування витрат та здійснення подальшого контролю за ефективним використанням 

матеріальних, трудових і фінансових ресурсів з врахуванням особливостей функціонування 

галузі.  

Відсутність теоретичного та практичного обґрунтування запровадження системи 

бюджетування у сільськогосподарських підприємствах призводить в останній час до 

неконтрольованості здійснених витрат на виробництво продукції тваринництва. Вирішення 

цього питання можливе за умови складання річних бюджетів для кожного центру 

відповідальності і підприємства в цілому. Відсутність єдиної системи формування 

внутрішньої управлінської звітності не забезпечує користувачів повною та узагальненою 

інформацією про рівень понесених витрат на виробництво продукції по кожному центру 

відповідальності, виконання планових завдань, відхилення фактичних результатів від 

планових та причини цих відхилень[2, с.108].  
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Облікова вартість одного і того ж товару може бути різною залежно від умов 

поставок та місцезнаходження товару. Відповідно до П(С)БО 9 «Запаси», запаси оцінюються 

та зараховуються на баланс за первісною вартістю, до якої включаються: 

- вартість товару, яка зазначається у документах на відвантаження у постачальника; 

- витрати на заготівлю, вантажно-розвантажувальні роботи, транспортування до місця 

використання; 

- суми ввізного мита та митних зборів; 

- суми непрямих податків, які не відшкодовуються підприємству; 

- інші витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і доведенням їх до 

стану, в якому вони придатні для використання в запланованих цілях. Це прямі матеріальні 

витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати підприємства, витрати на 

доробку, на підвищення якісних і технічних характеристик запасів.  

Синтетичний облік імпортних товарів ведуть на рахунку 28 «Товари», запасів – на 

рахунку 20 «Виробничі запаси», продукції сільськогосподарського виробництва – на 

рахунку 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва», готової продукції – на 

рахунку 26 «Готова продукція», необоротних активів – на рахунку 15 «Капітальні 

інвестиції». 

Для розрахунків з іноземними постачальниками за придбані товари, продукцію, 

сировину, необоротні активи використовується субрахунок 632 «Розрахунки з іноземними 

постачальниками», облік на якому ведуть в національній та іноземній валюті. Синтетичний 

облік розрахунків з вітчизняними контрагентами за всіма послугами, пов’язаними з 

доставкою товарно-матеріальними цінностей до місця призначення, за їх декларування 

ведуть на субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 685 «Розрахунки з 

іншими кредиторами». 

Аналітичний облік за імпортними операціями здійснюється в розрізі країн, а 

всередині їх – в розрізі постачальників, номерів контрактів і документів до оплати. 

Аналітичний облік імпортних поставок ведуть за місцями зберігання і обліковими 

(товарними) партіями.  При перетині митного кордону України сплачується ПДВ, акцизний 

податок, мито, митні збори, сплата яких відображується проводкою Дт 642 Кт 311. Сплачена 

сума мита, митних зборів, акцизного податку включається у вартість імпортних товарно-

матеріальних цінностей проводкою Дт 15, 20, 22, 28 Кт 642. 

Якщо за поставку імпортних товарів оплата здійснюється після їх оприбуткування, та 

рахунок є монетарною статтею. Тому в бухгалтерському обліку визначається курсова 

різниця на дату складання балансу і на дату здійснення операції. За умови зростання курсу 

валюти курсова різниця відображається на рахунку 945 «Витрати від операційної курсової 

різниці», а при зменшенні курсу іноземної валюти, в якій обліковується заборгованість, - 714 

«Дохід від операційної курсової різниці». 

При формуванні первісної вартості імпортних товарів, придбаних на умовах 

попередньої передоплати, враховують норми П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів». 

Вартість таких товарів встановлюється не за курсом, зазначеним у вантажно-митній 

декларації, а за курсом НБУ на дату здійснення попередньої оплати. У разі здійснення 

авансових платежів в іноземній валюті нерезиденту частинами та одержання товару 

частинами їх вартість визначається за сумою авансових платежів із застосуванням 

валютних курсів, з урахуванням послідовності здійснення таких платежів.  
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Постановка проблеми. Розвиток соціально-трудових відносин, в будь-якій країні 

світу, багато в чому залежить від рівня оплати праці. Удосконалення цих відносин та 

політика формування грошових доходів населення повинні ґрунтуватися на реальній 

вартості праці, що дозволить усунути існуючі на сьогодні диспропорції на споживчому 

ринку і в мотиваціях до праці.  

Виходячи з цього, питанням оплати праці в Україні приділяється значна увага на 

законодавчому рівні. Оскільки при цьому, законодавством України заробітна плата 

визначається як винагорода, як правило, у грошовому вираженні, яку власник або 

уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу, заробітна плата 

буде завжди важливим якісним показником економічного господарювання. Виклад 

основного матеріалу дослідження. Так, відповідно до ст. 265 Кодексу законів про працю 

(КЗпП) [4], за недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства 

про працю, створення перешкод у її проведенні, на господарюючих суб’єктів накладається 

штраф у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент 

виявлення порушення. 

 У разі, якщо виявлено фактичний допуск працівника до роботи без оформлення 

трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі 

фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та 

виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків розмір 

штрафу складе 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент 

виявлення порушення за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. Якщо ж 

господарюючий суб’єкт не допустив до перевірки з питань виявлення працівників, 

допущених до роботи без оформлення трудового договору (контракту), Державну службу з 

питань праці, то штраф складе 120 100 мінімальних заробітних плат.  

Таким чином, як правова категорія заробітна плата визначає конкретні права та 

обов’язки учасників трудових правовідносин з приводу оплати праці і, як видно із вище 

зазначеного, штрафні санкції передбачені КЗпП стосуються не тільки порушень при оплаті 

праці, але й інших трудових порушень, тісно пов’язаних із заробітною платою. Виходячи з 

цього, при побудові обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві необхідно 

враховувати вимоги значної кількості нормативних актів. Основним законодавчим актом є 

Конституція України, на якій базується все законодавство, у тому числі і законодавство про 

працю. Вона регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростання 

продуктивності праці, поліпшення якості роботи, підвищенню ефективності суспільного 

виробництва і піднесенню на цій основі матеріального і культурного рівня життя трудящих, 

зміцненню трудової дисципліни і поступовому перетворенню праці на благо суспільства в 

життєву потребу кожної працездатної людини [5].  
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В галузі бухгалтерського обліку основним нормативним документом є Закон України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996 від 16.07.1999 р. В 

ньому визначаються правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського 

обліку та складання фінансової звітності в Україні. Цей закон було створено з метою 

обов’язкового введення бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що гарантує 

правдиву та достовірну інформацію про фінансовий стан підприємства [2].  

Система трудових відносин, як уже зазначалося, регулюється Кодексом законів про 

працю, який є обов’язковим для застосування всіма суб’єктами господарювання, не залежно 

від виду діяльності та форми власності [4].  Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1999 

р. визначає економічні, організаційні та правові засади оплати праці персоналу 

підприємства, які працюють на основі трудового договору, незалежно від форм власності та 

виду діяльності, спрямований на відтворюючу та стимулюючу функцію заробітної плати [1].  

Верховна Рада України за поданням Кабінету Міністрів встановлює розмір 

мінімальної заробітної плати, який вказується в Законі Україні «Про державний бюджет 

України», це проводиться раз на рік, враховуючи пропозиції професійних спілок та 

роботодавців. На даний момент 3723 грн. Також визначає порядок страхових тарифів для 

підприємств на обов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку, про 

порядок оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок травми, не 

пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, перелік видів доходу, що підлягають 

обліку при відрахуванні аліментів, обчислення розміру допомоги по тимчасовій 

непрацездатності.  

Не менш важливе значення для регулювання обліку нарахування та виплати 

заробітної плати має П(С)БО 26 «Виплати працівникам». Воно визначає методологічні 

засади формування в бухгалтерському обліку інформації про виплати (у грошовій та не в 

грошовій формах) за роботи, виконані працівниками та її розкриття у фінансовій звітності 

[6].  Основні положення, щодо визначення показників оплати праці у формах державних 

статистичних спостережень з метою одержання об’єктивної статистичної інформації про 

розміри та структуру заробітної плати працівників містить Інструкція зі статистики 

заробітної плати від 13.01.2004р. №5 [3].  Ведення ділянки бухгалтерського обліку виплати 

працівникам розкривається в міжнародному стандарті бухгалтерського обліку 19 "Виплати 

працівникам", який розповсюджується на всі виплати працівників, окрім тих, які відносяться 

до міжнародного стандарту фінансової звітності 2 "Платіж на основі акцій". Згідно із МСБО 

19 трудова діяльність працівника – це послуги, за які їм оплачують належну винагороду. 

МСБО 19 представляє виплати працівникам як всі форми компенсації, що їх надає 

суб’єкт господарювання в обмін на послуги, надані працівниками. При цьому, працівник має 

можливість працювати повний чи неповний робочий день, мати постійну чи періодичну 

зайнятість, а також надавати послуги підприємству на тимчасовій основі. Таким чином, 

потрібно визначити, що заробітна плата є провідним інструментом соціальної політики. 

Вона зумовлює рівень соціальності суспільства, здатності держави підтримувати рівень 

якості життя соціуму загалом і кожної людини окремо, тому нормативному регулюванню 

оплати праці в Україні приділяється досить суттєва увага.  

Отже, проаналізувавши нормативно-правові акти, що регулюють питання обліку 

операцій із заробітної плати, можна зазначити, що їх існує велика кількість, до того ж 

відбуваються часті зміни та доповнення, за якими необхідно слідкувати, що значно 

ускладнює процес обліку заробітної плати.  
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УДК 657.62 

ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕЯКИХ ПРОБЛЕМ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В 

УКРАЇНІ 

Автор: Люльченко А.О. 

Придунайська філія ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» 

Сучасні ринкові умови господарювання вимагають від підприємств використання 

заходів щодо підвищення конкурентоспроможності, фінансової стійкості та 

платоспроможності підприємств. Серед таких заходів особливо необхідно виокремити аудит 

фінансової звітності, який забезпечує зростання довіри кредиторів, інвесторів та клієнтів до 

фінансової звітності підприємства, забезпечення користувачів інформації точною та повною 

інформацією тощо.  

Метою аудиту фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів аудиту є 

надання можливості аудитору висловити професійну, незалежну думку щодо правильності, 

повноти та точності відображення інформації про підприємство у фінансовій звітності [1]. 

Аудит фінансової звітності встановлює, чи відповідає фінансова звітність основним 

вимогам якості інформації, до яких відносяться: своєчасність надання інформації про 

фінансовий стан підприємства, фінансові результати діяльності та рух грошових коштів, 

точність та повнота інформації, суттєвість, єдність форм та методики складання звітності 

для усіх підприємств; простота, зрозумілість та доступність, які перевіряються в процесі 

проведення фінансового незалежного контролю - аудиту. 

Завдання аудиту фінансової звітності реалізуються через принципи аудиту: 

1.Перевірка правильності складання фінансової звітності у відповідності до етичних 

вимог; 

2.Визначення прийнятності концептуальної основи фінансової звітності, яка 

застосовується підприємством для складання фінансової звітності; 

3.Планування аудиту, а також вибір найбільш доцільних способів та методів 

перевірки; здійснення перевірки у відповідності до плану; 

4.Оцінка системи внутрішнього контролю, визначення рівня ризику та суттєвості; 

5.Отримання обгрунтованої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить 

суттєвих перекручень та помилок; 

6.Надання інфомарції замовнику про результати перевірки [2]. 

Однією з найважливіших передумов такого підходу, є те, що аудитор не обмежує свої  

дослідження бухгалтерською інформацією, а намагається зрозуміти, як функціонує  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/%D0%BA%25%20D0%25%20B7%D0%BF%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/%D0%BA%25%20D0%25%20B7%D0%BF%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/254%D0%BA/96-%D0
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підприємство в цілому. Аудитор зазвичай обговорює діяльність підприємства з  

працівниками, відповідальними за кожну операційну дільницю, щоб досягти внутрішнього 

розуміння бізнесу клієнта. Ці знання є головними в аудиті. Аудитор може сформувати 

обґрунтовану думку, якщо він розуміється в бізнесі, з яким має справу, оскільки так він 

може вирішити, чи відповідають звіти реальному стану справ.  

Міжнародні стандарти аудиту визначають загальні вимоги щодо проведення аудиту. 

При цьому, перелік процедур, методика, етапи аудиту, робочі документи аудитора та інше 

визначаються аудитором, виходячи з його професійного судження. 

На сьогоднішній день серед практиків та науковців не існує єдиного погляду щодо 

кількості етапів аудиту фінансової звітності. Наприклад, дослідники С. В. Візіренко та С. С. 

Макаріхін виокремлюють п`ять етапів аудиту фінансової звітності: 1) підготовчий 

(організаційний) (підтвердження домовленості про аудит, ознайомлення з бізнесом клієнта, 

визначення основних напрямів перевірки); 2) проміжний (оцінка системи бухгалтерського 

обліку та внутрішнього контролю, ризик суттєвого викривлення, планування аудиту 

фінансової звітності); 3) фізична перевірка (підтвердження наявності активів підприємства 

(інвентаризація); 4) аудит звітності (документальна перевірка статей фінансової звітності. 

Проведення аналітичних процедур); 5) завершальний (складання аудиторського звіту про 

проведену аудиторську перевірку, обговорення з керівництвом результатів перевірки) [3].  

Дослідники Н. В. Каткова, С. А. Бурлан та О. І. Ліснічук кількість етапів аудиту 

фінансової звітності скорочують до чотирьох та виокремлюють такі етапи, як:  

1) організаційна стадія, яка передбачає попереднє знайомство аудитора з бізнесом 

клієнта з метою визначення трудомісткості роботи та оцінки ризиків, відправлення клієнту 

листа-зобов`язання, укладання договору про проведення аудиту;  

2) підготовча стадія, яка включає формування аудиторської групи, вирішення про 

необхідність залучення експертів, складання загальної стратегії та плану аудиту, розробку 

програми та графіку аудиту;  

3) технологічна стадія, на якій здійснюється формальна перевірка звіту про фінансові 

результати, перевірка показників звіту про фінансовий стан з застосуванням аналітичних 

процедур, тестування синтетичного та аналітичного обліку доходів та витрат за допомогою 

зустрічної перевірки оборотів, перевірка правильності бухгалтерських проведень та 

відповідності складу доходів та витрат підприємства вимогам законодавства, перевірка 

законності здійснених операцій, складання пробного звіту про фінансові результати та 

порівняння даних зі звітом клієнта та аналіз відхилень;  

4) результативна стадія, яка передбачає підготовку та надання письмової інформації 

замовнику за результатами аудиту, погодження результатів із замовником, складання і 

підписання аудиторського висновку [4]. 

Серед методичних проблем аудиту фінансової звітності також можна віднести 

необхідність розробки кожною аудиторською фірмою форм робочих та документів та 

внутрішніх стандартів аудиту, а також визначення аудиторських процедур та методів. З 

метою розробки ефективних внутрішніх стандартів аудиту та зручних робочих документів 

аудитора доцільно українським аудиторам звертатись до зарубіжного досвіду аудиторської 

діяльності.  

Виокремлюють також такі проблеми аудиту фінансової звітності, як: 

1.неурегульованість законодавства з аудиторської діяльності та бухгалтерського 

законодавства; 2.недосконалість спрощених форм фінансової звітності; 3.керівництву 

вітчизняних підприємств не зрозуміло мету аудиту та його переваги, а тому часто необхідна 

інформація при проведенні перевірки не надається; 4.через брак інформації аудит фінансової 

звітності проводиться формально; 5.намагання стандартизувати фінансову звітність 
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відповідно до міжнародних стандартів без урахування особливостей діяльності вітчизняних 

підприємств (особливо малих підприємств). 

Наведені проблеми можливо вирішити шляхом удосконалення законодавства з 

аудиторської та бухгалтерської діяльності в Україні, а також шляхом роз`яснення мети 

аудиту фінансової звітності та його значення для підприємства. Варто також наголосити на 

тому, що удосконалення українського аудиторського та бухгалтерського законодавства 

повинно відбуватись з урахуванням досвіду розвинених країн. 

Не кожен керівник чи бухгалтер у повній мірі розуміє для чого потрібен аудит на 

його підприємстві. Аудитори не зобов'язані вишукувати помилки та шахрайство, не мають 

наміру звинуватити керівництво у їх допущенні. Він має висловити думку про 

справедливість та достовірність фінансової звітності і в ході перевірки вказує на недоліки, 

усунення яких надалі надасть керівництву впевненості щодо податкової перевірки 

фінансової звітності. 

Багато підприємств під час ведення обліку більше орієнтуються на наслідки та 

відповідальність за його невірне ведення, ніж на дотримання встановлених нормативів. А 

оскільки відповідальність  за неналежне ведення бухгалтерського обліку до останнього часу  

обмежувалася лише адміністративним штрафом, то бухгалтери зосереджували основну 

увагу на правильності ведення податкових розрахунків, відповідальність за порушення яких 

є  суттєвою, нехтуючи при цьому правильністю ведення бухгалтерського обліку. 

Подібний стан не на користь розвиткові аудиторської діяльності в Україні. Тому 

останнім часом фахівці з аудиту  — науковці, практики, Аудиторська палата України,  

професійні організації бухгалтерів та аудиторів, піднімають питання підвищення якості  

аудиту фінансової звітності шляхом удосконалення методики документального оформлення  

аудиторських перевірок. 

Можна виокремити такі загальні шляхи рішення проблем аудиту фінансової звітності 

в Україні з метою його удосконалення: 1.Впровадження в практичну діяльність вітчизняних 

аудиторів зарубіжного досвіду розвинених країн, зокрема щодо визначення процедур та 

методики аудиту, фінансової звітності, визначення ступеня ризику та суттєвості тощо; 

2.Удосконалення українського законодавства у сфері обліку і аудиту; 3.Роз`яснювання 

керівникам та власникам підприємств мети аудиту фінансової звітності та його переваг для 

підприємства. 

Таким чином, сьогоднішні проблеми аудиторської діяльності в Україні не дають 

можливості йому виконувати свої функції. Більшість проблем аудиту в Україні пов`язано з 

тим, що аудиторська практика знаходиться у стані розвитку, а тому важливо вивчення 

позитивного досвіду розвинених країн. 
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УДК657.1 

РОЗРАХУНКИ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 

Автори: Лужна К.В. Пліскун К.Д. 

Миколаївський національний аграрний університет 

Статус пiдзвiтнoї oсoби - сукупнiсть прав i oбoв’язкiв фізичної oсoби, щo перебуває в 

певних вiднoсинах з пiдприємствoм – працівника цього пiдприємства, пoсадoвoї oсoби, 

власника пiдприємства. Викoнання oбoв’язкiв пiдзвiтнoї oсoби передбачає здiйснення таких 

oперацiй[1]:  - oтримання завдання; - oтримання грoшoвoгo авансу для oплати витрат, 

пoв’язаних з викoнанням oтриманoгo завдання. Пiдзвiтнiй oсoбi також мoжуть бути виданi 

рoзрахункoва чекoва книжка для рoзрахункiв з партнерами i дoвiренiсть на oтримання 

цiннoстей; - скерування на iнше (iншi) пiдприємствo для викoнання завдання (oдержання 

цiннoстей, пoслуг, рoбiт i, при пoтребi, їх oплата) в тoму ж населеному пунктi, в якoму 

розташоване пiдприємствo, мiсце основної праці пiдзвiтнoї oсoби, абo пoза місцем основної 

рoбoти, тобто пiд час службового вiдрядження; - оформлення дoкументiв на oтримання 

цiннoстей, пoслуг, рoбiт i їх oплату, з пoзначенням у дoкументах реквізитів пiдприємства, 

яке скерувалo (вiдрядилo) пiдзвiтну oсoбу; - передача цiннoстей матеріально вiдпoвiдальнiй 

oсoбi свого пiдприємства, а дoкументiв на їх oтримання i oплату - в бухгалтерiю. Якщo 

працiвник був вiдряджений, тo в цьoму випадку в бухгалтерiю здаються дoкументи, якi 

підтверджують йoгo витрати на вiдрядження (квитки, квитанцiї та iн.); - складання звiту прo 

використання oдержаних грошових кoштiв i врегулювання грoшoвих вiднoсин, щo виникли 

(пoвернення залишку невикoристаних за призначенням готівкових кoштiв, oтримання 

додаткових готівкових кoштiв на покриття визнанoї oбгрунтoванoю перевитрати та iн.).  

Таблиця 1  

Перелік осіб, яких дозволено і заборонено скерування у відрядження 

Законодавством  

Дозволено 

скерування у 

відрядження 

Дозволено лише за згодою 

скерування у відрядження 

Заборонено 

скерування у відрядження 

Найманих працівників 

підприємства (у тому 

числі сумісники, 

тимчасові працівники, 

сезонні працівники) 

Жінок із дітьми, яким не 

виповнилося 3 роки 

Вагітних жінок  

Працівників філій та 

структурних підрозділів 

Жінок, які мають дітей-

інвалідів 

Жінок із дітьми, яким не 

виповнилося 3 роки 

Членів керівних органів Батьків, які виховують дітей 

до 3 років без матері (у тому 

числі, якщо матір перебує у 

лікарняному закладі) та 

дітей-інвалідів 

Батьків, які виховують дітей до 3 

років без матері (у тому числі, 

якщо матір перебує у 

лікарняному закладі) 

Опікунів та прийомних 

батьків дітей віком від 3 до 

14  років або дітей -інвалідів 

Опікунів та прийомних батьків 

дітей віком до 3 років 

Працівників, які працюють за 

договорами ЦПХ 

За відхилення – штраф за порушення трудового законодавства від 30 до 100 НМДГ за 

Кодексом про адміністративні правопорушення 
 

Пiдзві́тна oсо́ба — працiвник певного пiдприємства, який oтримав грoшoвi суми в 

пiдзвiт для майбутнiх витрат згiднo з наказoм (рoзпoрядженням) керiвника підприємства [2]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Пiдзвiтнi oсoби несуть повну вiдпoвiдальнiсть за збереження й викoристання пiдзвiтних 

oсiб. Пiдзвiтна сума - кoшти, виданi працiвникoвi на витрати, пoв'язанi зi службовими 

вiдрядженнями та/абo на адмiнiстративнo-гoспoдарськi витрати. Пiдзвiтнi суми мають 

цiльoве призначення i пoвиннi витрачатися виключнo з метoю, на яку вони виданi згiднo 

наказу керiвника. Грoшi пiдзвiт видають iз каси пiдприємства окремим oсoбам для 

викoнання рiзних гoспoдарських та інших дoручень. Oсoба, яка oдержала цi суми, 

вважається пiдзвiтнoю, якoю мoже бути лише працiвник пiдприємства. Списoк oсiб, яким 

видають гроші пiдзвiт, визначається керiвникoм підприємства [3, с.27]. Грoшoвий аванс - це 

сума, видана пiдзвiтнiй oсoбi для здiйснення майбутніх платежiв за виконані рoбoти, на 

купівлю матеріальних цiннoстей, пoкриття витрат на вiдрядження тoщo (табл 2).  

Таблиця 2  

Особливості і деталі авансу на відрядження 

Особливості  Деталі  

Варіанти видачі авансу  

Готівка (ВКО, Касова книга) 

Безготівково – корпоративна чи особиста платіжна картка 

(виписка з поточного рахунку, чек банкомата, копія ВКО, 

квитанція терміналу тощо) 

Дата видачі авансу  

Перед вид’їздом, але не раніше дати видання наказу про 

відрядження. Незабезпечення авансом є порушенням 

трудового законодавства. 

Доплата авансу  

Можлива за необхідності (наприклад, виробнича 

необхідність продовження відрядження), але тягне за 

собою низку порушень: під звіт видають кошти особі, які 

відзвітувалася за раніше отримані кошти; звітування має 

бути особистим; коштами забезпечити обов’язково). 
 

Oснoвна маса авансoвих сум видається пiдзвiт на службові вiдрядження. Службoве 

вiдрядження- це пoїздка працiвника, який перебуває у трудових вiднoсинах з пiдприємствoм 

(штатний працiвник), за розпорядженням керiвника на певний стрoк дo іншого населенoгo 

пункту для викoнання службового доручення пoза місцем йoгo основної рoбoти. 

Витрати на вiдрядження включаються дoпoдаткoвих витрат лише за наявнoстi 

дoкументiв, щo підтверджують зв'язoк такoгo вiдрядження iз основною діяльністю 

пiдприємства та наявних виправдувальних дoкументiв. 

Пiсля викoнання доручення пiдзвiтна oсoба пoвинна пoдати Звiт прo використання 

кoштiв, наданих на вiдрядження абo пiдзвiт прo здiйсненi витрати. Дo ньoгo прикладаються 

рахунки, квитанцiї, касoвi i тoварнi чеки, прoїзнi квитки та інші дoкументи, якi 

підтверджують прoведенi витрати.  

На дoкументах прo придбання матеріальних цiннoстей мають бути підписи oсiб, якi їх 

прийняли на відповідальне зберiгання. Звiт прo використання кoштiв, наданих на 

вiдрядження абo пiдзвiт, пiдписує пiдзвiтна oсoба.  

Особливості складання і затвердження Звiту прo використання кoштiв, наданих на 

вiдрядження абo пiдзвiт наведено у таблиці 3. 

За вiдрядженим працівником зберігається мiсце рoбoти i середнiй зарoбiтoк за час 

вiдрядження. На працiвника, який знахoдиться у вiдрядженнi, пoширюється режим рoбoчoгo 

часу i часу вiдпoчинку тих пiдприємств та устанoв, дo яких він вiдряджений. 

Вiдрядженoму працiвнику згiднo зi Звiтoм прo використання кoштiв, наданих на 

вiдрядження абo під звiт, вiдшкoдoвуються витрати з наймання житлового примiщення та 

прoїзду дo мiсця вiдрядження i назад дo мiсця постійної рoбoти, а такoж виплачуються 

добові. 
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Таблиця 3  

Особливості складання і затвердження Звiту прo використання кoштiв, наданих на 

вiдрядження абo пiдзвiт 

Особливості  Деталі  

Строки подання Звіту 

Дo закінчення п'ятoгo банкiвськoгo дня, наступнoгo за днем, у 

якoму працівник завершує таке вiдрядження або завершує 

викoнання окремої цивiльнo-правoвoї дiї за дoрученням та за 

рахунок oсoби, щo надала кошти пiдзвiт за умови, що аванс 

видали готівкою з каси або перерахували на платіжну картку 

Дo закiнчення третього банкiвськoгo дня, наступнoгo за днем, 

у якoму працівник завершує таке вiдрядження або завершує 

викoнання окремої цивiльнo-правoвoї дiї за дoрученням та за 

рахунок oсoби, щo надала кошти пiдзвiт за умови, що аванс 

перерахували на корпоративну картку 

Дo закiнчення десятого-двадцятого банкiвськoгo дня, 

наступнoгo за днем, у якoму працівник завершує таке 

вiдрядження або завершує викoнання окремої цивiльнo-

правoвoї дiї за дoрученням та за рахунок oсoби, щo надала 

кошти пiдзвiт за умови, що аванс перерахували на 

корпоративну картку і працівник використовував їх лише у 

безготівковій формі 

необмежений, якщо аванс не видавали 

на наступний день, якщо кошти отримано для господарських 

потреб 

протягом 10 днів, якщо кошти отримано для закупівлі 

сільськогосподарської продукції 

якщо працівник не поїхав у відрядження – протягом трьох 

робочих днів 

якщо працівник відразу після відрядження захворів – за 

наявності листка непрацездатності відразу після виходу на 

роботу 
 

Джерело: побудовано автором 

Зазначимо, що гранична сума рoзрахунку гoтiвкoю  (не більше 10 тис.грн) не 

пoширюється на використання кoштiв, виданих на вiдрядження. Водночас, якщо це підзвітні 

кошти на господарські потреби – обмеження діятиме. 
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УДК 657 

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 

Автор: Медведюк К.О. 
Національний університет кораблебудування імені  адмірала Макарова 

Запаси, як правило, є однією з найбільш важливих і значних частин активів 

підприємства, вони займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у 

структурі витрат підприємств різних сфер діяльності; при визначенні результатів 

господарської діяльності підприємства та при висвітленні інформації про його фінансовий 

стан запаси відносяться до складу оборотних активів, тому що можуть бути перетворені на 

грошові кошти протягом року або одного операційного циклу. 

Однією з обов’язкових умов здійснення процесу виробництва є забезпечення його 

предметами праці (виробничими запасами) – сировиною, матеріалами, напівфабрикатами, 

комплектуючими виробами, запасними частинами тощо, з яких або за допомогою яких 

здійснюється виробництво продукції, виконання робіт чи надання послуг. 

Одні автори[1] запаси називають господарськими засобами, де розділяють їх на 

засоби праці та предмети праці, інші[2-5] «виробничими ресурсами», де поєднують 

матеріальні і трудові ресурси.  

Термін «ресурс» походить від французького ressource — допоміжний засіб, та 

тлумачиться як засоби, запаси, можливості, джерела доходів. Під засобами розуміють 

прийоми, способи дії для досягнення чого-небудь, а також предмети, пристосування (або їх 

сукупність), необхідні для здійснення будь-якої діяльності [1, с.66]. 

У політекономічній літературі визначення поняття «виробничі ресурси» з’явилось 

наприкінці сімдесятих років двадцятого століття.  

 На сучасному етапі однією із основних проблем є неузгодженість у тлумаченнях 

категорії «ресурс» в наукових доробках різних вчених-економістів. 

 Зарубіжні вчені К. Макконелл та С. Брю до категорії ресурсів зараховують «всі 

природні і вироблені ресурси, які використовуються при виготовленні товарів та послуг». 

При цьому вчені визначають дві основні категорії ресурсів:   

– матеріальні – до складу яких відноситься земля, або сировинні матеріали, і капітал;  

 – людські ресурси – це праця і підприємницькі здібності людини [2, с. 7].  

Так, на думку, В. Грузінова та В. Грибова, до виробничих ресурсів підприємства слід 

відносити робочу силу, знаряддя праці, предмети праці (сировина, матеріали і так далі), 

готову продукцію (запаси товарів) та природні умови виробництва [3, с. 20].  

М. Баканов, А. Шеремет дотримуються загальновизначеної класифікації виробничих 

ресурсів в натуральній формі за їх призначенням у виробничому процесі, які називаються 

елементами, або факторами виробництва: засоби праці, предмети праці і сама праця [4, с. 

227].  В. Горфінкель до виробничих ресурсів підприємства (організації) відносить виробничі 

фонди (основні і оборотні), робочу силу та інформацію [5, с. 129]. 

Підсумовуючи проведений аналіз визначення терміну виробничих ресурсів, 

зазначимо, що багато науковців як невід'ємну частину виробничих ресурсів виділяють три їх 

складові елементи: основні виробничі засоби, основні оборотні кошти та трудові ресурси. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що у сучасній економічній теорії відсутній 

єдиний погляд щодо змісту виробничих ресурсів підприємства та їх складу. 

Термін «запаси» у вітчизняній літературі з’явився із затвердженням П(С)БО. До 

впровадження стандартів термінологія мала різну назву, а саме товарно-матеріальні 

цінності, предмети праці, матеріальні ресурси, виробничі ресурси.  

Вчені по різному трактують поняття «виробничі запаси», деякі з них наведені в 

таблиці 1.1. 
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Таблиця 1.1 

Трактування поняття «виробничі запаси» в різних джерелах 

№ Автори Визначення поняття «виробничі запаси» 

1. Бутинець Ф.Ф. 

[6, c. 108] 

Виробничі запаси – це придбані або самостійно виготовлені 

вироби, які підлягають подальшій переробці на підприємстві. В 

процесі виробництва виробничі запаси використовуються 

неоднаково. Деякі з них повністю споживаються у технологічному 

процесі (сировина і матеріали), інші – змінюють тільки свою 

форму і розмір (мастильні матеріали, фарби), треті – входять до 

складу виробу без будь-яких зовнішніх змін (запасні частини), 

четверті – лише сприяють виготовленню виробів, але не 

включаються до їх маси або хімічного складу (малоцінні та 

швидкозношувані предмети). 

2. Чаюн І.Ю., Бондар 

І.Ю. 

[7, c. 44] 

Виділяють виробничі запаси, як матеріальні ресурси необхідні для 

забезпечення розширеного відтворення, обслуговування сфери 

нематеріального виробництва та задоволення потреб населення, 

які зберігаються на складах або в інших місцях з метою їх 

наступного використання . 

3. Лень В.С., 

Гливенко В.В. 

[8, с.113] 

Визначають виробничі запаси як предмети праці, підготовлені для 

запуску у виробничий процес; складаються вони з сировини, 

основних i допоміжних матеріалів, палива, покупних 

напівфабрикатів i комплектуючих виробів, тари i тарних 

матеріалів, запасних частин для поточного ремонту основних 

фондів. 

4. Покропивний С.Ф. 

[9, с. 151] 

Вважає, що запаси становлять предмети праці, які підготовлені 

для запуску у виробничий процес. Тобто він дає досить стисле 

визначення і можливість розширювати його самостійно.  

5. В. Сонко 

[10, с. 112] 

Розкриває запаси як накопичені ресурси, які перебувають у 

процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту 

виробництва. Фактично, вважає він, зміст тут зовсім інший, запаси 

- це сукупність матеріальних благ, вироблених невідомо для чого 

й кого, які навряд чи колись взагалі будуть використані за 

призначенням. 

6. І.Б. Швец 

[11, с. 14] 

Виробничі запаси є матеріальними оборотними активами 

підприємств, є головною умовою здійснення необхідного 

виробничого процесу.  

7. П.С. Безруких [12] Під виробничими запасами розуміє різні речові елементи 

виробництва, що використовуються в якості предметів праці у 

виробничому та іншому господарчих процесів.  

8. В.В.Ковальов 

[13, с. 518] 

Вважає виробничі запаси частиною оборотних засобів 

підприємства. Визначає, що до їх складу входить сировина, 

матеріали, МШП, незавершене виробництво, готова продукція та 

товари для перепродажу. 

9. Пушкар М.С. 

[14, с. 74] 

Під виробничими запасами розуміє запаси засобів виробництва, 

які знаходяться на складах суб'єкта господарювання і необхідні 

для забезпечення безперервного виробничого процесу, причому це 

лише ті предмети праці, які ще не задіяні у процесі виробництва і 

зберігають свою натурально-речову форму . 
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Проаналізувавши різні погляди вчених економістів на визначення поняття 

«виробничі запаси», можна зауважити, що всі вони трактують його по різному, але є те, що 

їх об’єднує. Майже в усіх визначеннях виробничі запаси визначаються як матеріальні 

ресурси, які використовуються у виробничому процесі та до їх складу входять сировина, 

матеріали, предмети праці та ін. Підсумовуючи все вище наведене, можна зробити висновок, 

що виробничі запаси є однією з найважливіших економічних категорій в економічній науці. 

Вивчення обліку виробничих запасів дуже важливе для ефективного функціонування 

підприємств. Але існують також деякі недоліки у вивченні поняття «виробничі запаси», 

зокрема різні підходи до їх класифікації та розкриття сутності цього поняття. 
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Розглянуто значення класифікації для побудови ефективної організації обліку 

основних засобів підприємства. Досліджено основні проблеми класифікації основних засобів 
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та підходи до її здійснення із застосуванням сучасних світових практик. 

Ключові слова: Класифікація, облік, аналіз, контроль, управління 

Для того, щоб з’ясувати таку категорію обліку як основні засоби, необхідно 

звернутися до предмету політекономії та макроекономіки та визначити основні риси і 

поняття засобів виробництва, це дозволить зрозуміти значення основних засобів 

підприємства як економічної категорії. Засоби виробництва – сукупність засобів і предметів 

праці, які використовуються людьми в процесі виробництва матеріальних благ. Засобами 

праці називається річ або комплекс речей, які людина приміщує поміж собою й предметом 

праці й які служать як провідник впливу людини на цій предмет. Засоби праці виступають як 

продовження його природних органів, які використовують в процесі праці. Рівень розвитку 

засобів праці являється показником тих відношень між людьми, при яких здійснюється 

виробництво. Науково-технічна революція прибавила до них новий компонент – 

управляючий пристрій, який виконає функції розумової праці. Використовуючи цей 

компонент, робітник поступово виходить з процесу виробництва і становиться поряд з ним. 

Змінюється й технологія, механічні засоби праці являють систему виробництва. Засоби 

праці, в яких поміщуються самі предмети праці, являють «судинну систему виробництва» 

(труби, цистерни, сосуди, ємності і інше). В деяких галузях господарства, на приклад у 

хімічній і нафтохімічній промисловості, енергетиці, металургії, вони грають первісну роль. 

В економічній теорії однозначної оцінки засобів виробництва не існує. Марксистська 

політекономія вивчає засоби виробництва щодо соціально-економічної форми їх 

присвоєння, а також відповідного впливу на умови праці та становище робітника у 

виробничому процесі, стверджує, зокрема, що засоби виробництва у руках капіталіста є 

засобом експлуатації найманих працівників. Такий підхід враховує лише речовий зміст 

капіталу. 

Основні засоби, як правило, є найбільш важливою і значною частиною активів 

підприємства, вони займають домінуючі позиції у структурі капіталу підприємств різних 

сфер діяльності. Все це створює певні проблеми і ставить складі задачі у питанні 

класифікації основних засобів для побудови ефективної організації їх обліку. В класифікації 

основних засобів, відповідно до Плану рахунків, самі тільки назви субрахунків є 

неоднозначними для розуміння. Тому підприємства мають самі розробляти робочий план 

рахунків, що буде максимально задовольняти потреби управління, контролю та аналізу. Різні 

автори виділяють різні ознаки класифікаційних груп основних засобів. Одні виділяють шість 

класифікаційних груп основних засобів, а саме за [1]: їх функціональним призначенням; 

галузями; речовим та натуральним характером; видами; використанням; належністю. Інші, 

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 [2]. Також висвітлюють класифікацію основних засобів для цілей 

бухгалтерського обліку відповідно до Плану рахунків. Треті, вирішують, що система 

класифікації повинна задовольняти ряд вимог. До числа найбільш важливих з них він 

відносять: 

- наявність гнучкості, що дозволяє розширювати безліч класифікованих об'єктів, 

угруповань і ознак, а також вносити необхідні зміни без порушення структури класифікації; 

- забезпечення можливості сполучення з іншими системами класифікації вихідної 

множини [3]. 

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 складається у вказівці на 

необхідність створення умов для сполучення різних варіантів класифікації однієї множини. 
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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 [4]. Основна ідея такого 

підходу гранично проста. На визначених ступенях класифікації угруповання, що відносяться 

до базової і суміжної систем класифікації, розглядаються як співпадаючі (тобто єдиними для 

обох систем). При цьому їх належність у класифікаційні угруповання верхніх ступеней 

класифікації в кожної системи своя. Її порядок визначається специфікою цілей класифікації 

кожної системи. 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 і сформувати на їхній основі новий класифікатор. Однозначність і 

визначеність позицій суміжного (сполученого) класифікатора гарантується точністю і 

повнотою опису всіх складових базового класифікатора. Як приклад, через те, що капітальні 

витрати по поліпшенню земель однозначно відносяться до визначених земельних ділянок, 

що, як і самі земельні ділянки, не підлягають амортизації, то логіку включення в План 

рахунків двох окремих субрахунків 101 «Земельні ділянки» і 102 «Капітальні витрати на 

поліпшення земель» важко чим-небудь пояснити. З таким же успіхом можна було подібним 

чином розділити всі інші субрахунки. Цьому, імовірно, перешкодила лише відсутність 

вільних кодів. 

Наступний субрахунок 104 «Машини й устаткування» звучить очевидно безглуздо. А 

от подібне йому вираження «машини й устаткування» уже багато років переходить з одного 

нормативного документа в інший, починаючи з Типової класифікації, і при цьому не 

починається ніяких спроб вдуматися в його зміст. Для довідки можна нагадати, що одним із 

визначень терміну «устаткування» є позначення ним технічних пристроїв (машин, приладів і 

ін.), за допомогою яких при виконанні визначених операцій технологічного процесу 

здійснюється перетворення енергії, матеріалів і (чи) інформації для одержання необхідного 

корисного результату. З приведеного визначення терміну «устаткування» випливає, що не 

тільки слово «машини» включено в найменування субрахунку 104 явно по якомусь 

непорозумінню, але і слово «прилади» у найменуванні субрахунку 106 має такий же 

характер. Імовірно, цим же можна пояснити завзяте прагнення не допустити прояву 

«родинних зав’язків» між устаткуванням і транспортними засобами, що у порушення 

відомих правил класифікації виділили на окремому субрахунку 105. 

Якщо до викладеного вище додати, що слово «інвентар», що включено у 

найменування субрахунку 106, означає сукупність речей і предметів, що входять до складу 

майна підприємства, то розроблювачів даної системи класифікації залишається лише 

подякувати за те, що в цьому «вінегреті» є позиція «Інші основні засоби». Хоча вона і є 

першою ознакою дефектності даної системи класифікації, але зате на неї можна віднести 

усе, що не вдається однозначно віднести до якого-небудь іншого субрахунку [25]. 

Природно, при настільки грубих порушеннях правил класифікації виділені 

субрахунку є збірниками «інформаційного сміття». Автор вважає, що це обумовлено 

відсутністю можливості однакового й однозначного розуміння, що на них же і 

накопичується. 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 відбивати на субрахунках для потреб управління, 

контролю й аналізу. 
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Висновок. Отже, можна зробити висновок, що підприємство має індивідуально 

підлаштовувати під себе План рахунків, тобто розробити свій власний, зазначивши це в 

Наказі про облікову політику. У залежності від цілей класифікації той чи інший її аспект 

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. 

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 і сформувати на їхній основі новий класифікатор. 
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На сучасному етапі розвитку економіки України обов’язковою умовою ефективної 

підприємницької діяльності є реформування бухгалтерського обліку у відповідності до 

потреб користувачів. 

Бухгалтерський облік охоплює сукупність господарської та фінансової діяльності 

підприємств; забезпечує контроль за виробництвом і розподілом матеріальних благ, рухом і 

збереженням майна підприємства; відображає весь процес виробництва і надає можливість 

простежити за змінами, що відбуваються. Зважаючи на постійні зміни в економіці, зміни 

інформаційного простору, а також зростання значення організації бухгалтерського обліку 

для підприємства, дана тема потребує постійного дослідження. 

Ще декілька років тому для якісного виконання облікової роботи бухгалтеру цілком 

вистачало уважності та точності, оскільки всі його дії виконувалися за встановленими 

інструкціями. Але з плином часу вимоги до професії обліковця значно змінилися. Зараз, щоб 

швидко навчатись та оволодівати професійними навичками, бухгалтер повинен знати 

податкове законодавство та мати аналітичний склад розуму. Від кваліфікації бухгалтера 
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істотно залежить успішність роботи підприємства, тому професія бухгалтера набула великої 

суспільної значимості. Сьогодні, щоб отримати гідну роботу, бухгалтеру недостатньо мати 

відповідну вищу освіту. Сучасний бухгалтер повинен присвячувати багато часу набуттю 

практичних навичок, слідкувати за змінами в законодавстві. Бухгалтер повинен весь час 

підвищувати свій професійний рівень, щоб відповідати іміджу ділової презентабельної 

людини, також йому необхідно дотримуватися етичних та моральних принципів відповідно 

до вимог часу. Сучасний бухгалтер повинен мати не тільки глибокі знання з обліку, а й 

набути навички, які дадуть йому можливість у разі потреби виступати в ролі фінансового 

аналітика або бізнесового радника. 

 У зв’язку з цим потребує спеціального дослідження проблема освіти бухгалтерів, 

крім того, необхідно визначити її місце в системі бухгалтерського обліку та провести аналіз 

освітніх напрямів розвитку. Проблемі освіти та підвищення кваліфікації сучасного 

бухгалтера присвятили свої праці такі вітчизняні та закордонні вчені, як Ф.Ф. Бутинець [1], 

Б.І. Валуєв [2], Я.В. Соколов [3], В.Я. Соколов [3], В.В. Сопко [4], Л.В. Чижевська [5] та 

деякі інші. Проте, при вивченні поставленої проблеми вищезазначеними вченими не 

приділено достатньої уваги питанню підготовки бухгалтерських кадрів в Україні. Відомо, 

що система освіти бухгалтерів повинна реагувати на зміни в бухгалтерському обліку. Серед 

світових рушійних сил змін в освіті бухгалтерів можна назвати такі фактори, як: вплив 

конкуренції; глобалізація бізнесу; удосконалення корпоративного управління та етики; 

розвиток інформаційних і комунікаційних технологій.  

Одним зі складних питань, що стоять перед освітою бухгалтерів, є її якість. На 

сьогодні існує низка слабких місць у професійній освіті бухгалтерів на міжнародному рівні, 

а саме:  

-потребує удосконалення якість академічної освіти; 

-існує розрив між теоретичною підготовкою у ВНЗ і вимогами реального  

підприємства щодо кваліфікації бухгалтера; в жодному ВНЗ професійна етика не 

викладається як окремий предмет.  

Сучасний стан організації бухгалтерського обліку в Україні не можна вважати 

досконалим, оскільки він потребує значної модернізації. Серед основних проблем організації 

бухгалтерського обліку можна виділити такі: 

- галузева специфіка обліку та звітності:  

Існують ґрунтовні відмінності у застосуванні вимог національних стандартів 

підприємствами різних галузей. І хоча держава в особі Міністерства фінансів встановлює 

певні вимоги і стандарти фінансової звітності, контроль за виконанням цих вимог 

знаходиться на неприйнятно низькому рівні.  

- недосконалість законодавчого регулювання:  

Досить вагомим є питання визначення переваг ведення бухгалтерського обліку за 

національними чи міжнародними стандартами. Закон України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність» визначає перелік суб’єктів господарювання, які за тим чи іншим 

критерієм повинні вести бухгалтерський облік за МСФЗ, але це стосується переважної 

меншості підприємств. 

- підготовка бухгалтерських кадрів.  

В Україні потрібно створити систему постійного підвищення бухгалтерських кадрів, 

яка б відповідала міжнародним вимогам, а саме стандартам освіти Міжнародної федерації 

бухгалтерів. Мета такої системи – кваліфікаційний рівень нашого професійного бухгалтера 

як загальноприйнятий у міжнародній практиці має відповідати європейському рівню.  
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Сьогодні відбувається активний розвиток недержавних форм власності та різних 

організаційних форм бізнесу. Разом з цим повинен розвиватися і бухгалтерській облік, 

адаптуючись до реалій господарювання. 

Передумовою подальшого розвитку бухгалтерського обліку в Україні є:  

- диференціація вимог до фінансової звітності. Так, суб’єкти господарської діяльності 

повинні застосовувати єдині принципи оцінки та розкриття інформації, але обсяг інформації 

визначається винятково потребами користувачів; 

- перегляд теоретичних основ бухгалтерського обліку з урахуванням ускладнення 

управління, зростання ролі інтелектуального капіталу як ключового чинника 

конкурентоспроможності, сучасних інформаційних технологій тобто вивчення сучасних 

теорій, перегляд предмета й методу бухгалтерського обліку; 

- безперервна професійна освіта, сертифікація бухгалтерів, що сприяє зростанню 

кваліфікації бухгалтерів і престижу професії;  

- реуніфікація обліку та звітності, що передбачає відмову від жорстких форм 

фінансової звітності з обов’язковими кодами рядків, і збереження лише загальної структури 

фінансових звітів і мінімальних вимог до розкриття інформації тощо; 

- формування сучасної парадигми обліку та звітності, метою якої є створення 

інформаційної інфраструктури, адекватної вимогам ринкової економіки в інтересах усіх 

членів суспільства.[3, с. 20-25]. 

Отже,загальноосвітові тенденції розвитку освіти бухгалтерів свідчать про те, що 

процес постійного підвищення кваліфікації бухгалтерів-практиків та їх післядипломна 

підготовка – це завдання професійних бухгалтерських організацій. Таким чином, в Україні 

необхідно створити таку систему постійного підвищення кваліфікації бухгалтерських кадрів, 

яка б відповідала стандартам освіти Міжнародної федерації бухгалтерів. Мета такої системи 

полягає у підвищенні кваліфікації професійного бухгалтера до загальноприйнятого у 

міжнародній практиці рівня. 
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ОБЛІКОМ ПІДПРИЄМСТВА 

Автор: Пухалевич А.С. 

Миколаївський національний аграрний університет  

Значення облікової політики переоцінити неможливо. Воно полягає в упорядкуванні 

облікового процесу та лібералізації обліку на підприємстві, формуванні методики обліку 

окремих об’єктів, фактів та результатів діяльності підприємства на основі 
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загальноприйнятих принципів та правил, забезпеченні порівнянності облікових даних, 

наданні обліку планомірності та послідовності, підвищенні ефективності організації обліку. 

Це зумовлює необхідність та актуальність дослідження сучасного стану і проблем 

формування облікової політики підприємства з метою уточнення окремих теоретичних 

положень та розроблення практичних рекомендацій з удосконалення Наказу про облікову 

політику. 

Вимоги, які висуваються користувачами до інформації, що формується в системі 

бухгалтерського обліку, постійно підвищуються. Розвиток економічних відносин, зростання 

інвестицій, глобалізація економіки, а також суттєві зміни в засобах комунікації змушують 

учасників економічних процесів віддавати перевагу достовірній інформації [1]. 

Процес формування облікової політики - це надана законом можливість суб'єкту 

господарювання самостійно здійснювати у межах правового поля облікову діяльність, яка 

включає сукупність принципів, методів і процедур здійснення первинного спостереження, 

аналізу, поточного групування, підсумкового узагальнення фактів господарської діяльності, 

складання та подання фінансової звітності.  

При формуванні ефективної облікової політики обов’язково слід враховувати всю 

систему факторів, що сприятиме уникненню помилок. Але  не слід забувати, що в даному 

випадку потрібно керуватися не лише судженням обліковця, а й нормативно-правовими 

актами, які мають застосовуватися. 

Удосконалення організації облікового процесу на підприємства слід почати з  

формування раціонального змісту Наказу, що міститиме в собі всі не обхідні відомості. На 

противагу тому, що не існує уніфікованої форми складання розпорядчого документу, 

Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства встановлює перелік 

елементів, що можуть бути відображені в Наказі, в якому повинні розкриватися форма 

організації обліку, система облікових регістрів, графіки документообігу, посадові інструкції 

бухгалтерів, положення про бухгалтерію, графіки здавання звітів матеріально 

відповідальними особами, терміни здавання фінансової, податкової та статистичної звітності 

підприємства тощо. Його  необхідно складати послідовно, без повторення змісту чинних 

нормативних документів, розкривати усі елементи облікової політики, вибрані 

підприємством, лаконічно та стисло. Додатки до Наказу про облікову політику підприємства 

мають бути оформлені у вигляді таблиць довільної форми та пронумеровані. На них 

обов’язково повинні бути посилання в тексті Наказу. 

У сучасній літературі з обліку при розгляді облікової політики виділяють три 

основних аспекти її формування: методичний, організаційний і технічний. У рамках 

елементів організаційного аспекту облікової політики розроблені пропозиції з організації 

бухгалтерської служби, рівень її централізації, підпорядкованості, структурі, внутрішнього 

аудиту облікової політики, порядок представлення, складу, розгляду і затвердження 

звітності для різних видів обліку для сільськогосподарських підприємств. 

Висновки. При розгляді облікової політики виділяють три основних аспекти її 

формування: методичний, організаційний і технічний. У рамках елементів організаційного 

аспекту облікової політики розроблені пропозиції з організації бухгалтерської служби, 

рівень її централізації, підпорядкованості, структурі, внутрішнього аудиту облікової 

політики, порядок представлення, складу, розгляду і затвердження звітності для різних видів 

обліку для сільськогосподарських підприємств. 

Список використаних джерел: 

1. Маренич Т.Г. Облікове забезпечення відтворювальних процесів у 

сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс]. Режим доступу: www. 

nbuv.gov.ua.  



 

«УКРАЇНА – МОРСЬКА ДЕРЖАВА:  

СТРАТЕГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ» 

Всеукраїнські економічні читання з міжнародною участю 

 

_______________________________________________________________________________________ 174 

2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 

16.07.1999 № 996-XIV (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14 

3. Про облікову політику підприємства: Лист Міністерства фінансів України від 

21.12.05 № 31-34000-10-5/27793 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=58984&cat_id=34931 

4. Пушкар М.С. Теорія і практика формування облікової політики: монографія / М.С. 

Пушкар, М.Т. Щирба. – Тернопіль: Карт-бланш, 2010. – 260 с. 

 

УДК 658.27 

ОЦІНКА СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

Автор: Ровенчак К.Н. 

Придунайська філія ПрАТ  «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» 

Основні засоби підприємства є важливим фактором виробництва. Від наявності, 

ступеня зношеності, ефективності основних засобів залежить ефективність діяльність 

підприємства у цілому. На вітчизняних підприємствах простежується тенденція до 

недостатнього капіталовкладення в основні засоби, що вимагає постійного контролю та 

моніторингу стану основних засобів та ефективності їх використання на підприємствах 

України. 

Оцінка стану основних засобів проводиться за такими напрямками: 

1.Оцінка наявності основних засобів та їх стану; 

2.Дослідження руху основних засобів; 

3.Оцінка ефективності використання основних засобів. 

У структурі активів вітчизняних підприємств основні засоби займають високу питому 

вагу, про що свідчать дані статистики. 

Питома вага основних засобів у структурі активів підприємств України наведена у 

таблиці 1 [1]. 

Таблиця 1 

Питома вага основних засобів у структурі активів підприємств України 

№ 

з/п Показник 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Залишкова вартість 

основних засобів, млн. 

грн 1750945,8 1781484 2661540 2682986 2769964 

2 Всього активів, млн.грн 5712274,8 5994266 8073783 9991791 9961779 

3 

Питома вага основних 

засобів,% 31 30 33 27 28 

За даними таблиці видно, що протягом досліджуваного питома вага основних засобів 

у структурі активів становить приблизно 30%. Протягом 2015-2016 рр. питома вага основних 

засобів скоротилась до 27%, але у 2017р. зросла до 28%. 

Оцінка наявності та стану основних засобів на підприємствах України наведена у 

таблиці 2 [1]. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=58984&cat_id=34931
http://library.tneu.edu.ua/images/stories/praci_vukladachiv/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%9E%D0%90/%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%9A/%D0%A9%D0%B8%D1%80%D0%B1%D0%B0%20%D0%9C.%D0%A2/book/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
http://library.tneu.edu.ua/images/stories/praci_vukladachiv/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%9E%D0%90/%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%9A/%D0%A9%D0%B8%D1%80%D0%B1%D0%B0%20%D0%9C.%D0%A2/book/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
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Таблиця 2 

Оцінка наявності та стану основних засобів на підприємствах України 

№ 

з/п Показник 2013р 2014р 2015р 2016р 2017р 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Первісна (переоцінена) вартість 

основних засобів, млн. грн 10401324 13752117 7641357 8177408 7733905 

2 Знос основних засобів, млн.грн 8044362 11477195 4593518 4748500 4258663 

3 

Залишкова вартість основних 

засобів, млн.грн 2356962 2274922 3047839 3428908 3475242 

4 Ступінь зносу,% 77,3 83,5 60,1 58,1 55,1 

5 

Коефіцієнт придатності 

основних засобів, % 22,7 16,5 39,9 41,9 44,9 

За даними таблиці видно, що протягом 2013 – 2014р. середньорічна первісна вартість 

основних засобів зростає з 10401324 млн. грн. до 13752117 млн.грн, але скорочується до 

7641357 млн. грн. у 2015р. Протягом 2015 – 2016рр. середньорічна первісна вартість 

основних засобів зростає, але у 2017р. скорочується до 7733905 млн.грн. 

Знос основних засобів також зростає протягом 2013 – 2014рр. з 8044362 млн. грн. до 

11477195, але скорочується у 2015р. до 4593518. У 2017р. знос основних засобів становить 

4258663 млн.грн. 

Середньорічна залишкова вартість основних засобів скорочується протягом 2013 – 

2014рр. з 2356962 млн. грн. до 2274922 млн. грн., але протягом наступних періодів зростає та 

становить 3475242 млн. грн.  

Позитивною є динаміка ступеня зносу, що наведено на рис. 1 [1]. 

 

 Рис. 1. Динаміка ступеню зносу та коефіцієнта придатності основних засобів на 

підприємствах України 

За даними рис. видно, що у 2014р. відбувається значне зростання ступеня зносу з 

77,3% у 2013р. до 83,5%. Але протягом 2015 – 2017рр. ступень зносу скорочується та у 

2017р. становить 55,1%. Відповідно протягом 2015 – 2017рр. зростає коефіцієнт придатності 

основних засобів, який у 2017р. становить 44,9%. 

Не дивлячись на те, що ступень зносу основних засобів підприємств України 

скорочується, ступень зносу залишається дуже високим. 

Дослідження руху основних засобів наведена на рис. 2 [1]. 
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Рис.2. Рух основних засобів підприємств України 

З рис. 2. видно, що у 2015р. основні засоби вбули на суму 10032071,2 млн.грн, що 

сприяло скороченню зносу. 

Оцінка ефективності використання основних засобів підприємств України наведено у 

таблиці 3 [1]. 

Таблиця 3 

Оцінка ефективності використання основних засобів підприємств України 

№ 

з/п Показник 2013р 2014р 2015р 2016р 2017р 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Залишкова вартість 

основних засобів, 

млн. грн 2356962 2274922 3047839 3428908 3475242 

2 

Чистий дохід від 

реалізації, млн. грн 2275328,2 4181654 5164124 5164124 7621974,8 

3 

Фінансовий 

результат до 

оподаткування, млн. 

грн 29283,2 -523587 -340127 -22202 274831,6 

4 Фондовіддача 0,965 1,838 1,694 1,506 2,193 

5 

Рентабельність 

основних засобів, % 1,2 -23,0 -11,2 -0,6 7,9 

За даними таблиці видно, що протягом 2013 – 2015р. фондовіддача основних засобів 

зростає з 0,965 до 1,838, але протягом 2015 – 2016рр. значення показника скорочується до 

1,506. Проте у 2017р. фондовіддача основних засобів підприємств України зростає до 2,193. 

Рентабельність основних засобів у 2013р. становила 1,2%. Протягом 2014 – 2016рр. 

фінансовим результатом діяльності підприємств України за даними статистики був збиток, 

відповідно рентабельність основних засобів набуває від`ємного значення. У 2017р. 

рентабельність основних засобів значно зростає та становить 7,9%. 

За результатами проведеного дослідження стану та ефективності основних засобів 

підприємств України можна зробити такі висновки: 

1.Питома вага основних засобів у структурі активів становить приблизно 30%; 
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2.Ступінь зносу основних засобів у 2017р. скорочується, а коефіцієнт придатності 

зростає. Проте зношеність основних засобів перевищує 50%; 

3.У 2017р. надходження основних засобів перевищує вибуття. 

4.Значення показників фондовіддачі та рентабельності основних засобів свідчать про 

зростання ефективності використання основних засобів на підприємствах України. 

Отже, за останні намітились позитивні тенденції у стані та ефективності 

використання основних засобів. Але, залишаються важливі проблеми, зокрема ступень зносу 

основних засобів, вирішення яких сприятиме зростанню ефективності діяльності 

підприємств та підвищення їх конкурентоспроможності. 

Список використаних джерел: 

1.Офіційний сайт статистики України – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

 

УДК 657.2:34 

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

Автор: Руденко Д. 
Науковий керівник: к.е.н., доцент Каткова Н.В. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова  

Для правдивої інформації про фінансовий стан підприємства необхідно своєчасно 

відображати  розрахунки між покупцями та постачальниками, несвоєчасна оплата по 

розрахунках з реалізації товарів послуг,  між підприємствами призводить до виникнення 

дебіторської заборгованості. 

У П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» зазначені методологічні засади 

формування інформації у бухгалтерському обліку про дебіторську заборгованість та 

розкриття даних про неї у фінансовій звітності [1]. 

На практиці висвітлення дебіторської заборгованості у фінансовій звітності тягне за 

собою ряд проблем, а саме: 

1) не має точного розмежування видів дебіторської заборгованості; 

2) непристосована до практики визначення величини резерву сумнівних боргів на 

підприємстві;  

3) проблеми в відображенні обліку дебіторської заборгованості в 

облікових регістрах, що зокрема стосується розміщення обліку дебіторської та 

кредиторської заборгованостей в журналі № 3, хоча їх сутність є дзеркально протилежна; 

4) відсутність або майже неефективна служба контролю дебіторської заборгованості, 

через яку діяльність або бездіяльність виникають проблеми обґрунтованості дебіторської 

заборгованості. 

5) відмінності в обліку дебіторської заборгованості в ПСБО та МСФЗ. 

Досить важливим аспектом з питань обліку дебіторської заборгованості є її оцінка. 

Методи оцінки дебіторської заборгованості повинні дотримуватися принципів 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності, зокрема – обачності, який передбачає 

«застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню 

оцінки зобов'язань і витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства» [2]. 

Також ще одна проблема яка потребує уваги це відмінності між поняттями  сумнівної 

та безнадійної дебіторської заборгованості, які насамперед пов’язані  з визначенням 

граничної суми заборгованостей. Ця сума вираховується с коефіцієнта сумнівних боргів і 

потрібна для покриття безнадійного боргу. Розрахунки ведуться відповідно до П(с)БО10. 

Методика розрахунку не має практичної доцільності використання у  вітчизняних 

підприємств, тому доцільніше проводити розрахунок на підставі статистичних даних. 
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Провівши аналіз проблем обліку дебіторської заборгованості, можемо навести більш 

актуальні шляхи покращення стану обліку дебіторської заборгованості відповідно до 

поставлених вище зазначених проблем на підприємстві: 

а) зазначити в обліковій політиці єдиний підхід до обліку заборгованості; 

б) ввести покращений облік довгострокової дебіторської заборгованості, завдяки 

веденням аналітичного обліку за кожним видом довгострокової дебіторської заборгованості 

та по кожному контрагенту в розроблених відомостях аналітичного обліку. 

Отже, операції по реалізації продукції, робіт та послуг, які стали дебіторською 

заборгованістю повинні мати чітке та своєчасне відображення в бухгалтерському обліку. 

Повинна бути створена діюча служба з резерву сумнівних боргів, яка кваліфіковано зможе 

нараховувати резерв сумнівних боргів, та приймати рішення щодо безнадійних 

заборгованостей підприємства. Слід чітко розділяти дебіторську заборгованість на 

короткострокову, довгострокову та поточну, також оцінювати її з точки платоспроможності 

контрагентів, з метою уникнення неплатоспроможності покупців і замовників.   

Список використаних джерел: 

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість" 

2. Національне положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності» 
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Процес здійснення розрахунків в ході діяльності вітчизняних підприємств нерозривно 

пов’язаний з виникненням значних проблем. 

Так, не всі контрагенти є платоспроможними, а відповідно і не всі вчасно 

розраховуються за своїми боргами, або ж, якщо і погашають, то тільки частину 

заборгованості. З метою уникнення таких ситуацій необхідно вдало організувати облік 

дебіторської заборгованості таким чином, аби не допустити її перетворення на безнадійні 

борги. 

Проблемам обліку дебіторської заборгованості присвячено низку праць зарубіжних та 

вітчизняних учених, таких як: Ф. Бутинець, С. Голов, М. Огійчук, В. Сопко, О. Кияшко, В. 

Лінніков, Р. Дамарі, В. Палій, Ж. Рішар, С. Хек, О.Г. Лищенко, О. Ніколаєнко та багато 

інших. 

Метою дослідження є обґрунтування необхідності удосконалення порядку оцінки 

дебіторської заборгованості, від якого залежатиме рівень платоспроможності підприємства з 

урахуванням нестабільної економічної ситуації та кризи неплатежів. 

У зв’язку з наявністю дебіторської заборгованості та з урахуванням нестабільної 

економічної ситуації та кризи неплатежів, більшість підприємств практично не мають 

можливості нормально функціонувати. У таких умовах підприємствам потрібно приділяти 

досить велику увагу контролю розрахунків із дебіторами та рівню дебіторської 

заборгованості, при пoтрeбі тa мoжливocті ствoрювaти рeзeрви сумнівних бoргiв, 

кoристувaтися пocлугами фaкторингoвих компaнiй та iн..  
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Проблема реальної оцінки дебіторської заборгованості пов’язана з тим, що 

дебіторська заборгованість з’являється під час продажу і визначається за первісною 

вартістю. Тобто доходи підприємство нараховує в одному періоді, а грошові кошти реально 

отримує в іншому. Ймовірність повернення дебіторської заборгованості тим більша, чим 

менший період між цими подіями.  

Основним вітчизняним нормативно-правовим документом, який регулює 

відображення в бухгалтерському обліку дебіторської заборгованості, є П (С)БО 10 

«Дебіторська заборгованість», згідно з яким дебіторська заборгованість визначається як сума 

заборгованості дебіторів на певну дату. Під дебіторами слід розуміти юридичних та 

фізичних осіб, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових 

коштів, їх еквівалентів або інших активів [1]. 

Довгострокова дебіторська заборгованість – сума дебіторської заборгованості, яка не 

виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після 12 місяців із дати 

балансу. При цьому слід розуміти, що при віднесені заборгованості до поточної або 

довгострокової до уваги береться не загальний очікуваний строк оплати згідно з договором, 

а очікуваний строк до погашення, який залишився з дати балансу[2, С.212]. Достовірна 

оцінка довгострокової дебіторської заборгованості має суттєвий вплив на правильне 

відображення інформації в облікових реєстрах і звітності.  

Важливу роль при цьому відіграє принцип обачності, який передбачає застосування в 

бухгалтерському обліку таких методів оцінки дебіторської заборгованості, які будуть 

запобігати завищенню оцінки активів. Тому потребує дослідження проблема реальної оцінки 

довгострокової дебіторської заборгованості та втрат підприємства від невчасного її 

погашення з відображенням операцій на рахунках бухгалтерського обліку [3].  

Довгострокову дебіторську заборгованість оцінюють за теперішньою 

(дисконтованою) вартістю майбутніх платежів, яких очікують для погашення цієї 

заборгованості. Довгострокова дебіторська заборгованість, на яку нараховуються відсотки, 

відображається в балансі за її теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості 

дебіторської заборгованості залежить від виду заборгованості та умов її погашення. 

Дисконтування є єдиною методикою, яка порівнює вартість різних об’єктів у часі, 

тобто приводить теперішню вартість до майбутньої, і навпаки. Дисконтування являє собою 

процес визначення поточного еквівалента коштів, які очікується одержати у визначений час 

у майбутньому. Крім того, дисконтування дебіторської заборгованості є профілактикою 

облікових проблем у випадках її продажу до настання терміну погашення. Жоден 

фінансовий агент (якщо мова йде про незв’язані сторони) не стане купувати дебіторську 

заборгованість за номіналом. Угода завжди відбувається нижче номіналу з дисконтом, і 

перед бухгалтером постає завдання правильної кваліфікації цього дисконту.  

Якщо спочатку дебіторська заборгованість була визнана в номінальній сумі, то в 

момент її продажу дисконт зменшить фінансовий результат. Виходить, що компанія 

завищила свій прибуток у періоді, в якому відбулася реалізація продукції, і занизила, коли 

була продана дебіторська заборгованість.  

У бухгалтерському обліку застосовується принцип нарахування, який передбачає 

визнання доходів і витрат незалежно від руху грошових коштів. Зворотним боком визнання 

доходів і витрат, що не супроводжуються грошовими потоками, є визнання вимог і 

зобов’язань. Ті з них, які припускають погашення через значний проміжок часу, коштують 

дешевше свого номіналу рівно настільки, наскільки сучасна вартість грошей дорожче їх 

майбутньої вартості до моменту погашення заборгованості. Тому для оцінки таких активів і 

зобов’язань логічно застосовувати дисконтування, тобто уцінку щодо номіналу відповідно 

до ефективної процентної ставки [4]. 
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Велика кількість авторів у своїх роботах посилаються саме на застосування методу 

«дисконтування грошових потоків». Розглядаючи метод оцінки дебіторської заборгованості 

шляхом дисконтування грошових потоків, необхідно враховувати періодичність погашення 

зобов’язань. Порядок дисконтування необхідно своєчасно надавати обліковим працівникам, 

до обов’язків яких входить облік розрахунків з дебіторами.  

Згідно з вищезазначеним, запропоновано удосконалити аналітичний і синтетичний 

облік довгострокової дебіторської заборгованості з урахуванням утрат від знецінення 

грошей у часі.  Проблема відображення результатів дисконтування в бухгалтерському обліку 

може бути вирішена шляхом створення регулюючого рахунка. Пропонується відкрити 

субрахунок 18.5 «Сума дисконту довгострокової дебіторської заборгованості», призначений 

для обліку суми дисконту довгострокової дебіторської заборгованості. За дебетом 

субрахунку 18.5 відображається сума нарахованого дисконту за кредитом її списання. 

Необхідність створення спеціального регулюючого рахунка для обліку результатів 

дисконтування зумовлена тим, що для обліку зміни поточної вартості дебіторської 

заборгованості в стандартах бухгалтерського обліку відсутні які-небудь спеціалізовані 

рахунки, і це стосується не тільки обліку дебіторської заборгованості, але також обліку 

фінансових активів, які підлягають дисконтуванню. Тому питання створення спеціального 

регулюючого рахунка залишається відкритим.  

Висновки. Таким чином, дисконтування довгострокової дебіторської заборгованості є 

доцільним, особливо там, де є підстави сумніватися у справедливості оцінки фінансових 

активів, грошове відшкодування щодо яких відстрочено у часі. Застосування дисконтованої 

вартості для бухгалтерського обліку позитивно впливає на якість звітної інформації, 

оскільки довгострокові фінансові активи й зобов’язання відображаються за їх ринковою 

вартістю, а у звіті про фінансові результати відображаються нарахування відсоткового 

доходу чи витрати за ефективною відсотковою ставкою, що цілком відповідає принципу 

економічної доцільності.  
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Оформлення та облік реалізації товарів на підприємствах оптової торгівлі залежить 

від способу розрахунків за придбаний товар між покупцем та продавцем. При проведенні 

розрахунків у готівковій формі отримана виручка оприбутковується прибутковим касовим 
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ордером. Якщо ж це безготівкові розрахунки, то покупець оплату за отриманий на основі 

відповідних документів товар здійснює за допомогою оформленого платіжного документу. 

В залежності від форми товароруху в оптовій торгівлі може бути здійснена реалізація 

товарів зі складу (через прямі поставки) або транзитом.  

При складській реалізації товари зі складів відпускаються безпосередньо 

представнику покупця. При транзитній реалізації товари відвантажуються покупцям 

безпосередньо зі складів підприємств-виробпиків, без завезення на бази і склади оптових 

підприємств. 

Відповідно до діючого законодавства дохід від реалізації товарів оптовим 

підприємством визнається за таких умов: 

- підприємство не здійснює надалі управління та контролю за реалізованими 

товарами (іншими активами); 

- сума доходу (виручки) може бути достовірно визначена; 

- є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод 

підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені. 

В бухгалтерському обліку для узагальнення інформації про доходи (виручку) від 

реалізації товарів призначений субрахунок 702 «Дохід від реалізації товарів». За кредитом 

субрахунку відображається збільшення (отримання) доходів разом з сумою непрямих 

податків, зборів (обов'язкових платежів), що включені до ціни, за дебетом — належна сума 

непрямих податків і списання у порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові результати». 

Аналітичний облік доходів від реалізації здійснюється за видами товарів. 

Для обліку розрахунків з вітчизняними покупцями за відвантажені їм раніше товари 

призначений субрахунок 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями». За дебетом якого 

відображається нарахування дебіторської заборгованості покупця, за кредитом її погашення 

або списання. Дебетове сальдо по даному субрахунку свідчить про залишок заборгованості 

покупців на звітну дату. Аналітичний облік дебіторської заборгованості ведеться за кожним 

покупцем в розрізі пред'явлених до с п л а т и  рахунків. 

Для обліку розрахунків з бюджетом з ПДВ призначений субрахунок 641 «Розрахунки 

за податками і платежами». Виникнення податкового зобов'язання з ПДВ відображається 

одночасно з відображенням доходу від реалізації товарів за кредитом даного субрахунку. У 

випадку реалізації товарів на умовах попередньої оплати для обліку податкового 

зобов'язання перед бюджетом з ПДВ призначений субрахунок 643  «Податкові 

зобов’язання», який закривається після фактичної реалізації товарів покупцю. 

Вар т і сть реалізованих товарів списується на витрати діяльності підприємства, 

зокрема, за дебетом субрахунку 902 «Собівартість реалізованих товарів». 

Для забезпечення перебійного процесу реалізації товарів підприємство оптової 

торгівлі повинно мати певні обсяги товарних запасів. Управління товарними запасами 

ґрунтується на інформаційній базі, у створені якої важливу роль відіграє бухгалтерія. 

Наявність товарних запасів, які знаходяться на оптових та розподільчих складах 

характеризує сальдо активного балансового субрахунку 281 «Товари на складі». Інформація 

про товарні запаси деталізується в аналітичному обліку в розрізі матеріально-відповідальних 

осіб, товарних груп, найменувань товарів, партій. 
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 Вступ та постановка проблеми. Власний капітал – це фінансова основа, яка потрібна 

для того, щоб створити та розвивати підприємства, незважаючи на організаційно-правову 

форму.  Саме добробут власників капіталу залежить від його ефективності та структури. Від 

величини власного капіталу залежить не тільки імідж фірми, а й її інвестиційна 

привабливість. Показник власного капіталу відіграє важливу роль. Тому в умовах ринкового 

середовища проблеми, що стосуються формування власного капіталу, мають значну 

актуальність. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання формування власного капіталу 

досліджували О.Терещенка В.Ковальова, В.Савчука,  Д.ВанХорна, Дж.Шима та інші сучасні 

вчені-економісти. Але багато питань залишаються невирішеними. 

Метою дослідження є вивчення умов формування власного капіталу на підприємстві. 

Виклад основного матеріалу. Власний капітал підприємства складається з таких 

елементів: статутний капітал, пайовий капітал, додатковий вкладений капітал, інший 

додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), 

неоплачений капітал, вилучений капітал. [5] За природою створення власний капітал 

поділяється на вкладений та накопичений. Вкладений капітал формується із внесків 

власників або в наслідок конвертування боргових зобов‘язань на акції чи паї підприємства, 

накопичений капітал утворюється у наслідок господарської діяльності. 

Статутний капітал становить основу власного капіталу у більшості підприємствах. 

Його розмір вказується в установчих документах, а також вноситься до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Упродовж усієї діяльності 

підприємства статутний капітал може збільшуватися або зменшуватися. Збільшення 

статутного капіталу відбувається завдяки прибутку, збільшення кількості акцій за 

номінальною вартістю та за рахунок додаткових вкладів. Зменшення статутного капіталу 

відбувається завдяки зменшення кількості акцій за номінальною вартістю або зменшення 

номінальної вартості акцій.Згідно з ст. 144 Цивільного кодексу України статутний капітал 

товариства з обмеженою відповідальністю визначає мінімальний розмір майна товариства, 

що гарантує інтереси його кредиторів [3].Коли формується статутний капітал, відбуваються 

проблеми щодо визначення загального його розміру та розміру кожного внеску, а також 

строку сплати цих внесків. Тому все, що пов’язано з формуванням статутного капіталу, 

потребує більш чіткого законодавчого врегулювання. На деяких підприємствах основу 

власного капіталу складає пайовий капітал. Він існує за рахунок пайових внесків. Якщо 

порівнювати його зі статутним капіталом, то пайовий капітал не фіксується в статуті 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg
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підприємства. Більшість підприємств формує або статутний капітал, або пайовий. Деякі не 

формують жодний. [2]Додатковий вкладений капітал більш за все відсутній або складає 

невелику величину. Слід також зазначити, що в Україні відсутній конкретний порядок 

формування додаткового капіталу підприємствЗавдяки зростанню вартості реалізації 

емітованих акцій додатковий вкладений капітал збільшується. Також збільшення 

відбувається за рахунок інвестування капіталу засновниками. Зменшення відбувається 

завдяки списанню витрат на придбання інструментів власного капіталу.Головною ознакою 

зареєстрованого капіталу та додаткового капіталу є наявність реальних активів, які передані 

підприємству в обмін на корпоративні права, на можливість брати участь в управлінні, 

розподілі прибутків та майна підприємства. Тобто, це дасть можливість зберегти власний 

капітал від фіктивного збільшення активів, штучного збільшення дебіторської 

заборгованості тощо. При збільшенні статутного капіталу на такій основі не потрібна ні 

застава майна, ні гарантії третіх осіб, а ресурси будуть приносити користь протягом багатьох 

років. Особливо важливим є врахування мети таких вкладень, строків вкладання і 

використання таких ресурсів, визначення і формування резервів підприємства тощо. 

Інший додатковий капітал збільшується завдяки дооцінки основних засобів 

нематеріальних активів, а також безоплатному отриманню необоротних активів. Інший 

додатковий капітал зменшується тому що відбувається уцінка зазначених необоротних 

активів та відбувається вибуття необоротних активів, до яких належить додатковий капітал.  

Резервний капітал формується обов’язково тільки для акціонерних та господарських 

товариств. Якщо на підприємстві немає резервів та діє недосконале регулювання розміру 

резервного капіталу, така ситуація не сприяє зниженню ризику банкрутства. Розмір 

резервного капіталу для господарських товариств регламентується нормативно-правовими 

актами. Згідно Закону України «Про господарські товариства» резервний фонд повинен бути 

не менше 25 відсотків статутного капіталу; - згідно зі ст. 87 Господарського кодексу України 

у господарському товаристві створюються резервний (страховий) фонд у розмірі, 

встановленому установчими документами, але не менш як п'ятнадцять відсотків статутного 

капіталу [1].Чистий прибуток може виплачуватися власникам у пайовий , статутний чи 

резервний капітал. Якщо статутний капітал збільшується за рахунок нерозподіленого 

прибутку, то відбувається лише внутрішній перерозподіл сум власного капіталу. Якщо 

величина статутного капіталу перевищує величину власного капіталу, можуть відбуватися 

негативні наслідки.  

Висновки. Ця проблема і на наш час вимагає досліджень, тому що до кінця не 

вирішена. Крім того, чинними Господарським та Цивільним кодексом прописано право 

підприємств формувати на власний розсуд інші фонди. При цьому жодних вимог до 

формування складових власного капіталу приватних підприємств та іноземних підприємств 

в даних документах немає. Таким чином, формування власного капіталу перетинається з 

проблемами, які впливають на управлінські аспекти фінансових рішень. Ці проблеми 

потребують більш детального дослідження в теорії та практиці.  
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РОЛЬ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 

Автор: Смутило Д.В. 

Миколаївський національний аграрний університет 

На долю трансакційних витрат припадає понад 25% від загальних витрат 

сільськогосподарських підприємств, тому їх скорочення, оптимізація і управління  ними  

представляє актуальний і дуже важливий напрям в зниженні собівартості продукції, рості 

рентабельності і прибутку підприємства. 

Незважаючи на достатню розробленість загальної теорії трансакційних витрат, їх 

дослідженню в аграрному секторі не приділялось особливої уваги. У економічній літературі 

та господарській практиці проблема регулювання витрат взагалі і трансакційних зокрема, 

здебільшого обмежується лише констатацією самого факту необхідності скорочення витрат. 

Однак, сучасні зміни в економіці викликали наполегливу необхідність наукового 

осмислення нових економічних умов і проблем, пов’язаних з регулюванням витрат і 

формуванням відповідного механізму. Сільськогосподарським товаровиробникам потрібні 

інструменти для виявлення, оцінки та регулювання трансакційних витрат, що дозволить 

значно підвищити ефективність роботи як окремих підприємств, так і аграрного сектора в 

цілому. 

Під трансакційними витратами слід розуміти економічну оцінку втрат, що виникають 

в процесі координації діяльності економічних агентів. Специфіка трансакційних 

взаємовідносин в сільському господарстві визначається характерними особливостями 

аграрного сектора. Трансакційні витрати досі не отримали визнання в обліковому 

законодавстві та не виділяються у бухгалтерському обліку. Система обліку, що сформована 

на сільськогосподарських підприємствах, спрямована на складання форм бухгалтерської та 

податкової звітності і не призначена повною мірою для отримання інформації про 

трансакційні витрати. Їх виділення окремим об’єктом в управлінському обліку розв’яже 

проблему збору, обробки інформації, необхідної для прийняття рішень управлінського 

персоналу. Проте слід зазначити, що сільгосптоваровиробники не мають достатньої 

інформації для прийняття таких рішень.  

У аграрному секторі економіки важливо, перш за все, визначити склад трансакційних 

витрат з метою їх обліку та віднесення на відповідні статті витрат. Трансакційні витрати 

представляють собою сумарні витрати пов’язані: з придбанням виробничих послуг у 

сторонніх підприємств; з утриманням власних підрозділів цієї сфери, які сприяють 

просуванню готової продукції на ринку; з укладенням договорів і захистом своїх прав при 

одержанні цих послуг. У зв’язку з цим важливим є питання про зміст інформаційних потреб 

учасників ринку. Основні споживачі нами класифіковані  по цілях діяльності, змісту 

основних стратегічних рішень, що базуються на ринковій інформації. До складу основних 

груп споживачів ринкової інформації входять сільськогосподарські підприємства  та 

фермерські господарства – виробники продукції; переробні підприємства; підприємства по 
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зберіганню продукції; оптова торгівля; роздрібна торгівельна мережа; особисті селянські 

господарства; фінансові і страхові установи; органи статистики; установи наукового 

обслуговування і навчання кадрів; місцеві і центральні органи управління, політичні 

інститути; засоби масової інформації; інформаційно-аналітичні системи в мережі Інтернет. 

Їх стратегічні рішення пов’язані з плануванням обсягу виробництва, визначенням рівня 

рентабельності, вибором каналів реалізації, визначенням рівня цін та ін. Для вирішення 

таких завдань потрібно мати інформацію про ціни на продукцію; попит і пропозицію як на 

місцевому, регіональному, так і на зовнішніх ринках; про сезонні коливання цін; 

короткострокові і довгострокові прогнози розвитку ситуації на аграрному ринку та ін. 

В цілому система регулювання трансакційних витрат в аграрному секторі повинна 

містити виявлення проблем, аналіз, планування та вплив на величину витрат по трансакціях. 

Оптимізація припускає не лише зниження розміру трансакційних витрат, але і їх зростання, 

яке пов’язане з різного роду нововведеннями в технологіях, маркетингу, управлінні 

виробництвом, забезпеченні якості товарів і послуг. Зростання, як і зниження повинне 

відбуватися в окремих напрямах і по окремих статтях витрат, тоді як в загальному обсязі 

може залишатися незмінним. 

Ефективність управління витратами залежить від якості робіт, що виконуються на 

основних стадіях управління, - на стадії планування, обліку, контролю і регулювання. В 

цьому відношенні значний інтерес для сільськогосподарських підприємств має вивчення 

управлінського обліку який є системою внутрішнього управління підприємством, надає 

інформацію про витрати та доходи по окремих об’єктах управління в різних аналітичних 

групуваннях за встановленими ознаками і призначену для прийняття оперативних і 

стратегічних управлінських рішень. 

Висновки. Зростання трансакційних витрат передусім пов’язане з відсутністю 

розвиненої ринкової інфраструктури в аграрному секторі економіки, через яку можна було б 

здійснити звичайні ринкові операції. Успішне функціонування інститутів інфраструктури 

аграрного сектору багато в чому визначається державною підтримкою, а ряд складних і 

дорогих її елементів можна створити тільки при безпосередній участі держави. Із 

створенням ринкової інфраструктури держава отримає можливість використовувати нові, 

адекватні ринковій економіці методи і інструменти регулювання продовольчого ринку, що 

сприятиме стабільності в цій сфері економіки і, отже створювати передумови для реалізації 

стратегічних національних інтересів. Виробники сільськогосподарської продукції 

отримають можливість рівного доступу до каналів розподілу в умовах зниження асиметрії 

інформації і трансакційних витрат.  
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В сучасних умовах фінансової та політичної кризи для ефективного розвитку 

підприємств та зростання його виробничого потенціалу необхідно якісна та прозора система 

управління виробничими запасами, в якій найзначнішу роль відіграє система їх ідентифікації 

як об’єктів обліку та методів оцінки. Ефективністю процесів управління напряму 

корелюються з методами оцінки виробничих запасів підприємства. В сьогоденній 

реальності, при частому підчищеннями цін на виробничі запаси їх вартість постійно 

змінюються, особливо актуальна проблема їх оцінки.  

За ПСБО 9 при надходженні виробничих запасів на підприємство їх оцінюють за 

первісною вартістю або чистою вартістю реалізації,  а за МСБО 2 – за меншою з таких двох 

величин: собівартістю та чистою вартістю реалізації [2]. Стандарти обліку визначають для 

застосовувати в обліку і фінансовій звітності найменшу з двох оцінок: собівартість або чисту 

вартість реалізації [2], хоча найбільш  об’єктивною величиною  для оцінки запасів є 

собівартість запасів. Згідно П(С)БО 9 «Запаси» на відміну від міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку, формування собівартості первісної вартості (первісної вартості) 

залежить до джерел надходження запасів [1]. 

Постійне коливання тарифів і цін, а також зміна умов виробництва, є фактором, який 

викликає значні коливання витрат навіть протягом року, що в свою чергу значно ускладнює 

запасів за собівартістю (первісною вартістю) на підставі фактичних витрат. Застосовуючи 

різні методи розрахунку собівартості вибуття запасів можна спробувати подолати цю 

складність у оцінці запасів. У національних стандартах обліку передбачено декілька методів 

оцінки вибуття запасів, які використовуються для відображення в обліку та фінансовій 

звітності окремих видів запасів. 

Першим методом оцінки виробничих запасів при їх використанні у виробництво є 

метод ідентифікованої собівартості. За цим методом оцінюються запаси, які відпускаються 

для виконання спеціальних замовлень i проектів, а також запаси, які не можуть замінити 

один одного. Метод може застосовуватись за умов незначної номенклатури матеріалів або 

товарів, що використовуються на підприємстві, при продажу товарів, які мають високу ціну, 

i у тому випадку, коли помітну питому вагу у вартості товару становить вартість сировини, 

що використовувалась для його виробництва. Облік надходження матеріалів, їх відпуску та 

залишків за цим методом здійснюється за конкретними одиницями запасів. Використання 

даного методу передбачає особливе маркування кожної одиниці запасів.  

Оцінка запасів, що вибули, за методом середньозваженої собівартості провадиться за 

кожною одиницею запасів шляхом ділення сумарної вартості залишку таких запасів на 

початок звітного місяця i вартості таких самих запасів, одержаних у звітному місяці, на їх 

сумарну кількість на початок звітного місяця i одержаних у звітному місяці.  

За методом середньозваженої собівартості може бути оцінено кількість запасів 

конкретного найменування, що вибули за місяць, або кількість запасів за кожною окремою 

операцією з вибуття запасів. У цьому випадку визначатиметься середньозважена 
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собівартість окремої операції шляхом ділення сумарної вартості запасів на дату операції на 

сумарну кількість таких запасів на дату операції. 

Оцінка запасів за методом собівартості перших за часом надходження запасів (метод 

ФІФО) базується на припущенні, що запаси використовуються в тій послідовності, в якій 

вони надходили на підприємство, i, відповідно, запаси, які першими відпускаються у 

виробництво (продаж та інше вибуття), оцінюються за собівартістю перших за часом 

надходження запасів. 

У разі використання методу собівартості останніх за часом надходження запасів 

(метод ЛІФО) принцип оцінки запасів базується на тому, що запаси використовуються у 

послідовності, протилежній їх надходженню на підприємство (зарахуванню у 

бухгалтерському обліку), i, відповідно, запаси, які першими відпускаються у виробництво 

(продаж та інше вибуття), оцінюються за собівартістю останніх за часом надходження 

запасів. 

Вище перелічені методи середньозваженої собівартості – ФІФО та ЛІФО – можуть 

застосовуватись для оцінки будь-яких запасів. 

Суть методу нормативних затрат полягає в тому, що для оцінки запасів застосовують 

норми витрат на одиницю продукції (робіт, послуг), які встановлено підприємством з 

урахуванням нормальних рівнів використання запасів, праці, виробничих потужностей i 

діючих цін. Для забезпечення максимального наближення нормативних затрат до фактичних 

норми затрат i ціни у нормативній базі підприємства повинні регулярно перевірятися i 

переглядатися. 

Такий метод доцільно застосовувати на виробничих підприємствах, але за умови 

налагодженого нормативного господарства. У цьому випадку відхилення між нормативними 

i фактичними витратами на запаси (матеріали, сировина) є несуттєвими i списуються в 

момент придбання таких запасів. Сума перевищення фактичної собівартості запасів над їх 

нормативною собівартістю включається до складу собівартості реалізованої продукції 

звітного року. 

Останній метод оцінки запасів – метод ціни продажу – може застосовуватись на 

підприємствах роздрібної торгівлі. Суть цього методу полягає в тому, що при оцінці запасів 

застосовується середній відсоток торговельної націнки товарів. Придбані товари 

зараховуються за ціною продажу, що складається з витрат на їх придбання та доставку i 

торговельної націнки. 

Цей метод може застосовуватись підприємствами, що мають значну i змінну 

номенклатуру товарів з приблизно однаковим рівнем торговельної націнки у тому випадку, 

якщо застосування інших методів оцінки вибуття запасів не виправдано. 

У зарубіжній практиці варіанти вирахування собівартості відпущених у виробництво 

запасів та іншому їх вибутті представлені більш багатогранно. Назвемо основні з них: 

індивідуальна вартість, середньозважена середня, середньозважена плаваюча, LIFO, FIFO, 

базова оцінка (ВS), за ціною відновлення (NIFO), за ціною найбільш дорогої стоячої партії 

(HIFO). Деякі з цих методів відомі та застосовуються в нашій країні. Принципово новими, 

які мають суттєвий практичний потенціал, є методи ВS, NIFO, HIFO, KIFO. 

Суть метода ВS полягає в тому, що частина матеріалів, які знаходяться в переробці, 

мінімально необхідна для підтримки виробничого процесу, оцінюються окремо, а інші 

матеріали оцінюються, як правило, методом FIFO. Вартість мінімально необхідної кількості 

матеріалів встановлюється при заснуванні підприємства на підставі собівартості самої 

першої закупівлі (припускається, що така кількість матеріалів постійно знаходиться в 

переробці і через це ніколи не вибуває). 
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Метод NIFO за своєю економічною сутністю є методом обліку за цінами відновлення, 

тобто за цінами найближчого надходження матеріально-виробничих запасів. В умовах зміни 

купівельної спроможності грошей, якщо закупки матеріально-виробничих запасів 

проводиться часто, застосування методу NIFO дає результати близькі тим, які одержані 

методом LIFO: чим рідше проводиться закупівля товарів, тим більше різні результати будуть 

одержані при їх використанні. Формули NIFO і останньої закупівельної ціни передбачають 

витрати, які ще не здійснені і тому не є оцінкою вартості по фактичним витратам в 

минулому. 

Метод KIFO заснований на тому, що при складанні звітності підприємства в першу 

чергу враховується вибування запасів за поставками всередині підприємства. 

Згідно методу NIFO партія, яка найдорожче коштує, вибуває першою. 

Як бачимо не існує уніфікованого ідеального методу оцінки запасів, так як у кожному 

випадку недоліки та переваги. Ефективність використання певного методу оцінки запасів 

залежить від багатьох факторів виробництва на підприємстві: своєчасність забезпечення 

необхідними матеріалами, особливостями договірних зв’язків з постачальниками та іншим. 

Методу оцінки вибуття запасів цілком залежить від напряму діяльності підприємства, 

номенклатури запасів, особливостей виробництва продукції тощо. Тому при виборі методу 

оцінки треба врахувати діючу систему обліку, так як в подальшому це суттєво вплине на 

формування фінансового результату, структуру балансу та дозволить найточніше провести 

оцінку з урахуванням інтересів власників підприємства та специфіки виробничої діяльності.  
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АУДИТ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ЯК ЗАХІД ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ 

СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Автор: Філімонова Т.М. 

Придунайська філія ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» 

У сучасних ринкових умовах аудит є важливим заходом, який сприяє зростанню 

ефективності діяльності підприємств, розширення можливостей залучення джерел 

фінансування, удосконалення бухгалтерського обліку та контролю, збереженню активів, а 

також підвищення платоспроможності та фінансової стійкості підприємств. Важливою 

вимогою підвищення фінансової стійкості підприємств є зростання вартості власного 

капіталу підприємств. 

Основною метою аудиту власного капіталу підприємств є висловлювання незалежної 

професійної думки аудитора про стан обліку та правильність відображення у звітності 

інформації про власний капітал підприємства. 

Основними завданнями аудиту власного капіталу є: 

-підтвердження своєчасності внесення часток до статутного капіталу; 

-підтвердження правильності відображення в бухгалтерському обліку надходжень 

активів як внесків до статутного капіталу; 

-підтвердження інформації про акції, на які здійснена передоплата, загальну суму 

коштів, отриманих у ході передоплати на акції, правильність нарахування та своєчасність 

оплати дивідендів; 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99
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-перевірка правильності відображення в бухгалтерському обліку розподілу прибутку; 

-становлення структури власного капіталу, аналіз змін, які відбулися в структурі за 

декілька періодів; 

-підтвердження інформації про залишки і зміни у власному капіталі, що відбулися 

протягом звітного періоду; 

-надання оцінки системі внутрішнього контролю і бухгалтерського обліку власного 

капіталу; 

-підтвердження повноти, достовірності, об’єктивності і законності господарських 

операцій по власному капіталу, відображеному в бухгалтерському обліку і фінансовій 

звітності. 

-перевірка порядку розподілу прибутку, який залишається в розпорядженні 

економічного суб’єкта за результатами року після сплати обов’язкових платежів. 

-перевірка правильності обчислення доходів засновників та акціонерів і утримання 

податку з доходів [1]. 

Об`єктом аудиту власного капіталу підприємств є власний капітал з розподілом його 

на види: статутний капітал, пайовий капітал, додатковий вкладений капітал, інший 

додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), 

неоплачений капітал, вилучений капітал. 

Власний капітал – це загальна вартість засобів підприємства, які належать йому на 

правах власності й використовуються ним для формування його активів. Формуються такі 

активи за рахунок інвестованого в них власного капіталу і є чистими активами підприємства. 

Власний капітал є основним початковим та умовно безстроковим джерелом фінансування 

господарської діяльності підприємства, а також джерелом погашення його збитків. Даний 

капітал є найголовнішим показником, що використовується при оцінці фінансового стану 

підприємства. Він показує ступінь фінансової самостійності підприємства, а також ступінь 

кредитоспроможності.  

На рис. 1 наведена динаміка власного капіталу та всього пасивів вітчизняних 

підприємств за 2013-2018 рр. [3] 

За даними рис. 1. видно, що протягом 2013 – 2014 рр. сума власного капіталу 

підприємств України скорочується з 1913187 млн.грн. до 1783983,1 млн. грн, що пов`язано з 

погіршеннями умов господарювання у цей період та отримання підприємствами збитку. 

Протягом 2015-2017 рр. відбувається зростання власного капіталу підприємств України з 

1810179,6 млн. грн. до 2445803,7 млн.грн, але станом на 01.01.2018 р. власний капітал 

підприємств скорочується до рівня нижче 2013р. та становить 1907556,7 млн.грн. Така 

тенденція свідчить про погіршення фінансової стійкості підприємств України. 

Динаміка коефіцієнта фінансової незалежності підприємств України за 2013 – 2018 

рр. наведена на рис. 2 [3] 

За даними рис. 2. видно, що значення показника фінансової незалежності 

скорочувалось протягом 2013 – 2017 рр. з 0, 36 до 0,24. Варто наголосити, що значення 

коефіцієнта фінансової незалежності свідчило про фінансову нестійкість підприємств вже 

станом на 01.01.2013р.. Станом на 01.01.2018р. значення коефіцієнта фінансової 

незалежності зростає до 0,29, але не перевищує навіть рівня 2016р. Відтак, можна зробити 

висновок про фінансову нестійкість підприємств України. 

 



 

«УКРАЇНА – МОРСЬКА ДЕРЖАВА:  

СТРАТЕГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ» 

Всеукраїнські економічні читання з міжнародною участю 

 

_______________________________________________________________________________________ 190 

1913187 1783983,1 1810179,6

2345323,3 2445803,7

1907556,7

5356462,9
5095248,4

6060319,8

7902796,3

9991791,2

6530051,9

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

01.01.2013р. 01.01.2014р. 01.01.2015р. 01.01.2016р. 01.01.2017р. 01.01.2018р.

р.

м
л

н
.г

р
н

Власний капітал

Всього пасивів

 
Рис. 1. Динаміка власного капіталу та всього пасивів вітчизняних підприємств за 

2013-2018 рр. 
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Рис. 2. Динаміка коефіцієнта фінансової незалежності підприємств України за 2013 – 2018 

рр. наведена на рис. 2 

Проведене дослідження свідчить про те, що підприємствам необхідно приймати 

заходи щодо підвищення фінансової стійкості. До основних заходів з підвищення фінансової 

стійкості підприємства відносяться такі [4]: 

1.Визначення оптимального співвідношення власного та залученого капіталу; 

2.Підвищення платоспроможності підприємств за рахунок оптимізації залишків 

запасів, а також підвищення оборотності дебіторської заборгованості; 

3.Залучення інвестицій; 
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4.Прискорення економічного зростання. 

Аудит власного капіталу сприяє зростанню фінансової стійкості підприємств за 

рахунок: 

1.Підвищення якості інформації щодо власного капіталу, що позитивно впливає на 

правильність та своєчасність управлінських рішень; 

2.Зростання довіри до фінансової звітності підприємства, що забезпечує можливість 

підприємств отримувати додаткове фінансування на найбільш вигідних умовах, залучати 

інвестиції; 

3.Отримання рекомендацій щодо підвищення ефективності управління власним 

капіталом за результатами проведеного аудитором аналізу; 

4.Покращує умови підписання договорів з постачальниками та клієнтами за рахунок 

зростання довіри контрагентів до підприємства, що надає можливості підвищити 

рентабельність діяльності підприємства та збільшити власний капітал за рахунок зростання 

прибутку. 

Таким чином, проведене дослідження фінансової стійкості підприємств свідчить про 

їх незадовільну фінансову стійкість. Дієвим заходом щодо підвищення фінансової стійкості 

підприємств України є аудит власного капіталу. 
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Звітність є одним із важливих елементів методу бухгалтерського обліку і являє собою 

систему взаємопов'язаних узагальнюючих показників, що характеризують фінансовий і 

майновий стан підприємства та результати діяльності за звітний період. Складанням 

звітності завершується повний цикл обробки даних. Кінцевим етапом бухгалтерського 

обліку, як процесу виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, є 

передача інформації про діяльність підприємства користувачам для прийняття рішень. 

Узагальнення інформації та одержання звітних показників, що характеризують діяльність 

підприємства, здійснюється на основі даних облікової системи. Концептуальна основа 

облікової системи є визначальною, саме вона визначає можливості формування повної, 

правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух 

грошових коштів. 

У системі інформаційного забезпечення фінансова звітність займає найважливіше 

місце, оскільки вона є джерелом інформації для ухвалення управлінських рішень як 

зовнішніми, так і внутрішніми користувачами. Проте складанню фінансової звітності 

передує досить масштабний процес – відображення операцій на рахунках бухгалтерського 

обліку, перенесення їх до журналів ордерів, та на кінець звітного періоду закриття рахунків. 
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Одним із найважливіших завдань бухгалтерського обліку є правильність визначення і 

відображення у звітності фінансового результату діяльності підприємства, який визначається 

як різниця між доходами і витратами одного звітного періоду. Згідно з принципом 

відповідності доходи звітного періоду мають бути зіставлені з витратами, понесеними на 

одержання цих доходів у тому ж звітному періоді. Тому більшість регулюючих проведень 

призначені або для віднесення до даного звітного періоду одержаних (або не одержаних) 

підприємством доходів, або для списання витрат, які відповідають цим доходам і, отже, які 

відносяться до даного звітного періоду. Відображення фінансових наслідків господарських 

операцій повинно здійснюватись в ті періоди, коли ці операції мали місце, а не тоді, коли 

підприємство одержує або сплачує гроші, що відповідає сутності методу нарахування. 

Застосування цього методу на практиці передбачає визначення і відображення в 

бухгалтерському обліку доходів і витрат та коригування сальдо рахунків пробного балансу. 

Важливою процедурою завершення облікового циклу є закриття рахунків шляхом 

складання заключних проведень. Основна мета їх складання полягає в тому, що в кінці 

звітного періоду заключні записи утворюють основу для наступного звітного періоду через 

закриття рахунків доходів і витрат. Оскільки звіт про прибутки і збитки відображає чистий 

прибуток, а також доходи і витрати за чітко визначений звітний період, то рахунки доходу і 

витрат повинні бути закриті, а їх сальдо списане в кінці цього періоду на рахунок 

фінансових результатів. Таким чином, на початок наступного періоду сальдо на цих 

рахунках буде нульовим. 

Отже, в процесі облікового циклу здійснюється облік господарських операцій шляхом 

оформлення первинних документів, які нагромаджуються в певних журналах і книгах. Для 

обліку господарських операцій застосовується система облікових реєстрів. Обов'язковими 

для ведення є журнал реєстрації операцій (Журнали ордери) та Головна книга. Крім 

обов'язкових регістрів підприємства використовують інші журнали ордери. Кількість та 

зміст допоміжних журналів визначається самим підприємством залежно від потреби. 

У ринкових умовах господарювання автоматизація процесу обліку дає можливість 

економити підприємству свій час та кошти, а головне своєчасно приймати ефективні 

управлінські рішення. Як показує практика ефективність обліку значно підвищується, якщо 

його інформація являється повною, своєчасною і динамічною, що обумовлює необхідність 

автоматизації облікової інформації.  

Говорячи про користь автоматизації бухгалтерії, потрібно сказати, що вона підвищує 

ефективність роботи багатьох структур підприємства: бухгалтеру-виконавцю бухгалтерське 

програмне забезпечення полегшує роботу на трудомістких ділянках, збільшує швидкість 

виконання операцій; співробітникові, що не володіє великим досвідом, дозволяє виконувати 

складні завдання. Головний бухгалтер з легкістю зможе довірити підлеглим практично всі 

аспекти роботи, адже чітко прописаний алгоритм не дозволить їм помилитися. Керівник ж 

зможе отримувати оперативну інформацію про фінансову і виробничу діяльність компанії. 

Отже, впровадження автоматизованої системи закриття рахунків принесе додаткові 

можливості підприємству, такі як: економію коштів і робочого часу співробітників, 

зменшення імовірності допущення помилок в облікових регістрах, поліпшення 

управлінських процесів, таких як контроль виконавської дисципліни, можливість 

накопичення знань [4]. 

Автоматизація системи бухгалтерського обліку дозволяє істотно полегшити труд 

бухгалтера, позбавити його від рутинної роботи, підвищує оперативність та точність 

облікової інформації, дозволяє більше приділяти уваги проведенню економічного і 

фінансового аналізу роботи підприємства та пошуку резервів щодо підвищення 

ефективності цієї роботи. Використання запропонованого методу автоматизації закриття 
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бухгалтерських рахунків та розрахунку економічних показників діяльності підприємства 

виявило його ефективність, надійність і безпечність. 
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ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ УТРИМАННЯ ТА РЕМОНТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Автор: Хонич К.О.  
Миколаївський національний аграрний університет 

Стратегічною метою управління основними засобами підприємства є забезпечення 

максимально ефективного її використання за мінімальних витрат на утримання, 

обслуговування та ремонт. Відповідно до цієї мети розробляється план стратегічних заходів 

для кожної з груп основних виробничих засобів підприємства [1]. 

Управління такою групою основних виробничих засобів підприємства, як будівлі i 

споруди, має стати забезпечення фондовіддачі з цієї групи основних фондів на рівні не 

менше, ніж в середньому по сільському господарстві в Україні. Короткотерміновими 

заходами, спрямованими на досягнення цієї мети, слід визнати: аналіз фондовіддачі витрат 

на формування цієї групи основних фондів; аналіз складської площі на предмет її 

оптимальності; розроблення плану поступового використання в основній діяльності 

приміщень, які підприємство здає в оренду i т.д. Управління машинами та обладнанням має 

бути збільшення питомої ваги цієї групи основних виробничих засобів та підвищення їх 

коефіцієнта придатності як мінімум до 95 %. Цього можна домогтися за рахунок досягнення 

таких цілей, як: оновлення парку ЕОМ, модернізація виробничого обладнання через 

укладання договорів лізингу. 

Щодо забезпечення стратегічного розвитку такої групи основних виробничих засобів 

як транспортні засоби, то стратегічною метою управління ними доцільно обрати підвищення 

ефективності та доцільності використання транспортних засобів підприємства. Поточними 

та перспективними цілями стратегічного управління цією групою ресурсного забезпечення 

підприємства має стати: запровадження практики виконання розрахунків економічної 

доцільності застосування власного транспорту порівняно з доставкою продукції за 

принципом співвідношення "додатковий ефект / витрати"; оновлення за рахунок цієї групи 

основних виробничих фондів активної частини машин i обладнання; удосконалення 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vzhdtu/econ/2009_3/11.pdf
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логістичної роботи на підприємстві та максимальний перехід на постачання товарних запасів 

постачальниками. 

Стратегічною метою підвищення ефективності використання інструментів, приладів 

та інвентарю слід визначити модернізацію основних виробничих засобів цієї групи. Цього 

можна домогтися шляхом придбання більш сучасних основних виробничих засобів цієї 

групи із ширшими можливостями щодо складування виробничих запасів та готової 

продукції.  Стратегічними цілями управління іншими основними виробничими засобами 

слід визнати здійснення їх інвентаризації та продаж непотрібних об’єктів  з метою 

скорочення питомої ваги цієї групи основних виробничих засобів підприємства. 

Для забезпечення більш ефективного управління утриманням основних виробничих 

засобів керівникам доцільно обґрунтувати ремонтну політику, яка має бути орієнтована на 

оптимізацію виробничих ресурсів, забезпечуючи їх раціональне використання відповідно до 

довгострокової стратегії управління основними засобами підприємства. 

Підприємство може використовувати різні підходи до проведення ремонтів основних 

засобів [3]:  

запобіжну ремонтну політику, що передбачає проведення планово-попереджувальних 

ремонтів;  

аварійну ремонтну політику, при якій ремонтні роботи проводяться лише під час 

виходу основних засобів з експлуатації (аварійний ремонт);  

комбіновану політику.  

 Для вибору оптимальної стратегії ремонтів слід виходити з положення, що 

підприємство зацікавлене, в тому щоб витрати через виробничі паузи та витрати на 

утримання засобів виробництва в задовільному стані були мінімальні.  

 Більш доцільною, на нашу думку, є запобіжна ремонтна політика, оскільки вона 

забезпечує ритмічність роботи підприємства та стабільність його виробничих можливостей 

завдяки планомірному утриманню основних засобів у задовільному стані. Для неї характерні 

й більш низькі витрати на профілактичні ремонтні заходи порівняно з аварійними роботами. 

Крім того, ремонтні роботи, що проводяться в зимовий період, забезпечують зайнятість 

працівників рослинництва (трактористів-машиністів). 

 Реалізація такої політики передбачає: обґрунтування ремонтного циклу, тобто 

періодичності та по черговості використання ремонтних робіт, здійснення контролю за 

ходом дотримання термінів та якості ремонтних робіт.  

 При виборі аварійної ремонтної політики слід врахувати, що з ладу може вийти 

одночасно декілька одиниць обладнання, що може поставити під загрозу виконання 

виробничої програми, плану реалізації, може унеможливитися здійснення окремих етапів 

технологічних операцій, спричинивши негативні наслідки для діяльності підприємства та 

його фінансового стану.  

 Вибір аварійної ремонтної політики передбачає розробку програми дії підприємства 

при аварії основних засобів, завчасна розробка програми дії дозволяє скоротити витрати 

підприємства через вимушений простій. Ефективним інструментом захисту підприємства від 

аварійних ситуації є також страхування його майна від безпосередніх та непрямих збитків. 

Вітчизняні страхові компанії пропонують аграріям послуги зі страхування 

сільськогосподарської техніки від різноманітних ризиків, зокрема від аварій, стихійних лих, 

крадіжок тощо. Страхова сума залежить від ринкової  вартості техніки, а страховий тариф 

складає від 1% до 5% страхової суми. Страхове відшкодування покриває усі необхідні 

витрати на відновлення застрахованого об’єкта і зменшує збитки підприємства. 

 Залежно від мети та завдань виділяють поточний та капітальний ремонти основних 

засобів.  
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 Метою поточного ремонту є збереження засобів праці у стані, придатному для 

подальшого продуктивного використання шляхом проведення регулярних ремонтно-

профілактичних операцій, спрямованих на усунення дрібних неполадок та попередження 

прогресуючого фізичного спрацювання. Витрати на проведення поточного ремонту є 

постійними, здійснюються відносно рівномірно протягом усього періоду експлуатації, 

відносяться на витрати обігу підприємства після їх здійснення.  

 Капітальний ремонт основних засобів проводиться з метою відшкодування фізичного 

спрацювання конструктивних елементів засобів праці та максимального відновлення їх 

первісних техніко-експлуатаційних параметрів. Капітальний ремонт проводиться з певною 

періодичністю і потребує значних витрат.  

 З метою нагромадження коштів для проведення капітального ремонту на 

підприємстві може формуватися ремонтний фонд. Він створюється за рахунок рівномірних, 

встановлених па підприємстві розмірів  відрахувань, що відносяться щомісячно на 

собівартість продукції.  Для обліку ремонтного фонду  використовується пасивний 

синтетичний рахунок 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів».  Пропонуємо ввести 

на підприємствах субрахунок «Ремонтний фонд» до рахунку  47, на якому буде  

обліковуватись  створення та використання зарезервованих коштів на проведення ремонтів. 

Відрахування в ремонтний фонд (резерв) відображаються в обліку виходячи з 1 / 12 частини  

їх річної суми. 

Важливе значення для діяльності підприємства має економічна оцінка доцільності 

витрат на капітальний ремонт основних засобів.  

 В основі оцінки доцільності лежить порівняння двох альтернативних варіантів:  

проведення капітального ремонту основних засобів та продовження строку їх 

експлуатації на один ремонтний цикл;  

заміни пошкодженого об'єкта основних засобів новим.  

 Для здійснення оцінки потрібно визначити загальну суму витрат та збитків 

підприємства в кожному варіанті.  

 При проведенні капітального ремонту витрати підприємства складаються з:  

витрат на капітальний ремонт;  

підвищення експлуатаційних витрат на капітально відремонтовані основні засоби 

порівняно з аналогічними новими.  

Висновки. Отже, для досягнення належного соціально-економічного ефекту в умовах 

формування ринкової економіки необхідно науково обґрунтовувати підходи до управління 

утриманням і ремонтом основних виробничих засобів підприємства. 
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Анотація. Розглянуто особливості методики аудиту товарів, а саме: аудиторські 

процедури, які залежать від напряму аудиту товарів, операції, яким слід приділяти 

особливу увагу під час аудиторської перевірки, специфічні робочі документи аудитора.  

Ключові слова: товари, види аудиту, аудиторські процедури, напрями аудиту. 

Підприємства торгівлі мають певну низку галузевих особливостей, які необхідно 

враховувати під час проведення внутрішнього аудиту товарів, наприклад, облік товарів за 

цінами продажу, продаж заставної тари кінцевим споживачам тощо. 

Видами внутрішнього аудиту товарів на підприємствах торгівлі є: 

- фактичний аудит – перевірка фактичної наявності товарів, місць їх зберігання 

тощо; 

- документальний аудит – перевірка вчасності, повноти складання первинних 

документів щодо руху товарів, відповідність їх вимогам чинного законодавства, перевірка 

регістрів бухгалтерського обліку, звітності тощо. 

Під час проведення фактичного аудиту товарів на підприємствах торгівлі 

використовуються органолептичні методичні процедури (інвентаризація, вибіркові та 

суцільні спостереження тощо). 

Документальний аудит здійснюється у два етапи: 

- загальний, упродовж якого досліджуються внутрішні нормативні документи, які 

визначають основні засади ведення діяльності (наказ про облікову політику, посадові 

інструкції, накази про інвентаризацію тощо); 

- специфічний – дослідження первинних документів, регістрів обліку тощо.  

Документальний аудит товарів базується на використанні документальних та 

розрахункові аналітичних методичних прийомів. Перед початком перевірки товарів на 

підприємствах торгівлі аудитор повинен визначити еталон перевірки (тобто знати, яким 

повинен бути стан об'єкта перевірки). В процесі перевірки визначається фактичний стан 

об'єкта. У висновках аудитор здійснює співставлення «як треба» і «як є» та визначає ступінь 

відхилень. Знання про те, за яким еталоном здійснюється перевірка, формується аудитором 

на підставі вимог чинного законодавства, нормативно-правових актів та внутрішньої 

документації підприємства, яка носить нормативний характер. Відповідь на питання «як є» 

аудитор отримує за допомогою методичних прийомів аудиту, набір яких певною мірою 

залежить від рівня внутрішнього ризику, напряму проведення перевірки тощо. 

Аудит (встановлення невідповідностей або переконання щодо їх відсутності) товарів 

на підприємствах торгівлі може здійснюватися у двох напрямах: «господарський факт – 

звітність» (індуктивний); «звітність – господарський факт» (дедуктивний). Вибір напряму 

аудиту товарів підприємств торгівлі залежить від декількох чинників, а саме: думки 

аудитора, обсягів залишків товарів, їх місце розташування тощо. Залежно від обраного 

напряму, методика аудиту товарів описується у Програмі аудиту. Від напряму аудиту 

товарів залежить термін його проведення, оскільки, зазвичай, на застосування 

органолептичних методичних прийомів потрібно більше часу. Застосування розрахунково-

аналітичних методичних прийомів вимагає від аудитора глибших знань, ніж обізнаність у 

сфері бухгалтерського обліку та оподаткування. 
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Залежно від обраного напряму аудиту товарів, аудитор здійснює певні аудиторські 

процедури у відповідній послідовності. Якщо внутрішній аудит товарів спрямований від 

господарської операції до фінансової звітності, то перелік аудиторських процедур буде 

наступний: 

1. проведення - прийняття участі у проведенні інвентаризації товарів; 

2. оформлення результатів інвентаризації та відображення їх у бухгалтерському 

обліку; 

3. обґрунтування переоцінки товарів за результатами проведеної інвентаризації. 

Відображення результатів переоцінки у бухгалтерському обліку; 

4. визначення шляхів надходження товарів на предмет встановлення ризикованих 

операцій. У разі їх наявності – здійснення перевірки первинних документів, якими 

оформлюються такі операції; 

5. визначення шляхів вибуття товарів і перевірка правильності відображення операції 

щодо вибуття товарів у регістрах бухгалтерського обліку; 

6. перевірка правильності заповнення Головної книги підприємства торгівлі; 

7. перевірка правильності відображення товарів у фінансовій звітності; 

8. складання доповідної записки, візування (перевірка) або відмова від візування 

фінансової звітності. 

Якщо ж внутрішній аудит товарів спрямований від фінансової звітності до 

господарської операції, то аудиторські процедури будуть здійснені у такій послідовності: 

1. звіряння даних фінансової звітності з даними Головної книги підприємства 

торгівлі щодо відображення товарів; 

2. звіряння даних Головної книги з даними регістрів бухгалтерського обліку та 

виявлень операцій із товарами, що мають підвищений рівень ризику; 

3. вибіркова перевірка первинних документів з метою зібрання доказів щодо 

достовірності інформації, відображеної у регістрах бухгалтерського обліку. У разі виявлення 

відхилень невідповідностей здійснення додаткової перевірки для встановлення причин таких 

відхилень та невідповідностей; 

4. надання пропозицій щодо коригування записів у бухгалтерському обліку; 

5. контроль виконання наданих рекомендацій; 

6. складання доповідної записки, візування (перевірка) або відмова від візування 

фінансової звітності [1]. 

Під час проведення аудиту товарів, аудитор повинен приділити особливу увагу 

операціям, здійснення й облік яких може супроводжуватися виникненням помилок. 

До таких операцій належать зокрема: 

- бартерні операції; 

- операції з повернення товарів постачальнику; 

- переоцінка товарів; 

- урегулювання результатів інвентаризації (пересортування, нестача, лишки); 

- відшкодування збитків щодо розрахунків за претензіями; 

- операції зі склотарою (в тому числі зворотною); 

- використання товарів для власних господарських потреб тощо. 

Отже, аудитор повинен застосовувати таку методику, яка дозволить бути впевненим у 

тому, що товари, які відображені у фінансовій звітності підприємства торгівлі, дійсно є 

активами і не повинні бути списані з балансу. 

Для того, щоб товари були визнанні активами підприємства, необхідно 

дотримуватися таких умов: 

- підприємство має контролювати товари; 
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- наслідком їх використання має бути отримання економічних вигод у майбутньому; 

- вартість товарів може бути достовірно визначена. 

З метою встановлення відповідності товарів ознакам активів, аудитору доцільно мати 

на увазі два критерії, які передбаченні чинним законодавством і визначають необхідність 

проведення уцінки товарів: 

- строк, протягом якого товари не знаходять споживача (встановлений на рівні трьох 

місяців);  

- якість товарів. 

Законодавством не конкретизовано, з якої дати починається відлік тих трьох місяців: 

від дати придбання товарів або від дати їх виставлення на продаж. Як правило, перелічені 

дати не збігаються. Особливо якщо йдеться про торгівлю промисловими товарами, оскільки 

товари – продукти харчування мають чітко визначений термін придатності до споживання, 

після закінчення якого не можуть бути реалізовані, тому пропозиція до продажу 

здійснюється одночасно (або через незначний проміжок часу) з придбанням товарів. 

Датою виставлення товарів на продаж доцільно брати дату їх викладання в 

торговельному залі, виготовлення відповідної реклами, проведення рекламних заходів, друк 

інформації в засобах масової інформації тощо. Використання для відліку трьох місяців дати 

оприбуткування товарів на підприємстві торгівлі є економічно необґрунтованим, оскільки до 

того часу, поки потенційний споживач не отримає інформацію про наявність, якість, ціну 

товару, він не має об'єктивних обставин робити свій вибір щодо його придбання. 

Тому, для визнання товарів активами, аудитору доцільно скласти відомість обліку 

товарів, у тому числі таких, що не відповідають критеріям активів. Заповнювати відомість 

можна на підставі результатів проведеної інвентаризації. 

Якщо аудитором виявлені товари, що економічним змістом не відповідають 

критеріям активу, він може запропонувати підприємству вчинити так: знизити ціну таких 

товарів до ціни можливої реалізації, а якщо їх не можна реалізувати взагалі (через, 

наприклад, моральне старіння), то такі товари необхідно списати з балансу та відобразити у 

складі витрат звітного періоду. 

Відхилення (помилки або порушення) можуть траплятися, якщо підприємство 

здійснює комісійну торгівлю вроздріб, або оптову торгівлю товарами, прийнятими на 

комісію (консигнацію). Також особливої уваги потребує придбання товарів на умовах 

комісії. В цьому разі аудитор повинен пересвідчитись у правильності формування 

податкового кредиту та податкового зобов’язання з ПДВ, дотримання всіх вимог чинного 

законодавства щодо документального оформлення комісійного придбання та продажу 

товарів [2]. 

Від етапу руху товарів залежить, які методичні прийоми та процедури аудиту товарів 

обере підприємство, наприклад, на етапі перевірки наявності та збереження товарів, аудитор 

може застосовувати методи як фактичного контролю (тобто самому проводити або брати 

участь у проведенні інвентаризації), так і документального контролю (перевіряти 

інвентаризаційні відомості) тощо. 

Отже, для уникнення помилок щодо обліку товарів пропонуємо затвердити перелік 

можливих операцій із товарами та фіксацією первинних документів, якими вони 

оформлятимуться. Доцільно встановити й обов'язковий порядок візування (перевірки) 

внутрішнім аудитором зазначених первинних документів. Такі дії дозволять мінімізувати 

можливість помилки в оформленні й відображенні в бухгалтерському обліку складних та 

нестандартних операцій щодо руху товарів. 
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ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА  

НА ОПЛАТУ ПРАЦІ 

Автор: Чорнорот Н.С. 

Миколаївський національний аграрний університет 

У зв’язку з тим, що бухгалтерський облік є основою інформаційного забезпечення та 

одним із важливих інструментів збору, узагальнення й обробки інформації про фінансово-

господарську діяльність суб’єктів господарювання для прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень, розробка нормативно-правового забезпечення бухгалтерського 

обліку, відповідно до міжнародних стандартів, в умовах переходу вітчизняної економіки до 

ринку стала об’єктивною необхідністю. Аналіз нормативно-правового забезпечення цього 

питання в Україні свідчить про те, що воно не повністю відповідає вимогам міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку і потребує вдосконалення. 

Якщо розглядати господарську діяльність крізь призму інституціональної теорії, то 

вона буде представлена системою взаємопов’язаних і взаємообумовлених соціально-

економічних інститутів -власності, праці та її оплати, податків, цін і ціноутворення, ринку, 

конкуренції та багатьох інших, у тому числі бухгалтерського обліку. Тому метою впливу 

інституціонального середовища на облікове відображення витрат підприємства є оцінка 

рівня відповідності існуючої системи бухгалтерського обліку, насамперед чинному 

соціально-економічному інституту бухгалтерського обліку [3]. 

Організація обліку заробітної плати будується на принципах поєднання правового 

регулювання, що здійснюється державними органами в централізованому порядку з 

галузевим, регіональним і локальним регулюванням безпосередньо на підприємствах. 

Правове регулювання оплати праці здійснюється на підставі законодавчих та інших 

нормативних актів; генеральної угоди на державному рівні; галузевих, регіональних угод; 

колективних договорів; трудових договорів. Держава здійснює регулювання праці 

працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету. Це регулювання 

проводиться на підставі законодавчих та інших нормативних актів України, генеральної, 

галузевих, регіональних угод, колективних договорів у межах бюджетних асигнувань та 

інших позабюджетних доходів. Але зараз, в наш час, досконале законодавчо-нормативне 

регулювання оплати праці знаходиться на низькому рівні. 

Так як, держава не повністю контролює облік заробітної плати. За дослідженнями 

негативний стан у сфері регулювання обліку витрат на оплату праці пов’язаний з 

наступними чинникам: заробітна плата у структурі грошових доходів населення залишається 

на низькому рівні, у порівнянні з індустріально розвиненими країнами; неконтрольовані 

процеси в ціноутворенні не дозволяють підвищувати реальні доходи працівників у 

порівнянні зі статичним (номінальним) зростанням заробітної плати; відсутність ефективних 

механізмів підвищення реальних доходів та збереження низької вартості робочої сили не 

сприяє відтворенню основних функцій заробітної плати (зокрема, мотиваційної та 

стимулюючої) та призводить до зростання її диференціації між галузями та видами 

економічної діяльності. 
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Концептуальною проблемою в Україні є обмеження сфери державного втручання у 

систему регулювання механізму оплати праці (за винятком мінімальних державних гарантій 

і регулювання оплати праці в бюджетній сфері, в державних підприємствах) та в систему 

ціноутворення [4]. В умовах ринкової економіки розвиток заробітної плати полягає в 

подальшій її диференціації та індивідуалізації на основі повного врахування як 

індивідуальних результатів праці, так і особистих ділових якостей, включаючи кваліфікацію, 

відповідальність, творчу ініціативу, якість роботи, досконалість рішень. Ринкове 

регулювання заробітної плати, особливо для осіб, попит на працю яких зменшується, а 

також для працівників з низькою результативністю діяльності має вирівнюватися державним 

втручанням у соціальні процеси. Проте, як свідчить досвід зарубіжних держав, це втручання 

повинно мати непрямий, соціально-орієнтований характер. За умови дії чинного 

законодавства в Україні регламентувати чітке співвідношення між зміною результатів 

економічної діяльності та видатками на оплату праці неможливо, оскільки в країні існують 

вільні механізми ціноутворення, регулювання стосунків між роботодавцями та найманими 

працівниками у сфері оплати праці, вільне право роботодавців визначити питому вагу фонду 

оплати праці у структурі собівартості продукції (робіт, послуг). Тобто, практично відсутній 

контроль з боку держави за станом оплати праці та цін. За таких умов при наявному 

зростанні рівня заробітної плати одночасно знижується частка видатків на оплату праці у 

собівартості, яка є значно нижчою, ніж у країнах із ринковою економікою. Це є свідченням 

штучного зниження ціни праці та зростання витратності економічної діяльності. 

Як уже підкреслювалось, питання організації заробітної плати і формування її рівня 

складають основу соціально-трудових відносин у суспільстві, бо охоплюють нагальні 

інтереси всіх учасників трудового процесу. Будь-які зміни, що стосуються оплати праці, 

прямо чи опосередковано впливають на доходи всіх членів суспільства, а також на 

найважливіші макроекономічні показники. Тому в жодній країні світу питання регулювання 

оплати праці не залишені лише на розсуд ринкових сил, хоча методи, сфера, масштаби 

державного втручання в ці процеси в кожній країні різні. 

Науково-дослідним інститутом соціально-трудових відносин Мінпраці України 

виконано дослідження стану та дальшого підвищення рівня гармонізації законодавчих та 

нормативних актів з оплати праці в Україні до відповідних актів країн Європейського 

Союзу. 

У процесі цього дослідження проведено порівняльний аналіз, який складається з 

наступних пунктів: 

- встановлення та перегляд мінімальної заробітної плати; 

- застосування тарифної оплати праці; 

- колективно - договірне регулювання оплати праці; 

- участь державних органів в регулюванні оплати праці; 

- індексація заробітної плати; 

- захист прав працівників на своєчасне та в повному обсязі отримання заробітної плати. 

В Україні на сьогодні є всі підстави вести мову про наявність реальних тіньових 

економічних інститутів. Такими інститутами можуть бути: будь-які види продукції; не 

цільове використання бюджетних коштів; доходи, у тому числі тіньова заробітна плата; 

експортно-імпортні операції; відтік капіталу; інвестування; зайнятість; оплата послуг 

чиновників, корупція [2]. Тому, у зв’язку із значними обсягами тіньової економіки та 

видачею тіньової заробітної плати, фонди держави недоотримують значних коштів. Саме 

тому актуальною є тема легалізації тіньових зарплат, тобто залучення цих активів в легальну 

економіку, що забезпечить гідне проживання українського народу та отримання достойної 

пенсії. 
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Висновки. На нашу думку, бухгалтерський облік обґрунтовується тим, що він повинен 

стати однією з функцій провадження національної безпеки та слугувати інструментом 

фінансового регулювання і проведення єдиної фінансової політики країни, забезпечувати 

реалізацію конституційного права у сфері підприємницької діяльності та економіки. З метою 

усунення вищезазначених недоліків усі законодавчі акти, які тією або іншою мірою 

стосуються питань обліку, ми вважаємо, повинні проходити експертизу в Методологічній 

раді з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України. 

На підставі окреслених тенденцій можна побачити, що проблема державного 

регулювання оплати праці загострюється внаслідок декількох причин: 1) відсутності дієвого 

контролю з боку держави за політикою оплати праці; 2) недосконалість науково-

методичного забезпечення процесу регулювання оплати праці; 3) невиконання чинного 

законодавства. 

Таким чином, зазначені проблеми державного регулювання оплати праці в Україні 

потребують вирішення у найближчій перспективі. Отже, потрібно переглянути політику 

регулювання оплати праці в частині посилення контролюючих функцій держави за процесом 

формування та розподілу витрат від національного до локального рівнів економіки, що 

зумовлює вкрай необхідну розробку методології та концептуальних основ обґрунтування 

збільшення витрат на оплату праці в Україні. 
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Проблемні питання управлінського обліку досліджували багато фахівців, серед яких 

можна виділити роботи Васюк Н.В. [2], Нападовська Л.В. [8], Королович О.О. [5], Бондарчук 

Н.В. [1], Лепетан І.М., Замощенко Т.В. [7]. Проте розвиток управлінського обліку залишає 

дискусійним питання щодо його принципів. Нажаль, під час дослідження сутності 

управлінського обліку деякі фахівці, наприклад, Костякова А.А. [6], Ковалишин У.М. [3], 

Колібаба О.А. [4], Ночовна Ю.О. [9]уникають донного питання. 

Розглянемо деякі з існуючих поглядів на це питання. 

Васюк Н.В. вважає, що принципи, на «...яких базуватиметься система управлінського 

обліку це:  

1.Правила управлінського обліку, на відміну від бухгалтерського і податкового, 

установлює сама компанія. 
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2.Творців управлінського обліку компанія вибирає сама. Це означає, що можна 

обійтися своїми силами – розробку уніфікації та регламентації обліку і внутрішньої 

звітності, внутрішньофірмових єдиних методів і стандартів ведення обліку, поетапну 

технологію його впровадження на підприємстві доручити фінансовому директору або 

фінансово економічній службі. А можна залучити висококваліфікованих фахівців, які мають 

відповідний досвід і поєднують його зі знаннями в галузі фінансового аналізу, 

бухгалтерського обліку, системи оподаткування, інформатики. Дуже важливо, щоб 

керівництво було зацікавлене в кінцевому результаті, а менеджери вищої ланки брали участь 

у процесі розробки і впровадження на підприємстві управлінського обліку. 

3.Уся інформація повинна бути орієнтована на керівництво. 

4.При розробці системи управлінського обліку необхідно взяти до уваги те, що такий 

облік – не самоціль, а інструмент для вирішення конкретних завдань підприємства» [2].  

Аналізуючи даний «перелік принципів» можна стверджувати, що це більше нагадує 

перелік бажань під час побудови системи управлінського обліку на певному суб‘єкті 

господарювання. Із чотирьох складових тільки третій пункт, за умови його відкоригованого 

формулювання міг би бути одним з принципів управлінського обліку. 

Нападовська Л.В. у своєї праці [8] сформулювала наступні принципи управлінського 

обліку: 

1) принцип методологічного плюралізму означає, що переважна більшість 

економічних проблем можу бути вирішена більш плідно на основі методологічних прийомів 

різних дисциплін, ніж це можна зробити на рівні кожної з них окремо; 

2) орієнтація обліку на досягнення стратегічних цілей підприємства. Приймаючи 

найбільш вигідне поточне рішення, враховуючи всі можливі альтернативи на різних рівнях 

управління, пріоритетними слід вважати стратегічні цілі підприємства; 

3) принцип результативності. При здійсненні будь-яких видів діяльності необхідно 

постійно порівнювати затрати з отриманим доходом у результаті діяльності, при цьому 

доходи завжди повинні перевищувати затрати; 

4) принцип відповідальності за прийняття рішень передбачає, що за результати, які є 

наслідком прийнятих рішень на кожному рівні управління, відповідає конкретна особа; 

5) принцип комплексності свідчить про те, що управлінський облік базується на 

комплексній інформації незалежно від того, в якій системі ця інформація виникла і яка вона: 

якісна чи кількісна, зовнішня чи внутрішня, фінансова чи нефінансова; 

6) принцип «різна собівартість для різних цілей» ґрунтується на використанні різних 

видів собівартості для досягнення різних цілей; 

7) принцип економічності означає, що затрати на створення системи управлінського 

обліку не повинні перевищувати отриману вигоду від її використання [8]. 

Що стосується «методологічного плюралізму», то його неможна прийняти за 

принцип, а вирішення проблем за рахунок «... методологічних прийомів різних дисциплін...»  

притаманно й іншим підсистемам обліку. У другому признаку Нападовська Л.В. чомусь 

обмежує систему управлінського обліку тільки стратегічними цілями суб‘єкта 

господарювання, що притаманне більше такої підсистеми як стратегічний управлінський 

обліку. Інакше кажучи даний «принцип» не можна застосовувати для всієї системи 

управлінського обліку підприємства. Що до третього признаку, то, на наш погляд, автор 

замість принципу пропонує застосовувати тільки один з підходів перевірки ефективності 

управлінських дій та рішень. До речі забуваючи про те, що в управлінському обліку 

порівнюються не просто витрати та доходи, а величина релевантних витрат та доходів. Нам 

також є незрозумілим про яку «комплексність» мова йде у п‘ятому принципу управлінського 

обліку від Нападовської Л.В. Тому що в управлінському обліку рішення часто приймаються 
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базуючись на неповної, неточної та прогнозній інформації. Так як прийняття багатьох 

управлінських рішень не може бути затримане до отримання інформації в повному обсязі. 

Про яку «комплексність» можна казати у даному випадку? Визначення шостого признаку є 

дещо спотворене правило класифікації витрат, а не собівартості, яке застосовується в 

управлінському обліку – «різні витрати для різних цілей». Воно полягає у тому що існує три 

цілі класифікації витрат (й доречи доходів), і в межах кожної цілі існують декілька 

класифікацій витрат за різними ознаками (в багатьох випадках мова про собівартість не йде). 

Приймаючи вищевказане можна зробити висновок, що запропонована класифікація 

принципів управлінського обліку невірна. 

Королович О.О. вважає, що «Концепція управлінського обліку може базуватись на 

таких принципах: 

 управління підприємством від центра до первинних підрозділів через 

делегування обов’язків, прав та відповідальності; 

 оплата праці за кінцевим результатом кожного підрозділу; 

 бізнес-планування з нижчих рівнів до вищих; 

 управлінський облік на основі контролю доходів і витрат окремих підрозділів 

та усього підприємства»[5]. 

Розглянемо запропонований перелік принципів. По-перше, облік за центрами 

відповідальності є одним із необов‘язкових складових управлінського обліку, тому це не 

можна вважати за принцип даної підсистеми обліку. По-друге, «оплата праці за кінцевим 

результатом кожного підрозділу» [5] відноситься до системи оплати праці суб‘єкта 

господарювання, а не до системи управлінського обліку. Останній може тільки надати свої 

рекомендації, стосовно оплати праці. По-третє, «бізнес-планування з нижчих рівнів до 

вищих» [5] також залежить від потреб управління певним підприємством та не може бути 

однаковим для всіх підприємств. В-четвертих, останній «принцип» Королович О.О., також 

як і попередній, залежить від керівництва підприємства, й не можу вважатися принципом 

управлінського обліку. 

За думкою професора Бондарчук Н.В. «Система управлінського обліку складається з 

безлічі процедур, які в процесі господарської діяльності підприємства в залежності від цілей 

управління можуть змінюватись. Проте вони повинні відповідати певним специфічним 

принципам, відповідно до яких здійснюється функціонування і удосконалення системи 

управлінського обліку, основними з яких є: безперервність обліку; використання єдиних 

одиниць виміру для планування і обліку; спадкоємність і багаторазове використання 

первинної й проміжної інформації для цілей управління; формування показників 

внутрішньої звітності як основи комунікаційних зв‘язків між рівнями управління; 

застосування бюджетного (кошторисного) методу управління; повнота і аналітичність; 

періодичність; цілеспрямованість; оперативність; достатність; адресність; гнучкість; 

захищеність від несанкціонованого доступу й конфіденційність» [1]. Вважаємо, що перші дві 

складові не можуть бути принципами, так як знаходяться у протиріччі із деякими існуючими 

системами управлінського обліку на певних підприємствах. 

Лепетан І.М. і Замощенко Т.В. вважають, що «при формуванні інформації повинен 

забезпечуватись такий методологічний принцип: максимум інформації при мінімумі 

кількості форм внутрішньої звітності» [7]. 

Висновок. Підсумовуючи вищевказане, можна казати про те, що в економічній 

літературі принципи управлінського обліку є об‘єктом наукової дискусії та дуже далекі від 

остаточного розуміння. Разом з тим, дана проблема потребує подальшого дослідження. 
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УДК 657.1 

ЧУТКИ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: А ВИ ЧУЛИ ЩО…? 

Автори: Шевчук С. В., Горбачова А. В. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Чутки - це частина життя, вони розважають, інформують людей, їх об’єднують, але 

вони можуть мати і негативні сторони - зруйнувати репутацію, знищити довіру, сприяти 

деструктивним явищам в суспільстві. В Казахстані за поширення завідомо неправдивої 

інформації, що створює небезпеку порушення громадського порядку або заподіяння істотної 

шкоди правам і законним інтересам громадян або організацій передбачена кримінальна 

відповідальність [1]. 

В науковій літературі чутки розглядають як процес розвитку комунікації та передачі 

інформації неформальними каналами [2], специфічна форма недостовірної або частково 

достовірної інформації [3], важливе джерело інформації про суспільну думку, політичні 

настрої, ставлення до керівництва країни, державного устрою, засобів масової інформації 

[4], форма розповсюдження соціально значущої інформації в суспільстві, колективі, групі 

[5]. Таким чином, чутки є оцінками, судженнями людей, які виникають в процесі їх 

спілкування та не мають надійного інформаційного підтвердження. Метою публікації є 

визначення можливості впливати на процес бухгалтерського обліку за допомогою чуток 

Зазвичай чутки виникають там де бракує інформації щодо людей, явищ, подій, 

процесів. Чутки покликані заповнити інформаційний вакуум, що виник, та є способом 

спілкування між індивідуумами (див. рис. 1). 



 

«УКРАЇНА – МОРСЬКА ДЕРЖАВА:  

СТРАТЕГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ» 

Всеукраїнські економічні читання з міжнародною участю 

 

_______________________________________________________________________________________ 205 

 
Рис. 1 Процес поширення чуток  

Джерелом чуток можуть бути явища, процеси, люди. Їх поява може бути спонтанною 

– як грім з ясного неба, або ж свідомо запланованою. Серед способів поширення можна 

виділити: прямий – від людини до людини, опосередкований через засоби масової 

інформації та інші джерела до людини. 

Бухгалтерський облік є системою, в якій під наглядом людини збирається, 

оброблюється та поширюється інформація серед зацікавлених осіб. Є люди, є інформація, 

чому б не з’явитися чуткам. Так чи можуть чутки впливати на процес ведення 

бухгалтерського обліку та якісні характеристики інформації, яку він продукує. Звичайно так! 

По відношенню до системи бухгалтерського обліку джерелом чуток можуть стати як 

зовнішнє, так і внутрішнє середовище. Чутки про можливі зміни законодавства, елементів 

податків в Україні та країнах-партнерах підприємства можуть спровокувати зміни щодо 

організації бухгалтерського обліку. Неясність прийдешніх змін вимагатиме від бухгалтерів 

попередження їх можливих наслідків, в процесі інформаційного обміну можуть з’явитися 

чутки щодо відображення таких змін в обліку, оптимізації податкового навантаження тощо. 

Іншим прикладом такого впливу є чутки про можливі перевірки контролюючими органами, 

як правило, вони активізують роботу бухгалтерії, стимулюють до здійснення додаткових 

контрольних процедур облікової роботи, підвищення самоконтролю працівників. В той же 

час чутки про запровадження мораторію на перевірки може викликати зворотну реакцію. 

Чутки як наслідок недостатнього професійного рівня працівників можуть призвести 

до неправильної інтерпретації законодавчих норм. Бухгалтер не розібравшись в якомусь 

питанні проконсультувався з іншим бухгалтером, який теж отримав недостовірну 

інформацію від когось. Такий ланцюжок чуток може призвести до помилок в 

бухгалтерському обліку, фінансових санкцій та втрати активів підприємством.  

З чутками важко боротися, їх краще попереджати. Підтримання високої професійної 

кваліфікації працівниками бухгалтерії – запорука цього. Доступ до сучасних інформаційних 

ресурсів, періодичних видань, відвідування науково-практичних семінарів, тренінгів, 

налагодження корпоративного духу в колективі сприятимуть мінімізації впливу чуток на 

функціонування системи бухгалтерського обліку. 
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Організація обліку дебіторської заборгованості на підприємстві будь-якої форми 

власності має важливе значення, оскільки сприяє упорядкуванню  інформації, прозорості та 

достовірності даних  із розрахункових операцій  з дебіторами. Для прийняття  управлінських 

рішень важливе  значення має повнота й об’єктивність інформації, пов’язаної з дебіторською 

заборгованістю. Тому виникає необхідність у розробленні деяких заходів, щодо 

вдосконалення обліку дебіторської заборгованості. 

Наявні проблеми обліку дебіторської заборгованості на підприємствах та можливі 

шляхи їх вирішення в Україні знайшли своє відображення у працях таких авторів, як Ф.Ф. 

Бутинець, П.О. Куцик, М.В. Корягін, Н.М. Ткаченко, Н.В. Чебанова та інших вітчизняних 

вчених-економістів. 

Згідно з П(С)БО 10, 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].  

Дебіторська заборгованість має значну питому вагу в складі поточних активів і 

впливає на фінансовий стан підприємства. Наявність дебіторської заборгованості, а тим 

більше її зростання ведуть до виникнення потреби в додаткових джерелах засобів, 

погіршують фінансовий стан підприємства. Значення аналізу дебіторської заборгованості 

особливо зростає в період інфляції, коли іммобілізація власних оборотних активів стає дуже 

невигідною. 

Належна організація обліку дебіторської заборгованості, як основного джерела 

інформації, сприяє ефективному управлінню її розмірами, термінами погашення та 

посиленням контролю за своєчасним здійсненням розрахунків. Організацію обліку 

дебіторської заборгованості на підприємстві необхідно починати з процедури підготовки 

якісної облікової політики, яка має певні особливості. Наприклад, визначення термінів 

проведення інвентаризації розмірів дебіторської заборгованості з метою своєчасного 

виявлення безнадійної заборгованості, документального підтвердження резерву сумнівних 

боргів та достовірності його створення. За умов, що існують в Україні, дебіторська 

заборгованість належить до найменш ліквідної частини активів. Значна її частина може бути 

віднесена до безнадійної заборгованості, оскільки під час взаєморозрахунків у більшості 
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випадків неможливо добитися повного і якісного виконання зобов'язань з боку контрагентів 

[2]. 

Для забезпечення раціональної організації обліку дебіторської заборгованості та 

користувачів облікової інформації про її стан та зміни в сучасних умовах господарювання 

необхідно сприяти вирішенню наступних проблем:  

1. Обов’язкове здійснення класифікації дебіторської заборгованості з дотриманням 

вимог діючих нормативно-правових актів. Класифікаційні ознаки мають охоплювати 

комплексне вивчення дебіторської заборгованості та забезпечувати у потрібному розрізі її 

групування. Вітчизняна класифікація дебіторської заборгованості зорієнтована на жорстко 

регульовану економіку та недостатньо враховує вимоги ринку, тому із розширенням 

міжнародних відносин і переходом на Міжнародні стандарти фінансової звітності, під час 

вирішення цієї проблеми доцільно враховувати досвід зарубіжних країн, відповідно до якого 

дебіторську заборгованість групують: для оцінки фінансового результату, для прийняття 

управлінських рішень, для контролю  і регулювання.  

2. Проблеми, які виникають при оцінці поточної дебіторської заборгованості за 

товари, роботи та послуги на дату балансу. Аналіз чинних П(С)БО 10 та П(С)БО 13 свідчить 

про те, що між ними існують суттєві відмінності у визначенні змісту, визнанні та порядку 

оцінки на дату балансу дебіторської заборгованості [3].   

3. Вибір методу визначення величини сумнівних боргів. Актуальним при обліку 

сумнівних боргів є визначення моменту часу, в якому визнаються збитки. Для їх визнання 

використовують два методи: метод прямого списання,метод резервування [4].   

4. Дотримання вимог чинних нормативно-правових актів щодо забезпечення якісної 

методики аналітичного обліку поточної дебіторської заборгованості. 

Отже, рішення вищезазначених проблем забезпечить достовірне формування 

економічної інформації, необхідної для оперативного контролю та прийняття управлінських 

рішень. Тому, для впливу на ефективність управління діяльністю підприємства необхідно 

правильно вести облік, систематично проводити аналіз розрахунків з дебіторами та вчасно 

здійснювати їхній контроль.  
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Метою діяльності кожного підприємства є отримання доходу та досягнення 

максимального прибутку. Проте основною проблемою обліку доходів підприємства в 

Україні є проблема повноти та своєчасності їх відображення у системі обліку. Ця проблема 

досить багатопланова, надзвичайно складна й стосується всього суспільного ладу, особливо 

системи влади, системи оподаткування й тіньового сегмента економіки. Саме тому дана тема 

є актуальною.  

Питання обліку доходів підприємства мають свої складнощі, які привертають 

достатньо уваги як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Проблеми обліку доходів та 

перспективи їх вирішення в Україні, знайшли своє відображення у роботах І. Білоусової, М. 

Чумаченка, З. Задорожного, В. Ластовецького, Т. Маренич, С. Михалевич, В. Московського, 

Т. Сльозко та інших вітчизняних вчених-економістів. Однак вагомі здобутки вітчизняних та 

зарубіжних науковців не набули широкого впровадження в практичній діяльності 

підприємств [1].  

Відповідно до П(С)БО 15 «Дохід» доходи – це збільшення економічних вигод у 

вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які приводять до зростання 

власного капіталу, за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників. Отже, 

поняття «дохід», з точки зору бухгалтерського обліку, означає надходження економічних 

вигод протягом звітного періоду, які виникають в результаті звичайної діяльності 

підприємства у вигляді виручки від реалізації продукції (товарів, послуг), гонорарів, 

відсотків, дивідендів тощо. Такий підхід до поняття «дохід» виявляється неприйнятним тоді, 

коли підприємство є збитковим. У такому разі власний капітал, як правило, зменшується, але 

це не свідчить про те, що підприємство не отримувало доходу від реалізації продукції, робіт 

чи послуг, а також від інших видів діяльності [2].  

На сьогоднішній день переважна більшість вітчизняних підприємств відображує 

власні доходи неповністю. На нашу думку, рівень не відображення доходів коливається від 

20 до 60%. З доходів підприємства, насамперед, занижується виручка від реалізації  

продукції (робіт, послуг), внаслідок чого значно звужується база для оподаткування 

підприємств податком на додану вартість. Також необхідно підкреслити, доцільність 

законодавчого та нормативного врегулювання питань класифікації доходів від фінансової та 

інвестиційної діяльності, а також встановлення єдиних методологічних аспектів формування 

доходів від операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. Це сприятиме більш 

достовірній інформації, яку наводить підприємство у фінансовій звітності, а також призведе 

до покращення аналізу доходів від різних видів діяльності. З цією метою було 

запропоновано виділення окремого рахунку для обліку доходів від інвестиційної діяльності 

та удосконалення номенклатури субрахунків до рахунків класу 7 «Доходи і результати 

діяльності» [2]. Якщо вдасться створити в Україні єдину інформаційну загальнодержавну 

(міжгалузеву) базу норм і нормативів, то на її основі можна буде розвивати галузеві й 

відомчі норми та нормативи.  

Також необхідно зазначити, що існує важлива проблема обліку доходів підприємства 

– це проблема рівня відповідальності обліково-контрольної системи підприємства щодо його 

доходів чинному законодавству з обліку та контролю й меті та завданням самого 

підприємства. Йдеться про те, що цю проблему підприємство вирішує тією мірою, до якої її 

потенційно може й хоче вирішити головний бухгалтер підприємства, адже головний 

бухгалтер – саме та посадова особа, від якої, в основному, залежать ефективність і якість 

обліково-контрольної системи підприємства [3].  

Наступною проблемою обліку доходів підприємства є проблема створення єдиної 

інформаційної загальнодержавної бази норм і нормативів для обліку та контролю за 
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доходами підприємства. Така інформаційна база вкрай необхідна Україні, адже, як свідчать 

статистичні дані, матеріаломісткість вітчизняної продукції у два-три рази вища, ніж у 

країнах Заходу. Це може означати, що в нашій державі вагома частка списаних на витрати 

виробництва матеріальних цінностей розкрадається чи насправді використовується на 

виробництво тіньової продукції, яку підприємство не обліковує (але реалізує на тіньовому 

ринку й отримує тіньові доходи) і за яку не платить ніяких податків, зборів, платежів. 

Тіньові витрати нині є основним каталізатором для формування тіньових доходів. Якщо 

вдасться створити в Україні єдину інформаційну загальнодержавну (міжгалузеву) базу норм 

і нормативів, то на її основі можна буде розвивати галузеві й відомчі норми та нормативи.  

Проблема матеріально-технічного й організаційного забезпечення полягає в тому, 

наскільки достатньо підприємство забезпечене сучасними матеріально-технічними засобами 

і який рівень організації та ефективності ведення первинних документів, облікових і який 

рівень організації та ефективності ведення первинного та зведеного обліку, внутрішньо-

фірмового контролю, формування звітної інформації. До загальних проблем вітчизняного 

обліку можна віднести такі: теоретичні, методологічні, технологічні, організаційні, кадрові, 

фінансові тощо [4].  

Отже, можемо виділити такі основні проблеми організації обліку доходів 

підприємства в Україні: повноти та своєчасності відображення в системі обліку доходів 

підприємства; забезпечення максимальної оперативності та достатньої аналітичності 

вихідної інформації про доходи підприємства; встановлення рівня відповідності обліково-

контрольної системи підприємства щодо його доходів чинним нормативно-правовим актам 

України. Вирішити проблему повноти та своєчасності відображення доходів у системі 

бухгалтерського обліку можна шляхом закріплення більш детальної класифікації і 

деталізації порядку бухгалтерського обліку доходів в обліковій політиці підприємства. Ще 

одним необхідним заходом для вдосконалення бухгалтерського обліку доходів є узгодження 

національних стандартів бухгалтерського обліку з міжнародними.  

Подальші перспективи в даному напрямку дослідження проблеми обліку доходів 

підприємства, на нашу думку, дуже широкі і впродовж багатьох років викликатимуть 

жвавий інтерес у вчених-економістів із врахуванням розмірів і форм власності підприємства, 

видів економічної діяльності, системи оподаткування, організаційно-правових форм тощо.  

Список використаних джерел: 

1. Білоусова І. Методи обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості 

продукції // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – № 9. – 3 с.  

2. Дерій В. Проблеми обліку витрат і доходів підприємства та перспективи їх 

вирішення в Україні // Бухгалтерський облік і аудит. –  2017. –  № 4. –  С. 7–11.  

3. Маренич Т. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції на 

підприємствах України // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. –  № 3. – 12 с.  

4. Михалевич С. Проблеми обліку транспортно-заготівельних витрат та шляхи їх 

вирішення // Бухгалтерський облік і аудит. –  2015. –  № 9. –  18 с.  

 

УДК 657           

 ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ: СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ 

Автор: Шуляк А. В. 

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

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова   

Анотація: Розглянуто сутність та класифікація дебіторської заборгованості та 

влив даної класифікації на ефективність та правильність бухгалтерського обліку. 

Ключові слова: дебіторська заборгованість, класифікація, бухгалтерський облік. 



 

«УКРАЇНА – МОРСЬКА ДЕРЖАВА:  

СТРАТЕГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ» 

Всеукраїнські економічні читання з міжнародною участю 

 

_______________________________________________________________________________________ 210 

 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 

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].  

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]. 

 

 
Рис. 1. Схема розширеної класифікації дебіторської заборгованості 
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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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СЕКЦІЯ №5 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ   
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Анотація: Розглянуто актуальні питання оподаткування в Україні. Визначено 

основні проблеми в податковій системі та можливі механізми вирішення проблем. 

В стані перебудови економіки України, провідне місце в розвитку та становленні 

ринкових відносин з іншими країнами для сприятливого функціонування займає державне 

регулювання фінансово-господарської діяльності фізичних осіб, суб’єктів господарської 

діяльності та поповнення державного бюджету завдяки податковим стягненням з громадян 

України. 

Основні завдання: 

1. дослідити механізм функціонування податкової системи; 

2. провести аналіз податкових стягнень за фізичних осіб; 

Основний важіль контролювання балансу між державою та населенням є стягнення 

податків з фізичних осіб, та інших можливих податків, які входять до складу податкової 

системи України. Популярний метод стягнення податків є податок з фізичних осіб – 

загальнодержавний податок, а тому порядок його сплати, пільги, розміри ставок 

встановлюються законодавчими актами України. Тип такого податку є прямим, тобто він 

самостійно сплачується громадянином с отриманого доходу. 

Податок із доходів фізичних осіб є дуже дієвою формою взаємовідносин між 

державою та її громадянами, яка здійснюється на основі примусового обов'язкового 

вилучення частини їх доходу для створення централізованого грошового фонду держави з 

метою виконання її функцій. Досягнення поставленої мети потребує досконалого 

податкового законодавства, яке повинно опиратися на науково обґрунтоване визначення 

бази оподаткування, ставок податку, пільг при оподаткуванні, а також урахування 

специфічних умов національної економіки, трудових і соціальних традицій населення. 

Не менш суттєвою є система податкових пільг, що веде до зменшення 

оподатковуваного об'єкта. Вона має різноманітні форми і будується для кожного податку з 

урахуванням пріоритетів національної фіскальної політики. Податкові пільги -- це 

звільнення від податків згідно з чинним законодавством. Вони є одним із елементів 

податкової політики і переслідують як економічну, так і соціальну мету. Використовуючи 

податкові пільги, держава регулює певні економічні процеси і забезпечує соціальний захист 

окремих видів діяльності та груп населення. 

Система оподаткування фізичних осіб в Україні не є досконалою і потребує суттєвих 

коректив. Упродовж останніх років в Україні докладається чимало зусиль для модернізації 

податкової служби та вдосконалення існуючої системи оподаткування. Однак ще не 

вирішеними лишаються низка проблем. Зокрема, наявність прогалин у законодавстві, що 

дозволяє несумлінним платникам податків ухилятися від оподаткування. Запровадження 

Податкового кодексу полегшило регулювання податкової системи й податку з доходів осіб 

Під час реформування податкової системи важливо дотримуватися послідовної 

політики щодо вдосконалення податкового законодавства та забезпечити стабільність 

правового поля, яка дозволить суб'єктам господарювання планувати свою діяльність на 

перспективу. Тому на сьогодні актуальним є затвердження стратегії реформування 
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податкової системи України, яка обов'язково має ґрунтуватися на оцінці проблем та 

недоліків існуючої системи та визначати шляхи їх розв'язання. Комплексне ж вирішення 

питання реформування можливе лише шляхом прийняття Податкового кодексу. У разі його 

запровадження держава отримає не тільки досконале податкове законодавство та нормативні 

акти, а й якісну систему обслуговування платників податків. Це сприятиме підвищенню 

рівня добровільного виконання вимог податкового законодавства платниками податків, 

забезпеченню повної і своєчасної сплати податків, зборів  та обов'язкових платежів. 

Тому, оподаткування в Україні є одним з найскладніших у світі. Хоча в Україні і не 

найбільші ставки оподаткування, але складність визначення сум податків, постійні зміни 

законодавчих актів, відсутність інструкцій із заповнення форм звітності, все більше і більше 

змушують платників податків вникати в питання оподаткування або вдаватися до допомоги 

фахівців. Зокрема, наявність прогалин у законодавстві, що дозволяє несумлінним платникам 

податків ухилятися від оподаткування. 

 

УДК 336.221 : 629.5 

ПІДСИСТЕМА РАННЬОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗМІНИ ПОДАТКОВИХ 

СТИМУЛІВ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ СУДНОБУДУВАННЯ 

Автор: Рогов В.Г. 

 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Важливою складовою антисипативного управління підприємствами суднобудування є 

підсистема раннього попередження зміни податкових стимулів. Її метою є активна адаптація 

суднобудівних підприємств до умов справляння податку на прибуток, податку на додану 

вартість, земельного податку, орендної плати за землю, портових та річкових зборів, мита, а 

також до можливого запровадження потоннажної системи оподаткування, Міжнародного 

реєстру суден України, прискореної амортизації основних засобів, еколого-трудової 

реформи тощо. 

Прикладом особливих умов справляння податку на додану вартість для підприємств 

суднобудування є механізм застосування податкових векселів при імпорті товарів, які не 

виробляються в Україні, для виробництва суден. Його ідеєю було відтермінувати погашення 

податкового зобов’язання з податку на додану вартість, що могло бути особливо вигідним 

при поставці збудованих суден на експорт, адже такі операції обкладаються ПДВ за ставкою 

0 %. Тоді у підприємства з’являється податковий кредит, який погашає зобов’язання за 

податковим векселем і дозволяє взагалі уникнути сплати податку [1]. 

Завданням підсистеми раннього попередження зміни податкових стимулів є не лише 

виявлення небезпек, але й ідентифікація ймовірних шансів. Наприклад, якщо підприємство 

не скористається новими податковими преференціями, а його конкуренти зможуть 

використати додаткові можливості, то воно навіть зазнає шкоди від покращення умов 

оподаткування. 

Вплив податкових стимулів характеризується певним періодом розвитку від слабких 

до сильних сигналів. Якщо сильні сигнали містять чітку, зрозумілу та очевидну інформацію 

про виникнення та розвиток потенційних явищ у середовищі функціонування, то слабкі 

сигнали є ранніми, нечіткими і неточними провісниками настання певних подій у діяльності 

суб’єкта підприємництва та характеризуються тенденцією до розвитку, зміцнення й 

перетворення у сильні сигнали [2, с. 9].  

Отже, для своєчасного вжиття превентивних заходів на підприємстві суднобудування 

потрібно виконувати прогнозування змін умов оподаткування з метою виявлення слабких 

сигналів – у поточній перспективі (протягом року) та в стратегічній перспективі (від трьох 

до п’яти років). Інформаційним забезпеченням для ідентифікації слабких сигналів є проекти 
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законів, нормативних актів та інші письмові пропозиції щодо змін умов оподаткування для 

підприємств суднобудування, Угода про асоціацію з Європейським Союзом. 

Індикаторами раннього попередження при поточному прогнозуванні є перше та друге 

читання законопроекту або проекту нормативного акту щодо змін умов оподаткування. Що 

стосується стратегічного прогнозування, такими індикаторами є відомості про розробку 

проектів нормативно-правових актів та про інші письмові пропозиції щодо змін умов 

оподаткування, необхідні для розробки альтернативних фінансових стратегій розвитку 

підприємства. 

Поточне прогнозування може передбачати наступні види реагування: 

- постійний моніторинг законодавства; 

- обґрунтування пріоритетності альтернативних стратегій розвитку підприємства з 

урахуванням даних прогнозу змін умов оподаткування; 

- лобіювання законопроектів щодо покращення умов оподаткування для підприємств 

суднобудування, зокрема, преференцій щодо сплати податку на прибуток, податку на додану 

вартість та його компенсації під час експорту суден, земельного податку, орендної плати за 

землю, портових та річкових зборів, мита, впровадження Міжнародного реєстру суден 

України, впровадження потоннажної системи оподаткування як альтернативної, розширення 

переліку обладнання та комплектуючих, які не виробляються в Україні або не відповідають 

вимогам тощо;  

- розробка заходів щодо забезпечення відповідності умовам надання автоматичного 

відшкодування податку на додану вартість. 

При стратегічному прогнозуванні потрібно здійснювати постійний моніторинг 

законодавства та враховувати дані прогнозів у процесі розробки альтернативних стратегій 

розвитку підприємства. 

Cильним сигналом в підсистемі раннього попередження зміни податкових стимулів 

для суднобудівних підприємств є ухвалення нормативно-правового акту, що передбачає 

зміну умов оподаткування для підприємства суднобудування як структурно-функціональної 

одиниці морегосподарського комплексу. Такими умовами оподаткування є ставки податку 

на прибуток, податку на додану вартість і порядок його відшкодування для експортерів, 

умови стягнення земельного податку, орендної плати за землю, розмір портових та річкових 

зборів, мита, механізм застосування податкових векселів, наявність потоннажної системи 

оподаткування, Міжнародного реєстру суден України, можливість застосування прискореної 

амортизації тощо.  

Для виявлення сильних сигналів потрібно таке інформаційне забезпечення, як 

Податковий кодекс, Закони та нормативні акти України, дані бухгалтерського обліку 

підприємств. 

Доцільно використовувати наступні індикатори раннього попередження та їхні 

граничні значення: 

- наявність від’ємного значення капіталу на кінець року (визначається для всіх 

підприємств групи), граничне значення – від одного до трьох років поспіль; 

- співвідношення короткострокових та довгострокових зобов'язань до чистого доходу 

від реалізованої продукції (визначається для всіх підприємств групи), граничне значення − 

2,5; 

- співвідношення короткострокових та довгострокових зобов'язань до операційного 

прибутку (збитку) до відрахування амортизації (визначається для всіх підприємств групи), 

граничне значення – 5; 
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- співвідношення фактичної вартості позикового та власного капіталу, граничні 

значення визначаються нульовим відхиленням від границі діапазону цього співвідношення 

для пріоритетної фінансової стратегії розвитку підприємства; 

-  фактичний ефект фінансового важеля, граничне значення = 0: 

,)1( пкік КSК   

де Кік – ставка доходності на інвестований капітал після виплати податків,   

S – коефіцієнт, який характеризує податок на прибуток, 

Кпк  – очікувана вартість позикового капіталу. 

У разі виявлення сильних сигналів підприємству варто здійснити такі види 

реагування: 

- аналіз причин збитковості підприємства та розробка і реалізація заходів щодо 

виправлення ситуації; 

- аналіз доцільності застосування альтернативних стратегій розвитку підприємства; 

- придбання обладнання та комплектуючих, які не оподатковуються податком на 

додану вартість або надають можливість використання податкового векселя; 

- застосування прискореної амортизації для кожної структурно-функціональної 

одиниці морегосподарського комплексу тощо. 

Висновок. Підсистема раннього попередження зміни податкових стимулів передбачає 

формування інформації про потенційні загрози та можливості підприємств внаслідок змін 

умов оподаткування. Для своєчасного попередження ризиків та використання шансів 

необхідне виявлення сильних та слабких сигналів – у поточній перспективі (протягом року) 

та в стратегічній перспективі (від трьох до п’яти років). Отримані дані прогнозів потрібно 

враховувати в процесі розробки, обґрунтовування пріоритетності та аналізу доцільності 

застосування альтернативних стратегій розвитку підприємства. 
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657.1 

МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ ВІДОБРАЖЕННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ДЛЯ ЦІЛЕЙ 

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ОПОДАТКУВАННЯ НА РАХУНКАХ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 Автори: Шевчук С.В., Романенко Ю.О., Кислицька О.Д. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Важливим напрямом оптимізації взаємозв’язків між системами оподаткування й 

бухгалтерського обліку є недопущення тиску однієї системи на іншу. Дані статистики 

вказують на те, що більшість підприємств застосовують в бухгалтерському обліку строки 

амортизації, які передбачені Податковим кодексом України, що не забезпечує просте 

відновлення основного капіталу, не дає уявлення про реальний стан основних засобів 

підприємства. Вважаємо, негативний вплив податкової амортизації на показники фінансової 

звітності підприємства, з метою встановлення реальної величини інвестиційного капіталу 

господарюючого суб’єкта, можна нівелювати двома шляхами: 1) відмовою від використання 

в бухгалтерському обліку податкового методу амортизації 2) використанням регулюючого 
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рахунку до рахунку амортизація (подібний підхід, характерний для бухгалтерського обліку 

Франції). 

Алгоритм реалізації запропонованого підходу полягає у застосуванні регулюючого 

субрахунку 136 “Податкове відхилення амортизації” до субрахунків 131 “Знос основних 

засобів”, 133 “Накопичена амортизація нематеріальних активів”. При використанні 

підприємствами податкового методу амортизації пропонуємо відображувати в системі 

рахунків та субрахунків бухгалтерського обліку різницю між амортизацією визначеною за 

правилами бухгалтерського обліку й оподаткування  (див. табл.1). 

Пропонуємо при використанні податкового методу амортизації в бухгалтерському 

обліку законодавчо передбачити необхідність відображення у примітках до фінансової 

звітності трьох показників: суми амортизації, яка визначена за правилами бухгалтерського 

обліку, величини податкової амортизації та різниці між ними. 

Таблиця 1 

Запропонована кореспонденція рахунків щодо відображення  різниці в нарахуванні 

амортизації в системі рахунків бухгалтерського обліку 

Можливі варіанти співвідношення 

економічної та податкової 

амортизації 

Економічна 

амортизація 

Податкове відхилення 

амортизації 

Дебет Кредит Дебет Кредит 

Податкова амортизація основних 

засобів перевищує економічну  

 

83 

 

131 

 

83 

 

136 

Облікова амортизація основних 

засобів перевищує податкову 

 

83 

 

131 

 

136 

 

131 

Податкова амортизація основних 

засобів дорівнює економічній 

 

83 

 

131 

 

- 

 

- 

Такий підхід дозволить мінімізувати вплив податкових правил на формування звітних 

показників суб'єктів господарювання. При цьому, відображення різниці між сумою 

податкової та облікової амортизації у фінансовій звітності дасть змогу, на підставі останньої, 

визначити реальний фінансовий стан підприємства, рівень придатності його необоротних 

активів, нівелювати вплив податкових методів оцінки на формування основних показників 

діяльності (собівартості, фінансового результату).  
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СЕКЦІЯ №6 

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ 

 

УДК 336.77 

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ КРЕДИТУВАННЯ БАНКАМИ УКРАЇНСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

Автор: Ахмедова Е. Н.  

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Більшість провідних банків Украі ̈ни спрямовує значну частину ресурсів на 

кредитування юридичних осіб, що має позитивні наслідки для обох сторін. З одного боку, 

банк отримує прибуток, що і є головною метою проведення активних операцій, а з другого – 

банківські кредити дають змогу корпоративним клієнтам подолати обмеженість власного 

капіталу, сприяють розвиткові підприємств, упровадженню нових технологій, зростанню 

кількості робочих місць тощо. У сучасних реаліях кредитування юридичних осіб відіграє 

ключову роль у розвитку бізнесу в Украі ̈ні, оскільки більшість підприємств зазнають 

фінансових труднощів та не в змозі самостіи ̆но і ̈х подолати. 

Клієнтський портфель суб'єктів господарювання протягом 2017 р. збільшився на 3,6% 

(40,2 млрд. грн.) та станом на 01. 01. 2018 р. складав 379,8 млрд. грн. При цьому, нарощення 

коштів суб'єктів господарювання відбувалося як за рахунок збільшення залишків на 

поточних рахунках, так і строкових коштів. На динаміку показника значний вплив мають 

курсові різниці. 

Разом з тим, даний сегмент також демонструє ознаки поступового «оздоровлення», 

що виражається в збільшенні коштів суб'єктів господарювання на рахунках (за підсумками 

2017року (271,6млрд.грн.), або +4,1 млрд. грн з початку року). Корпоративний клієнтський 

кредитний портфель за видами економічної діяльності станом на 01.04.2018р. представлений 

на рис. 1 [1]. 

 
Рисунок 1 – Корпоративний клієнтський портфель за видами економічноі ̈ діяльності, 

млн. грн. 01.04.2018р. 

Протягом багатьох років найбільша частка кредитів, виданих нефінансовим 

корпораціям, продовжувала припадати на оптову та роздрібну торгівлю, ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів. Станом на 01. 04. 2018 р. розподіл кредитів за 

видами економічної діяльності зазнав структурних змін. Клієнтський портфель суб'єктів 

господарювання за видами економічної діяльності представлений переважно за рахунок 

залучених коштів від представників «Професіи ̆на, наукова та технічна діяльність», та 

«Переробна промисловість», що складають 44% та 42% відповідно від загальної кількості 

залучених кредитів. 
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Серед головних чинників, що гальмують відновлення банківського кредитування 

корпоративних клієнтів виступають високий рівень невизначеності відносно подальшого 

економічного розвитку в умовах циклічності економіки, високий рівень процентних ставок 

за кредитами [2]. Для більш детального розуміння ситуації, проаналізуємо процентні ставки 

за новими кредитами, що надані депозитними корпораціями нефінансовим корпораціям 

(рис. 2). 

 
Джерело: побудовано автором на основі даних [4] Рисунок 2 – Динаміка процентних ставок 

за новими кредитами, наданими депозитними корпораціями нефінансовим корпораціям у 

2013 – 2018 рр. 

Протягом 2016 та 2017 років поліпшувалася ліквідність банківського сектору завдяки 

поверненню коштів клієнтів. Така ситуація свідчила про поступове зменшення відсоткової 

ставки як депозитів, так і кредитів для корпоративних клієнтів, проте вже у 2018 році 

ситуація змінилась і відсоткові ставки знову почали збільшуватись. Так, з січня по липень 

2018 року відсоткова ставка по кредитам збільшилась на 1,3 %, а відсоткова ставка по 

депозитах збільшилась на 2,3 %. Це свідчить про те, що вартість нових кредитів усе ще 

залишається високою і прослідковується тенденція до її поступового збільшення. В сучасних 

умовах банки України закладають у ставки максимальні кредитні ризики, які враховують 

стан економіки країни, політичну ситуацію, рівень облікової ставки, попит на кредит, якість 

і вартість застави. 

Розглядаючи видані кредити по галузям, можна зробити такі висновки. У металургіі ̈ 
тривали реструктуризації, які зменшили валютну частку портфеля та забезпечили зростання 

гривневоі ̈ (рис. 3) [3]. 

У транспорті кредити зросли значною мірою за рахунок залучень державними 

підприємствами та підприємствами транспортно-складського обслуговування. У сільському 

господарстві зростали обсяги кредитування та відбулося декілька помітних 

реструктуризацій. Проте падіння кредитування машинобудування, будівництва та 

нерухомості стримало загальне зростання портфелю. 

 
Рисунок 3 – Чисті кредити суб’єктам господарювання станом на 01.05.2018 р. 
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Невисока кредитна активність банківських установ зумовлена також обмеженим 

колом надійних позичальників. Так, аналізуючи фінансовий результат від діяльності 

підприємств з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства в 2017 р., чистий 

збиток отримали 27,2% підприємств, у тому числі 26,7% – великі підприємства, 23,3% – 

середні підприємства, 27,3% – малі підприємства, включаючи 28,2% мікропідприємства 

(рис. 4).  

 
Джерело: побудовано автором на основі даних [5] Рисунок 4 – Частка збиткових 

підприємств в Украі ̈ні в 2018 р. 

Таким чином, відповідно до фінансових результатів, наи ̆більш надійними 

позичальниками для банків є середні підприємства. 

Внаслідок повільного відновлення економіки та зростання вартості кредитів попит 

корпорацій на кредити, за даними опитування банків, у І кварталі 2018 року в цілому 

скоротився. Насамперед, це стосувалося великих підприємств. Натомість для малих та 

середніх підприємств ставки знижуються, а попит на такі кредити залишається стабільно 

високим. Кредитування малих та середніх підприємств в цілому є менш ризикованим за 

рахунок нижчоі ̈ концентрації та кращоі ̈ якості позичальників та забезпечення. В результаті 

зацікавленості банків у кредитуванні сегменту малих та середніх підприємств, ставки за 

і ̈хніми кредитами скорочувалися попри загальний тренд зростання ставок у другому півріччі 

2017 року – І кварталі 2018 року. 

Висновки. Таким чином, для відновлення кредитування перш за все необхідно 

створити сприятливі умови та вимоги до позичальників, що забезпечить платоспроможний 

попит. Також слід забезпечити нормальне та, що є наи ̆головнішим, стабільне операційне 

середовище функціонування як клієнтів, так і банківських установ. Ще однією не менш 

важливою вимогою є наявність потрібної кількості ресурсів в банківських установах, що в 

нових умовах забезпечити досить проблематично. 
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оборотного каптала 

Ускорение оборачиваемости оборотных средств является первоочередной задачей 

предприятий. Эффективность использования оборотных средств зависит от многих 

факторов, которые можно разделить на внешние, оказывающие влияние вне зависимости от 

интересов предприятия, и внутренние, на которые предприятие может и должно активно 

влиять. К внешним факторам можно отнести такие, как общеэкономическая ситуация, 

налоговое законодательство, условия получения кредитов и процентные ставки по ним, 

возможность целевого финансирования, участие в программах, финансируемых из бюджета. 

Эти и другие факторы определяют рамки, в которых предприятие может манипулировать 

внутренними факторами рационального движения оборотных средств. 

На современном этапе развития экономики к основным внешним факторам, 

влияющим на состояние и использование оборотных средств, можно отнесли такие, как 

кризис неплатежей, высокий уровень налогов, высокие ставки банковского кредита. 

Кризис сбыта произведенной продукции, который особенно актуален для 

сельскохозяйственных предприятий, и неплатежи приводят к замедлению оборота 

оборотных средств. Следовательно, необходимо выпускать ту продукцию, которую можно 

достаточно быстро и выгодно продать, прекращая или значительно сокращая выпуск 

продукции, не пользующейся текущим спросом. В этом случае кроме ускорения 

оборачиваемости предотвращается рост дебиторской задолженности в активах предприятия. 

При существующих темпах инфляции полученную предприятием прибыль 

целесообразно направлять, прежде всего, на дополнение оборотных средств. Темпы 

инфляционного обесценения оборотных средств приводят к занижению себестоимости и 

перетоку их в прибыль, где происходит распыление оборотных средств на налоги и 

непроизводственные расходы. 

Значительные резервы повышения эффективности использования оборотных средств 

кроются непосредственно в самом предприятии. 

На стадии создания производственных запасов таковыми могут быть: 

- внедрение экономически обоснованных норм запаса; 

- приближение поставщиков сырья, полуфабрикатов, комплектующих изделий и др. 

к потребителям; 

- широкое использование прямых длительных связей; 

- расширение складской системы материально-технического обеспечения, а также 

оптовой торговли материалами и оборудованием; 

- комплексная механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных работ на 

складах. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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На стадии незавершенного производства: 

- ускорение научно-технического прогресса (внедрение прогрессивной техники и 

технологии, особенно безотходной и малоотходной, роботизированных комплексов, 

роторных линий, химизация производства); 

- развитие стандартизации, унификации, типизации; 

- совершенствование форм организации промышленного производства, применение 

более дешевых конструктивных материалов; 

- совершенствование системы экономического стимулирования экономного 

использования сырьевых и топливно-энергетических ресурсов; 

- увеличение удельного веса продукции, пользующейся повышенным спросом. 

На стадии обращения: 

- приближение потребителей продукции к ее изготовителям; 

- совершенствование системы расчетов; 

- увеличение объема реализованной продукции вследствие выполнения заказов по 

прямым связям, досрочного выпуска продукции, изготовления продукции и сэкономленных 

материалов; 

- тщательная и своевременная подборка отгружаемой продукции по партиям, 

ассортименту, транзитной норме, отгрузка в строгом соответствии с заключенными 

договорами. 

Если говорить об улучшении использования оборотных средств, нельзя не сказать и 

об экономическом значении экономии оборотных фондов, которая выражается в 

следующем: 

1. Снижение удельных расходов сырья, материалов, топлива обеспечивает 

производству большие экономические выгоды. Оно, прежде всего, дает возможность из 

данного количества материальных ресурсов выработать больше готовой продукции и 

выступает поэтому как одна из серьезных предпосылок увеличения масштабов 

производства. 

2. Стремление к экономии материальных ресурсов побуждает к внедрению новой 

техники и совершенствованию технологических процессов. 

3. Экономия в потреблении материальных ресурсов способствует улучшению 

использования производственных мощностей и повышению общественной 

производительности труда. 

4. Экономия материальных ресурсов в огромной мере способствует снижению 

себестоимости промышленной продукции. 

5. Существенно влияя на снижение себестоимости продукции, экономия 

материальных ресурсов оказывает положительное воздействие и на финансовое состояние 

предприятия. 

Таким образом, экономическая эффективность улучшения использования и экономия 

оборотных фондов весьма велики, поскольку они оказывают положительное воздействие на 

все стороны производственной и хозяйственной деятельности предприятия. 

В связи с этим нужно учитывать особенности формирования оборотных средств на 

сельскохозяйственных предприятиях. А именно: 

- в связи с длительным производственным циклом приходится иметь 

производственные запасы в больших размерах и на длительный период;  

- сезонность сельскохозяйственного производства вызывает резкое колебание 

производственных оборотных фондов по периодам года; 

- значительная часть производственных запасов формируется за счет собственного 

производства (семена, корма, животные на выращивании и откорме и др.). 
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В ходе управления оборотными активами необходимо всегда помнить о том, что 

каждая из составных частей оборотных активов имеет свои особенности: 

- обоснование запасов должно производиться на основе расчета оптимальной партии 

поставки и среднесуточного остатка с учетом эффективной системы контроля за их 

движением; 

- управление дебиторской задолженностью подразумевает не только анализ динамики 

ее состояния, удельного веса, состава и структуры за предыдущий период, но и 

формирование кредитной политики по отношению к покупателям продукции, систему 

кредитных условий, а также систематический контроль дебиторов; 

- управление денежными средствами предусматривает не только контроль уровня 

абсолютной ликвидности, но и оптимизацию среднего остатка всех денежных средств на 

основе расчетов операционного, страхового, компенсационного и инвестиционного 

резервов. 

При этом контроль за движением денежных потоков должен осуществляться в 

соответствии с бюджетом поступлений и расходований денежных средств в устранения 

кассовых разрывов. 

Достигнутый в результате ускорения оборачиваемости эффект выражается в первую 

очередь в увеличении выпуска продукции без дополнительного привлечения финансовых 

ресурсов. Кроме того, за счет ускорения оборачиваемости капитала происходит увеличение 

суммы прибыли, так как обычно к исходной денежной форме он возвращается с 

приращением. Если производство и реализация продукции являются убыточными, то 

ускорение оборачиваемости средств ведет к ухудшению финансовых результатов.  

Вывод. Таким образом, надо стремиться не только к ускорению движения капитала на 

всех стадиях кругооборота, но и к его максимальной отдаче, которая выражается в 

увеличении суммы прибыли на одну денежную единицу капитала. Повышение доходности 

капитала достигается рациональным и экономным использованием всех ресурсов, 

недопущением их перерасхода, потерь на всех стадиях кругооборота. В результате капитал 

вернется к своему исходному состоянию в большей сумме, т. е. с прибылью. Эффективность 

использования капитала характеризуется его доходностью (рентабельностью). 
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Провідне місце у банківській діяльності належить кредитуванню. Найбільшу частину 

доходів банківські установи одержують від здійснення кредитних операцій. Тому від 

успішного проведення кредитних операцій залежить прибутковість як окремої банківської 

установи, так і банківської системи в цілому. До того ж, кредитний портфель становить 

головне джерело ризиків, які впливають на надійність та безпеку банківських установ. 

Тільки якісний кредитний портфель забезпечує ліквідність і надійність банку, його 

фінансову стійкість. В зв’язку з цим актуальною задачею є оцінка якості кредитного 

портфелю банків України. 

Проведений аналіз формування та якості кредитного портфеля банків України в 2008-

2017 роках за даними офіційного сайту Національного банку України показав [1]: 

- при зростанні ВВП і активів банківської системи кредитний портфель банків 

України мав також тенденцію до зростання, причому темпи зростання кредитного портфеля 

банків відповідали темпам зростання ВВП, банківських активів що можна оцінити 

позитивно (виключенням були 2009, 2012, 2015 роки); 

- висока частка кредитів в активах банків протягом 2008-2017 років (більш 75%) 

свідчить про те, що банки України здійснювали ризикову кредитну політику, за 

виключенням 2012-2013 років. Така політика пов’язана з великими кредитними ризиками, 

що підтверджується зростанням питомої ваги недіючих кредитів в кредитному портфелі 

банківської системи з 3,9% на початок 2009 року до 55,8%  на кінець 2017 року.; 

- спостерігається тенденція поступового збільшення питомої ваги резервів за 

кредитними операціями в кредитному портфелі банків з 3,1% на початок 2008 року до 37,8 

% на початок 2018 року, що свідчить про погіршення якості кредитного портфелю банків і є 

наслідком зростання рівня кредитних ризиків. 

В цілому, якщо говорити про ключові проблеми банківської галузі, то вони якраз 

полягають в тому що якість кредитних портфелів низька, тобто є багато кредитів, які не 

працюють, які не повертають, відсотки за якими не платять.  

Динаміка якості кредитного портфеля банків України за період 2008–2017 рр. 

представлена на рис. 1. 

Стрімке зростання питомої ваги проблемної заборгованості (недіючих кредитів) в 

кредитному портфелі банків в 2014-2017 р. пов'язане з високою економічною і політичною 

нестабільністю, у тому числі девальвацією національної валюти, що вплинуло на 

платоспроможність клієнтів банку. Величина простроченої заборгованості за 2014-2016 рр. 

збільшилася майже в 4,4 рази, і на 01.01.2017 року проблемна заборгованість зросла до 307,8 

млрд. грн. [1].   

Оцінити ефективність управління кредитним портфелем банків можна шляхом 

розрахунку загального коефіцієнту ефективності управління кредитним портфелем банків 

[2]. Коефіцієнт ефективності управління кредитним портфелем показує величину 

додаткових  
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Рис. 1. Динаміка якості активів банків України в 2008-2017 роках 

понад рівень дохідності безризикового кредитного портфеля доходів, які одержали банки у 

розрахунку на одиницю взятого ним кредитного ризику. Більш привабливим вважається той 

кредитний портфель, який відповідає більш високому значенню коефіцієнту ефективності 

управління ним. Тобто, чим більшим є цей коефіцієнт, тим ефективнішим є управління 

кредитним портфелем та його якістю.  

Розрахунки коефіцієнта ефективності управління кредитним портфелем банків 

України в 2008-2017 рр. і в І-му півріччі 2018 року показали, що коефіцієнт ефективності 

управління кредитним портфелем банківської системи України протягом 2009-2010 років та 

2012-2013 мав тенденцію до зростання, а в 2013 році цей показник мав саме високе 

значення. Починаючи з 2014 року коефіцієнт ефективності управління кредитним портфелем 

має негативне значення, тобто дохідність кредитного портфеля в ці періоди була нижчою 

ніж ставка рефінансування НБУ. 

Таким чином, проведений аналіз кредитної діяльності банківської системи України 

показав, що діяльність з управління кредитним портфелем банківських установ України не 

була однаково успішною протягом досліджуваного періоду. Якість кредитного портфеля з 

точки зору ефективності управління кредитним портфелем банківської системи України, 

починаючи з 2014 року, є низькою. Це призвело до зниження фінансової стійкості всього 

банківського сектора України. Обсяги простроченої заборгованості, недіючих кредитів 

залишаються досить високими, а значна частка вільних ресурсів акумулюється у вигляді 

резервів на покриття втрат за кредитними операціями.  

Отже, приділення достатньої уваги підвищенню якості та ефективності управління 

кредитним портфелем залишається пріоритетним питанням для забезпечення стабільного та 

успішного функціонування як окремих банків, так і всієї банківської системи України. 
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Одним із рішень з урегулювання дестабілізації підприємств є розвиток вертикальної 

інтеграції. Інтеграція забезпечує цілісність виробничого комплексу та посилює 

міжгосподарські зв’язки підприємства з постачальницькими та збутовими підприємствами. 

В основі такої інтеграції є поглиблення та удосконалення економічних взаємозв’язків 

між підприємствами лежить розподіл праці. Чим вищий рівень суспільного розподілу праці 

та диференціації виробництва, тим більше стає взаємозалежність між підприємствами, і тим 

ефективніше інтеграція [2]. Відтак, розвиток інтеграційних процесів може відбуватись в 

умовах високої концентрації, індустріалізації та спеціалізації виробництва. 

Найбільш характерною та перспективною формою організації інтеграції в 

агропромисловому комплексі є вертикальна, коли досягається об’єднання 

сільськогосподарських і промислових підприємств, а також допоміжних сфер діяльності, що 

сприяє єдності і безперервності виробництва при єдиному технологічному процесі в регіоні 

(районі, області тощо), значно вищому рівні організації виробництва, й обігу, зокрема 

виробництво сільськогосподарської сировини, її транспортування, зберігання, переробку і 

реалізацію кінцевого продукту [3]. 

Інтеграційні формування, які формуються на основі вертикальної інтеграції, 

створюють сприятливі умови для задоволення інтересів різних господарських суб’єктів, тим 

самим посилюється зацікавленість партнерів за поліпшення якості кінцевих результатів 

роботи. В процесі створення вертикально інтеграційного формування визначається 

інтегратор всього об’єднання, як правило, ним є переробне підприємство, так як воно є 

однією з головних ланок у ланцюзі виробництва, здійснює органічне поєднання 5 сфер 

агропромислового комплексу, координаційні дії щодо закупівлі сировини, технології 

виробництва та реалізації готової продукції кінцевим споживачам. 

До складу агропромислового комплексу входить п’ять сфер, а саме: виробництво 

засобів виробництва для сільського господарства – І сфера; власне сільське господарство – ІІ 

сфера; підприємства переробної і харчової промисловості – ІІІ сфера; торгівля 

сільськогосподарською продукцією і продовольством – IV сфера; виробнича інфраструктура 

– V сфера [1]. 

До вхідної логістики відносимо – отримання та зберігання сировини, контроль та 

планування транспортних перевезень. Операції з сировиною, включають обробку, упаковку, 

обслуговування устаткування, тестування й усі інші дії, що створюють цінність, які 

перетворюють внески в остаточний продукт. Вихідна логістика – дії, які необхідні для 

доставки кінцевого продукту споживачеві: зберігання на складах, перевезення, управління 

дистрибуцією. Як бачимо, всі сфери агропромислового комплексу економічно, технологічно 

та організаційно взаємопов’язані між собою та мають динамічну систему, яка дозволяє 

формувати, моделювати міжгалузеві взаємозв’язки. При порушені роботи однієї з сфер 

виникає ланцюгова реакція, яка впливає на ефективність функціонування інших сфер. Це в 

свою чергу призводить до зміни стабільного ведення господарської діяльності переробного 

підприємства, яке є головним осередком виробництва кінцевої продукції для споживання. 
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Висновки. Створення міжгалузевої інтеграції різних ланок агропромислового 

виробництва на основі взаємовигідних економічних відносин між їх підприємствами є: 

головною передумовою забезпечення високоефективного виробництва предметів 

споживання; сільськогосподарські та переробні підприємства (інші галузі) є складовими 

функціонування АПК й національної економіки в цілому; вертикальної інтеграції – механізм 

адаптації до неефективного інституційного середовища; можливість використовувати різні 

форми координації дій та інтересів, управлінських мотивацій учасників об’єднання, 

відкриваючи тим самим реальні перспективи підвищеної ефективності виробництва. 
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Эффективное функционирование банков, их финансовая устойчивость зависят от 

стабильности и достаточности ресурсной базы, основой которой являются депозитные 

средства. От того, насколько банки будут уделять внимание формированию своимх 

финансовых ресурсов, зависит их возможность осуществлять активные банковские 

операции, и прежде всего кредитные. В связи с этим вопросы оценки формирования 

депозитных ресуров банков являются актуальными. 

Основной целью депозитной политики является привлечение большего объема 

денежных средств по наименьшей цене. Анализ депозитного портфеля банков Украины по 

срокам, видам валют и секторам экономики отражает современное состояние депозитной 

политики банков. 

На основании данных официального сайта Национального банка Украины был 

осуществлен анализ динамики и структуры депозитных ресурсов банковской системы 

Украины в  2012-2017 годах (рис. 1).  

В 2012-2017 годах прослеживается положительная тенденция увеличения депозитных 

ресурсов банков Украины. Удельный вес депозитов физических лиц в структуре депозитных 

ресурсов превышает удельный вес депозитов юридических лиц. 
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Рис. 1. Динамика и структура депозитных ресурсов банков Украины в  2012-2017 гг. 

Проведенный анализ структуры депозитных ресурсов банков Украины по срокам 

(представленный в таблице 1), показал, что в Украине преобладают депозиты по 

требованию. Если на начало 2012 года их удельный вес составлял 35,3%, то на начало 2018 

года – 47,1 %.  %. Одной из причин такого роста является нестабильная экономическая и 

политическая ситуация в стране, которая приводит к недоверию вкладчиков к банкам. Для 

банков рост удельного веса депозитов по требованию означает снижение стабильности 

ресурсной базы.  

Таблица 1 

Динамика и структура депозитных ресурсов банков Украины по срокам  

Показатели 
На начало года 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

По требованию, 

млрд.грн. 
185,6 192,5 216,5 265,2 327,9 411,6 438,3 

Темп роста, % Х 103,7 112,5 122,5 123,6 125,5 106,5 

До 1 года 157,3 192,3 191,4 214,7 276,7 274,3 296,0 

Темп роста, % Х 122,2 99,5 112,2 128,9 99,1 107,9 

От 1 до 2 лет 141,7 174,2 258,2 192,8 124,5 154,9 157,1 

Темп роста, % Х 122,9 148,2 74,7 64,5 124,4 101,4 

Более 2 лет 40,4 44,2 35,5 36,9 27,7 12,5 39,1 

Темп роста, % Х 109,4 80,3 104,1 75,0 45,1 313,3 

Всего, млрд.грн. 525,0 603,4 702,0 709,9 757,0 853,5 930,7 

Структура (%) 

По требованию 35,3 31,9 30,8 37,4 43,3 48,2 47,1 

До 1 года 30,0 31,9 27,3 30,2 36,6 32,1 31,8 

От 1 до 2 лет 27,0 28,9 36,8 27,2 16,4 18,1 16,9 

Более 2 лет 7,7 7,3 5,1 5,2 3,7 1,5 4,2 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Негативным для банков является уменшение объемов депозитов со сроком более 2 

лет. Так в 2015-2016 годах произошло их уменьшение почти в 3 раза по абсолютной 

величине и на 3,7% по удельному весу. В 2017 году их объем увеличился, однако по 

удельному весу не достиг той величины, которая была на начало 2015 года.  

Проведенный анализ депозитных ресурсов банков Украины показал, что в их 

структуре преобладают депозиты в национальной валюте: на начало 2012 года – 55,97%, на 

начало 2018 – 55,35%. 

В результате провведенного анализа динамики и структуры депозитных ресурсов 

банков Украины в 2012-2017 годах, можно сделать вывод, что депозитная политика банков 

Украины имеет краткосрочный характер, и потому долгосрочные инвестиции банков в 

экономику не оказывают существенное влияние на ее развитие. Поэтому на современном 

этапе развития банковской системы существует проблема привлечения долгосрочных 

депозитов. 

Для повышения эффективности депозитной политики банков Украины необходимо, 

прежде всего, усовершенствовать банковское законодательство, работу Фонда 

гарантирования вкладов физических лиц. Во многих странах депозитные операции банков 

регламентируются в законодательном порядке, а именно в законах о центральных банках, 

осуществляется унификация процентных ставок.  

С целью привлечения большего количества клиентов для размещения свободных 

средств в форме банковских депозитов, необходимо предложить наиболее выгодные 

условия, чем те, которые есть на данный момент, то есть, разработать для клиентов целый 

комплекс вариантов вкладов на разных условиях, что поможет каждому клиенту подобрать 

самые выгодные депозиты. 

Однако, несмотря на нестабильность депозитных ресурсов, результаты проведенного 

исследования демонстрируют позитивную динамику в депозитной деятельности украинских 

банков. Объем депозитных ресурсов за последние годы увеличился, что свидетельствует о 

постепенном возобновлении доверия клиентов - вкладчиков к банковской системе. 
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Проблематика економічної ефективності діяльності підприємства завжди займала 

особливе місце серед основних проблем економічної науки. Показники економічної 

ефективності діяльності підприємства є головними для процвітання підприємства і для 

визначення напрямів розвитку економіки в цілому. Тому  питання обґрунтування 

економічної ефективності діяльності підприємства, обґрунтування теоретичних питань 

формування сутності економічних показників, їх систематизація за певними критеріями і 

оцінка потребує поглибленого аналізу. 

М. В. Гладій, В. В. Ковальов, Шматько Н. М., Єфімова Г. В. Сікєтіна Н.Г та інші 

економісти вивчали різні фактори, критерії економічної ефективності діяльності 

підприємства. Проте проблематика економічної ефективності діяльності підприємств завжди 

була і залишається актуальною на сьогоднішній час. Аналіз економічної ефективності 
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гоcподарської діяльності має важливе як наукове так і практичне значення. Проблема 

вирішення ефективноcті діяльності підприємcтва в цілому полягає в забезпеченні 

макcимально можливого ефекту на кожну одиницю затрачених ресурсів. Завдяки цьому 

можна не тільки проаналізувати cумарний результат різних її cтруктурних підрозділів та 

напрямків діяльності, а й визначити cтратегію розвитку, розробити план дій на перспективу, 

вcтановити результати викориcтання витрачених реcурсів.  

Економічна ефективність діяльності підприємства полягає в тому, щоб на кожну 

одиницю використовуваних ресурсів домагатися істотного збільшення обсягу виробництва 

продукції. Це означає підвищення продуктивності суспільної праці, що і є критерієм 

підвищення економічної ефективності діяльності підприємства.  

Оцінка ефективності є загальною характеристикою результатів діяльності суб’єктів 

господарювання та підґрунтям для прийняття стратегічних рішень. Кількісна оцінка 

економічної ефективності відображається через систему показників: з позиції ефективності 

використання основних фондів підприємства, з точки зору ефективності використання 

оборотних засобів, ефективності процесів формування та використання капіталу  та крізь 

призму ефективності використання персоналу підприємства. 

На рівень економічної ефективноcті діяльності підприємства впливає безліч чинників. 

Доречно розглядати сукупність чинників, оскільки вони одночасно впливають і визначають 

поведінку економічної ефективності. Тобто використовувати синергетичний ефект для 

визначення та збільшення економічної ефективності діяльності підприємства. 

І. Ансофф один із перших  запровадив поняття «синергізм» у діяльності підприємства 

і дослідив цей феномен як один із компонентів корпоративної стратегії. Він виділив певні 

види синергізму і показав, що отримання синергетичних ефектів є рушійним мотивом 

процесу диверсифікації, коли компанія використовує свої ключові компетенції у нових 

сферах діяльності.  

Поняття cинергізму в економічних cистемах пов’язують з порушенням 

пропорційноcті. Іноді його називають ефектом «2+2=5», тобто для того, щоб підкреcлити що 

підприємcтво веде пошук таких чи інших cкладових, в яких ефект від cуми перевищує cуму 

цих елементів. При цьому виникає додаткова одиниця ефекту (1=5-4) що обумовлюється 

cинергетичним ефектом. Тобто, cинергетичним ефектом будемо називати збільшення 

показників економічної ефективноcті діяльноcті підприємства в результаті об’єднання 

різних частин в єдине ціле, де ефект від взаємодії елементів cистеми підприємства 

перевищує cуму ефектів діяльноcті кожного елементу окремо. 

Розглядаючи підприємство, як відкриту систему в економічній моделі вільного 

підприємництва можемо виділити наступні основні види синергії, що 

сприяють раціональному використанню ресурсів та підвищенню конкурентоспроможності 

підприємства: синергія управління, виробнича синергія, маркетингова синергія, фінансова 

синергія. Досягнення усіх видів синергії на підприємстві призводить до формування 

загального синергетичного ефекту, як головного важеля забезпечення ефективного розвитку 

підприємства. 

Синергетичний ефект дії комплексу чинників проявляється у специфічності 

поведінки кожного підприємства. Слід брати до уваги зовнішні та внутрішні фактори, що 

діють на кожну підсистему управління, оскільки нехтуючи одним видом чинників, наші 

результати дослідження можуть бути невірними. У зв'язку з цим для практичного 

розв'язання завдань управління ефективністю важливого значення набуває класифікація 

чинників її зростання. 

Висновок: Отже, всі синергетичні ефекти можна описати чотирма перемінними: а) 

зростання прибутку, б) зменшення оперативних витрат, в) зменшення або відсутність потреб 
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в інвестиціях, г) швидка зміна цих ефектів. І для того, щоб вижити в складному 

конкурентному середовищі, потрібно вміти виявляти, нарощувати і здобувати позитивний 

синергетичний ефект від поєднання та взаємодії робочої сили і засобів праці, наслідків цієї 

взаємодії – тих же кінцевих результатів, кооперувати працю, інтегрувати галузі, 

виробництво й обслуговування. 
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взаємозв’язок між бюджетуванням та логістичною діяльністю. Запропоновано 

використання такої інформаційної системи для бюджетування логістичних процесів як 

SAP R/3. 
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Бюджетування – управлінська технологія, яка дозволяє проводити аналіз, планувати, 

управляти фінансовими, матеріальними, трудовими ресурсами та фінансово обґрунтовувати 

прийняті управлінські рішення [1]. Логістика забезпечує матеріалопотік підприємства 

одночасно з рухом фінансових ресурсів. Логістична діяльність є частиною процесу 

бюджетування і допомагає підприємству ефективно управляти всіма видами матеріальних 

ресурсів: сировиною, матеріалами, виробничими запасами, готовою продукцією. Функції 

бюджетування в логістичній діяльності реалізуються за допомогою логістичного 

менеджменту [2]. 

Управління логістичною діяльністю пов’язано з матеріальними потоками, тому що:  

– інформаційні потоки відображають стан та проблеми здійснення руху елементів 

матеріального потоку або загалом матеріального потоку, щодо якого інформаційний потік є 

супровідним;  

– фінансові потоки в умовах ринкових відносин відображають рух фінансових 

коштів, який зумовлений рухом цього матеріального потоку між певними суб’єктами 

господарювання [3]. 

Функціонування інформаційних потоків вимагає створення повноцінних 

інформаційних систем для бюджетування логістичних процесів. Логістичні інформаційні 

системи являють собою відповідні інформаційні мережі, які функціонують починаючи з 

вивчення вимог замовника, і охоплюють системи постачання, виробництва та розподілу. 

Однією з найбільш відомих і дієвих інформаційних систем, представлених в Україні, 

є SAP R/3 (нім. «Systeme, AnwendungenundProdukteinderDatenverarbeitung» – «Системи, 
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додатки та продукти в обробці даних»). Рішення SAP допоможе підприємству 

удосконалювати стосунки з клієнтами, розширити спільну діяльність з партнерами і 

підвищити ефективність діяльності компанії. Рішення SAP забезпечує прозорість усіх 

бізнес-процесів підприємства, дає змогу оптимізувати логістичну мережу і процес 

постачань, скоротити час виведення продуктів на ринок і виключити дублювання операцій.  

Будучи світовим лідером у сфері створення рішень для бізнесу, компанія SAP надає 

комплексне програмне забезпечення і послуги, що повністю відповідають потребам 

підприємств різних секторів економіки. 

Система SAP R/3 складається з набору прикладних модулів, які підтримують різні 

бізнес-процеси компанії й інтегровані між собою в режимі реального часу (рис. 1). 

За дослідженням, проведеним серед компаній, що використовують рішення SAP, 

були отримані наступні середньостатистичні показники ефекту від впровадження: 

прискорення господарських циклів закупівлі на 30%; скорочення складських витрат на 40%; 

зниження трудовитрат на виконання функцій з обліку і контролю над персоналом на 25%; 

зниження трудовитрат на виконання основних фінансових функцій на 25%; прискорення 

закриття бухгалтерських періодів на 40%; скорочення витрат на капітальне будівництво по 

всій компанії на 5%; прискорення оборотності по дебіторської та кредиторської 

заборгованості на 20% [4].  

Функціональні модулі забезпечують підтримку широкого спектру бізнес-процесів, які 

зображені на рис. 2, що дозволяє об’єднати на підприємстві управління матеріальними 

потоками, збут, управління фінансами, бухгалтерський облік та облік витрат в одне ціле і 

сприяє підвищенню ефективності виробництва [5]. 
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Рис. 1. Прикладні модулі інформаційної системи SAP R/3 

Отже, система SAP/R3 призначена для комплексної автоматизації виробничого 

підприємства та охоплює всі сторони за сферами діяльності. Існує така особливість, яка 

дозволить охопити всі бізнес-процеси, мати єдину інформаційну базу, де зберігаються всі 

дані та можливість мати достовірну інформацію у будь-який час. 
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Рис. 2. Інформаційна схема використання SAP R/3 в управлінні 

Висновки. Функціонування інформаційних систем для бюджетування логістичних 

процесів дозволить підприємству контролювати матеріальні потоки, що буде підвищувати 

ефективність його функціонування та буде забезпечувати його конкурентоспроможність.  

Список використаних джерел: 

1.Бримсон Дж. Процессно-ориентированное бюджетирование. Внедрение нового 

інструмента управления стоимостью компании / Дж. Бримсон, Дж. Антос ; пер с англ. В. Д. 

Горюновой ; под ред. В. В. Неудачина. – М. : Вершина, 2007. – 336 с. 

2.Логістика та управління ланцюгами поставок / Є. Крикавський, О. Похильченко, М. 

Фертч. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 844 с.  

3.Дудар Т. Г., Волошин Р. В. Основи логістики. – К.: Центр учбової літератури, 2013. 

– 176 с. 

4.SAP R/3 (SAP ERP). Програмная система планированиякорпоративныхресурсов 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bourabai.kz/cm/sap_erp.htm. 

5.IQusion. Professional IT- services [ Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://iqusion.com/ua/golovna/25-automatizacion/erp/28-sapr3.htm 
 

УДК 368 

ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ НАДЕЖНОСТИ 

СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 

Автор: Оразов Ж.Д. 

Научный руководитель: Зинченко А.И., к.э.н., доцент  

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова 

Аннотация: Осуществлен анализ основных факторов обеспения финансовой 

надежности страховых компаний.  

Ключевые слова:  страховая компания, финансовая надежность, страховой 
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Страховые компании являются финансовыми компаниями, которые предоставляют 

особый вид услуг и выполняют важные функции защиты и компенсации, поддерживая 

стабильность экономической системы государства. Именно поэтому от финансовой 

http://bourabai.kz/cm/sap_erp.htm
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надежности и платежеспособности страховых компаний зависят макроэкономическая 

стабильность и экономическое развитие государства. 

Финансовая надежность - залог выполнения обязательств. Все усилия страховщика 

должны быть направлены на обеспечение финансовой надежности. Поэтому понятно, что 

финансовая надежность страховых компаний является важным условием их деятельности, 

которое означает возможность выполнить взятые на себя обязательства. Неспособность 

страховой компании выполнять свои обязательства перед страхователями подрывает саму 

идею страхования как способа защиты от финансовых потерь. В связи с этим обеспечение 

финансовой надежности страховой компании необходимо рассматривать в качестве главной 

цели регулирования ее деятельности.  

Основными факторами обеспечения финансовой надежности и платежеспособсноти 

страховых компаний являются [1]: 

1. Собственный капитал страховой компании. 

Собственный капитал страховой компании состоит из таких элементов: уставной 

капитал, дополнительный капитал, резервный капитал, нераспределенная прибыль 

(непокрытые убытки). В Украине минимальный размер уставного капитала страховой 

компании составляет: 

− 1 млн евро по обменному курсу валюты Украины для страховой компании, которая 

осуществляет виды страхования, за исключением страхования жизни; 

− 10 млн евро по обменному курсу валюты Украины для страховой компании, 

которая осуществляет страхование жизни. 

Уставный капитал должен быть оплачен исключительно в денежной форме, но 

позволяется формирование капитала за счет государственных ценных бумаг (по их 

номинальной стоимости), но не более 25% общего размера [1]. 

В деятельности страховой компании важность уставного капитала объясняется тем, 

что созданных страховых резервов может быть недостаточно для осуществления страховых 

выплат вследствие действия негативных факторов. 

2. Достаточность страховых резервов. 

Порядок формирования страховых резервов определяются законодательством и 

является обязательным для всех без исключения страховых компаний. Страховая компания 

несет ответственность за достаточность объема страховых резервов для выполнения 

обязательств и за их целевое использование. Эффективное управление страховыми 

резервами позволяет страховой компании обеспечить себя дополнительным доходом и, как 

следствие, повысить собственную платежеспособность [2]. Страховая компания, и ее 

клиенты заинтересованы в обеспечении эффективной системы управления страховыми 

резервами, поскольку это является гарантией выполнения страховщиком своих обязательств 

в полном объеме. 

3. Еффективная инвестиционная политика (направления размещения страховых 

резервов).  

Страховая компания в течение действия договора страхования временно 

распоряжается средствами страхователя, которые аккумулированы в страховые резервы, и 

инвестирует их в раличные направления. Эффективная инвестиционная деятельность 

страховщика зависит, в первую очередь, от развития финансового рынка, также от 

обеспечения свободного доступа к нему страховых компаний. Существуют Правила 

размещения страховых резервов по страхованию жизни (направления и процентные пределы 

инвестирования средств в определенный вид актива). По техническим резервам установлены 

лишь их направления: денежные средства на текущем счете; банковские вклады (депозиты); 

валютные вложения; недвижимое имущество; акции, облигации, ипотечные сертификаты; 
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ценные бумаги, которые эмитируются государством; права требования к перестраховикам; 

инвестиции в экономику Украины по направлениями, определенным Кабинетом Министров 

Украины; банковские металлы; наличные в кассе. 

4. Экономически обоснованная тарифная политика. 

Расчет экономически обоснованного страхового тарифа является важным для 

успешной работы страховой компании. Использование неправильно выбранной методики 

расчета страховых тарифов приводит к потере конкурентных преимуществ страховой 

компании в случае повышения тарифа и увеличения вероятности банкротства в случае его 

занижения  

5. Сбалансированный страховой портфель. 

Страховой портфель - это совокупность заключенных договоров, характеризующихся 

определенной страховой суммой. Он, по сути, является отражением обязательств 

страховщика перед страхователями. Создание устойчивого страхового портфеля является 

одной из важных целей страховой компании.  

Любой страховой портфель можно охарактеризовать с помощью таких основных 

показателей, как величина риска и норма дохода, или прибыльность. Эти два показателя 

дают представление о состоянии страхового портфеля [3]. 

Управление и оптимизация страхового портфеля является одним из важнейших 

заданий любого страховщика. Для обеспечения оптимизации и сбалансированности 

портфеля страховыми компаниями используется целая система методов.  

Высокая конкуренция на страховом рынке не всегда дает возможности для 

свободного отбора благоприятных рисков, поэтому в портфеле страховой компании могут 

оказаться риски с очень высоким уровнем убыточности. Поэтому для обеспечения 

финансовой надежности и рентабельности страховых операций страховщики применяют 

еще один метод снижения рисков - перестрахование. 

6. Осуществление операций перестрахования. 

Перестрахувание также является одним из наиболее эффективных инструментов 

достижения оптимального соотношения между такими параметрами страхового портфеля 

как уровень риска и доходность. Определив максимально допустимый уровень риска 

страховая компания с помощью разных форм, методов и видов перестрахувания способна 

уменьшить значительные по размеру риска путем передачи определенной доли 

ответственности по ним (пассивное перестрахувание) и дополнительно привлечь виды 

страхования с меньшим уровнем риска (активное перестрахувание). Следовательно, 

перераспределение с помощью перестраховых операций рисков, которые формируют 

страховой портфель, делаает его сбалансированным [2]. 

Таким образом, факторы обспечения финансовой надежности страховой компании 

(достаточность собственного капитала, сбалансированный страховой портфель, 

достаточность страховых резервов, эффективная тарифная и инвестиционная политика и 

перестрахувание) находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости и являются  

гарантией для страхователей. 
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Інвестиційна стратегія є довгостроковим узагальненим планом управління капіталом. 

Вона обирається відповідно до стану та прогнозів щодо макроекономічного середовища, 

інвестиційного ринку, самого інвестора, сфери його бізнесу та ділових інтересів. 

Стратегія дає відповіді на головні питання організації інвестиційної діяльності [2]: 

 глибина довгострокового планування інвестиційного процесу; 

 поточний стан об’єкта, для якого розроблюється стратегія; 

 джерела та обсяги коштів для інвестування; 

 стратегічна мета та етапи просування до неї; 

 проміжні цілі та суміжні завдання; 

 пріоритетні сфери та об’єкти для інвестування; 

 прогнозна оцінка зовнішнього середовища для інвестування; 

 прогнозна оцінка розвитку фінансового ринку; 

 альтернативні напрями використання коштів; 

 цільові настанови щодо очікуваної дохідності інвестицій; 

 фактори ризику та довгострокові заходи їх нейтралізації; 

 прогнозні сценарії розвитку інвестиційного ринку та розвитку інвестора; 

 бажані результати інвестиційної діяльності (стан активів інвестора, мережа 

підприємств, права власності і т. ін. ) на кінець стратегічного періоду. 

Формування стратегії є дослідженням довгострокових напрямів розвитку інвестора. 

Інвестиційна стратегія — це довгостроковий план, система концептуальних цілей і важелів 

для їх досягнення. Стратегія – це те, що поєднує тактичні короткострокові дії інвестора в 

систему, яка забезпечує високий результат не стільки “сьогодні”, скільки в цілому за 

стратегічний період часу. 

До цільових установок при формуванні стратегії розвитку можна зарахувати: 

- збереження капіталу (у несприятливих фінансових умовах); 

- приріст вартості капіталу; 

- приріст поточних доходів від капіталу; 

- зміна структури активів інвестора; 

На сьогоднішній час існує три основних типи базової конкурентної стратегії 

одиночного бізнесу [1]: 

- цінові лідерства, 

- диференціація, 

- фокусування. 

Достоїнствами стратегії низько цінового лідерства є можливість для лідера 

запропонувати більш низьку, ніж конкуренти, ціну при тому ж самому рівні прибутку, а в 

умовах цінової війни здатність краще витримати конкуренцію завдяки кращим стартовим 

умовам. 

Ціновий лідер вибирає низький рівень продуктової диференціації й ігнорує 

сегментування ринку. Він працює на середнього споживача, забезпечуючи знижену ціну. 
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Ціновий лідер захищений від майбутніх конкурентів своєю ціновою перевагою. Його більш 

низькі ціни означають також, що він менш чутливий, ніж конкуренти, до зростання тиску 

постачальників на вході і покупців на виході. Більш того, тому що цінове лідерство звичайне 

вимагає ринку великих розмірів, зміцнюється його позиція в "торгівлі" з постачальниками. 

При надходженні на ринок продуктів-замінників, ціновий лідер може знизити ціну і зберегти 

частку ринку. Перевагою цінового лідера є наявність бар'єрів входу, тому що інші компанії 

нездатні ввійти в галузь, використовуючи ціни лідера. Таким чином, ціновий лідер 

знаходиться у відносній безпеці, поки він зберігає цінову перевагу. Принциповою 

небезпекою для нього є застосування конкурентами шляхів зниження своїх витрат 

(наприклад, при зміні технології). 

Метою стратегії диференціації є досягнення конкурентної переваги шляхом 

створення продуктів або послуг, що сприймаються споживачами як унікальні. При цьому 

компанії можуть використовувати підвищену (преміальну) ціну. Достоїнством стратегії 

диференціації є безпека компанії від конкурентів доти, поки споживачі зберігають стійку 

лояльність до її продукції. Це забезпечує їй конкурентні переваги. Диференціація і широка 

лояльність покупців створюють бар'єри входу інших компаній, яким для цього необхідно 

виконувати конкурентоздатні розробки.  

Основною проблемою такої компанії залишається підтримка унікальності в очах 

споживачів, особливо в умовах імітації і копіювання. Погроза може також виникнути через 

зміну запитів і смаків споживачів. 

При стратегії фокусування вибирається обмежена група сегментів. Маркетингова 

ніша може виділятися географічно, типом споживача, сегментом з діапазону продуктів. 

Вибравши сегмент, компанія використовує в ньому або диференціацію, або низькоціновий 

підхід. Якщо вона використовує низькоціновий підхід, то конкурує з ціновим лідером у тім 

сегменті ринку, де останній не має переваги. Якщо компанія використовує диференціацію, 

то вона виграє на тім, що диференціація використовується в одному або деяких сегментах. 

При цьому найчастіше використовується відмітна перевага у виді якості на основі своєї 

компетентності у вузькій області. 

Інвестиційна стратегія відноситься до суми ресурсів, людських і фінансових, котрі 

повинні дати конкурентні переваги. Базові стратегії забезпечують конкурентні переваги, 

однак їх треба розвивати і підтримувати. Диференціація з цього погляду найбільш складна, 

тому що компанія вкладає ресурси в багато функцій (НДДКР, маркетинг) для розвитку 

відмітних переваг. Приймаючи рішення по стратегії інвестицій, компанії повинні 

враховувати їхню віддачу при даній конкурентній стратегії. Два фактори є критичними у 

виборі стратегії інвестицій: 

- конкурентна позиція компанії в галузі, 

- стадія життєвого циклу галузі. 

Конкурентне положення компанії в галузі визначається насамперед часткою ринку, 

контрольованою фірмою, і наявністю в неї відмітних переваг. 

Кожна стадія життєвого циклу галузі висуває різні вимоги до інвестицій. На стадії 

зародження потрібні великі інвестиції, оскільки компанія створює свої конкурентні 

переваги. Вона вкладають кошти в НДДКР, збут, сервіс. Якщо компанія вклала засоби в 

створенні конкурентних переваг, вона займе сильну конкурентну позицію. Компанії зі 

слабкою конкурентною позицією на всіх стадіях життєвого циклу можуть вибрати відхід для 

припинення своїх витрат. 

У стадії росту природна стратегія росту компанії з розширенням ринку. Компанії 

потрібні значні вкладення для підтримки свого успіху. Одночасно компанії намагаються 

консолідувати існуючі маркетингові ніші і ввійти в нові. Отже, компанії повинні вкладати 
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ресурси в маркетинг, крім того, вони повинні остаточно вибрати свою базову стратегію 

(наприклад, слабкі компанії – фокусування). 

При уповільненні росту конкуренція росте і компаніям із сильною конкурентною 

позицією потрібні ресурси на розширення ринку за рахунок частки слабких компаній. 

Характер інвестицій залежить від стратегії фірм. Наприклад, для цінового лідера при погрозі 

цінової війни важливі вкладення в керування вартістю, а при диференціації необхідно 

підсилити продуктовий діапазон і мережі розподілу. 

На стадії зрілості компанії в умовах конкуренції, що підсилюється, прагнуть 

захистити свої позиції. Тому інвестиції вкладаються в підтримку стратегії. На цій стадії 

компанії бажають повернути свої минулі інвестиції. Поки нові прибутки реінвестувались у 

справу, дивіденди були малі, а тепер компанії можуть обрати стратегію максимальних 

прибутків акціонерів. 

Висновок. Підприємства в свої діяльності постійно здійснюють інвестиції для 

розвитку або утримання своїх позицій. Для успішного здійснення інвестицій необхідно 

формувати стратегію інвестиційної діяльності підприємства, що має бути підпорядкована 

загальній стратегії підприємства. 
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Фінансовий стан багатьох українських підприємств залишається незадовільним, що 

визначає актуальність  удосконалення методів прогнозування ймовірності банкрутства. 

Наявність достовірних методик оцінювання фінансового стану українських підприємств 

важлива з погляду інвестиційної привабливості України, оскільки велика кількість 

непрогнозованих банкрутств підвищує фінансові ризики для зарубіжних інвесторів. Існує 

багато моделей та методів прогнозування банкрутства, що дозволяють оцінювати і 

діагностувати ступінь платоспроможності підприємства, у даній роботі розглянуто три 

моделі, а саме: Альтмана, Бівера і Терещенка. 

 Банкрутством є визнана господарським судом неспроможність боржника відновити 

свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити 

встановлені у законодавчому порядку грошові вимоги кредиторів не інакше як через 

застосування ліквідаційної процедури. Прогнозування імовірності банкрутства – це 

складний етап діагностики кризових явищ, необхідний для з'ясування тенденцій розвитку 

суб’єкта господарювання в умовах постійної зміни факторів зовнішнього та внутрішнього 
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середовища, пошуку раціональних заходів для підтримання стійкості його економічної 

поведінки [1]. 

Найвідомішою зарубіжною моделлю є п’ятифакторна модель Альтмана, котра була 

опублікована вченим у 1968 році. Вона являє собою алгоритм інтегральної оцінки загрози 

банкрутства підприємства, заснований на комплексному обліку найважливіших показників, 

що діагностують кризовий фінансовий стан. На основі обстеження підприємств-банкрутів, 

Альтман визначив коефіцієнти значимості окремих факторів в інтегральній оцінці 

можливості банкрутства.  

Дана модель має такий вигляд:  

Z = 1,2 ∙ X1 + 1,4 ∙ X2 + 3,3 ∙ X3 + 0,6 ∙ X4 + X5.                                    (1)  

де Z – інтегральний показник рівня загрози банкрутства;  

X1 – відношення оборотного капіталу до суми активів;  

X2 – відношення нерозподіленого прибутку до суми пасивів (рівень рентабельності 

капіталу); 

 X3 – відношення операційного прибутку до суми пасивів (рівень прибутковості 

активів);  

X4 – відношення ринкової вартості акцій до заборгованості;  

X5 – відношення виручки до суми активів. 

Коефіцієнт Бівера використовується для виявлення незадовільної структури балансу. 

Розраховується як відношення різниці між чистим прибутком і нарахованою амортизацією 

до суми довгострокових і поточних зобов’язань.  Він розраховується за наступною 

формулою:  ,                                                                                  (2) 

Де, ЧП – чистий прибуток; 

А – амортизація; 

ДЗ – довгострокові зобов’язання 

КЗ – короткострокові зобов’язання [2]. 

Серед вітчизняних моделей потрібно приділити увагу дискримінантним моделям  

О.О. Терещенка, які розроблено за групами видів економічної діяльності. Особливістю 

вказаної методики є те, що вона має дещо зміщені оцінки. У ній зроблено акцент на 

зменшенні помилкового віднесення фінансово неспроможних підприємств до групи стійких.  

Така асиметричність має на меті убезпечити інвестора від ризикового вкладання 

коштів, але знижує точність прогнозу в цілому. 

Модель Терещенка для дослідженої групи видів економічної діяльності  визначається 

за формулою:  

Z = 0,025×K1+1,9×K3+0,45×K6+1,5×K8+0,03×K9–0,5                               (3)  

де K1 – відношення оборотних активів до поточних зобов’язань;  

K3 – відношення власного капіталу до валюти балансу  ; 

K6 – відношення фінансового результату від операційної діяльності до чистого 

доходу від реалізації;  

K8 – відношення чистого фінансового результату до валюти балансу;  

K9 – відношення чистого доходу від реалізації до операційних оборотних активів  

Далі за моделями проаналізуємо невипадкову вибірку, в яку включено всі публічні 

акціонерні товариства (ПАТ) добувної, металургійної, транспортної та переробної 

промисловості. Всі підприємства розташовуються у найбільш економічно потужних 

областях (Дніпропетровської, Запорізької, Київської та Харківської), а також міста Києва. 

Серед яких двадцять банкрутів і двадцять не банкрутів [3]. 
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Після проведення аналізу підприємств за моделями Альтмана, Бівера і Терещенка, 

можна зробити наступні висновки. Модель Альтмана вірно класифікує  62,5% підприємств,  

модель Бівера 72,5%, і Терещенка точно класифікує  65% об’єктів. Для Українських 

підприємств більш точною і доцільною є модель Терещенка. Але проведене тестування 

моделей не можливо вважати остоточним, тому що вибірка для аналізу становила лише 40 

підприємств. 

З метою уточнення прогнозування ймовірності банкрутства проаналізуємо вплив  

таких показників як умови і вартість залученого капіталу. 

Серед аналізованих 40 підприємств-банкрутів 55% користувалися банківськими 

кредитами, серед інших підприємств – 25%. Причина полягає в площині високої вартості 

позикового капіталу в сучасних умовах української економіки. Проте важливе значення має і 

розмір кредитної ставки. Лише 5% платоспроможних підприємств користувалися 

банківськими кредитами за ставками вище 20%. Разом з тим, такі високі кредитні ставки 

характерні для 10% підприємств-банкрутів. 

 Варто також зазначити, що   за останні п’ять років, тобто з 2012 по 2017 роки серед  

публічних акціонерних товариств, що оголошували додаткову емісію акцій було  вдвічі 

більше тих, що не втратили свою платоспроможність. 

Перспективою подальших розвитків у даному напрямі є моделювання за допомогою 

кореляційно-регресійного аналізу ймовірності банкрутства з урахуванням таких факторів як 

залучення банківських кредитів, вартість позикового капіталу та додаткові емісії акцій. 

Висновки. Враховуючи вище викладене, за наявності всіх переваг застосування моделі 

Альтмана в українських реаліях недоцільне, оскільки вони побудовані на основі вивчення 

поведінки компаній в умовах, що значно відрізняються від умов середовища в Україні. 

Для діагностики настання ризиків банкрутства на вітчизняних підприємствах можна 

застосовувати моделі О.О. Терещенка та модель Бівера . Ці моделі найбільше відповідають 

вимогам сучасної української економіки, але теж мають свої недоліки. 
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Однією з найважливіших галузей економіки будь-якої держави є машинобудування. 

Продукція машинобуду-вання не тільки безпосередньо задовольняє потреби споживачів, але 

і забезпечує виробництво товарів і послуг підприємствами інших галузей. Тому для 

забезпечення ефективності і конкурентоспроможності діяльності машинобудівних 
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підприємств, насамперед, потрібне впровадження інвестиційних проектів, для чого 

необхідно забезпечити максимальний приріст капіталу, тобто максимізувати прибуток, 

рентабельність роботи, а для цього мінімізувати витрати, збільшити обсяги виробництва, 

тощо. Саме тому в сучасних умовах для машинобудівних підприємств найбільш складною та 

відповідальною ланкою є управління капіталом . Від управління капіталом машинобудівних 

підприємств залежать фінансові результати їх господарської діяльності, їх 

конкурентоздатність і в кінцевому підсумку фінансовий стан всієї держави, формування її 

платіжного балансу.  

На сучасному етапі розвитку підприємства машинобудування знаходяться у 

кризовому становищі, яке виникло внаслідок політичних суперечностей, не спроможності 

підприємств конкурувати на зовнішньому ринку з підприємствами-аналогами, 

недостатнього використання своїх потужностей та ресурсної бази, неможливості оновлення 

устаткувань та обладнань, браку власних коштів, зниження залучення інвестицій та інше [1, 

c. 50]. 

Частка машинобудівної продукції в обсязі реалізації всієї промислової продукції 

України є малою (протягом 2010-2017 років не перевищує 11%) [2]. 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 [3]. 

Аналіз обсягів реалізованої продукції машинобудівних підприємств в 2010–2017 рр. 

за даними Державної служби статистики свідчить про різке збільшення обсягів реалізованої 

продукції в 2011-2012 рр. та в 2014-2017 рр. спостерігається тенденція поступового 

збільшення обсягів реалізації, що можна оцінювати позитивно .  

Аналіз структури балансу машинобудівних підприємств України за 2013–2016 рр. 

(дані за 2017 рік відсутні на сайті Державної служби статистики) показав, що 

спостерігається тенденція поступового зростання валюти балансу. Так, за цей період валюта 

балансу зросла на 22,79%. Така тенденція 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 обсяги збільшилися на 32,09%. Відповідно, питома вага оборотних активів у валюті 

балансу зросла з 64,45% до 69,33%. В той же період питома вага необоротних активів 

зменшилася з 35,53% до 30,65%.. Такі зміни в структурі балансу свідчать про підвищення 

мобільності майна машинобудівних підприємств України. 

У структурі пасивів найбільшу частку складають поточні зобов’язання та 

забезпечення. Їх питома вага у валюті балансу зросла з 45,84% до 69,19%, а вартість 

збільшилася на 85,34% порівняно з кінцем 2013 р. Однак власний капітал зменшився на 

55,85%, що відбулося в результаті збиткової діяльності машинобудівних підприємств. 

Питома вага власного капіталу у валюті балансу скоротилася з 35,95% до 12,92%. 

Відповідно, фінансова стійкість підприємств суттєво знизилася. 

З метою компенсації скорочення власного капіталу в стабільних джерелах 

фінансування діяльності машинобудівні підприємства України використовували 

довгострокові зобов’язання і забезпечення. Так, вони зросли за 2013-2016 роки на 20,6 %. 

Але повністю компенсувати скорочення власного капіталу довгостроковими зобов’язаннями 

і забезпеченнями не вдалося. 

Необоротні активи та групи вибуття, а також зобов’язання за ними за обсягами є 

незначними та займають несуттєву частку у валюті балансу підприємств машинобудівної 

галузі. 
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На рис. 1, 2 надані динаміка та структура капіталу машинобудівних підприємств 

України в 2013-2016 роках. 

 
Рис. 2.4. Динаміка капіталу машинобудівних підприємств України в 2013-2016 рр. 

 
Рис. 2.5. Структура капіталу машинобудівних підприємств України в 2013-2016 рр. 

Аналізуючи структуру капіталу машинобудівних підприємств України, можна 

відзначити: якщо на кінець 2012 року співвідношення між власним та позиковим капіталом 

було на рівні 35,95% проти 64,05%, то вже на кінець 2016 року структура змінилась і 

складала 12,92% власного капіталу проти 87,08 % позикового. 

Таким чином, з точки зору структури капіталу управління капіталом машинобудівних 

підприємств України у 2013-2016 роках є незадовільним. Тому машинобудівним 

підприємствам України, щоб бути конкурентоспроможними та виживати в сучасних умовах, 

в довгостроковій перспективі, необхідно дбати як про реалізацію та отримання прибутків, 

так і про фінансову стабільність та платоспроможність. Все це можливо за умов постійного 

формування управлінських заходів, перегляду стратегічних цілей, впровадження 

інноваційних технологій, постійного пошуку нових партнерів, швидкого реагування на 

зовнішні зміни ринку. 
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Анотація: Здійснена оцінка стану проблемних кредитів банків України в 2008-2018 

роках, проведений аналіз динаміки недіючиих кредитів та резервів за кредитними 

операціями, визначені шляхи вдосконалення управління проблемними кредитами. 

Ключові слова: проблемні кредити, недіючі кредити, резерви за кредитними 

операціями 

Великий обсяг проблемних кредитів є найгострішою проблемою сучасної банківської 

системи України. Погіршення якості кредитних портфелів банківських установ призводить 

до зростання витрат банків щодо формування резервів на можливі втрати за кредитними 

операціями, відповідно, а також до зменшення прибутків в діяльності банків, рівня 

достатності капіталу та у багатьох випадках унеможливлює їх подальшу кредитну 

діяльність. 

Протягом 2009-2011 та 2014-2017 років банківська система України отримувала 

збитки. Якщо в 2009-2011 роках спостерігалась позитивна тенденція зменшення збитків, то в 

2015-2016 роках навпаки спостерігається негативна тенденція стримкого зростання збитків. 

Так, за 2014 рік вони становили 53 млрд.грн., 2015 – 66,6 млрд грн., а за 2017 р. збитки 

склали 159,388 млрд. грн. Проте слід зауважити, що з цієї суми майже 80% (135,3 млрд. грн.) 

доводиться на ПАТ КБ «Приватбанк» [1, 2]. Рентабельність активів і капіталу в 2009-2011 та 

2014-2017 рр. мала негативне значення. Політична та військова нестабільність, значна 

інфляція та загальна економічна дестабілізація негативно вплинули на банківську систему та 

показники діяльності банків України. Головною причиною збитковості банківського сектора 

України є висока питома вага проблемних кредитів в загальній структурі банківських 

активів. Збитки банківського сектора були в першу чергу обумовлені значними витратами на 

формування резервів під активні операції, пов'язаними зі збільшенням проблемних кредитів 

на фоні глибокого економічного спаду і девальвації, а також із списанням кредитів в Криму і 

на Донбасі. Формування і використання таких резервів банками України до 1 січня 2017 

року здійснювалося згідно Положення про порядок формування і використання банками 

України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими 

операціями, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 

25.01.2012р. № 23 [3]. Починаючи з січня 2017 року банки України здійснюють розрахунок 

резервів згідно з вимогами Положення про визначення банками України розміру кредитного 

ризику за активними банківськими операціями, затвердженого Постановою Правління 

Національного банку України № 351 від 30.06.2016 р. [4]. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_11/105.pdf
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Далі проаналізуємо обсяги та питому вагу недіючих кредитів в кредитному портфелі 

банків України. Однак, існують певні розбіжності в порівнянні обсягів недіючих кредитів за 

роками у зв'язку зі змінами, які НБУ вносив в положення про визначення величини резервів 

за кредитними операціями, і які визначають склад недіючих кредитів. Так, з 1 січня 2008 

року до ІІІ кварталу 2012 року до недіючих кредитів відносили кредити сумнівні і 

безнадійні, а починаючи з IV кварталу 2012 року до кінця 2016 року до недіючих кредитів 

відносили негативно класифіковані кредити IV і V категорії якості відповідно до вимог 

постанови НБУ № 23 від 25.01.2012 р. Починаючи з I кварталу 2017 року до недіючих 

кредитів згідно Постанови НБУ № 351 включаються кредити, класифіковані за найнижчим 

класом, а саме: за 10 класом - кредити, боржники за якими є юридичні особи (крім банку та 

бюджетної установи); за 5 класом - кредити інших боржників/контрагентів. 

На рис. 1 представлена динаміка недіючих кредитів та їх частки в кредитному 

портфелі банків України в 2008-2017 роках, яка свідчить про збільшення обсягів недіючих 

кредитів більш ніж в 19 разів з 30,6 млрд.грн на кінець 2008 року до 595 млрд. на кінець 

2017 р. Частка недіючих кредитів в сукупному кредитному портфелі за цей же період 

збільшилася з 3,9% до 55,8%. Значне збільшення частки недіючих кредитів в кредитному 

портфелі банків, починаючи з 2017 р. пов'язано з введенням в дію постанови НБУ № 351, яка 

змусило банки відображати дійсну картину якості кредитного портфеля і формувати 

відповідні резерви на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків. 

 

Рис. 1. Динаміка недіючих кредитів та їх частки у кредитному портфелі банків 

України в 2008-2017 роках (складено автором на підставі [1]) 

Зростання обсягів і частки проблемних кредитів в кредитному портфелі призвело до 

збільшення величини резервів за кредитними операціями банків. На рис. 2 представлена 

динаміка резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями та їх 

частки в активах банків України в 2008-2017 роках.  
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Рис. 2. Динаміка резервів за кредитними операціями та їх частки в активах банків 

України в 2008-2017 рр.  

В Україні спостерігається стійка тенденція росту питомої ваги і величини резервів 

для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями. Так, питома вага резервів за 

кредитними операціями в загальних активах банківської системи України збільшилася з 

3,1% на початок 2008 року до 37,8 % на 01.01.2018 року. В 2014-2017 роках спостерігається 

стійка тенденція зростання як резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними 

операціями, так і їх частки в активах банків України.  

Зростання резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями 

посилює навантаження на банки і негативно впливає на їх ліквідність і платоспроможність, 

що гальмує процеси кредитування і негативно впливає на рівень довіри з боку вкладників і 

інвесторів. 

Отже, всі показники абсолютних розмірів і питомої ваги проблемних кредитів, 

резервів на відшкодування збитків за кредитними операціями, фінансові показники 

дііяльності банків України показують, що рівень управління проблемними кредитами в 

банківській системі України є низьким.  

Для зменшення частки проблемних кредитів в балансах банків України необхідно 

прийняти нові і вдосконалити існуючі нормативно-законодавчі акти, що регулюють 

дільність колекторів, списання безнадійної заборгованості за рахунок сформованих резервів 

за кредитними операціями, створення і впровадження кредитного реєстру НБУ, надання 

податкових пільг при списанні проблемної заборгованості банками, а також звільнення 

фізичних осіб від податку на доходи при списанні частини заборгованості. Також банки 

повинні використовувати нові інструменти роботи з проблемною заборгованістю (очищення 

балансу від непрацюючих активів шляхом передачі їх до пайових інвестиційних фондів - 

закритий пайовий інвестиційний фонд нерухомості або закритий кредитний пайовий 

інвестиційний фонд). Єдиної схеми роботи з проблемними кредитами не існує - будь-який з 

розглянутих інструментів може продемонструвати свою ефективність залежно від 

конкретної ситуації. 
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Серед галузей промисловості провідне місце посідає машинобудування, оскільки 

воно тісно пов’язане з іншими видами економічної діяльності. Воно займається 

виробництвом машин та устаткування, які забезпечують виробництво товарів і послуг 

підприємствами інших галузей, стимулюючи тим самим їхній розвиток. Тому для 

подальшого розвитку всієї промисловості необхідно забезпечити достатньо високий рівень 

діяльності машинобудівної галузі. 

До основних проблем розвитку машинобудівної галузі можна віднести: 

нерозвиненість інфраструктури внутрішнього ринку; недостатній рівень платоспроможності 

товаровиробників, що негативно впливає на фінансовий стан підприємств галузі; 

застарілість основних засобів базових підприємств галузі, які не оновлювались протягом 

останніх 20-ти років, що негативно впливає на конкурентоспроможність, якість та 

собівартість продукції; недостатність обігових коштів, недосконалість механізму середньо- 

та довгострокового кредитування; низький внутрішній попит на вітчизняну продукцію; 

відсутність реальних джерел фінансування, що призводить до унеможливлення 

реконструкції та технічного переоснащення підприємств галузі; відсутність фінансових 

механізмів та інструментів, що створюють зацікавленість в інноваціях, а також стимулюють 

науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи, як наслідок низький рівень 

інноваційної активності вітчизняних підприємств; залежність вітчизняних підприємств від 

постачань вузлів, деталей та комплектуючих виробів з інших країн, насамперед з країн СНД; 

значний відтік кваліфікованих кадрів; недостатній контроль з боку держави за діяльністю 

монополістів і посередників, що призводить до значного зростання вартості матеріалів, 

енергоресурсів та комплектуючих виробів [1, c. 47]. 

Всі ці проблеми значною мірою впливають на сучасний стан машинобудівних 

підприємств. Тому проаналізуємо фінансову стійкість підприємств машинобудування, а як 

наслідок – визначимо можливі шляхи її підвищення. 

Як відомо, всі показники, щоі характеризують фінансову стійкість підприємства, 

поділяються на 2 групи: абсолютні і відносні [3]. 

Абсолютними показниками фінансової стійкості є показники, що характеризують 

міру забезпеченості запасів і витрат джерелами їх формування. Залежно від них виділяють 

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44575
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0231–12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16


 

«УКРАЇНА – МОРСЬКА ДЕРЖАВА:  

СТРАТЕГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ» 

Всеукраїнські економічні читання з міжнародною участю 

 

_______________________________________________________________________________________ 246 

чотири типи фінансової стійкості підприємств: абсолютний, нормальний, нестійкий та 

кризовий. На підстави балансів машинобудівних підприємств України за 2013–2016 рр. (дані 

за 2017 рік відсутні на сайті Державної служби статистики) визначимо абсолютні показники 

фінансової стійкості підприємств машинобудування в 2013-2016 роках (табл. 1) [2]. 

Дані таблиці 1 свідчать, що на машинобудівних підприємствах України в 2013-2016 

роках спостерігається негативна тенденція зменшення вартості власного оборотного 

капіталу. На кінець 2012, 2013 років машинобудівні підприємства мали нестійкий 

фінансовий стан, який характеризується порушенням платоспроможності, але зберігається 

можливість відновлення рівноваги за рахунок поповнення джерел власних коштів. В 2014-

2016 роках машинобудівні підприємства мають вже кризовий фінансовий стан та 

незабезпечені стабільними джерелами фінансування поточної фінансово-господарської 

діяльності, їм загрожує банкрутство. Слід відмітити, що протягом 2015-2016 років ситуація 

значно погіршилась. Причому спостерігається стійка тенденція до зменшення основних 

джерел формування запасів. 

Таблиця 1 

Абсолютні показники фінансової стійкості підприємств машинобудування України 

Показник 
Значення на кінець року, тыс.грн. 

2012 2013 2014 2015 2016 

1. Власний оборотний 

капітал підприємства 
727,5 -1379,0 -25258,8 -38728,4 -38063,6 

2. Довгострокові кредити і 

позикові засоби 
31840,9 31233 37419,8 38287,9 38404,0 

3. Загальна сума 

короткострокових 

кредитів підприємства 

13011,7 14655,6 25892,5 37645,6 42126,5 

4. Основні джерела 

формування запасів  
45580,1 44509,6 38053,5 37205,1 42466,9 

5. Матеріальні запаси 42942,6 43063,8 44488,0 55151,8 62120,2 

6. Надлишок/Недолік 

власних оборотних коштів 

(рядок 1-рядок 5) 

-42215,1 -44442,8 -69746,8 -93880,2 -100183,8 

7. Надлишок/Недолік 

власних і довгострокових 

джерел (рядок 1+рядок 2-

рядок 5) 

-10374,2 -13209,8 -32327,0 -55592,3 -61779,8 

8. Надлишок/Недолік 

основних джерел 

формування запасів і 

витрат  (рядок 4-строка 5) 

2637,5 1445,8 -6434,5 -17946,7 -19653,3 

9. Тип фінансової 

стійкості 

Нестійкий 

фінансовий 

стан 

Нестійкий 

фінансовий 

стан 

Кризовий 

фінансовий 

стан 

Кризовий 

фінансовий 

стан 

Кризовий 

фінансовий 

стан 

 

Розрахунок відносних показників фінансової стійкості наведений в таблиці 2. 
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Таблиця 2 

Відносні показники фінансової стійкості машинобудівних підприємств України 

Показник 
Значення на кінець року 

2012 2013 2014 2015 2016 

Коефіцієнт автономії 0,359 0,360 0,225 0,127 0,129 

Коефіцієнт фінансового ризику 1,782 1,776 3,445 6,844 6,737 

Коефіцієнт забезпеченості оборотних 

активів 
0,006 -0,012 -0,212 -0,284 -0,256 

Коефіцієнт маневреності 0,012 -0,021 -0,601 -1,513 -1,371 

Коефіцієнт довготермінового 

залучення коштів 
0,182 0,172 0,200 0,191 0,179 

Коефіцієнт фінансової стійкості (І) 0,542 0,532 0,425 0,318 0,308 

Коефіцієнт фінансової стійкості (ІІ) 0,784 0,771 0,391 0,1870 0,1868 

Коефіцієнт фінансового левериджу 0,506 0,477 0,890 1,495 1,384 

Протягом 2012-2015 років спостерігається погіршення всіх відносних показників 

фінансової стійкості. Так, коефіцієнт фінансової автономії зменшився з 0,359 до 0,127. Це 

свідчить про те, що машинобудівні підприємтва є фінансово нестійкими і стають більш 

залежними від зовнішніх кредиторів, оскільки питома вага власного капіталу повинна 

перевищувати 50 % вартості всього капіталу. Коефіцієнт фінансового ризику збільшився з 

1,782 до 6,844. Коефіцієнти забезпеченості оборотних активів, маневренності взагалі мають 

від′ємне значення і спостерігається їх зменшення, що свідчить про відсутність у підприємств 

машинобудування власного оборотного капіталу і пов′язане, насамперед, зі збитковою 

діяльністю підприємств. Зростання коефіцієнта фінансового левериджу в 2013-2015 роках з 

0,477 до 1,495 характеризує підвищення залежності підприємств від довгострокових 

фінансових зобов’язань. Зниження коефіцієнтів фінансової стійкості І та ІІ в 2013-2016 

роках свідчить про зменшення частки стабільних джерел фінансування в їх загальному 

обсязі та зменшення частини поточних зобов’язань, що можуть бути погашені власним 

капіталом. 

В 2016 році деякі з відносних показників незначно покращилися. Але все ж такі 

фінансова стійкість машинобудівних підприємств України залишається низькою. 

Проведений аналіз фінансової стійкості підприємств машинобудівної промисловості 

України дає змогу зробити наступні висновки: 

1. Процеси, що сьогодні відбуваються в економіці, політиці негативно вплинули на 

фінансовий стан машинобудівних підприємства. Порушення господарських зв’язків з 

постачальниками і споживачами продукції призвели до різкого погіршення фінансового ста-

ну машинобудівних підприємств. 

2. Підприємства машинобудування є фінансово нестійкими, знаходяться в кризовому 

стані.  

3. Розвитку та підвищенню фінансової стійкості машинобудівних підприємств 

перешкоджає низка факторів, зокрема: значна зношеність виробничих фондів підприємств; 

низький рівень технології та організації, недосконала система оподаткування. Це призводить 

до випуску неконкурентоспроможної продукції, збитковості та низької рентабельності, 

дефіциту оборотних коштів, неплатоспроможності. 

І все ж потенційні можливості українського машинобудування існують. Все залежить 

від керівництва країни, яке має ухвалити законодавчі акти, спрямовані на підтримку 

машинобудування, створення сприятливих умов для залучення інвестицій у машинобудувну 
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галузь. Нами було проаналізована фінансова стійкість всіх підприємств машинобудування. 

Але серед них є підприємства, які процюють стабільно і є фінансово стійкими. Тому задача 

полягає в тому, щоб здійснити оцінку фінансової стійкості окремих підприємств 

машинобудування, фінансову звітність яких можна отримати на офіційному сайті Агентства 

з розвитку інфраструктури фондового ринку України [4]. 
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Определение интегрированного рейтингового значения, основанного на учете 

ключевых характеристик деятельности, позволяет ранжировать экономические субъекты в 

определенной последовательности в соответствии с их рейтингом. Отметим, что под 

рейтингом понимается обобщенная количественная характеристика финансового состояния 

хозяйствующего субъекта путем отнесения к какому-либо классу в зависимости от 

выявленных количественных и качественных параметров. Рейтинговая оценка основывается 

на системе показателей, для каждого из которых должно быть указано, с каким 

направлением его изменения связан рост общего уровня изучаемого явления. При этом в 

некоторых случаях обязательным является предварительное преобразование исходных 

показателей с тем, чтобы изменения трансформированного показателя соответствовали 

росту общего уровня измеряемого явления.  

По типу используемой первичной информации различают рейтинговые модели, 

основанные на использовании либо только количественной информации, либо как 

количественной, так и качественной информации. 

К первому типу относятся все методы, базирующиеся на математико-статистической 

обработке количественной информации об организации и, как правило, не требующие 

привлечения экспертов. При использовании качественной информации, в зависимости от 

http://library.tneu.edu.ua/images/stories/praci_vukladachiv/Факультет%20ЕУ/КафЕПіК/Муха%20Р.А/Сучасний%20стан%20діяльності%20підприємств%20машинобудування.pdf
http://library.tneu.edu.ua/images/stories/praci_vukladachiv/Факультет%20ЕУ/КафЕПіК/Муха%20Р.А/Сучасний%20стан%20діяльності%20підприємств%20машинобудування.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.smida.gov.ua/
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формы ее выражения, чаще всего требуется проведение разного рода экспертных процедур. 

Большинство методик рейтинговой оценки основаны на использовании экспертных оценок, 

поскольку многие аспекты анализируемых явлений не подвергаются непосредственному 

измерению либо в принципе слабоформализуемы. В связи с этим переработка входной 

информации в итоговую рейтинговую оценку происходит посредством приложения знаний, 

мышления и опыта лиц, выступающих в качестве экспертов. Модели ограниченной 

экспертной оценки основаны на применении статистических методов с последующей 

корректировкой на основании неких количественных параметров. 

Статистические модели представляют собой процесс присвоения рейтинга 

исключительно на основе количественного, статистического анализа. Такие модели 

основаны на расчете рейтинга по определенной формуле, включающей как количественные 

факторы, так и некоторые качественные, но стандартизированные и приведенные к 

количественному значению параметры. Применение статистической модели осуществляется 

по следующему алгоритму. Во-первых, определяются переменные, оказывающие влияние на 

значение рейтинга. Во-вторых, на основании статистических данных прошлых периодов 

определяется влияние каждого фактора на уровень устойчивости, что находит 

соответствующее отражение в весе коэффициента. На третьем этапе текущие переменные 

взвешиваются по степени влияния, затем полученный результат суммируется, и на этом 

основании определяется некое значение рейтинга, выраженное в баллах. Экономические 

расчеты в данном случае производятся с применением программных средств, что 

минимизирует воздействие на результат человеческого фактора. 

По виду итоговой оценки различают рейтинговые методы, основанные на 

формировании:  

- специально разработанных показателей, располагающих объекты оценки на заранее 

разработанной шкале; 

- значений вероятности достижения некоторого целевого значения финансовой 

устойчивости; 

- прочих характеристик как псевдоколичественного, так и качественного порядка. 

Рейтинговая оценка может либо учитывать примерную равнозначность отобранных 

показателей для целей анализа, либо давать дифференцированные оценки весомости (ранга) 

различных показателей. В практике используется ряд методик рейтинговой оценки 

финансового состояния хозяйствующего субъекта. 

Таким образом, в настоящее время присутствует значительное количество 

методических подходов к осуществлению рейтинговой оценки финансовой устойчивости 

экономических субъектов. Методика многомерного сравнительного анализа, предложенная 

Г.В. Савицкой, основана на методе расстояний и позволяет сравнивать не только 

абсолютные величины показателей отдельных организаций, но и степень их близости к 

предприятию-эталону. А.Д. Шеремет предлагает схожий подход, в основе которого лежит 

сравнение хозяйствующих субъектов по каждому показателю финансового состояния, 

рентабельности и деловой активности с условным эталонным предприятием, имеющим 

наилучшие результаты по всем показателям. 

В соответствии с методикой, предложенной Э.Г. Штурмовой, каждому 

рассчитываемому коэффициенту присваивается рейтинговая балльная оценка с учетом его 

относительной важности. В свою очередь, В.Н. Уродовских и А.А. Бахаева определяют 

класс финансовой устойчивости организации по более широкой выборке показателей. Е.Н. 

Назимко в определенной степени усовершенствовала рассматриваемый подход, с одной 

стороны, дополнив перечень учитываемых параметров показателями, отражающими ряд 
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важных аспектов финансовой устойчивости, а с другой - введя промежуточную оценку 

значений, находящихся внутри интервала для конкретного класса устойчивости. 

Необходимо отметить, что в настоящее время рейтинговая оценка компаний согласно 

подходу, применяемому рейтинговыми агентствами, все в большей степени производится не 

только на базе финансовой отчетности компаний, но и с использованием их внутренних 

качественных показателей (долгосрочная стратегия и управление компанией), а также 

внешних по отношению к компании (среда, в которой компания функционирует).  

В частности, международное рейтинговое агентство Standard and Poor’s использует 

скоринговую модель Credit Risk Tracker, которая используется для оценки общей 

устойчивости (платежеспособности) компаний на базе анализа определенного набора как 

финансовых, так и нефинансовых характеристик фирмы. Данные характеристики включают 

финансовые показатели (размер выручки, собственный капитал и активы), нефинансовые 

показатели (возраст компании, численность персонала, организационно-правовая форма, 

география хозяйственной деятельности) и информацию о кредитах и займах (наличие 

случаев задержки платежей и пр.). На основе данной информации формируются три модели: 

логит-модель, квадратичная логит-модель и модель максимальной ожидаемой полезности. 

На заключительном этапе используются математические модели нейронных сетей, 

позволяющие учитывать сложные комбинации и наборы факторов. Полученные данные 

сравниваются на базе нейронных технологий, после чего вносятся определенные коррективы 

и выбирается та модель, которая в наиболее точной мере описывает существующую 

ситуацию. Однако данная модель отличается очень большой расчетной базой и 

необходимостью применения мощной компьютерной поддержки.  

В свою очередь, по мнению Е. Калаподаса и М. Томпсон, к основным методам 

скоринга относятся:  

- дискриминантный анализ, исследующий линейную комбинацию нескольких 

независимых переменных; 

- логит-регрессия, использующая логистическую кумулятивную возможность; 

- нейронные сети, основанные на искусственной интеллектуальной модели. 

Касаясь сущности данного инструмента, отметим, что в общем виде скоринговая 

модель представляет собой взвешенную сумму определенных характеристик. В результате 

получается интегральный показатель (score); чем он выше, тем выше устойчивость 

(надежность) анализируемой компании. Далее интегральный показатель компании 

сравнивается с неким числовым порогом, или линией раздела, который отделяет устойчивые 

компании от неустойчивых.  

Подбор соответствующих весовых коэффициентов для каждого фактора 

осуществляется, как правило, при помощи многомерного анализа. Вследствие того что 

многие факторы коррелируют друг с другом, веса при таком анализе отличаются от тех, 

которые были бы приняты, если бы каждый фактор рассматривался по отдельности. Важным 

этапом создания модели является проверка точности ее прогноза при помощи 

статистических тестов. Наиболее распространены в данном контексте такие статистические 

меры точности, как тестовая статистика Колмогорова-Смирнова и статистика расхождений.  

При этом в процессе разработки рейтинговых (скоринговых) моделей возникает 

определенная сложность, связанная с установлением характеристик, которые следует 

включать в модель, а также с нахождением соответствующих им весовых коэффициентов. 

Кроме того, необходимо учитывать, что каждой сфере бизнеса присущи специфический 

операционный цикл, структура активов, уровень доходности и другие важнейшие параметры 

финансово-хозяйственной деятельности. В этой связи существующие значения основных 

коэффициентов, отражающих состояние финансово-хозяйственной деятельности 
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хозяйствующих субъектов, на учете которых основаны практически все методики 

рейтинговой оценки, необходимо соотносить с неким средним нормативным показателем, 

отражающим нормальную финансовую ситуацию для конкретной сферы бизнеса.  

Выводы: По нашему мнению, целесообразно использование интегрального 

показателя финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта с учетом его отраслевой 

специфики. Данный индикатор может использоваться для оценки финансовой устойчивости 

хозяйствующего субъекта в соответствии с рейтинговыми параметрами интегрального 

показателя. 

Применение подобной методики позволяет учесть отраслевые особенности развития 

организаций, что содействует решению задач аналитического обоснования прогнозирования 

финансового состояния хозяйствующих субъектов и выбору направлений повышения их 

финансовой устойчивости. Кроме того, необходимым моментом является учет в процессе 

прогнозирования финансовой устойчивости ключевых параметров внешней среды, 

оказывающих влияние на деятельность организаций конкретной отраслевой 

принадлежности. 
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Анотація: Розглянуто практику фінансування капітального будівництва, 

розширення та оновлення основних засобів українських підприємств на основі невипадкової 

вибірки публічних акціонерних товариств. Виявлено проблеми у використанні з цією метою 

прибутку, зовнішніх інвестицій та позикового капіталу. Доведено необхідність 

удосконалення методів прискореної амортизації основних засобів.  

Ключові слова: амортизація, основні засоби, джерела фінансування, зовнішні 

інвестиції, банківське кредитування. 

Розвиток підприємств у значній мірі визначається умовами і вартістю залучення 

власного і позикового капіталу. Тому виключно важливою проблемою є створення 

ефективної системи залучення фінансових ресурсів для здійснення інвестиційних проектів 

та її використання на корпоративному рівні.  

З метою дослідження практики і проблем фінансування капітального будівництва, 

розширення та оновлення основних засобів українських підприємств було сформовано 

невипадкову вибірку, в яку включено всі публічні акціонерні товариства (ПАТ) добувної, 

металургійної, хімічної, машинобудівної, інструментальної промисловості та енергетичного 
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сектору найбільш економічно потужних областей (Дніпропетровської, Запорізької, Київської 

та Харківської), а також міста Києва. Вибір зазначених вище областей та міста Києва, як 

територіальної ознаки формування вибірки, обумовлюється відповідністю її галузевої 

структури чинним пріоритетам регіонального розвитку. Основною причиною обмеження 

об’єктів дослідження рамками такої організаційно-правової форми, як публічні акціонерні 

товариства, є вимоги НКЦПФР щодо публічного розкриття корпоративної інформації. 

Досить важливо також, що фінансово найпотужніші підприємства, з найбільшим 

інноваційним потенціалом, переважно організовані в Україні в формі ПАТ.Інформаційною 

базою дослідження стали дані офіційної звітності підприємств за 2015 - 2017 роки. 

Результати дослідження свідчать про таке. Передусім, привертають увагу великі 

значення коефіцієнту зносу основних засобів та їх негативна динаміка. Так, у 2016 році  

47,6% ПАТ у вибірці мали знос основних засобів на рівні понад 70%. Проте істотні 

інвестиції у капітальне будівництво, розширення та оновлення основних засобів були 

характерні лише для 57% підприємств. Деякі підприємства взагалі не планують розширення 

або удосконалення засобів виробництва. Разом з тим оцінка суб’єктів господарювання за 

цим критерієм залежить від галузевої приналежності. Для переважної більшості експортно-

орієнтованих підприємств металургійної (78%) та хімічної промисловості (75%) характерні 

значні інвестиції у модернізацію виробництва та придбання основних засобів. Частка таких 

ПАТ у групі підприємств переробної промисловості становить лише 45%. 

Головні причини такої ситуації лежать у площині можливостей та умов фінансування. 

У понад 54 % ПАТ у вибірці відсутнє інвестування за рахунок прибутку через збитковість 

їхньої діяльності протягом 2016 – 2017 років. З-поміж  підприємств добувної промисловості 

40,8% мали збитки у 2016 році та 36% у 2017 році. Для решти галузей рівень збитковості не 

перевищував 28,8%.  

Навіть для більшості прибуткових українських підприємств фінансування технічного 

переозброєння ускладнюється, а іноді унеможливлюється, низькою рентабельністю власного 

капіталу (ROE). Значення цього показника на рівні понад 10% виявилось у 2017 році 

притаманним для половини ПАТ хімічної, 43% ПАТ металургійної, 38% добувної 

промисловості та лише для 21% акціонерних товариств іншої галузевої приналежності.    

Одним з негативних наслідків кризових явищ в економіці стало масове згортання 

банківського кредитування підприємств, що відбувалося на тлі різкого зростання вартості 

позикового капіталу. Середній рівень ставок за кредитами українських банків є не просто 

дуже високим у порівнянні з іншими європейськими країнами, він серйозно загострює 

фінансові проблеми позичальників. У вибірці, складеної на основі річної фінансової 

звітності публічних акціонерних, 74% ПАТ взагалі не користувалися банківськими 

кредитами. Більше всього таких підприємств у добувної галузі (89%), менше всього – у 

металургійній та хімічній промисловості (відповідно 44% та 50%). 

Звичайно, за відсутності використання банківських кредитів, масштабні проекти 

модернізації підприємств та оновлення основних засобів є малоймовірними. Багато з них 

прямо зазначають у річних фінансових звітах, як наприклад, Київський завод реактивів, 

індикаторів та аналітичних препаратів «РІАП», Павлоградський завод автоматичних ліній і 

машин, Машинобудівний завод Елем, Янцівський гранітний кар’єр, Гiрничовидобувний i 

каменеобробний комбiнат Бiличi, що товариство немає планів капітального будівництва, 

розширення або удосконалення основних засобів.Водночас, спостерігається різкий контраст 

між підприємствами за показником вартості позикового капіталу (до 10 відсотків). 

Нетрадиційні схеми залучення кредитних ресурсів за значно меншими ставками, що 

використовуються крупними, експортно-орієнтованими підприємствами, уможливлює 

проведення ними модернізації виробництва та впровадження сучасних технологій.  
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Проведене дослідження дозволило емпірично підтвердити висновок академіка 

М. І. Звєрякова, що на відміну від українських експортерів сировини підприємства, 

орієнтовані на внутрішній ринок, не мають фінансових можливостей для відтворення 

активної частини основного капіталу [1, с 5]. Крім того, в умовах низької рентабельності, 

обмежених можливостей публічного розміщення акцій через надзвичайно високу 

концентрацію капіталу (понад 75% у переважної більшості ПАТ, які увійшли в вибірку) та 

високої вартості позикового капіталу, виключно важливим джерелом фінансування розвитку 

українських підприємств є амортизація основних засобів. 

У країнах Європейського Союзу, Швейцарії, США та Австралії накопичено 

позитивний досвід стимулювання розвитку суб’єктів господарювання з використанням 

методів прискореної амортизації [2]. Попри всі розбіжності, ці методи можна розділити на 

дві групи. Для першої характерні високі максимальні норми річної амортизації для нового 

високотехнологічного обладнання (до 100% на острові Мен, та в окремих кантонах 

Швейцарії). Інші методи обмежують лише вартість матеріальних активів, яку можна 

включити у витрати в перший рік введення їх в експлуатацію. 

З огляду на значний знос основних засобів та дуже обмежені фінансові джерела їх 

оновлення, створення умов для застосування таких методів є невідкладною задачею 

реформування податкової системи. Передбачені Положенням (стандартом) бухгалтерського 

обліку 7 та Податковим кодексом України (ПКУ) методи прискореної амортизації виявилися 

неефективним стимулом технічного переозброєння підприємств через встановлені ПКУ 

обмеження мінімально допустимих строків корисного використання основних засобів. 

Жодне з досліджених ПАТ не використовувало методи прискореної амортизації, крім 

виробничого, який має обмежене застосування (виключно в бухгалтерському обліку, але не     

для визначення об’єкта оподаткування [3]. 

Висновки. Дослідження практики фінансування капітального будівництва, 

розширення та оновлення основних засобів українських підприємств на основі невипадкової 

вибірці ПАТ виявило проблеми у використанні з цією метою прибутку, зовнішніх інвестицій 

та позикового капіталу. Особливо гостро нестачу фінансових ресурсів відчувають  

підприємства, орієнтовані на внутрішній ринок. За таких умов для фінансового забезпечення 

відтворювання основних засобів необхідним є удосконалення методів їх прискореної 

амортизації.  
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Анотація: Розглянуто практику  розподілу чистого прибутку українських 

підприємств, на сучасному етапі економічного розвитку країни, на основі невипадкової 

вибірки публічних акціонерних товариств. Визначено пріоритетні фактори дивідендної 

політики. Обґрунтовано необхідність реформування інституціонального середовища 

функціонування корпоративного сектору в Україні на основі стимулювання інституційних 

інвесторів та підвищення захисту прав міноритарних акціонерів   

Ключові слова:  розподіл чистого прибутку, дивіденди, дивідендна політика, 

концентрація капіталу, міноритарні акціонери. 

Обґрунтована дивідендна політика є невід’ємною складовою ефективного 

корпоративного управління. Вона сприяє гармонізації інтересів мажоритарних і дрібних 

акціонерів та позитивно впливає на інвестиційну привабливість емітентів акцій. Важливим 

питанням у цьому контексті є визначення факторів формування дивідендної політики. 

Теорії дивідендної політики по різному пояснюють її вплив на вартість підприємства 

та фактори, що його опосередковують [1, с. 116 – 118].  Проте, з практичної точки зору, дуже 

важливим є взаємозв’язок між сучасними теоріями, зокрема клієнтською, сигнальною, 

агентською та кейтерингу в галузі дивідендів. Так інституційні інвестори охоче інвестують у 

моніторинг якості емітентів цінних паперів, тим самим зменшуючи агентські проблеми. 

Успішні підприємства зацікавлені в такому моніторингу, оскільки це дає можливість 

залучити фінансово потужних інвесторів. Враховуючи, що інституційні інвестори надають 

переваги емітентам, які сплачують дивіденди, багато акціонерних товариств робить це, 

посилаючи їм відповідні сигнали, тобто  використовуючи інформаційний зміст дивідендів. 

Численні дослідження практики розподілу чистого прибутку в умовах розвинутого 

ринку і країнах, що розвиваються, з урахуванням особливостей законодавства та 

економічного середовища, дозволили обґрунтувати фактори дивідендної політики [2; 3]. 

Безумовно, пріоритетними є екзогенні та ендогенні економічні чинники, такі як стан 

кон’юнктури ринку, темп інфляції, інвестиційні можливості, рівень ризику, прибутковості, 

ліквідності та фінансової стійкості. Доведено, що на прийняття рішень щодо розподілу 

чистого прибутку впливають також галузева приналежність підприємства, термін 

функціонування, вартість його активів і концентрація капіталу. Крім того, виходячи з 

постулатів агентської теорії, досліджується інформація про участь у статутному капіталі 

компанії її посадових осіб.  

Істотний вплив на корпоративну дивідендну політику має інституціональне 

середовище суб’єктів господарювання. З огляду на це, авторами досліджено практику 

виплати дивідендів українськими акціонерними товариствами (ПАТ). Вибірку склали 26 

промислових та енергетичних підприємств, створених в організаційно-правовій формі ПАТ, 

які оголошували про нарахування дивідендів у 2016 та 2017 роках. Невеликий обсяг вибірки 

пояснюється її невипадковістю (решта ПАТ надала перевагу капіталізації прибутку в 

повному обсязі) та водночас свідчить про наявність специфічних проблем українського 

корпоративного сектору, що потребують розв’язання.  

Інформаційною базою дослідження стали дані офіційної фінансової звітності 

підприємств. Було проаналізовано значущість наступних факторів дивідендної політики: 

вартість активів, величина власного капіталу, рентабельність, ліквідність і фінансова 

стійкість підприємства, тенденція зміни значень фінансових показників протягом трирічного 

періоду, концентрація капіталу, структура власності, наявність планів капітального   
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будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, які потребують значних 

інвестицій. 

Результати дослідження дозволили виявити істотний вплив особливостей 

внутрішнього та зовнішнього інституціонального середовища емітентів корпоративних прав 

на формування їхньої дивідендної політики. Передусім, це стосується законодавчих вимог 

щодо спрямування підприємствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права 

держави, частини прибутку, визначеного за підсумками календарного року, на виплату 

дивідендів [4]. Саме такі акціонерні товариства становлять переважну більшість у вибірці, 

що досліджувалась (61,5%).  

Зважаючи на те, що наявність державної частки у зареєстрованому капіталі є 

безумовною детермінантою дивідендної політики, далі аналізувались лише ПАТ виключно 

приватної форми власності. Було доведено певний вплив економічних факторів. Половина 

промислових підприємств, які не припинили своєї основної діяльності під час фінансової 

кризи (два ПАТ у вибірці лише здають в оренду виробничі площі), мали значення показника 

рентабельності власного капіталу (ROE) на рівні понад 20%. Така рентабельність може 

вважатися високою в досить складних економічних умовах 2016 та 2017 років. Показово, що   

у вихідній вибірці, тобто з урахуванням ПАТ з часткою державної власності, лише 25,9% 

підприємств працювали з рентабельністю більше 20%. 

Підтверджено також, що в процесі прийняття рішень щодо розподілу чистого 

прибутку враховується фактор інвестиційної перспективи, адже половина акціонерних 

товариств, які увійшли у вибірку, прямо зазначали в своїх річних фінансових звітах 

відсутність поточних планів капітального будівництва, розширення або удосконалення 

основних засобів. Проте половинчасті пропорції розподілу об’єктів вибірки за наведеними 

ознаками свідчать, що ані фінансові результати українських підприємств, ані їхні 

інвестиційні плани не можуть вважатися визначальними факторами корпоративної 

дивідендної політики.  

Дослідження показало, що пріоритетні чинники формування дивідендної політики 

українських публічних акціонерних товариств визначаються специфікою концентрації 

капіталу і структури власності. У вибірці 90% ПАТ мають концентрацію капіталу в руках 

невеликої кількості акціонерів з істотною участю на рівні, що перевищує 75%. Позаяк такий 

пакет акцій гарантує вирішення будь-яких питань на загальних зборах ПАТ, можна 

констатувати, що міноритарні акціонери повністю позбавлені впливу на процес розподілу 

чистого прибутку. Отже, дивідендна політика формується лише в інтересах вузького кола 

мажоритарних власників корпоративних прав.  

Необхідно зазначити, що висока концентрація капіталу далеко не завжди має 

наслідком відмову від виплати дивідендів на користь капіталізації доходів. У процесі 

дослідження встановлено, що в умовах інституціонального середовища українських 

підприємств, їхня дивідендна політика передусім залежить від того, хто є акціонерами з 

істотною участю: переважно юридичні або фізичні особи, резиденти України або ні. Про це 

свідчить той факт, що 80% об’єктів у вибірці, тобто ПАТ, які виплачували дивіденди, мають 

з-поміж акціонерів з істотною участю лише фізичних осіб-резидентів, решта – юридичних 

осіб-нерезидентів. Логічним обґрунтуванням цього емпіричного висновку є неоднакові 

можливості крупних акціонерів українських підприємств та їхніх зарубіжних материнських 

компаній щодо вибору місця одержання дивідендів та оптимізації оподаткування.   

Висновки. Дослідження практики розподілу чистого прибутку українських публічних 

акціонерних товариств у промисловості та енергетичному секторі на основі невипадкової 

вибірки доводить, що пріоритетними факторами формування їхньої дивідендної політики є 

наявність державної частки у зареєстрованому капіталі, концентрація та структура власності. 
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Певний вплив справляють також економічні фактори та інвестиційні можливості.  

Втрачається потенціал залучення капіталу дрібних інвесторів, адже міноритарні акціонери 

позбавлені впливу на прийняття рішень щодо нарахування дивідендів. Це свідчить про 

необхідність реформування інституціонального середовища функціонування 

корпоративного сектору в Україні на основі стимулювання інституційних інвесторів та 

підвищення захисту прав міноритарних акціонерів    
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Інвестиційна діяльність банківських установ виконує важливі макро- і 

мікроекономічні функції забезпечення розвитку економіки країни та сприяє успішному 

розвитку самих банків і всієї банківської системи. Інвестиційна діяльність банків 

здійснюється як в реальному, так і фінансовому секторах економіки. 

Кредити нефінансових корпорацій, надані банками України, з початку 2018 року до 

кінця жовтня становили 885,25 млрд.грн. За видами економічної діяльності вони мали 

наступну структуру: найбільшу питому вагу займали кредити в торгівлю і ремонт 

автранспортних засобів – 33,3%, у переробну промисловість– 25,5%, в інші види 

економічної діяльності – 12,1 %, в операції з нерухомим майном – 7,9%, у постачання 

електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 6,7%, у професійну, наукову та 

технічну діяльність – 5 %, у будівництво – 4,9 %, транспорт, складське господарство, 

поштову та кур'єрську діяльність– 4,6 % (40,5 млрд. грн.) [1].  

Кредити з терміном погашення до одного року становили 47,16 %, з терміном 

погашення від одного до п’яти років та з терміном погашення понад п᾽ять років – відповідно 

33,08 % та 19,76 % [1]. Отже, частка довгострокових кредитів, які використовуються 

реальним сектором економіки на нагромадження капіталу, модернізацію виробництва, є 

незначною порівняно з короткостроковими. 

Проведений аналіз структури кредитів, наданих банками нефінансовим корпораціям 

за цільовим спрямуванням, показав, що частка іпотечних кредитів на 1 жовтня 2018 

становила близько 15,64 %, а частка кредитів на придбання, будівництво та реконструкцію 

нерухомості взагалі лише 1,2%.  

http://zakon5.rada.gov.ua/%20laws/%20show/%202755-17
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Проведений аналіз банківських інвестицій у цінні папери та обсягів наданих кредитів 

за період з 2010 року по 01.09.2018 р. показав, що спостерігається наступна тенденція: 

частка вкладень в цінні папери в активах банків зростає з кожним роком, а частка кредитів 

навпаки зменшується до кінця 2013 року, а починаючи з 2014 року взагалі не має постійної 

тенденціі (табл. 1) [2].  

Незважаючи на декілька разове зростання вкладень банків у цінні папери та фактично 

позитивну динаміку, що спостерігалася за всі досліджувані роки, таке значне збільшення 

вартості портфеля цінних паперів вплинуло на їхню питому вагу в загальних активах банку, 

яка є досить значною на кінець 2017 року (на початок 2010 року – 4,31 %, на 1 вересня 2018 

року – 32,75 %). 

Темпи зростання вкладень банків в цінні папери перевищували темпи зростання 

кредитного портфеля протягом досліджуваного періоду. Треба зазначити, що обсяги 

кредитних активів банків на кінець 2009 р. перевищували обсяги вкладень у цінні папери 

майже в 19,7 разів. На 01.09.2018 року кредитні активи перевищували обсяги вкладень у 

цінні папери лише у 2,6 разів, що свідчить про розширення вкладень банків в цінні папери. 

Аналіз динаміки і структури вкладень банків України у цінні папери показав, що найбільшу 

питому вагу в портфелі цінних паперів займають цінні папери на продаж. Проведення 

торгівельних операцій з цінними паперами у порівнянні з інвестиційними значно переважає.  

Таблиця 1 

Інвестиції банків України в цінні папери та обсяги їх кредитних вкладень 

з 2010 року по 01.09.2018 р.* 

На 

кінець 

періоду  

(року) 

Вкладення в цінні 

папери (без 

врахування 

резервів), млн.грн. 

Темп 

прирост

у, % 

Частка 

вкладень 

 в ЦП в 

активах 

банків, % 

Кредитний 

портфель (без 

врахування 

резервів),  

млн. грн. 

Темп 

приросту

,% 

Частка 

обсягу 

кредитів в 

активах 

банків, % 

1 2 3 4 5 6 7 

2009 37913 35,16 4,31 747348 -5,67 76,59 

2010 83279 119,66 8,84 755030 1,03 71,77 

2011 87183 4,69 8,27 825320 9,31 70,55 

2012 93928 7,74 8,33 815327 -1,21 64,74 

2013 135593 44,36 10,61 911402 11,78 65,10 

2014 162491 19,84 12,34 1006358 10,42 66,80 

2015 222294 36,80 17,72 1009768 0,34 64,20 

2016 347455 56,30 27,66 1005923 -0,38 57,68 

2017 480295 38,23 35,94 1042798 3,67 56,37 

8 

місяців 

2018 

443517 -7,66 32,73 1147230 10,01 59,51 

За аналізований період найбільший обсяг вкладень здій¬сню¬вався у фінансові 

інструменти загального сектору державного управлін¬ня, що становили більше двох третин 

від загальної суми банківських інвести¬цій у боргові цінні папери. Найбільший обсяг 

вкладень у державні цінні папери спостерігається у 2017-2018 роках, що свідчить про 

зростання державного дефіціту в Україні. Розширення ринку ОВДП стало тим фактором, 

який призвів до збільшення обсягу інвестицій банків у цінні папери. Так, зростання обсягів 

ОВДП, що перебувають у власності банків, за даними НБУ з початку 2010 р. до 01.09.2018 р. 

становить 352,5 млрд. грн., при цьому зростання вкладень банків у цінні папери за цей же 
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період становить 405,6 млрд. грн. Тобто зростання вкладень банків у цінні папери на 86,9 % 

забезпечено за рахунок збільшення вкладень в ОВДП, що свідчить про відсутність 

інвестиційно привабливих інструментів на фінансовому ринку України [3].  

Виходячи з резуль¬татів аналізу інвестиційної діяльності банків України, можна 

зробити висновки, що основними напрямами активізації інвестиційної діяльності банків 

України є: стабілізація політичного та економічного стану в країні; вдосконалення 

нормативно-правової бази Укра¬їни, що має забезпечити захист кредиторів та інвесторів; 

розвиток фондового ринку та його інфраструктури; підвищення рівня капіталізації 

банківського сектору; запровадження на державному рівні стимулів та певних переваг для 

банків, які активно здійснюють довгострокове інвестиційне кредитування; створення умов 

для інвестування фінансових ресурсів інституційних інвесторів (недержавних пенсійних 

фондів, страхових компаній, інвестиційних фондів) у фінансові інструменти банків. 
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Електронні гроші, наприклад, такі як: WebMoney Transfer, Limonex, UkrMoney, 

Яндекс.Деньги та інші, з’явилися на початку 90-х років та швидко увійшли на фінансовий 

ринок та у повсякдення. Популяризація електронних грошей як засобу платежу привернула 

увагу науковців до проблеми вивчення їх сутності. Дослідженню цього питання 

присвячували свої наукові роботи зарубіжні науковці, такі як: А. Грінспен [1], Б. Коен [2], та 

і вітчизняні – В. О. Рядінська [3], М. І. Савлук [4], А. Т. Проценко [5].  

Пізніше з’явилася перша криптовалюта – Bitcoin, яка послугувала виникненню ряду 

інших криптовалют таких як: Lifecoin, Рeercoin, Primecoin, Freicoin, Namecoin, Quark, 

WebMoney, Ripples, Stellar Nxt, Dogocoin, PPCoin та багато інших. Нині розвиток 

криптовалют лише прогресує, що не може не зацікавити інтерес науковців до їх фінансово-

правової сутності, аналіз якого викладено у працях Д. С. Вахрушева [6], А. Т. Хидзева [7], А. 

В. Квитка [8] та інших. 

Ці дві фінансові категорії – і електронні гроші, і криптовалюти – не мають єдиної 

правової позиції щодо теоретичного визначення їх співвідношення. Нині науковці 

сперечаються щодо того, як можна співвідносити електронні гроші та криптовалюти. Існує 

три основні підходи до цього питання. А. Грінспенс [1], Р. Коен [2, с. 25], Е. Мак [9] 

вважають, що електронні гроші і криптовалюти є різними фінансово-правовими категоріями, 

які не взаємопов’язані. Д. С. Вахрушев [6, с. 11], А. Т. Проценко [5, с. 132], А. Т. Хідзев [7, с. 

13] висловлюються, що криптовалюти є видом електронних грошей. Криптовалюти є новою, 

еволюційною формою електронних грошей, так думають О. В. Квітка [8, с. 116], В. Л. 

Достов, П. М. Шуст [10, с. 40]. 

http://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=57420
http://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=64097
https://bank.gov.ua/control%20/uk/publish%20/
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Електронні гроші виникли на двадцять років раніше, ніж криптовалюта, тож підхід до 

визначення їх фінансово-правової сутності сформувався і навіть, закріплений у нормативно-

правових актах. Відповідно до Директиви ЄС від 16.09.2009 «Про організацію діяльності і 

пруденціального нагляду за діяльністю організацій в сфері електронних грошей» № 

2009/110/EC, електронні гроші – це вартість, що зберігається в електронному вигляді та 

представляється у вигляді вимог до емітента у грошовому вираженні, що емітується при 

отриманні грошових коштів для проведення платіжних транзакцій, яка приймається 

фізичними або юридичними особами, відмінними від емітента електронних грошей [11]. 

Європейський Центральний банк дає таке визначення електронним грошам – це електронний 

запас грошової вартості на технічному пристрої, який може широко використовуватися для 

здійснення платежів компаніям, іншими, ніж емітент [12]. Згідно з Законом України «Про 

платіжні системи та переказ коштів в Україні» від № 2346-III від 05.04.2001, електронні 

гроші – одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб 

платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов'язанням цієї особи, 

що виконується в готівковій та безготівковій формі [13]. 

Дослідженню фінансово-правової сутності електронних грошей присвячено роботи 

багатьох науковців, погляди яких суттєво не різняться стосовно ознак електронних грошей, 

що визначають їх фінансово-правову сутність. До таких ознак відносять: електронні гроші за 

своєю фізичною сутністю є спеціалізованим електронним імпульсом (файлом), який 

записаний на носій, містить характеристику грошей; є передплаченим фінансовим 

продуктом; є зобов’язаннями емітента [14, с. 56; 15; 16; 17, с. 74]. 

Щодо питання криптовалют, то тут зовсім інша ситуація. Ніхто не прогнозував їх 

появу та популяризацію. Сатосі Накомото створив абсолютно нове явище, яке встигло 

пройти ряд етапів – від шахрайської валюти до офіційно визнаної валюти, яка конкурує не 

лише з доларом США, але й із золотим еквівалентом. Ставлення до криптовалют з боку 

уряду різних держав також пройшло ряд етапів – від поблажливого ставлення як до 

«пустушок з інтернету» до повної заборони їх використання на території одних країн або 

визнання повноцінним «гравцем» на ринку валют в інших країнах. 

Дослідники також не сходяться на єдиній думці щодо питання криптовалют. Як 

стверджують Д. С. Вахрущев, та О. В. Железов – криптовалютам як новому економічному 

інструменту притаманні такі ознаки: 1) децентралізований характер; 2) анонімність 

платників; 3) технічно криптовалюти є зашифрованими спеціальним програмним кодом [6, 

с. 5]. Є. В. Строїтелева, І. Б. Мигачов вважають, що саме криптовалюти мають певні 

особливості (анонімність використання, що може бути порівняна з готівковими грошовими 

коштами; використання в режимі онлайн, внаслідок чого операції з ними займають мало 

часу; зниження витрат грошового забезпечення; низькі вимоги до забезпечення безпеки 

тощо), які дозволяють їм здійснювати функцію «світових грошей» навіть ефективніше, ніж 

традиційним грошам [18, с. 59]. А. Т. Хідзєв до ознак криптовалют відносить 

централізованість, анонімність та відсутність гарантованого забезпечення [7, с. 11]. К. В. 

Нікітіна до фінансово-правових ознак криптовалют відносить: 1) це електронна грошова 

одиниця, віртуальний засіб для взаєморозрахунків та накопичення; 2) криптовалюта не 

прив’язана до жодної національної валюти; 3) в основі криптовалюти лежить піринговий 

принцип, що зумовлює децентралізацію криптовалюти, тобто її відгороджування від 

адміністрування з боку будь-яких державних органів; 4) відсутність реальної забезпеченості 

[19, с. 48]. Тож, незважаючи на розмаїття поглядів на зазначене питання, науковці доходять 

згоди щодо того, що загальними ознаками криптовалют є такі: 1) не мають єдиного 

емітуючого центру; 2) мають децентралізований характер; 3) повна анонімність учасників 
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операцій; 4) технічно криптовалюти зашифровані спеціальним програмним кодом, який 

фіксується, зберігається на електронному носії та приймається як засіб платежу.  

Основними аргументами науковців, які відстоюють позицію щодо того, що 

електронні гроші є видом електронних грошей, є те, що і електронні гроші, і криптовалюти є 

електронним імпульсом файлом, який записаний на носій, містить характеристику грошей та 

кількісне вираження вартості грошового еквівалента, зберігається на електронному пристрої 

і може циркулювати в такому вигляді в якості платежу з відповідними юридичними 

наслідками [5, с. 133].  

Крім цього, електронні гроші, є передплаченими фінансовими продуктами. 

Криптовалюта має децентралізований характер, оскільки у випуску криптовалюти не має 

єдиного керуючого центру, який зберігає інформацію про баланс електронних гаманців 

користувачів та список транзакцій, – ця інформація зберігається на комп’ютерах власників 

криптовалюти. Відсутність у системі криптовалюти емітуючого центру тягне за собою 

неможливість оскарження або скасування несанкціонованої транзакції, криптовалюти в силу 

децентралізації не мають суб’єкта, що забезпечує їх умовну платоспроможність. 

Функціонування криптовалюти забезпечується виключно алгоритмом, що закладається в 

програму, і немає ніяких організацій або осіб, які б відповідали за це (якщо користувач 

помилково вказав адресата, то відкликати кошти назад неможливо; якщо користувач 

видалив свій електронний гаманець, не зробивши резервних копій, то гроші йому ніхто не 

поверне), – алгоритм криптовалют «не розуміє» помилок. Таким чином, на відміну від 

електронних грошей, криптовалюти не мають офіційного емітента та не передплачені 

фіатними грошима. Також необхідно зазначити, що обіг електронних грошей можливо 

відстежить, тоді як обіг криптовалюти завжди анонімний. 

Але, як засвідчує практика, у сфері інформаційно-комунікаційних технологій зміни 

відбуваються дуже швидко і криптовалюта, яка в теперішній час знаходяться на початковій 

стадії свого розвитку та отримує багато критики внаслідок децентралізованого характеру 

емісії, відсутності контролю над нею та високих ризиків, в майбутньому може стати 

загальновизнаним еквівалентом вартості та бути прирівняними до фіатних грошей як законні 

платіжні засоби. Тому будь-яка класифікація та систематизація інноваційних платіжних 

засобів є дещо умовною та в сучасних, швидко змінюваних умовах, не може бути 

усталеною. 

Узагальнюючи дослідження сутності і ключових характеристик електронних грошей 

та криптовалют, представимо їх порівняльний аналіз у вигляді таблиці 1.1. 

Висновок: Під час порівняльного аналізу сутності електронних грошових коштів та 

криптовалют ми дійшли висновку, що криптовалюти є новим фінансово-економічним 

явищем, а не різновидом електронних грошей. Новизна криптовалюти вимагає детального 

вивчення її сутності, а також розмежування з електронними грошима. Якщо і надалі 

криптовалюти будуть так само стрімко розвиватися, то це сприятиме набуттю сучасними 

платіжними засобами нових ознак та характеристик, а також виникатимуть різні їх підвиди. 

Нині існують дві категорії цифрових грошей: електронні гроші, які визнанні державою як 

платіжні засоби, вони підконтрольні їй та мають централізований випуск; 2) віртуальні 

гроші, в основі яких є криптовалюта, головними ознаками якої є відсутність регулювання з 

боку держави, децентралізований випуск та вони не забезпечуються традиційними 

грошовими коштами. 
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Таблиця 1.1 

Порівняльний аналіз електронних грошей та криптовалюти 

Електронні гроші Криптовалюта 

Спільні риси 

Існують в електронній формі 

Виконують функції (одну або декілька) 

Відмінні риси 

Є різновидом фідуціарних грошей Не є фідуціарними грошима 

На 100% забезпечені традиційними формами 

грошей 

Не забезпечені традиційними формами 

грошей, але їх вартість може мати еквівалент 

у традиційних грошах 

На вимогу власника можуть бути легко 

обміняні на звичайні гроші і навпаки 

Існують конвертовані і неконвертовані 

криптовалюти 

Випуск і обіг електронних грошей 

відбувається під контролем держави 

Не всі країни мають вплив на випуск і обіг 

криптовалюти  

Емітент чітко визначений (відповідно до 

українського законодавства – тільки банк) 

Децентралізовані (немає єдиного емітента) 

Випуск і обіг опосередкований традиційними 

фінансово-кредитними посередниками 

Відсутні посередники у вигляді 

центрального банку або традиційних 

фінансово-кредитних установ 
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УДК 338.124.4 

ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

Автор: Усенко О.О. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Держава є важливим економічним суб’єктом, який наділений виключними 

повноваженнями і має сприяти становленню громадянського суспільства в умовах ринку. В 

умовах прискореної глобалізації світового господарства однією з найважливіших 

економічних проблем України, починаючи з 90-х років XX ст. і до нині, є зростання загроз 

економічній і, зокрема, фінансовій безпеці України. Невирішеність проблем у цій сфері не 

дозволяє забезпечити відповідний рівень економічного зростання, ускладнює здійснення 

ефективної реструктуризації економіки, здійснює негативний вплив на 

зовнішньоекономічну, податкову, страхову сфери та бюджетний процес нашої країни. 

Здатність держави забезпечувати соціально-економічний розвиток безпосередньо залежить 

від цілеспрямованої реалізації економічної політики, що містить різні складові, зокрема: 

фінансово-бюджетну, грошову-кредитну, інноваційну, соціальну, науково-технологічну та 

інші. Реалізація економічної політики неможлива без належної фінансової підтримки, а тому 

аналіз фінансового забезпечення і стану фінансової безпеки сьогодні набуває особливої 

актуальності. 

В економічній літературі фінансова безпека розглядається як комплексне явище, що 

знаходиться під впливом дії таких чинників, як: грошово-кредитна політика, політика 

запозичень, валютне регулювання, фіскальна сфера і податкова політика, інфляційні процеси 

та антиінфляційна політика, державне регулювання цін, динаміка платіжного балансу, 

внутрішній і зовнішній державний борг. Вона є ключовою складовою не лише економічної, а 

й національної безпеки країни. 

http://www.russianlaw.net/law/doc/a143.html
http://www.yandex.ua/click/jsredir
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Державний борг — це сума заборгованості держави за випущеними і непогашеними 

внутрішніми державними запозиченнями, а також сума фінансових зобов'язань до іноземних 

кредиторів на певну дату, включаючи видані гарантії за кредитами, що надають місцевим 

органам влади, державним підприємствам, іноземним постачальникам тощо. 

Головними причинами виникнення і зростання боргу держави є: хронічний дефіцит 

державного бюджету України, перевищення темпів зростання державних видатків над 

темпами зростання державних доходів, фіскальна політика, спрямована на зменшення 

податкового навантаження без відповідного скорочення державних витрат, розширення 

економічної функції держави, дія автоматичних стабілізаторів (циклічне зменшення 

податкових надходжень та збільшення соціальних трансфертів під час економічної кризи).   

Для більш поглибленого розкриття причин виникнення державного боргу доцільно 

визначити фактори впливу на його формування. Так можна поділити фактори впливу на 

виникнення та зростання державного боргу на групи, такі як: фундаментальні – 

систематичний вплив на всю сукупність фінансових потоків державного бюджету чи значну 

їх частину (стійкий бюджетний дисбаланс, зміни політичної ситуації в державі, динаміка 

ключових макроекономічних індикаторів), локальні – систематичний вплив на невелику 

групу фінансових потоків державного бюджету, як правило, взаємозалежних (динаміка цін 

на ключові експортовані товари, зміни податкових ставок, курсова політика держави тощо), 

випадкові – характер впливу яких на фінансові потоки державного бюджету нестійкий і 

найчастіше непередбачений, а також явища, вплив яких на державний бюджет носить 

нерегулярний характер. Ефективність функціонування системи управління державним 

боргом також залежить від низки факторів, які впливають на поточні і стратегічні її завдання 

та дають можливість здійснювати вчасні й ефективні заходи.  

Надзвичайно важливим та цікавим фактором, що визначає стан фінансової безпеки, є 

зовнішній борг держави. Саме він найбільше загрожує суверенності та економічній 

незалежності держави-боржника. Неможливість держави розрахуватися за своїми 

зобов’язаннями ставить її на межу дефолту. Прикладом таких ситуацій є зовнішні борги 

деяких країн Єврозони. У випадку дефолту країна буде змушена поступитися частиною 

власної незалежності у здійсненні державної фінансової політики, що негативно 

відзначиться на її економічному становищі і не буде сприяти забезпеченні слідування 

фінансовій стратегії розвитку, не відображатиме реальних потреб соціально-економічного 

життя країни. 

Обсяг державного боргу України є одним з найважливіших факторів, що визначають 

рівень фінансової безпеки України та безпосередньо загрожують її суверенності як у 

фінансово-економічному, так і політичному планах. 

Проблема фінансової безпеки країни набула особливої гостроти. Вирішення цієї 

проблеми повинно базуватися на надійній та ефективній системі захисту національних 

інтересів держави. Під фінансової безпекою слід розуміти захист національних інтересів 

фінансово-кредитної сфери від впливу внутрішніх і зовнішніх загроз. При цьому важливого 

значення набуває проблема виявлення реальних загроз. Фінансова безпека є основним 

системо-утворюючим чинником національної безпеки держави. 

Стабільність фінансової системи визначається багатьма факторами, основними з яких 

є рівень інфляції, обсяги внутрішніх і зовнішніх боргів держави, стан виконання Державного 

бюджету, рівень монетизації економіки, вартість банківських кредитів, достатня наявність 

міжнародних резервів Національного банку України (НБУ). 

Результатом забезпечення фінансової безпеки є стабільний розвиток фінансово-

кредитної сфери, і, як наслідок, економіки в цілому. 
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Основними загрозами економічній безпеці України у фінансовій сфері були: 

скорочення золотовалютних резервів; погіршення ліквідності у банківській системі; 

недостатність внутрішніх джерел капіталізації; гальмування розвитку вітчизняного 

фондового ринку; знецінення національної валюти, погіршення суверенного рейтингу 

України та вітчизняних банків. У фінансовій сфері спостерігалось подорожчання 

банківських кредитів; зниження рентабельності власного капіталу банківської системи 

внаслідок зростання збитків банків і проблемної заборгованості. 

Стратегія фінансової безпеки має бути орієнтована на розробку і послідовне 

здійснення заходів щодо закріплення і розвитку позитивних процесів і подолання 

негативних тенденцій у сфері фінансових відносин. При цьому мають бути визначені 

найближчі цілі цієї стратегії та механізми їх реалізації. Державна стратегія фінансової 

безпеки і комплексна державна фінансова політика перебувають у тісному взаємозв’язку і 

взаємодії. 

Висновки. Узагальнюючи представлені вище дані, хочу сказати, що фінансова безпека 

України безпосередньо залежить від державної політики у сферах боргової, бюджетної, 

валютно-цінової, зовнішньо-економічної, фінансово-кредитної та податкової політик. 

Рішення у кожному з напрямків цих політик має значний вплив на загальний стан 

економічної безпеки держави, збалансованість державних фінансів, спроможність 

контролювати та скеровувати основні тенденції, що виникають у сфері державних фінансів.  

Фінансова безпека є однією з головних складових економічної безпеки держави і 

передбачає захищеність її інтересів держави у фінансовій сфері або такий стан бюджетної, 

податкової та грошово-кредитної систем, що гарантує спроможність держави ефективно 

формувати, зберігати від надмірного знецінення та раціонально використовувати фінансові 

ресурси України для забезпечення її ефективного соціально-економічного розвитку та 

оптимального обслуговування фінансових зобов'язань.  
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Економічна безпека – найважливіша якісна характеристика економічної системи, яка 

визначає її здатність підтримувати нормальні умови функціонування, стійке забезпечення 

ресурсами та розвиток, а також послідовну реалізацію економічних інтересів [1]. 

Швидкі процеси розвитку конкурентного середовища, агресивність дії загроз 

зовнішнього середовища та непередбачуваність стану факторів внутрішнього середовища 

створюють необхідність розробки комплексу ефективних інструментів управління 

фінансово-економічною безпекою, як окремих машинобудівних підприємств, так і усієї 

галузі у цілому. Для ефективного управління фінансово-економічною безпекою підприємств 

необхідна чітка постановка і формалізація завдань та функцій управління різного характеру. 

Важливою умовою забезпечення достатнього рівня фінансово-економічної безпеки 

підприємств машинобудування є безперервна діагностика можливих загроз, а також 

реалізація відповідних, адекватних ситуації стратегій розвитку. 

В зв’язку з цим, виникає необхідність створювання умов для запобігання кризового 

стану та розробки системи, яка спроможна протистояти негативним впливам різних факторів 

на підприємствах та визначати поточний і прогнозувати майбутній стан фінансово-

економічної безпеки підприємств машинобудування, а також вирішувати завдання 

підтримки прийняття ефективних управлінських рішень [2]. 

Вибір стратегії управління фінансово-економічною безпекою тісно пов’язаний зі 

здатністю приймати раціональні рішення, для отримання яких доцільно: 

– визначити мету та зміст загрози чи проблеми; 

– встановити фактори, залежності та обмеження; 

– зібрати дані у рамках накладених обмежень та провести їх аналіз; 

– виявити найбільш сприятливі рішення та обрати серед них оптимальне. 

Формування стратегії має бути комплексним, всебічним процесом, який буде 

враховувати сукупність факторів та чинників, що формують і визначають подальший 

напрямок її впровадження. Розробка та реалізація стратегії фінансово-економічної безпеки 

підприємства – процес доволі складний і потребує різноманітних витрат. У процесі розробки 

стратегії необхідно приділяти увагу наступним факторам (але не тільки ним): 

– конкурентоспроможність продукції або послуг; 

– мінімізація собівартості продукції або послуг; 

– мобілізація внутрішніх ресурсів; 

– ефективність використання капіталу; 

– формування та розподіл прибутку. 

Формування стратегії розвитку фінансово-економічної безпеки не має завершитися 

яким-небудь кінцевим показником або дією. На її підставі формується загальна фінансова 

політика. Вона визначає пріоритети фінансової діяльності, вибір максимально ефективних 

способів їх досягнення, загальні напрямки та принципи, керуючись якими підприємство 
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матиме змогу максимізувати власний прибуток та досягти встановлених цілей загальною 

стратегією розвитку. Зрозуміло, що при формуванні стратегії розвитку відсутня можливість 

визначити та передбачити всі можливості та ризики у майбутньому, тому керівництву до-

водиться використовувати не повну інформацію та деякі не точні дані. Відтак поява 

оновленої, релевантної інформації може піддати сумніву коректність та обґрунтованість 

первісних напрямків стратегічного розвитку [1]. 

Виходячи з цих міркувань, зазначимо, що у кожному конкретному випадку необхідно 

обирати певну стратегію, яка підходить в даній проблемній ситуації найбільше. 

Узагальнюючи наукові дослідження, методичний підхід до вибору та впровадження 

стратегії управління фінансово-економічною безпекою підприємств машинобудування, 

враховуємо послідовну реалізацію відповідних засобів, формування необхідної інформації 

та розробки варіантів стратегії на основі використання матричного позиціонування. 

Так, у якості засобів реалізації стратегії управління фінансово-економічною безпекою 

виступають: по-перше, характеристика фінансово-економічної безпеки, а, по-друге, 

обґрунтування та вибір загроз внутрішнього та зовнішнього середовища, що впливають на 

неї. 

На етапі формування вихідної інформації досліджується динаміка розвитку 

фінансово-економічної безпеки підприємств за наступними складовими: – фактичний та 

прогнозний рівень розвитку фінансово-економічної безпеки підприємств машинобудування; 

– фактичний та прогнозний рівень розвитку загроз зовнішнього та внутрішнього середовища 

фінансово-економічної безпеки підприємств машинобудування [2]. 

Висновки. Проведений аналіз діяльності підприємств машинобудування дозволив 

визначити види стратегій управління фінансово-економічною безпекою по кожному з них з 

урахуванням впливу різних зовнішніх та внутрішніх загроз на локальні складові фінансово-

економічної безпеки. В залежності від зміни умов господарювання, законодавчої бази 

країни, а також удосконалення методів і підходів до управління даний перелік може 

розширюватися й оновлюватися. 

Відповідно до принципів комплексності й альтернативності дій прийнятих 

управлінських рішень система розроблювальних і реалізованих рішень повинна носити 

комплексний характер, де кожне з таких рішень повинно базуватися на розгляді 

максимально можливого числа їхніх альтернативних проектів. У зв’язку з цим, доцільно для 

кожного варіанту стратегії застосовувати не тільки заходи, що чітко відповідають йому, але 

також й ті, які застосовуються для попередніх стратегій. Управлінські рішення носять 

накопичувальний характер і чим сильніше криза, тим більша кількість альтернатив існує для 

виходу з неї. 

Перспективним напрямом дослідження є моделювання ефективних управлінських 

рішень з урахуванням сформованої стратегії управління фінансово-економічною безпекою 

підприємств машинобудування, що додасть можливість саморозвитку, необхідну гнучкість 

та створення умов ефективної реалізації стратегії управління для кожної з локальних 

складових фінансової безпеки, які функціонують для досягнення спільних цілей розвитку 

підприємств, що створить підґрунтя для подальших наукових досліджень, які можуть 

розвиватись за багатьма напрямами, оскільки матимуть вагоме наукове значення. 
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 В сучасних умовах господарювання складаються нові відносини між державою, 

підприємством і працівником з приводу оплати його праці. Державою визначаються тільки 

розміри мінімальної заробітної плати. Форми, системи й розміри оплати праці, а також 

інші види доходів працівників встановлюються підприємством самостійно. 

При цьому на першому етапі вдосконалення організації заробітної плати 

підприємства можуть бути використані співвідношення, закладені в раніше діючих 

тарифних ставках і окладах, як орієнтири для диференціації оплати праці залежно від 

професії, кваліфікації працівників, складності й умов оплати виконуваних ними робіт. 

Відставання темпів зростання заробітної плати від темпів зростання цін 

призводить, насамперед, до звуження споживчого попиту й подальшого зниження обсягів 

виробництва з прагненням компенсувати його новим зростанням цін. Індексація заробітної 

плати максимально можливою мірою компенсує зростання цін, дає змогу зберегти 

стимулюючу функцію заробітної плати. 

В умовах адміністративно-командної моделі економіки заробітна плата надходила 

головним чином із централізованих регульованих фондів оплати праці (фонду заробітної 

плати й фонду матеріального заохочення) [1]. Неефективність механізму оплати праці, 

властива цій моделі, виявляється, зокрема, у тому, що збільшення того чи іншого фонду 

оплати праці ставало самоціллю, а оплата працівника відповідно до його трудового 

внеску – залежною від одержаного фонду. Це знижувало значущість індивідуального 

підходу до оцінювання праці кожного працівника, породжувало різні форми 

колективного егоїзму, безвідповідальності й суб’єктивізму. 

У ринковій моделі, що реалізовується, фонд оплати праці складається з 

індивідуальних заробітних плат і визначається формами та системами оплати, а також 

сукупністю результатів праці кожного працівника. Фонд оплати праці виражає сумарні 

витрати підприємства на оплату праці працівників. 

Керівництво підприємства саме має право вирішувати, який фонд оплати праці воно 

може допустити, зважаючи на кон’юнктуру ринку, ситуацію з вартістю робочої сили на 

ринку праці, необхідність забезпечення конкурентоспроможності продукції на ринку 

товарів, рівень інфляції й багато інших чинників. 

Критерій економічної ефективності організації заробітної плати – випереджальне 

зростання госпрозрахункового доходу над фондом оплати праці. У тих випадках, коли 

таке випередження не забезпечується, необхідні ретельний аналіз причин і розробка 

додаткових заходів, спрямованих або на збільшення прибутку, або на зниження витрат на 

оплату праці [2]. 
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Розвиток ринкових відносин повинен супроводжуватися посиленням соціальної 

захищеності працівників. Стосовно заробітної плати це виражається, перш за все, у тому, 

що рівень оплати має забезпечувати відтворення працездатності працівника, а зростання 

прибутку здійснюватися не за рахунок надмірної інтенсивності праці працівника, а за 

рахунок раціональної організації виробничого процесу й підвищення технічного рівня 

виробництва, полегшення процесів праці. Соціальна захищеність трудящого в умовах 

ринкової економіки полягає також і в тому, щоб йому були надані всі можливості для 

зростання індивідуальної заробітної плати за рахунок підвищення особистих результатів 

праці з урахуванням державних гарантій мінімальної оплати праці і угод профспілкових 

організацій з адміністрацією [3]. 

Правильно організувати в сучасних умовах заробітну плату на підприємстві 

неможливо без її основоположного елементу – нормування праці, що дає змогу встановити 

відповідність між обсягом витрат праці й розміром його оплати в конкретних 

організаційно-технічних умовах. 

У ході економічної реформи, коли відбувається докорінна зміна організації оплати 

праці, проблемі вдосконалення нормування стали приділяти значно менше уваги як 

економічні органи, так і практичні працівники. Вельми поширена думка, що в умовах 

переходу до ринкових відносин норми втрачають своє значення, оскільки вони виконують 

головним чином функцію регулювання заробітної плати. 

Ринок праці, що формується, самостійність підприємств в питаннях нормування та 

визначення розмірів тарифних ставок і окладів створюють реальні передумови для 

усунення негативної практики використання норм праці для регулювання розміру оплати 

праці окремим працівникам і колективам, що склались. У зв’язку із цим виникає 

об’єктивна потреба в удосконаленні нормування праці, у регулярному проведенні 

всебічного аналізу його рівня й усуненні тих помилок, які були допущені в умовах 

централізовано встановлюваних тарифів, що призвело до деформації норм часу, тобто їх 

завищення. 

Робота з удосконалення нормування праці в нових умовах повинна бути 

максимально спрямована на підвищення якості норм, перш за все, на забезпечення рівної 

напруженості норм для всіх видів праці (ручної, механізованої тощо) і для всіх груп 

працівників (робочих, фахівців, керівників). Рівної напруженості норм на різних 

виробничих ділянках досягають або за рахунок встановлення рівних чи близьких за 

чисельним значенням коефіцієнтів напруженості на окремі елементи трудового процесу 

(прийом, операція тощо) чи види робіт, або шляхом урахування в нормах певного рівня 

інтенсивності праці [5]. 

Оскільки головним резервом зростання ефективності праці є підвищення 

ефективності використання робочого часу, то ми вважаємо, що для вдосконалення системи 

оплати праці та підвищення її ефективності необхідно вживати таких заходів: 

– оновляти систему оплати праці підприємства шляхом введення ефективної 

системи преміювання працівників за високі результати роботи на підприємстві; 

– розробляти ефективний компенсаційний пакет для персоналу підприємства; 

– знижувати доплати працівникам за виправлення браку.  

Розробка шляхів збільшення заробітної плати на засадах реалізації мотиваційних та 

стимулюючих механізмів формування й розподілення ФОП повинно ґрунтуватися на: 

– максимальному залученні до підвищення ефективності виробництва наявних 

людських ресурсів підприємства, що дасть змогу заощадити фінансові ресурси, які 

використовуються для сплати стороннім підприємствам (організаціям, установам); 

– застосуванні більш гнучких форм оплати праці, які об’єктивно відбивають 
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витрачені зусилля працівника; 

– встановленні найбільш доцільної системи оплати праці для кожної категорії 

промислово-виробничого персоналу; 

– виборі ефективних форм матеріального стимулювання працівників як за 

критеріями, так і за досягнення ними відповідних показників фінансовогосподарської 

діяльності; 

– обґрунтуванні формування та розподілення компенсаційної частки фонду 

оплати праці (ФОП) на засадах підвищення стимулюючого значення основної заробітної 

плати; 

– максимальному наближенні розміру заробітної плати до якості продукції, що 

виробляється, на всіх етапах процесу виробництва (зокрема, працівників служб відділу 

технічного контролю підприємства); 

– підвищенні ступеня забезпечення «прозорості» процесу заохочення працівників 

за економію наявних ресурсів підприємства на засадах удосконалення колективно-

договірного регулювання; 

– стимулюванні до підвищення рівня кваліфікації працівниками з метою 

комплектації підприємства високоякісним кадровим потенціалом. 

Висновок. Таким чином, зростання реальної заробітної плати в сучасних умовах економічної 

трансформації вимагає комплексного системного підходу до вирішення цього складного 

завдання – синхронного реформування форм та систем оплати праці, інвестиційно-

інноваційної, податкової, грошово-кредитної систем, ціноутворення, політики доходів і 

зайнятості населення. 
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На початку ХХІ століття міжнародний ринок послуг послуг є одним із найбільш 

динамічно зростаючих секторів світового ринку та невід'ємною частиною міжнародних 

економічних відносин. Послуги охоплюють приблизно 2/3 економічної діяльності в 

світовому господарстві. Більше половини робочої сили світу зайнято в компаніях, що 

надають послуги. Внесок сектора послуг у ВВП становить у багатьох країнах від 50% до 

70%. Тому актуальним є вивчення основних проблем щодо сутності та особливостей послуг 

у сучасному світовому господарстві та перспективи подальшого розвитку ринку послуг. 

Вагомий внесок у дослідження тенденцій світового ринку послуг внесли такі 

зарубіжні та вітчизняні дослідники: Агафонова Л.Г., Багієв Г.Л, Гаврилюк, Котлер Ф., Козак 

Ю.Г. та ін. Аналіз опублікованих праць свідчить про те, що в основному досліджуються 

галузеві тенденції,а міжнародному ринку послуг як єдиному цілому приділяють недостатню 

увагу. Актуальність даної теми поглиблюється й у зв’язку з високим динамізмом розвитку 

міжнародного ринку послуг,що зумовлює потребу у переоцінці виявлених раніше тенденцій.  

Міжнародний ринок послуг – диверсифікована система спеціалізованих ринків 

послуг, участь у функціонуванні якої у той або інший спосіб беруть усі країни. 

В умовах трансформації світового господарства кінця ХХ і початку ХХІ ст. 

формування глобального інформаційного ринку та переходу розвинених країн до 

постіндустріальної моделі розвитку міжнародний ринок послуг виступає каталізатором 

стрімкого піднесення світової економіки. Торгівля послугами є складовою частиною і 

рушійною силою розвитку інших галузей господарства та одним з вирішальних чинників 

зростання країн, що розвиваються, країн з перехідною економікою і найменш розвинених 

країн.  

До основних особливостей світового ринку послуг слід віднести наступні: 

 системність розвитку, яка означає, що ринок послуг розглядається як цілісна 

система з багатьма складовими, пов'язаними між собою; 

 чутливість до ринкових змін, причиною якої є постійні 

коливання в попиті та пропозиції послуг на ринку; 

 висока швидкість обороту капіталу, пов'язана з коротшим виробничим циклом в 

сфері послуг; 

 постійне зростання асортименту послуг. 

На сучасний розвиток світового ринку послуг суттєво впливають такі фактори, як: 

- НТП та пов’язані з ним структурні зміни у міжнародному поділі праці;  

- зміна структури споживання, яка викликана ростом добробуту, переорієнтацією 

його переваг на інші цінності, в тому числі на використання послуг; 

 - посилення ролі ТНК у світовій економіці, перетворення послуг у складовий елемент 

їх виробничої діяльності;  

- постіндустріалізація розвинених країн і трансформація їхніх національних 

господарств у так звані «економіки послуг». 

На сучасному етапі на світовому ринку послуг домінують вісім країн: США, 

Великобританія, Франція, Німеччина, Японія, Бельгія, Нідерланди, Італія, на які припадає 

2/3 світового експорту послуг і більше 50% імпорту. Частка першої п'ятірки складає 

відповідно більше 50% експорту, при набагато нижчій частці імпорту. При цьому на чотири 

країни (США, Великобританію, Німеччину, Францію) припадає 44% усього світового 

експорту послуг. Експортна квота США і Великобританії на світовому ринку дорівнює 30%, 

імпортна — значно нижча. Частку експорту послуг за географічними регіонами та 

категоріями послуг  зображено на рис..1,2.  
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Рис.1.Експорт послуг за регіонами в 2017 р.,% [2] 

Найбільш динамічно розвивається міжнародна торгівля комерційними послугами, до 

яких входять комунікаційні, страхові, фінансові, культурні та рекреаційні послуги. Останнім 

часом разом з традиційними великого значення набувають спеціалізовані послуги, такі як 

проектно-конструкторські, будівничо-монтажні, підготовка програмного забезпечення і 

технічне обслуговування обчислюваної техніки, патенти, ліцензії, ноу-хау, інжиніринг, 

лізингові послуги. 

 

 
Рис.2. Експорт послуг в 2017 р. за географічними регіонами та категоріями послуг,млрд. 

дол.[2] 

Висновок. Таким чином, розвиток світового ринку послуг відбувається значними 

темпами. Ринок послуг динамічніший за ринок товарів. Він розглядається як цілісна система 

з багатьма складовими, пов'язаними між собою. Швидко зростає асортимент послуг. 

Міжнародна торгівля послугами набуває все більшого значення і стає предметом уваги з 

боку провідних спеціалістів світу. 
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В умовах глобалізації світового економічного простору важливого значення 

набувають аспекти формування міжнародного ринку праці. Розмежовуючи працю людей 

відповідно до потреб суспільства, даний ринок охоплює усі галузі економіки, види 

діяльності, форми власності, а співвідношення між попитом та пропозицією на ньому 

визначає стабільність економічного розвитку. Тому за сучасних умов господарювання 

надзвичайно актуальними постають питання всебічного дослідження та моніторингу 

процесів, що відбуваються на ринку праці. 

Вагомий внесок у дослідження сутності і визначення особливостей ринку праці 

внесли такі автори, як: Л.О. Аза, В.С. Васильченко, М.Л. Головко, О.Д. Гудзинський, І.Ф. 

Гнибіденко, А.Г. Горілий, А.М. Колот, Ю.М. Краснов, Е.М. Лібанова, Ю.М.Маршавін, Г.І. 

Мімандусова, А.А. Нікіфорова, В.П. Пастухов, М.М. Руженський, М.І. Синюченко, М.В. 

Шаленко та іншими. 

Міжнародний, або світовий, ринок праці — це система відносин, що виникають з 

приводу узгодження попиту та пропозиції світових трудових ресурсів, умов формування 

робочої сили, оплати праці та соціального захисту, які склалися через нерівномірність 

кількісного та якісного розміщення робочої сили по країнах світу та розбіжності в 

національних підходах до її відтворення. 

Робоча сила виступає основним товаром на ринку праці і є невід’ємною від 

працівника, адже представлена фізичними та духовними здібностями, які  людина 

використовує в процесі виробничої діяльності.  

Структурними елементами ринку праці виступають попит на робочу силу, 

пропозиція, вартість та ціна робочої сили. Попит створюють роботодавці, які наймають 

робочу силу; він віддзеркалює загальну структуру потреб країни з боку підприємств, 

установ, організацій. Пропозиція на ринку праці залежить від суспільної та демографічної 

ситуації в країні, віку, статі, освіти, кваліфікації працівника. Як і будь-який товар, робоча 

сила має свою вартість і ціну. Заробітна плата найманого працівника і є тією ціною, за якою 

він продає свою робочу силу. Працівник визначає заробітну плату як трудовий дохід, 

необхідний для створення умов відтворення робочої сили; підприємство розглядає заробітну 

плату як структурний елемент витрат на виробництво та визначальний фактор матеріальної 

зацікавленості в отриманні ефекту від діяльності. 

Формування міжнародного ринку праці відбувається двома шляхами: по-перше, через 

міграцію трудових ресурсів і капіталу; по-друге, шляхом поступового злиття національних 

ринків праці, внаслідок чого усуваються юридичні, національно-етнічні, культурні та інші 

перегородки між ними. Це приводить до утворення так званого «спільного ринку праці».  

Важливою характеристикою міжнародного ринку праці є ступінь мобільності робочої 

сили. Рух трудових ресурсів набирає різних форм: природний, територіальний, галузевий, 

професійний, кваліфікаційний та соціальний. Найбільшу вагу має територіальний рух 

робочої сили. 
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Основними тенденціями розвитку міжнародного ринку праці є його глобалізація, 

посилення міграційних процесів, розширення використання міжнародних трудових норм 

тощо. Глобалізація ринку праці, яка являє собою формування єдиного механізму узгодження 

попиту та пропозиції робочої сили незалежно від країни проживання тієї чи іншої людини, 

розвивається на фоні глобалізації економіки. Причини пожвавлення цього процесу такі:  

 формування системи міжнародного поділу праці, розвиток світової інфраструктури 

та світової валютної системи;  

 міжнародна міграція населення;  

 стрімке зростання світової торгівлі та потоків іноземних інвестицій;  

 швидкі технологічні зміни. 

Глобалізація економіки, яка супроводжується створенням транснаціональних 

компаній (ТНК), сприяє тому, що робочі місця експортуються з промислово розвинених 

країн, унаслідок чого в цих країнах виникає проблема безробіття. Змінюється також 

структура робочої сили в бік збільшення частки службовців щодо частки робітників. Річ у 

тім, що ТНК нерідко прагнуть створювати виробництва в країнах з дешевою робочою силою 

і високим рівнем безробіття, водночас концентруючи в промислово розвинених країнах такі 

функції, як маркетинг, планування, бухгалтерський облік, наукові та дослідно-

конструкторські розробки тощо.  

Під впливом інформаційної революції у світовому господарстві по суті формується 

нове середовище. Змінюється звичний характер конкурентної боротьби. Поряд із 

традиційним пошуком ринків збуту тепер іде напружений пошук цінних видів ресурсів, 

серед яких перше місце належить інформаційним ресурсам та їхнім носіям — людям. 

Компанії, що діють у високотехнологічних галузях, посилено полюють за інтелектуальними 

ресурсами. Без них тепер не можна вижити в конкурентній боротьбі. Виникає, таким чином, 

попит на добре підготовлених спеціалістів, котрі можуть засвоювати великі обсяги 

інформації, володіють технікою її обробки. Одночасно зростає попит на інші категорії 

працівників (фахівців у галузі комунікацій, фінансів, освіти, науки і т. д.). 

В різних країнах світу сформувалися нині великі групи найманої робочої сили, котрі 

визначаються як «транснаціональна робоча сила». Цим професійним кадрам притаманна 

висока міжнародна мобільність: вони готові в будь-який момент задовольнити попит на 

робочу силу з боку підприємств, розташованих у різних районах світу. Такі групи робочої 

сили утворилися, наприклад, у країнах Азії, Західної Європи, Африки, в районі 

мексикансько-американського кордону. Умови їхнього наймання, як правило, досить вигідні 

підприємцям. 

Висновок. Отже, на сучасному етапі світовий ринок праці трансформується у 

глобальний формат свого розвитку, характерними ознаками якого стають структурна, 

географічна і професійно-кваліфікаційна диверсифікація ринку праці; зростання відкритості 

національних ринків праці; зростаюча мобільність людського ресурсу у всепланетарному 

масштабі; демократизація трудових відносин між роботодавцями і транснаціональною 

найманою робочою силою; координація, узгодження та зближення соціальних політик 

держав світу. Щоб реалізувати в умовах глобалізації економіки нагромаджений нею 

потенціал заради досягнення високого зростання виробництва й зайнятості в усьому світі, 

необхідні такі дії на міжнародному рівні, які б сприяли стабільним відкритим економічним 

взаємовідносинам між державами. 
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Глобалізація як процес, який з ходом часу та розвитком суспільства у кожній з сфер 

його життя стає неминучим та своєчасним, народжується не з пустого місця та має свої 

передумови. Людство пройшло довгий шлях від розкиданих по світу малих поселень та 

племен до величезних держав та міждержавних об’єднань з широкою національною 

різноманітністю і особливою системою зв’язків, цілей, кооперацій. Навіть непомітні явища 

роблять величезний внесок у активізацію глобалізації. На даний момент світ стоїть на порозі 

великих змін, оскільки транспортна система та сфера комунікації, які мають вагомий вплив 

на процеси інтеграції та об’єднання, досягли небаченого рівня розвитку та дуже міцно 

стоять в повсякденному житті світового фінансового, політичного та соціально життя. 

Нинi глобальна конкуренцiя розвивається пiд впливом таких основних тенденцiй: 

зменшення вiдмiнностей мiж країнами, виникнення нових широкомасштабних ринкiв, вiльне 

перемiщення технологiй, агресивнiша конкуренцiя компанiй країн що розвиваються тощо. 

Перешкодами на шляху розвитку глобальної конкуренцiї є: витрати на перевезення i 

складування, рiзнi потреби в товарi в рiзних країнах, недостатнiй попит на свiтовому ринку, 

чутливiсть до часових затримок, рiзнi завдання в сферi маркетингу, швидкi змiни в 

технологiї, перешкоди, створюванi урядом тощо. 

Глобальна конкуренцiя розвивається перш за все в глобальних галузях. Глобальна 

галузь – це галузь, в якiй конкурентна позицiя фiрми в однiй країнi в значнiй мiрi впливає на 

її конкурентну позицiю в iнших країнах. В умовах багатонацiональної конкуренцiї фiрми 

борються за лiдерство на нацiональному ринку, у глобальних галузях фiрми борються за 

свiтове панування. Глобальна конкуренцiя iснує нинi в таких галузях: випуск цивiльних 

лiтакiв, комерцiйнi авiацiйнi перевезення, побутова електронiка, випуск автомобiлiв, 

годинникiв, копiювальних апаратiв, телекомунiкацiйного устаткування, шин, фармацевтика, 

галузь швидкого приготування їжi тощо. 

В міру розвитку глобальної конкуренції має розвиватися внутрішньо-корпоративна і 

внутрішньо-фірмова конкуренція. У зв'язку з цим "слід ураховувати принцип двох 

конкуренцій", який полягає в тому, що: 

- посилення глобальної конкуренції має супроводжуватися збільшенням 

внутрішньофірмової і внутрішньокорпоративної конкуренції всередині суб'єктів 

господарювання, котрі конкурують на глобальних ринках; 

- чим вищим є ступінь глобальної конкуренції, тим вищим має бути ступінь 

внутрішньокорпоративної і внутрішньофірмової конкуренції. 
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Глобальна конкуренція спонукає компанію до розширення масштабів її діяльності 

темпами, що відповідають або випереджують темпи зростання ринку, інакше вона 

втрачатиме свою частку та програє конкурентну боротьбу. За умов жорсткої конкуренції 

норма прибутку поступово знижується. Значні інвестиції можуть здійснювати тільки 

найбільші ТНК, котрі отримують достатні для цього прибутки за рахунок масштабів бізнесу. 

Отже, ми можемо стверджувати, що глобальну конкуренцію можна визначити як 

відкриту складну систему одночасного сукупного впливу на ринкові суб'єкти раніше 

відокремлених чинників, гнучка адаптація до яких потребує адекватних механізмів, 

спрямованих на універсалізацію самої системи з урахуванням динамізму й суперечностей 

розвитку макроінтегрованого простору. На сучасному етапі розвитку світової економіки 

однією із провідних тенденцій є формування гіперконкуренції, за якої швидкість змін у 

правилах гри є настільки високою, що встояти в конкурентній боротьбі, а тим більше 

очолити її, зможуть тільки найбільш адаптовані до таких змін суб'єкти. Фундаментальні 

якісні й кількісні зміни в умовах глобальної конкуренції потребують безпрецедентних 

організаційних і структурних перетворень, якісного та своєчасного аналізу передумов та 

тенденцій задля відповідної своєчасної підготовки, швидкої адаптаційної спроможності, 

формування чіткої системи дій, стратегії, та можливість їх інтенсивного впровадження. 
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роботодавцями.      

У сучасних умовах заклади вищої освіти (ЗВО) повинні забезпечити свою 

конкурентоспроможність одночасно на двох ринкових площадках. 

1.Ринок споживачів освітніх послуг, де ЗВО різних форм власності відповідно ЗУ 

«Про вищу освіту» пропонують та реалізують підготовку фахівців рівнів молодшого 

бакалавра, бакалавра та магістра. Активно такі послуги пропонують також заклади освіти 

країн близького та далекого зарубіжжя. 

2.Ринок праці, де необхідно забезпечити затребуваність випускників ЗВО з боку 

роботодавців. Ринок праці можна представити з трьох елементів: 

 регіональний рівень; 

 національний рівень; 

 міжнародний рівень. 
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Необхідно сформувати модель затребуваного випускника, яка повинна бути 

узгоджена і зрозуміла для всіх учасників навчального процесу: студентів, викладачів, 

керівництва ЗВО всіх ланок. 

З огляду на вищевказане, виникає навчальна потреба створення в структурі ЗВО 

підрозділу, що виконує функції дослідження ринку освітніх послуг і ринку праці та активно 

сприяє працевлаштуванню випускників шляхом налагодження зав’язків з роботодавцями. 

Таким підрозділом може бути студентське кадрове агентство (СКА) або Центри зав’язків 

з роботодавцями (ЦЗР). До першочергових задач такого підрозділу слід віднести: 

1.Аналіз та прогнозування молодіжного ринку праці всіх рівнів, визначення 

потенційних споживачів освітніх послуг. 

2.Налагодження сталих зав’язків з підприємствами, організаціями, установами, 

комерційними структурами різних типів, громадськістю та засобами масової інформації. 

3.Проведення навчання, організаційної та консультативної роботи зі студентами по 

сутності міжнародної та національної правової бази на ринках праці. 

4.Здійснення інформаційно-рекламної роботи. 

5.Надання студентам послуг із працевлаштування. 

Сьогодні навчальні заклади орієнтуються насамперед на підготовку кадрів відповідно 

до попиту населення та іноземних громадян на освітні послуги. В умовах зростання 

конкуренції на ринках праці є необхідним розробка механізмів оцінювання, вибору та 

оптимізації стратегії розвитку освітніх та наукових послуг. Треба мати об’єктивну 

характеристику та оцінку вимог окремих сегментів ринку праці до фахівців, ураховувати ці 

вимоги в процесі формування навчальних програм, планування навчального процесу. Таким 

чином, кадрове агентство повинно бути аналітичним центром навчального закладу, 

джерелом інформації для формування навчальної, науково-технічної та фінансової політики. 

Задачі сприяння працевлаштування випускників доцільно поєднувати з 

консультативною та профорієнтаційною діяльністю. Сприяння зайнятості — це 

багатоаспектна діяльність, спрямована на підвищення компетентності випускників шляхом 

формування у них не лише фахових, а й кар’єрних компетенцій. Під кар’єрною 

компетенцією розуміється спроможність та готовність випускника до ефективної взаємодії з 

учасниками ринку праці, цілеспрямованої соціально-економічної поведінки, розвитку та 

реалізації власного кар’єрного потенціалу. 

Важливим напрямом розвитку системи сприяння працевлаштуванню випускників 

ЗВО є використання різних форм співпраці з потенційними роботодавцями, а саме: 

 укладання договорів з підприємствами, компаніями, установами на підготовку та 

працевлаштування потрібних їм працівників, що дає змогу заздалегідь зорієнтувати 

випускників на майбутню роботу; 

 укладання контрактів на забезпечення ЗВО новітнім устаткуванням, що дає змогу 

підняти на вищий щабель якість підготовки випускників; 

 підготовка та реалізація сумісних науково-технічних досліджень та розробок з 

залученням студентів. 

Висновки. Відкрита та прозора система працевлаштування випускників дасть 

можливість об’єктивно інформувати споживачів освітніх послуг, роботодавців та інших 

соціальних партнерів про реальні досягнення ЗВО і таким чином забезпечити його 

конкурентоспроможність в цілому. 
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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, 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ao_2016_1_12
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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. 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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Анотація: Рівень безробіття є одним із найважливіших показників використання 

людських ресурсів у виробничому процесі. Характерною проблемою сучасного соціально-

економічного стану як Миколаївської області, так і всієї  країни є безробіття. Головними 

причинами досить високого рівня безробіття можна назвати спад економіки та відповідне 
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скорочення сукупного попиту на робочу силу, структурні зрушення, рух робочої сили, а 

також неефективна система організації суспільного виробництва, зокрема управління 

персоналом. 

За останні 4 роки рівень безробіття в Україні знизився на 0,3%. Такі дані в жовтні 

2017 року оприлюднила Державна служба статистики. В Миколаївській області існує 

тенденція росту рівня безробіття. На кінець минулого року 56,3 тис. осіб офіційно не мала 

роботи, що становить 10,3%. Актуальність даної теми спричинена високим рівнем 

безробіття в Миколаївській області, що є загрозою розвитку регіону. 

Інновації в управлінні персоналом розуміють як впровадження змін до процесу 

трудової діяльності персоналу, клімату міжособистісних відносин, систему розподілу 

праці, та мотиваційні чинники роботи в організації. Їх впровадження передбачає 

економічний та соціальний ефект через підвищення матеріального та морального 

добробуту кадрів. 

 Ключові слова: безробіття, людські ресурси, економічна проблема розвитку регіону, 

інновація, система управління персоналом. 

Рівень безробіття є одним із найважливіших показників використання людських 

ресурсів у виробничому процесі. Характерною проблемою сучасного соціально-

економічного стану як Миколаївської області, так і всієї  країни є безробіття. Під поняттям 

«безробіття»  розуміють таке соціально-економічне явище, при якому частина економічно 

активного населення не має роботи й заробітку. З одного боку, безробіття вважають 

важливим стимулятором активності працюючого населення, а з іншого –  великим 

суспільним лихом. Актуальність даної теми спричинена високим рівнем безробіття в 

Миколаївській області, що є загрозою розвитку регіону. 

Дослідження безробіття розпочалося ще такими класиками політекономії як А.Сміт, 

Д.Рікардо, К.Маркс. В економічній літературі знаходять своє відображення проблеми 

регулювання ринку праці в роботах Д. Гелбрейта, Р. Еренбурга, Д. Кейнса, К. Макконнелла, 

А. Оукена, П. Самуельсона, а також українських вчених зі світовим ім'ям: І. Вернадського, 

С. Подолинського. Значний доробок у розробку теоретичних основ регулювання зайнятості 

внесли такі відомі вітчизняні вчені, як А. Базилюк, С. Бандур, В. Геєць, О. Грішнова, Г. 

Старостенко, Д. Дмитренко, Т. Заяць, А. Колот та ін. 

За останні 4 роки рівень безробіття в Україні знизився на 0,3%. Такі дані в жовтні 

2017 року оприлюднила Державна служба статистики [1]. Якщо у вересні 2013 року в 

Україні безробітні становили 1,5% від загальної кількості працездатного населення, то нині 

вони складають 1,2%. Найвищим же рівень безробіття за останні 4 роки був у 2014-му: тоді 

без роботи офіційно залишалися 1,6% громадян України працездатного віку. Починаючи з 

2015-го відсоток непрацевлаштованих по Україні почав демонструвати динаміку до 

зниження [1]. 

Проте в Миколаївській області існує тенденція росту рівня безробіття. Так, у 2013 

році 7,4% економічно активного населення були безробітними. Наступного року цей 

показний зріс на 1,7%, а в 2016 році все становив 9,7% економічно активного населення. На 

кінець минулого року 56,3 тис. осіб офіційно не мала роботи, що становить 10,3% (табл. 1) 

[2]. 

Головними причинами досить високого рівня безробіття можна назвати спад 

економіки та відповідне скорочення сукупного попиту на робочу силу, структурні зрушення, 

рух робочої сили, а також неефективна система організації суспільного виробництва, 

зокрема управління персоналом [3,6]. 

 



 

«УКРАЇНА – МОРСЬКА ДЕРЖАВА:  

СТРАТЕГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ» 

Всеукраїнські економічні читання з міжнародною участю 

 

_______________________________________________________________________________________ 280 

Таблиця 1  

Рівень зайнятості та безробіття у Миколаївській області в 2013-1017 рр. [2] 

 

Рік 

Економічно активне 

населення 

У тому числі 

в серед-

ньому, 

тис. осіб 

у % до 

економічно 

активного 

населення  

Зайняте населення 
Безробітне населення 

(за методологією МОП) 

в серед-

ньому, 

тис. осіб 

у % до 

економічно 

активного 

населення  

в серед-

ньому, тис. 

осіб 

у % до 

економічно 

активного 

населення  

2013 577,1 65,4 534,5 60,6 42,6 7,4 

2014 551,6 63,0 501,5 57,3 50,1 9,1 

2015 558,2 64,0 508,7 58,4 49,5 8,9 

2016 551,4 63,6 498,1 57,5 53,3 9,7 

2017 546,0 63,3 489,7 56,8 56,3 10,3 

Досвід роботи закордонних корпорацій підтверджує, що впровадження у практику 

новітніх технологій в управлінні персоналом збільшує результативність роботи персоналу, 

покращує показники роботи в команді, зменшує плинність кадрів та збільшує активність 

підприємств на різних рівнях господарювання. Безпосередньо позитивні результати в роботі 

вітчизняних підприємств будуть приваблювати і закордонний капітал у науково-технічну та 

інноваційну сфери господарювання регіону, що призведе до зниження рівня безробіття. 

Що стосується інновацій в управлінні персоналом, то ми їх розуміємо як 

впровадження змін до процесу трудової діяльності персоналу, клімату міжособистісних 

відносин, систему розподілу праці, та мотиваційні чинники роботи в організації. Їх 

впровадження передбачає економічний та соціальний ефект через підвищення матеріального 

та морального добробуту кадрів [4]. 

Інновації в системі управління персоналом вимагають від організації змін у різних 

аспектах: у навчанні та підготовці; у системі найму; у технологіях матеріального та 

технічного забезпечення; у соціальній підтримці. Одними із таких інновацій є: 

1.Аутстафінг – це виконання роботи всередині компанії за допомогою залучення 

стороннього персоналу [3]. 

2.Менторство – це процес взаємодії досвідченого наставника та менш досвідченого 

початківця з метою передачі знань, навичок, умінь та досвіду у певній сфері діяльності, а 

також встановлення необхідних зв’язків [3]. 

3.Віртуальний офіс – це система електронного документообігу для віддалених 

користувачів, який має відтворювати загальну структуру організації та забезпечувати доступ 

до загальних баз в сферах складського обліку, бухгалтерії тощо [4]. 

4.Мотивація, створення комфортних умов праці для персоналу. 

Інноваційні підходи до управління зменшують витрати підприємця, збільшують 

продуктивність праці, створюють мобільні та компактні умови праці. 

Висновки. Зараз в Україні стан безробіття не просто залишається невтішним, але й 

має тенденцію до підвищення. Збільшується число безробітних і водночас зменшується 

попит на робочу силу, що призведе до подальшого збільшення цього показника. Проблема 

безробіття – це проблема, яка потребує негайного вирішення і глибокого наукового аналізу 

та вироблення на цій основі практичних рекомендацій. Одним із можливих варіантів 

вирішення даної проблеми є введення інновацій у сферу управління персоналом.  

Все це стосується і такої важливої галузі економіки України як суднобудування. На 

жаль, зараз можна говорити про практично повне зруйнування цієї галузі. І заяви окремих 
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політиків перед виборами про відродження галузі суднобудування свідчать про нерозуміння 

ситуації в цій галузі або про наявний популізм. Процес підготовки кадрів для галузі займає 

не менше п'яти років, але необхідна виробнича база, яка зараз, на жаль зруйнована, кадрів на 

виробництві також немає, які могли б передати свій досвід новому поколінню виробників. 

Для підготовки спеціаліста на підприємстві необхідно 5-7 років повноцінної праці 

підприємства (галузі) що зараз є практично неможливим, оскільки немає замовлень, а 

значить немає і роботи. Більше того, люди (фахівці) не можуть просто сидіти і чекати 

невідомо чого, і шукають кращої долі, в тому числі і на чужині. Із осередків суднобудування 

в Україні залишились Миколаїв, Херсон та Київ, оскільки Керч та Севастополь виключені з 

цього процесу. І це не просто песимістичний погляд на проблему суднобудування, оскільки з 

кожним роком ця проблема тільки загострюється. 

НУК імені адмірала Макарова готує фахівців для галузі суднобудування, але якщо не 

буде цієї галузі, то чи потрібні будуть такі фахівці? І чи не буде так, що НУК імені адмірала 

Макарова буде готувати будь-яких фахівців, але тільки не для галузі суднобудування. Тоді 

чи буде відповідати назва університету своєму змісту? Ми думаємо, що над цим питанням 

необхідно замислитись вже зараз.  
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В даний час проблема забезпечення кадрової безпеки підприємства є досить 

актуальною, що пояснюється нестабільністю національної та регіональної економіки, 

появою недобросовісних форм конкурентної боротьби, падінням етичних норм 

взаємовідносин учасників соціально-трудових відносин, зростанням кількості кадрових і 

соціальних загроз. Головною метою управління соціально-трудовою безпекою на 
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підприємстві є створення безпечних умов для розвитку трудового та інтелектуального 

потенціалу працівників та зменшення їх можливого свідомого чи несвідомого негативного 

впливу на діяльність суб’єкта господарювання через формування та реалізацію спеціальних 

механізмів. Необхідною умовою ефективного управління кадровою безпекою є перехід від 

фрагментарної, епізодичної та обмеженої моделі управління до інтегрованої, безперервної та 

розширеної. Ці та інші обставини обумовлюють необхідність розробки теоретичних і 

методичних підходів до створення системи забезпечення кадрової безпеки підприємства, 

ключовим елементом якої є розробка її комплексної стратегії. 

Під стратегією забезпечення кадрової безпеки підприємства розуміється генеральний 

напрямок діяльності організації, спрямований на гарантування захищеності підприємства та 

його працівників від негативних впливів зовнішніх та внутрішніх загроз, дестабілізуючих 

факторів в процесі реалізації основних виробничих та комерційних цілей. 

Для ефективного вирішення проблеми забезпечення кадрової безпеки підприємства 

необхідно, перш за все, володіти інформацією щодо сукупності чинників, які безпосередньо 

впливають на її рівень. Наявність даної інформації дозволяє приймати своєчасні та 

ефективні управлінські рішення, спрямовані на значне зниження рівня загроз, що виникають 

у взаємозв’язку працівники - трудова діяльність. Тому, важливим етапом розробки стратегії 

кадрової безпеки підприємства є виявлення та дослідження факторів, що впливають на її 

поточний рівень, зокрема: 

- визначення чинників впливу зовнішнього та внутрішнього середовища діяльності 

підприємства; 

- аналіз фінансово-економічного стану підприємства, його матеріально-технічного, 

ресурсного та трудового потенціалу, ступеня захищеності об'єктів безпеки, надійності 

кадрового потенціалу; 

- визначення необхідного рівня кадрової безпеки підприємства для забезпечення 

високої ефективності виробничо-господарських процесів підприємства; 

- виявлення потенційних і реальних кадрових загроз, їх ранжування за ступенем 

значущості для бізнесу, або за величиною збитків для підприємства у разі їх настання; 

- визначення причин і факторів появи соціально-трудових загроз; 

- прогнозування можливих негативних наслідків соціально-трудових загроз та 

розрахунок імовірного збитку у разі їх настання; 

- формулювання проблемної ситуації, яка властива конкретному підприємству. 

При реалізації стратегії кадрової безпеки підприємства важливим є дотримання 

принципів превентивності, що полягає у розробці попереджувальних та профілактичних 

заходів для недопущення виникнення деструктивного впливу на діяльність підприємства і 

його працівників, а також економічної доцільності, при якому витрати на нейтралізацію 

певної загрози не повинні перевищувати витрати, які виникнуть при її настанні. 

При розробці стратегії управління кадровою безпекою визначається стратегічне 

бачення рівня кадрової безпеки підприємства, зокрема: 

- формулювання кадрової політики у сфері забезпечення кадрової безпеки 

підприємства; 

- визначення стратегічних та оперативних цілей кадрової безпеки на підприємстві; 

- постановка завдань, що сприяють досягненню мети та реалізації сформованої 

політики і обраного типу стратегії. 

В основі досягнення високого рівня кадрової безпеки підприємства знаходиться 

забезпечення стабільності його функціонування та формування перспективних напрямків 

розвитку для реалізації стратегічних цілей при максимальному нівелюванні факторів 

кадрових загроз. Забезпечення кадрової безпеки на підприємстві реалізується через 
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дотримання та виконання наступних вимог: забезпечення відповідних умов безпечної праці 

та юридичного захисту працівників, створення необхідних умов безпечної компетентної, 

соціально-захищеної професійної діяльності, формування ефективної системи найму, 

мотивації праці та контролю за діяльністю працівників.  

Висновок. У сучасних бізнес-умовах, що характеризуються безперервними змінами та 

збільшенням кількості факторів ризику, для ведення успішної діяльності організаціям 

необхідно приділяти підвищену увагу питанням забезпечення кадрової безпеки. Для цього 

підприємствам потрібно мати виважену стратегію забезпечення кадрової безпеки, яка б 

охоплювала всі ключові питання управління персоналом в контексті усунення загроз та 

зменшення ризиків діяльності підприємства. 
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БЕНЧМАРКІНГ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Автор: Макаренко А.Р. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Останнім часом у філософії менеджменту відбувається активний перерозподіл уваги 

у напрямку конкуренції. У 50-х роках, коли попит був вищим за пропозицію, у задачі 

менеджменту входило лише встановлення кінцевих критеріїв і відстеження процесу їх 

досягнення. Однак уже в дев’яностих роках пропозиція значно перевищила попит і 

менеджери почали задумуватись над тим, як перевершити показники конкурента у 

виробничих і маркетингових процесах. Саме у цей час набуває значного розвитку і 

поширення віднайдена ще на початку 70-х років минулого століття управлінська концепція, 

яка отримала назву бенчмаркінг (від англ. benchmark – точка відліку, яка використовується 

при проведенні будь-яких вимірювань).  

Більшість авторів згідні із думкою, що “бенчмаркінг – це процес визначення, 

осмислення та адаптації найкращих практик подібних організацій або серед інших видів 

діяльності з метою удосконалення власного бізнесу” [1, с. 24]. Таким чином, незважаючи на 

велику кількість визначень бенчмаркінгу, по суті він є процесом, що включає вивчення 

інформації, запозичення досвіду і адаптацію найкращої практики для удосконалення власної 

діяльності. 

Як одна з найважливіших функцій маркетингової діяльності, бенчмаркінг включає: 

по-перше, безперервний процес дослідження технологій, технологічних процесів, методів 

організації виробництва і збуту продукції, менеджменту в найкращих компаніях партнерів і 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D0%B5%D1%94%D1%86%D1%8C,%20%D0%92.%20$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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конкурентів з метою підвищення ефективності діяльності власної фірми; по-друге, науковий 

метод аналізу і оцінки конкурентних переваг партнерів і конкурентів однотипної чи 

суміжної галузі з метою вивчення і використання кращого досвіду у власній фірмі; по-третє, 

мистецтво виявляти і реалізовувати у своєму бізнесі те, що інші роблять краще. 

З середини 80-х років XX століття питаннями використання бенчмаркінгу активно 

зацікавились теоретики, але лише після 1989 року на проведеному “PIMS” симпозіумі була 

колегіально розроблена методологія і основи його використання [3, с.77]. У цьому ж році 

вийшла з друку перша книга з бенчмаркінгу, написана одним із керівників компанії 

“Ксерокс” Робертом Кемпом.  

Бенчмаркінг як вид дослідницької діяльності отримує широке визнання серед 

науковців і практиків – менеджерів та маркетологів. Спеціалісти починають писати про типи 

бенчмаркінгу, розробляються різні його моделі. Більшість компаній, які раніше займались 

аналізом конкурентоспроможності, досить безболісно переходять на дослідження за 

допомогою бенчмаркінгу. У подальшому бенчмаркінг починає активно застосовуватись у 

логістиці, маркетингу, управлінні персоналом, фінансовому менеджменті.  

Згідно із щорічним опитуванням директорів компаній США щодо найбільш 

уживаних інструментів і технік, яке проводиться “Bain & Company” починаючи з 1993 року, 

бенчмаркінг є третім у списку серед найбільш популярних і ефективних інструментів [2]. На 

даний час програми бенчмаркінгу широко застосовуються у США та Японії, де вони носять 

відкритий характер і розвиваються за широкої державної підтримки. Вважається, що саме 

завдяки подібному обміну виграє економіка країни в цілому. У Західній Європі популярність 

бенчмаркінгу дещо нижча, проте і там існує ціла мережа організацій, які проводять 

спеціальні дослідження, відслідковують та колекціонують “найкращі практики”, існують 

“клуби” для пошуку партнерів з бенчмаркінгу, державні програми розвитку бенчмаркінгу, 

Інтернет-портали, за допомогою яких можна порівнювати себе з іншими компаніями, тощо. 

Що стосується України, то для неї бенчмаркінг є новим напрямком теоретичних і 

практичних досліджень. Перші згадки про бенчмаркінг в українській літературі почали 

з’являтись лише на початку XXI століття. Але, незважаючи на всі труднощі, які виникають 

на шляху впровадження бенчмаркінгу в Україні, його вже почали успішно застосовувати 

такі відомі підприємства як ПрАТ “Оболонь”, ПАТ “Фармак”, компанії “Сандора”, “САН 

Інтербрю Україна” та ін. [5, с. 927].  

Висновки. Як свідчить теоретичний та практичний досвід, бенчмаркінг, за умов 

дотримання вимог систематичності і відповідності чіткому плану, наявності міцної 

теоретичної бази, а також всебічної підтримки з боку підприємств і держави, спроможний 

стати одним із найефективніших інструментів позитивних організаційних змін. 
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Науковий керівник: к.е.н., доцент Волосюк М. В. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

В економічній літературі достатньо уваги приділяється тим чи іншим аспектам 

проблеми економічної безпеки підприємства, а саме: аналітичному огляду негативів, що 

відбиваються на економічній безпеці; зміні внутрішнього та зовнішнього середовища; 

визначенню складових економічної безпеки та класифікації загроз; формуванню механізмів 

забезпечення економічної безпеки та оцінці її стану тощо.[1] Однак, дискусійними 

залишаються питання щодо факторів економічної безпеки підприємства в системі 

корпоративного управління.  

Ряд керівників вважають, що розкриття інформації про діяльність підприємства 

створює загрозу з боку конкурентів та контролюючих органів. Тому, на нашу думку, тут 

необхідно говорити про збалансованість інформаційної прозорості та економічної безпеки 

підприємства. 

Управлінська складова економічної безпеки в системі корпоративного управління 

передбачає оцінку роботи органів управління акціонерним товариства, їх склад та 

компетентність. Насамперед мова йде про наглядову раду, яка є невід’ємною ланкою між 

акціонерами та менеджментом й гарантом забезпечення балансу інтересів основних 

учасників корпоративного управління. Це орган, що здійснює захист прав акціонерів 

товариства, і в рамках компетенції, визначеної статутом й Законом, контролює й регулює 

діяльність виконавчого органа. Цей орган від імені акціонерів здійснює загальне керівництво 

діяльністю товариства, займається контролем, мотивацією та оцінкою діяльності 

менеджменту. ЇЇ значення, як основного механізму корпоративного управління, в умовах 

слаборозвинених, неефективних зовнішніх механізмів (фінансових ринків, інституту 

банкрутств тощо) особливо велике. 

Процес корпоративного управління й прийняття управлінських рішень припускає 

розуміння того факту, що у всіх суб'єктів корпоративного управління є «різноспрямовані 

цілі й інтереси, які базуються на різних очікуваннях від результатів діяльності корпорацій». 

Тому корпоративне управління повинне забезпечувати узгодження, координацію й 

вирішення конфліктів інтересів.  

Усвідомлюючи вузькі місця в корпоративнім управління, можна спробувати знизити 

ймовірність виникнення конфліктів, а також передбачити ефективні механізми їх вирішення.  

Таким чином до локальних актів, на шляху запобігання й вирішенню корпоративних 

конфліктів можуть зіграти важливу роль акціонерні угоди.  

У більшості акціонерних угод є розділ, присвячений запобіганню й вирішенню 

конфліктних ситуацій. Зокрема, може бути встановлений режим максимальної відкритості у 

взаєминах між партнерами. В угоді може бути передбачений особливий порядок розв'язання 

конфліктів. 

Висновки. Таким чином, в результаті проведеного дослідження визначено основні 

чинники, що впливають на економічну безпеку акціонерних товариств, запропоновані 

практичні рекомендації щодо усунення цих чинників які можуть бути використані 

акціонерними товариствами в своїй практичній діяльності. 
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Анотація: Розглянуто поняття інвестиційного клімату та його стан в Україні на 

сьогодні. Визначено фактори впливу на формування інвестиційного клімату. 

Систематизовано позитивні та негативні умови та фактори внутрішнього середовища, 

що впливають на інвестиційний клімат та запропоновано заходи для його поліпшення. 
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політика держави, перспективи покращення інвестиційного клімату. 

Інвестиційна діяльність відіграє важливу роль в економічних процесах країни. 

Інвестиції у багатьох випадках є основою для розвитку підприємств, окремих галузей і 

економіки в цілому. Саме тому,  створення сприятливого клімату для здійснення 

інвестиційної діяльності є стратегічним завданням держави. Позитивний інвестиційний 

клімат сприяє вирішенню соціальних проблем, забезпечує високий рівень зайнятості 

населення, дозволяє оновлювати виробництво, проводити модернізацію й нарощування 

основних фондів підприємств, впроваджувати новітні технології тощо. 

Вагомий внесок у дослідження проблем економічної безпеки підприємств зробили 

В.С. Марцин, О.В. Прокопенко, Л.І. Гладка, О.А. Харун, П.І. Зачепило, І.М. Крупка та інші. 

Інвестиційний клімат держави — це сукупність політичних, правових, економічних 

факторів, які забезпечують інвестиційну діяльність вітчизняних та іноземних інвесторів. На 

інвестиційний клімат держави чинять вплив багато факторів, а саме : 

 політична стабільність 

 ступінь втручання уряду в економіку 

 відношення до вітчизняних та іноземних інвестицій (політико-економічні фактори) 

 наявність чи відсутність природних ресурсів 

 демографічна ситуація 

 географічне положення (ресурсо-економічні фактори) 

 рівень та динаміка ключових макроекономічних показників (загальноекономічні 

фактори). 

Сьогодні в Україні створене правове поле для здійснення інвестиційної діяльності. 

Зокрема, суб’єктам інвестиційної діяльності гарантується рівний захист прав, інтересів та 

майна; надається державна підтримка в розробленні та реалізації інвестиційних проектів; 

забезпечується стабільність здійснення інвестиційної діяльності та захист інвестицій. 

Іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації. У разі припинення 

інвестиційної діяльності іноземному інвестору гарантується повернення його інвестиції в 

натуральній формі або у валюті інвестування без сплати мита, а також доходів від інвестицій 

у грошовій або товарній формі. Держава також гарантує безперешкодний і негайний переказ 

за кордон прибутків і інших коштів в іноземній валюті, одержаних на законних підставах 

унаслідок здійснення іноземних інвестицій. 

http://shag.com.ua/ministerstvo-osviti-i-nauki-molodi-ta-sportu-ukrayini-harkivse.html
https://posibnyky.vntu.edu.ua/ekon_bezp_Nebava/index.html
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Також Верховною Радою України підписано та ратифіковано міжурядові угоди про 

сприяння та взаємний захист інвестицій з більше ніж 70 країнами світу. Зокрема, варто 

відзначити ратифікацію Вашингтонської Конвенції 1965 року про порядок вирішення 

інвестиційних спорів між державами та іноземними особами. 

Проте законодавчої бази для покращення інвестиційного клімату недостатньо, 

необхідно забезпечити ефективну реалізацію на практиці, та збільшити обсяги залучення 

іноземних інвестицій в економіку. Значно впливає на інвестиційний імідж держави 

політична ситуація. Загострення військового протистояння на сході України, анексія 

Автономної Республіки Крим зумовило негативну динаміку розвитку економіки України. 

Саме тому політичним силам українського парламенту варто об’єднатися й створити умови 

для залучення іноземних інвестицій без перешкод. Ці інвестиції необхідні  також для 

відновлення інфраструктури окупованих територій та держави загалом. 

Щоб збільшити їх надходження в Україну уряд повинен і надалі демонструвати 

надійність, послідовність дій, юридичну відкритість, зменшення тиску адміністративного 

регулювання. 

Стабільний валютний курс є запорукою стабільності цін для підприємств, які 

займаються експортно-імпортними операціями. 

Податкова політика держави також вважається одним із вагомих напрямків 

регулювання інвестиційної діяльності. 

Податкова політика держави має сприяти покращенню інвестиційного клімату в 

Україні через: 

– розширення бази оподаткування шляхом скасування пільг, які безпосередньо не 

пов'язані з інноваційною та інвестиційною діяльністю; 

– запровадження механізму декларування податкових пільг 

– суб'єктами - платниками податків; 

– запровадження оподаткування нерухомості; 

– підвищення рівня сплати податків і зборів (обов'язкових платежів); 

– недопущення подвійного оподаткування нерезидентів. 

   Значний вплив на рівень інвестиційної активності має грошово-кредитна політика 

держави, яка проводиться Національним банком України, і в рамках якої можуть 

застосовуватися інструменти прямого державного регулювання. У даному, випадку об'єктом 

регулювання виступає грошова маса, яка у відповідних співвідношеннях з основними 

макроекономічними показниками позитивно або негативно впливає на економічне зростання 

в країні та на рівень інвестиційної активності. 

Таким чином, проаналізувавши інвестиційний клімат в Україні, дослідивши 

позитивні та негативні умови, що впливають на нього, було запропоновано провести такі 

заходи для поліпшення інвестиційного клімату з метою залучення іноземних інвестицій: 

 Забезпечити політичну стабільність; 

 В подальшому реформувати податкову систему для зменшення податкового 

навантаження; зміцнити банківську систему; 

 Проводити інформування інвесторів про наявність вигідних для них 

проектів(інформаційне забезпечення) 

 Запровадити податкові та митні пільги, дотації, субсидії, субвенції і бюджетні 

позики на розвиток пріоритетних сфер галузей економіки 

 Приймати заходи для подолання бюрократичних бар’єрів, корупції 

 Забезпечити більший правовий захист інвестицій 

Висновок. Отже, реалізація зваженого механізму формування сприятливого 

інвестиційного клімату дозволить підвищити інвестиційний імідж держави, усунути основні 
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причини стримування притоку  інвестиційного капіталу в економіку України, покращити її 

загальне становище і зайняти гідне місце розвиненої європейської держави поряд з 

провідними країнами світу. 
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контейнерів. 

Україна – морська держава, протяжність її морських кордонів складає 1355 км (по 

Чорному морю - 1056,5 км; по Азовсьому морю - 249,5 км; по Керченської протоці — 49 км). 

На її  території  розташовані  і функціонують тринадцять морських портів в містах: Ізмаїл, 

Усть-Дунайськ, Білгород-Дністровськ,  Чорноморськ,  Одеса, Південний, Миколаїв, Херсон, 

Скадовськ, Бердянськ, Маріуполь. Сукупна потужність вантажопереробки в них становить 

240 млн. т. на рік.  Вони відіграють ключову роль у розвитку української економіки і 

забезпечують до 45% експортно-імпортних операцій зовнішньої торгівлі України. Загальний 

дохід, сформований ринком послуг у морських портах у 2016 р. склав 1,7 млрд. доларів, що 

дорівнює 2% ВВП країни [1]. 

Проте, за оцінками  Світового економічного форуму щодо якості портової 

інфраструктури, Україна у 2016 р. набрала лише 3,2 бали з 7 можливих, що в порівнянні з 

нашими конкурентами в Чорноморсько-Азовському басейні (Росія, Молдова, Румунія, 

Грузія) є посередньою оцінкою. Причиною такого становища є те, що наявна потужність 

морських портів в повній мірі не забезпечена відповідною пропускною спроможністю 

наземної інфраструктури, в першу чергу, недостатнім розвитком під’їздних шляхів до 

морських портів.  

Альтернативі пошуку коштів для інвестування в розвиток інфраструктури морських 

портів не має, тому що в Чорноморському регіоні успішно функціонують морські порти 

Росії, Грузії. Лідерами Чорноморського басейну по тоннажу, як і десять років тому, є Росія і 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ape_2015_3_13.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ape_2015_3_13.pdf
http://www.me.gov.ua/
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Туреччина. Флот під прапором Молдови вийшов за обсягами дедвейту на третє місце серед 

чорноморських країн.  

Частки чорноморських країн в загальній переробці навантажених контейнерів 

змінилися незначно. За підсумками першого півріччя 2018 р виросли частки України - до 

29,7%, Грузії - до 11,4% [1, с.51]. Такі показники не повинні нас розслабляти, тому що 

ситуація через кілька років може змінитися з кількох причин:  

  – будівництво глибоководного порту Анаклія може скласти серйозну конкуренцію 

українським портам, перша черга проекту повинна бути завершена до кінця 2020 р., коли 

очікується прийом першого судна. 

  – за прогнозами аналітиків, до 2021 р. очікується зростання попиту і розвиток 

терміналів по обробці контейнерів, перевалка в Азово-Чорноморському басейні буде 

складати більше 1 млн. TEU. 

Динаміка зростання об’ємів переробці контейнерів в грузинських портах (їх сукупний 

контейнерообіг в 2017 р. склав 394,7 тис. TEU (Поті – 318,7 тис. TEU, це на 16,5% більше, 

ніж у 2016 р.; в Батумі – 76 тис. TEU, що на 36,4% більше ніж в 2016 р.)) наводить на 

невеселі роздуми про діяльність вітчизняних портів (в Україні - 13 портів, в Грузії – 4) [1, 

с.46]. 

Уряд спільно з адміністрацією морських портів Україні робить кроки по підвищенню 

конкурентоспроможності портів. Розроблені стратегічні напрямки  модернізації портової та 

припортової інфраструктури. Про це свідчить «Стратегія розвитку  морських портів України 

на період до 2038 р.».  До 2030 р. Україна  планує реалізувати 46 проектів з модернізації 

морських портів на загальну суму 44 млрд. грн. В 2018 р. адміністрація морських портів 

України вклала в капітальні  інвестиції більше ніж 2 млрд, грн., також заплановано в цьому 

році  провести ремонт і реконструкцію 104 об'єктів в різних портах.[1, с.13]. 

Державним підприємством «Адміністрація морських портів Україні» за підтримки 

уряду та галузевих профільних організацій було виділено ряд перспективних 

інфраструктурних інвестиційних проектів, у яких передбачається реконструкція і 

будівництво нових перевантажувальних потужностей (у портах Південний, Маріуполь, Рені, 

Ольвія, Чорноморськ, Одеса, Херсон) [2, с.255]. Важливим кроком буде реалізація в 

Миколаївському порту інвестиційного проекту «Улаштування накопичувальної стоянки під 

великовантажний автотранспорт» вартістю 160 млн. грн. за рахунок капітальних інвестицій 

ДП «Адміністрація морських портів Україні», що дозволить зменшити транспортні затори на 

вулицях міста. 

Приклад  порту Південний по вкладанню інвестицій в створення поглиблення, довів 

правильність обраної стратегії розвитку. Уже зараз, незважаючи на війну, порт відвідують 

гігантські постнапамакси і хендісайзи. Політика «північного сусіда», що орієнтується все 

більше на свої порти, продовження будівництво порту Тамань, розвиток порту Кавказ, міст 

через Керченську протоку – створила проблеми у азовських українських портів. Все це є 

переконливими аргументами на користь розвитку власних глибоководних портів.  

На нашу думку, проект проведення днопоглиблювальних робіт в Бузько-

Дніпровському лиманському каналі (БДЛК), дасть можливість здійснювати по каналу 

проводку суден типа «Panamax» (контейнеровоз, довжина 294 м, ширина 32,3 м) в режимі 

цілодобового двостороннього руху [2]. 

Згідно прогнозам фахівців морської галузі вантажні перевезення будуть поступово 

збільшуватися, що напряму корелюється з необхідністю впровадження модернізації об’єктів 

морської інфраструктури, основними елементами якої є: причальна інфраструктура та 

наземна інфраструктура, це, в свою чергу, дасть можливість збільшити вантажопотоки та 

розширити спектр послуг стивідорними компаніями для міжнародних клієнтів. 
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При реалізації програми  модернізації портів  необхідно врахувати кілька моментів: 

по перше, Україна практично залишилася без наукової бази стратегічного 

прогнозування діяльності зовнішньої морської торгівлі. Сьогодні об'єктивно не оцінюється 

перспектива вантажопотоків; 

по-друге, нерівномірний розподіл обсягів вантажопереробки між портами призводить 

до необхідності субсидування регіональних портів; 

по-третє, відсутність підтримки місцевих органів влади у питаннях розвитку 

морегосподарського комплексу; 

по-четверте, модернізацію портів необхідно розвивати паралельно з розвитком 

наземної портової та припортової інфраструктури. За оцінками експертів, нашій державі 

вистачає потужностей портових терміналів, але є проблема в їх ефективності. 

по-п’яте, розбалансованість законодавчо визначених повноважень у питаннях 

розпорядження майном та земельних відносин, їх складність та бюрократизованість разом з 

відсутністю чітких програм дій Уряду стримують розвиток портів та припортових територій 

з боку приватних компаній  із залученням іноземних інвестицій. 
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СЕКЦІЯ №8 

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ОБЛІКУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

УДК 657 

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В 

ПРОЦЕСІ ЇЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВІДПОВІДНО  

ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ 

Автори: Грищенко О.В., Фантаз О.В. 

Первомайська філія НУК імені адмірала Макарова  

Ефективне функціонування підприємства в умовах ринкової економіки в значній мірі 

залежить від обґрунтованості і якості прийнятих управлінських рішень, яке  базується на 

даних ретроспективного і перспективного економічного аналізу. Аналіз фінансового стану 

підприємства є науковою базою прийняття управлінських рішень, та забезпечує: вивчення 

тенденцій розвитку підприємств; ґрунтовного та системного дослідження факторів зміни 

результатів діяльності; обґрунтування бізнес-планів; своєчасне виявлення і ліквідація 

недоліків фінансової діяльності, резервів підвищення ефективності виробництва;  оцінка 

результатів діяльності підприємства; розробка економічної стратегії  його розвитку. 

Трансформаційні процеси, що відбуваються в державі зачепили і економічний аналіз 

та його складову - фінансовий аналіз, що вивчає процеси формування, використання та 

питання ефективності управління фінансовими ресурсами як на макро-, так і на мікрорівні. 

Проблеми вдосконалення методології фінансового аналізу набувають особливої 

актуальності в поточному році в умовах переходу до міжнародних принципів і стандартів 

складання фінансової звітності.  

В залежності від характеру об’єкта дослідження, складності його структури, рівня 

абстракції пізнавальних процедур та способів їх реалізації, аналіз як загальнонауковий метод 

пізнання виступає в різних формах, часто будучи синонімом процесу дослідження як в 

природничих, так і в суспільних науках. Економічний аналіз являє собою систему 

спеціальних знань, пов’язаних з дослідженням економічних процесів, що складаються під 

впливом об’єктивних економічних законів та суб’єктивних чинників і знаходять 

відображення через систему обліково-аналітичного забезпечення підприємств. В теорії 

існують різні підходи до структуризації даної науки. Це обумовлено як нечіткістю 

термінології, що іманентно притаманна суспільним наукам, так і неможливістю повної 

формалізації та однозначного трактування економічних категорій, методів і прийомів. 

Водночас існують і суттєві відмінності у поглядах вітчизняних та іноземних науковців на 

місце аналізу в системі економічних наук. В західній теорії та практиці аналіз ґрунтується на 

галузевому принципі і розглядається як складова інших наук, зокрема, менеджменту. В 

період планової економіки економічний аналіз сформувався як самостійна галузь наукових 

знань. Поступово планове ведення господарства обумовило здійснення аналітичних 

досліджень за схемою «план - факт» і порівняно швидко економічний аналіз фактично 

трансформувався в аналіз господарської діяльності, в той час як фінансовий аналіз майже не 

розвивався. З переходом до ринкових відносин назріла потреба у формуванні цілісної 

системи теоретико-пізнавальних категорій, наукового інструментарію та регулятивних 

принципів фінансового аналізу, що спирається на методологічні основи економічного 

аналізу, виходить із характеристики сутності ринкових засад господарювання, враховує 

національні особливості економіки та використовує позитивний іноземний досвід у цій 

сфері.  
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В найзагальнішому вигляді сутність нової концепції фінансового аналізу полягає в 

переході від аналізу показників прибутковості як традиційного критерію оцінки діяльності 

суб’єктів господарювання до визначення ефективності управління з позиції аналізу 

співвідношення «прибуток - ризик». При цьому, методологічні основи управління 

економічними ризиками у вітчизняній науці лише починають формуватися, а методика 

оцінки та мінімізації фінансових ризиків хоча й вважається важливим розділом аналізу, на 

думку відомих науковців, залишається найменш дослідженим[1, с. 331].  

Дослідження цієї складної проблеми здебільшого присвячені виявленню джерел 

ризику, а в практичній діяльності прийнято більше довіряти інтуїції, ніж науковим методам 

прогнозування ризиків. Тому створення комплексної методики аналізу ризиків та пошук 

методів оптимізації управлінських рішень з огляду на залежність між прибутковістю та 

ризиком залишається одним з актуальних напрямів досліджень.  

Аналіз завжди вважався важливою функцією управління, тому й фінансовий аналіз як 

один із видів економічного аналізу слід розглядати в контексті управління фінансами. У 

методологічному аспекті важливим, на наш погляд науковців, є поділ фінансового аналізу на 

зовнішній (аналіз фінансової звітності) та внутрішній фінансовий аналіз, як складову 

управлінського аналізу, оскільки вони відрізняються за метою, суб’єктами аналізу, складом 

інформаційної бази, спрямованістю та інструментарієм.  

Основою інформаційної бази при проведенні зовнішнього аналізу є публічна 

фінансова звітність, тому в міжнародній практиці цю частину аналітичної роботи прийнято 

називати аналізом фінансової звітності. Слід зауважити, що призначення звітності полягає в 

максимальному узгодженні інтересів різних груп користувачів, а її пріоритетна роль як 

основного засобу комунікацій між суб’єктами економічних відносин проявляється в тому, 

що мета та вимоги, яким вона має відповідати, є основою теорії бухгалтерського обліку. 

Мета внутрішнього(управлінського) аналізу полягає в піднесенні ефективності 

управлінського процесу і суттєво залежить від цілей, яких бажає досягти менеджмент 

компанії. Пріоритетність мети по-різному пояснюється в межах досі відомих теорій 

організації бізнесу, але здебільшого максимізація ринкової вартості компанії розглядається 

як стратегічна мета, що не виключає наявності системи короткотермінових чи проміжних 

цілей, таких як: виживання в конкурентному середовищі; задовільні темпи зростання 

економічного потенціалу; задоволення потреб клієнтів; мінімізація витрат тощо. За умов 

нестабільності, які характеризують вітчизняний ринок, стратегічна мета може 

формулюватися як досягнення адекватної рівноваги в мінливому ринковому середовищі зі 

збереженням тенденцій зростання показників прибутковості.  

Обліково-аналітичне забезпечення внутрішнього аналізу значно ширше і включає 

будь-яку інформацію, що наявна у підприємства, включаючи і фінансову звітність, або 

одержана з зовнішніх джерел, яка на практиці вважається більш цінною. Основним 

критерієм відбору інформації є її релевантність чи так звана корисність для прийняття 

управлінських рішень. 

Перспективний характер управлінського аналізу, його націленість на майбутнє є 

його особливістю, на відміну від зовнішнього, який переважно є ретроспективним. На 

практиці іноді означені відмінності ігноруються, і термін «фінансовий аналіз» вживається 

як синонім зовнішнього аналізу за аналогією з бухгалтерським обліком[1,  с. 192].  

Наразі, згідно з сучасною концепцією облік поділяється на фінансовий і 

управлінський, що не дає підстав подібним чином класифікувати аналіз, оскільки 

фінансовий аналіз є важливою складовою внутрішнього аналізу, а в управлінні 

фінансовими компаніями має пріоритетне значення. Той факт, що аналіз фінансової 

звітності є важливим, але далеко не єдиним розділом фінансового аналізу, на практиці не 
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завжди чітко усвідомлюється, внаслідок чого сфера досліджень фінансового аналізу значно 

обмежується. Ототожнення фінансового аналізу з аналізом фінансової звітності приводить 

деяких науковців до принципово невірних висновків - таких, наприклад, як: «недостатня 

розвиненість фінансового ринку знижує значимість аналізу ризиків і т.п.»[3, с.53]. 

 Практика свідчить, що як у світовому масштабі, так і на ринках 

постсоціалістичних країн, економічні та політичні ризики стають дедалі суттєвішим чин -

ником, від якого значною мірою залежать результати діяльності та фінансовий стан 

суб’єктів господарювання. Слід наголосити, що саме недосконалість ринку підвищує 

ризики, а отже, потребує пошуку адекватних методів їх аналізу та мінімізації. Крім того, 

оцінка фінансового стану компанії на основі публічної звітності, як правило, не 

збігається з її ринковою вартістю, яка здійснюється на базі аналізу співвідношення 

«прибуток - ризик».  

Фінансова звітність вважається основою для побудови бухгалтерської моделі оцінки 

вартості підприємства, у відповідності до якої курс акцій визначається рівнем чистого 

прибутку, показаного в звітності, в розрахунку на одну звичайну акцію. Але бухгалтерська 

модель не дозволяє одержати реальну оцінку ринкової вартості компанії, тому що об’явлені 

в балансі доходи рідко бувають тотожні майбутнім потокам грошових коштів, які згідно з 

сучасною теорією фінансів і визначають реальну(ринкову) вартість акцій компанії.  

Економічна модель, згідно з якою ринкова вартість дорівнює поточній оцінці 

очікуваних грошових потоків, дисконтованих за відсотковою ставкою, що відображає 

прийнятну для інвесторів норму прибутку для вкладень з однаковим рівнем ризику могла б 

стати альтернативою та дозволяла б аналізувати три важливі складові фінансових відносин - 

гроші у вигляді грошових потоків, термін як техніку дисконтування і ризик. Результатами 

такого аналізу, на відміну від застосування бухгалтерської моделі, можуть стати  

достовірніші оцінки. До неї аналітики вимушені звертатися через відсутність інших джерел 

інформації, крім фінансової звітності, перевагою якої є загальна доступність[4, с. 63 - 64]. 

Впровадження загальноприйнятих принципів та міжнародних стандартів ведення 

бухгалтерського обліку і складання звітності значною мірою обумовили той факт, що 

методика аналізу фінансової звітності досить повно розроблена та викладена у науковій 

літературі[2, 3]. Але процеси трансформації української звітності відповідно до міжнародних 

стандартів, що наразі відбуваються в країні, безперечно, вимагають перегляду, імплементації 

та вдосконалення традиційної методики аналізу фінансової звітності. Одним з основних 

пріоритетів економічного аналізу є максимально повна адаптація звітності підприємств до 

міжнародних стандартів. 

Таким чином, узагальнюючи актуальні проблеми, що наразі потребують розв’язання, 

виділимо два основні напрямки вдосконалення методологічних засад фінансового аналізу: 

- розробка комплексної методики внутрішнього фінансового аналізу як складової 

системи фінансового моніторингу компанії, орієнтованої на ефективне здійснення 

управлінського процесу та аналіз діяльності з позицій співвідношення «прибуток—ризик»;  

- удосконалення методики аналізу фінансової звітності у зв’язку з реформуванням 

національної системи бухгалтерського обліку відповідно до загальноприйнятих принципів і 

міжнародних стандартів. 

Актуальним наразі  залишається питання внутрішньої структуризації фінансового 

аналізу, при якій бажано враховувати специфічні особливості та галузеву приналежність 

об’єкта аналізу, і виокремлювати об’єкти за структурою балансу, як основною звітною 

формою, що відображає майновий та фінансовий стан суб’єктів господарювання. Так, для 

молокопереробних підприємств рекомендуємо напрями внутрішнього фінансового аналізу 

групувати таким чином: аналітичне забезпечення збалансованої стратегії управління 
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активами і пасивами: ліквідність, ризики, кон’юнктура ринку; достатність капіталу та вибір 

джерел його поповнення; співвідношення вартості та строків зобов’язань; дохідність і ризик 

активних операцій; динаміка прибутковості та змін у доходах і витратах; показники, які 

характеризують виконання нормативів; ефективність управління молокопереробним 

підприємством.  
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Взаємодія підприємства з природним, соціальним та економічним середовищами є 

основою формування інституційного інтересу учасників економічних відносин та їх 

інституційного запиту, що відповідно впливає на функціонування підприємства, результати 

його діяльності. Це зумовлює необхідність адаптування системи бухгалтерського обліку, що 

створює інформаційний простір управління екологічним напрямом діяльності підприємства.  

Екологічний облік на підприємстві - це система виявлення, вимірювання, реєстрації, 

нагромадження, узагальнення, зберігання, оброблення та підготовки релевантної інформації 

про діяльність підприємства в галузі природокористування з метою передачі її внутрішнім і 

зовнішнім користувачам для прийняття оптимальних рішень [1]. 

У зарубіжних країнах набагато активніше відбуваються процеси екологізації не лише 

виробництва, але й свідомості менеджменту загалом. Суспільство високо розвинутих держав 

вже давно зрозуміло необхідність переходу до співіснування з природою в рамках концепції 

сталого розвитку [3, 4, 5]. 

На Заході досить давно сформувались наукові течії, які досліджують питання 

взаємодії підприємства з навколишнім середовищем та відображення її в обліку. Вони 

об'єднуються у науковому напрямі, який отримав назву Environmental Accounting. 

Так, у зарубіжних країнах облік екологічної діяльності на підприємстві має 

відповідати таким вимогам:  

– відображати вплив ризиків, витрат та зобов‘язань, обумовлених природоохоронною 

діяльністю на фінансовий стан господарюючого об‘єкта;  

– формувати повну та вичерпну інформацію щодо екологічних витрат та втрат;  

– давати необхідну інформацію інвесторам для прийняття необхідних рішень із 

заходів з екології. 
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В контексті обґрунтування та розробки методики ведення екологічного обліку на 

підприємствах вчені акцентують увагу на питаннях обліку й аналізу витрат, пов'язаних із 

природоохоронною діяльністю. Їх, зазвичай, називають екологічними витратами. 

Загалом комплексна екологічно-орієнтована інформаційна система підприємства 

складається з таких компонентів: фінансовий та управлінський облік, контролінг, аудит, 

аналіз, контроль. 

Пелиньо Л. називає низку перешкод впровадження екологічного обліку на 

вітчизняних підприємствах, а саме [2, с. 70]: 

- надмірна складність виділення витрат на природоохоронні заходи із загальних 

витрат; 

- відсутність конкретних рекомендацій стосовно надання інформації про 

природоохоронну діяльність та організацію екологічного обліку на підприємствах. 

- недосконала нормативно-правова база з питань обліку та звітності; 

- архаїчність та обмеженість методики традиційного (стандартизованого) обліку; 

- консерватизм менеджменту та обліково-аналітичної служби підприємства, 

відсутність у них мотивації збільшувати витрати на природоохоронні заходи та 

організовувати їх облік. 

Отже, екологічні проблеми на сьогодні є домінуючими у соціально-економічному 

житті, а їх вирішення, перш за все, потребує екологічно свідомого управління бізнес-

процесами. Облік, як основна інформаційна система підприємства, має забезпечувати 

керівництво інформацією для прийняття управлінських рішень, які б гарантували існування 

підприємства в довгостроковій перспективі, що передбачає зниження /запобігання 

екологічним ризикам.  

Тому, екологічна діяльність підприємства повинна забезпечити баланс між 

суспільними інтересами та інтересами підприємства, в результаті функціонування якого має 

бути максимально збережене природне середовище в тому стані, у якому воно перебувало 

донедавна. 
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Современное развитие экономического потенциала Украины как морской державы 

требует учета всех составляющих этого процесса и, в том числе, процессов рационального 

использования природных ресурсов. Сегодня рациональное природопользование объективно 

следует считать исходным условием начала любой хозяйственной деятельности и 

важнейшим критерием ее эффективности. 

Экологический учет выступает составной частью информационных систем 

предприятия, касающихся экологических аспектов ее деятельности в целом. Это фактически 

означает , что экологический учет включает в себя элементы оперативного, статистического 

и бухгалтерского учёта. Экологический учет может быть использован для решения 

двойственных задач.  

С одной стороны экологический учет служит важным средством планирования, 

управления и контроля за воздействием предприятий на окружающую среду, инструментом 

контроля издержек на природоохранные мероприятия и их результативности. С другой, 

экологический учет выступает составным звеном экологической информационной системы 

предприятия, обеспечивая систематизированной базой об эколого- ориентированных 

процессов, внешних экстерналий  и эффекта. 

Следует отметить, что ведущие ученые Украины в области учета, аудита и анализа 

практически не рассматривали проблему формирования экологического учета. Однако, 

необходимо принимать во внимание, что динамика и  интенсивность современной 

хозяйственной деятельности такая, что то, что раньше невозможно было представить в 

качестве объекта учета, становиться им и занимает соответствующее  место.[1,2] 

Поэтому, цель данной публикации заключается в попытке обосновать 

целесообразность выделения бухгалтерского экологического учета в отдельное научное 

направление и определить его содержательную сторону. 

Современная учетная практика ограничивается данными, которые необходимы для 

управления финансовыми аспектами деятельности предприятия, т.е. с учетом затрат и 

результатов, долговых обязательств, контроля за использованием природных ресурсов. К 

сожалению, такие вопросы, связанные с природоохранными аспектами производства, 

снабжения, сбыта экологически чистой продукции, оценкой эффективности управленческих 

решений по природоохранным инвестициям остаются вне бухгалтерского учета. 

По нашему мнению, проблему отражения процессов природопользования в учете 

целесообразно рассматривать в двух аспектах:  

1) с учетом требований традиционного бухгалтерского учета; 

2) с точки зрения собственно экологического учета.[4] 

В соответствии с этим можно выделить бухгалтерский экологический учет и 

экологический учет. 

Задачей бухгалтерского экологического учета должно стать отражение в системе 

учета экологических аспектов хозяйственной деятельности в рамках требований 

бухгалтерской и финансовой отчетности. 

С точки зрения второго подхода традиционный учет необходимо сделать дополнить 

информацией, касающиеся определения новых объектов учета и формирования других 

показателей. Учет в этом случае должен отражать как положительные, так и отрицательные 

внешние экстерналии процесса природопользования. Следует отметить, что основная 

проблема заключается в оценке и агрегировании экологических данных. 

Регулирование деятельности по охране окружающей среды, ужесточение 

природоохранных стандартов, динамики уровня налогообложения, связанных с экологией, 

объективно вызывают рост затрат, что в свою очередь оказывает влияние на финансовое 

состояние предприятий, что отражается в финансовой отчетности.[3] 
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Дальнейшее расширение бухгалтерского экологического учета, а также разработка 

его концептуальных основ требует включения в его ряды качественных характеристик, 

которые будут разрабатываться с учетом требований международных стандартов 

бухгалтерского учета, финансовой отчетности и анализа. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОГО ОБЛІКУ ЯК ЧИННИКА ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

Автор: Трум О.Ю. 

Миколаївський національний аграрний університет 

 На сучасному етапі розвитку економіки і суспільства актуальним та необхідним є 

розробка і впровадження таких методів ведення господарства, які призводили б до 

мінімальних шкідливих впливів або сприяли поліпшенню природного потенціалу. Головним 

інструментом, покликаним вирішувати дане завдання на рівні підприємства, є 

бухгалтерський екологічний облік.  

В бухгалтерському обліку фіксуються господарські операції підприємства, які 

виконуються із застосуванням природних ресурсів або призводять до екологічних наслідків. 

Зазначена в процесі обліку інформація, використовується в рохрахунках аналітичних 

показників для прийняття управлінських рішень внутрішніми і зовнішніми користувачами. 

 Проблеми та протиріччя в розвитку теорії екологічногj обліку викликані 

особливостями трактування різними групами користувачів нових понять та пов’язані з 

труднощами формуванням термінологічного апарату. На сьогодні не існує єдиного 

прийнятого визначення терміну «екологічний облік».  

Слід відзначити, що питання екологічного управління, екологіxної культури, 

сутності, призначення і організації екологічного обліку в своїх наукових працях 

висвітлюють наступні вчені: О. Бондар [1], О. Валуйський [2], О. Вороновська [3], П. 

Гайдуцький [4], В. Голян [5]. 

 З нашої точки зору, екологічний облік – це спеціально створена підсистема 

бухгалтерського обліку, на яку покладені функції збору, обробки та узагальнення інформації 

про екологічну діяльність підприємства в контексті економічної безпеки та в умовах 

стійкого розвитку суспільства. 

 В даний час необхідно проводити облік екологічного стану розвитку виробництва в 

сільськогосподарських підприємствах, оскільки екологічні складові мають негативний вплив 

на стан навколишнього середовища та якісні показники виробленої продукції. 

Пріоритетними напрямками виступає модернізація процесів виробництва та зберігання 

продукції сільськогосподарського виробництва. Екологізація виробництва стимулює 

розвиток екологічного обліку, як дієвого інструменту управління еколого-економічними 

аспектами діяльності господарюючого суб'єкта.  

 Фінансовий облік має особливість відображати поточне здійснення господарських 

процесів, тобто він не виділяє екологічну інформацію, а тому однозначно визначити 



 

«УКРАЇНА – МОРСЬКА ДЕРЖАВА:  

СТРАТЕГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ» 

Всеукраїнські економічні читання з міжнародною участю 

 

_______________________________________________________________________________________ 298 

ефективність діяльності підприємства і його екологічних показниках досить проблематично, 

оскільки вся наявна інформація знаходить своє відображення в загальних економічних 

показниках діяльності.  

В даних умовах проблемно використовувати різні форми впливу на навколишнє 

середовище, тому що неможливо оцінити повноту та ефективність природоохоронної 

діяльності. 

 Екологізація облікової інформації дозволяє вирішити ряд актуальних проблем, 

серед яких визначати екологічну ефективність діяльності підприємства, комплексно з 

інформаційної точки зору моделювати природоохоронну діяльність економічного суб'єкта, 

надавати інформацію про економічну та екологічну діяльність підприємства, генерувати 

екологічну інформацію фінансового і нефінансового характеру. 

 Висновки. Широке впровадження екологічного обліку в загальну інформаційну 

систему фінансового обліку дозволяє на рівні сільськогосподарських підприємств 

активізувати практичну природоохоронну діяльність, здійснити інформаційний супровід 

процесу управління екологічним потенціалом, забезпечити визначення економічної 

ефективності природоохоронних і природовідновних заходів, а також надання достовірної 

інформації зацікавленим користувачам щодо екологічної складової діяльності 

сільськогосподарського підприємства. 
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СЕКЦІЯ №9 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МОРСЬКОГО 

ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ 

УДК 657:504 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ БАЛАНСОВ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Авторы: Погорелова Е.В., Левенец В.Г., Целищева К.С. 

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова 

Аннотация. Рассмотрены проблемы оценки эффективности мероприятий по охране 

окружающей среды. 

Ключевые слова: экология, экобаланс, эффективность. 

В настоящее время представляется актуальными вопросы, связанные с аналитической 

оценкой эффективности мероприятий по охране окружающей среды. 

Основная задача эколого-экономического анализа заключается в оценке 

эффективности модернизации, реконструкции и совершенствовании технологического 

оборудования производственных процессов не только с экономической, но и экологической 

точек зрения. 

В этом отношении одним из наиболее эффективных методов следует признать 

использование материальных экобалансов, позволяющих определить величину отходов и 

потерь на каждом этапе технологической цепочки. Его используют ряд европейских 

компаний для учета и контроля за натуральными потоками материалов, продукции и 

отходов. Затраты сырья в натуральном выражении осуществляются на уровне 

подразделений или технологических операций и представляются в виде баланса. 

В качестве информационной базы при составлении материальных балансов можно 

использовать первичные документы расход материальных ресурсов (акты-требования, 

накладные); оприходование готовой продукции на склад (акты и приемо-сдаточные 

документы). Возвратные отходы могут быть определены при использовании накладных. 

Тем самым можно обеспечить наиболее полный количественный учет, а затем и 

стоимостную оценку ресурсов на входе и выходе производственного процесса. Алгоритм 

баланса имеет следующий вид 

, 

где      Рм – количество материальніх ресурсов, направленніх на производственніе цели; 

m – величина удельного потребления і-го вида ресурса при производстве j-го 

продукта; 

V – объем производства j-го продукта; 

Qв – объем возвратных отходов; 

QБ – объем безвозвратных отходов. 

Кроме информационного обеспечения систем бухгалтерского учета данный метод 

позволит лучше организовать контроль над сохранностью материальных ресурсов 

предприятия, их эффективным и рациональным потреблением. 

Фактический расход материалов рассчитывается в виде разности между полученными 

(Мі), возвращенными (
i

jM ) материалами и отходами (О): 
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Для выхода продукции j-го вида расход конкретного вида і-го материала  по 

нормам можно определить как произведение количества продукции (заготовок)   в 

натуральном измерении на нормативный расход сырья, материалов, топлива, энергии на 

единицу ( ). 

Отклонение от норм ( ) рассчитывается сравнением фактического расхода с 

нормативным 

. 

Использование указанного метода дает возможность не только контролировать 

расход материалов, но и определить направления модернизации и реконструкции 

технических средств и технологических процессов. 

Если в результате обновления средств производства в общей экономии потребления 

материальных ресурсов большая часть приходится на безвозвратные отходы, а внутри них 

на токсичные отходы, то утверждать, что модернизация имеет экологическую 

направленность. Рассматривая эффект от сокращения объема образования вредных веществ, 

необходимо учитывать: 

а) уменьшение платы за загрязнение окружающей среды і-ми загрязняющими 

веществами; 

б) уменьшение затрат, связанных с функционированием объектов и сооружений. 
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РОБОТИ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ НАУКОВИХ ЕСЕ 

«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ» 

Диплом І ступеню 

НЕОБХІДНІСТЬ ПОГЛИБЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВУ 

ЕКОНОМІКУ 

Автор: Соболєва Злата 

Науковий керівник: Іванова Ірина Анатоліївна 

Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 

Миколаївської міської ради Миколаївської області 

Визначивши основний вектор зовнішньої економічної політики, як асоціацію з 

країнами Євросоюзу, Україна взяла на себе відповідальність за подальші наслідки цього 

рішення, як позитивні, так і негативні для наступних поколінь української нації на довгі 

роки.  Міжнародна інтеграція, що на сучасному етапі може розглядатися як глобалізація, 

викликає дискусії, непорозуміння, стурбованість і навіть широкі акції протесту в державах 

світу, оскільки пов’язана із занепадом трудових та екологічних стандартів, втратою 

контролю за рухом фінансових, трудових та товарних потоків, непідзвітних урядам та 

підпорядкуванню  національних економік міжнародним організаціям. 

Розмірковуючи над своїм майбутнім, як представник нової формації незалежної 

молодої держави, я  не можу не враховувати всіх можливих ризиків, загроз або, навпаки, 

позитивних наслідків від подальшого інтегрування України у світову й, найголовніше, у 

регіональну економічну інтеграцію.  Порівнюючи  основні тенденції світового економічного 

розвитку  на першому етапі інтеграції на початку ХХ століття  і тепер, можна визначити  

разючі зміни, що відбулись у структурі світової торгівлі, яка стала основним підґрунтям 

спеціалізації країн та регіонів на світовому ринку товарів і послуг. Якщо міжнародна 

торгівля на перших етапах велась сировиною, то сучасні форми інтеграції  виходять далеко 

за межі простої торгівлі промисловими товарами. На передову вийшли високотехнологічні 

товари, виробництво яких не прив’язано до сировинних баз. Їх вартість полягає скоріш в 

інноваційних ідеях, які створюються незалежно від національних кордонів, інвестуються не 

тільки урядами, а підприємцями, враховуючи порівняльні переваги, альтернативну вартість 

та арбітражування. Постіндустріальні держави взагалі впроваджують продаж послуг, а 

виробництво розміщують на території країн з дешевою робочою силою, що підсилює їхні 

порівняльні переваги. 

Глобалізація уніфікує культуру, світогляд і навіть мову. Виробники, прагнучі до 

збільшення прибутковості, вкладають величезні кошти на формування у соціуму певних 

смаків, модних тенденцій, прагнень. Одяг, взуття, гаджети, музика, дизайн приміщень 

стають все більш типовими, схожими, уніфікованими. Важко визначити національну 

приналежність за виглядом продукту. Internet мережа знищує кордони та зближує материки. 

IT – працівники взагалі не прив’язані до будь – яких робочих місць.  Натомість, у світі 

виникають і глобальні проблеми: безробіття, голод, пов’язаний з нестачею продовольства, 

енергетична криза, екологічне забруднення, що теж можна вважати наслідками міжнародної 

інтеграції.  За Кіотським протоколом Україна продає залишки вільних квот країнам, що 

перевищують межу шкідливих викидів. Європейські країни намагаються розміщувати 

радіаційні відходи на території «бідних» країн в обмін на різні економічні або фінансові 

преференції. Не оминула така пропозиція і України щодо сховища радіаційних відходів на 

території зони «відчуження» коло Чорнобиля. 

Яке ж майбутнє очікує Україну у новому глобальному світі, який називають 

інформаційним суспільством? Яке місце займає й може зайняти у подальшому моя молода 

держава? Для визначення долі залучення країн до процесів інтеграції розраховано Індекс 
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глобалізації, заснований на декількох показниках за методиками CEIP та KOF. Чергування 

етапів прискорення та сповільнення економічного розвитку національної економіки 

призвело до розміщення України на 63 позиції серед 123 країн за рейтингом Індексу 

глобалізації.  

Аналізуючи на уроках географії сальдо торгівельного балансу за останні десять років 

та економічні показники розвитку економіки України, а саме - ВВП, ВНП, ІЛР, можна 

зробити висновок про невеликий вміст українського продукту в інтеграцію єврорегіону та 

світу. Дефіцит бюджету, від'ємне сальдо торгівельного балансу, збільшення потоку 

міграційних трудових ресурсів з України в Європу та в інші країни негативно впливає на 

економіку та фінансову ситуацію в державі. Тому виникають проблеми внутрішнього та 

зовнішнього інвестування, без якого подальший економічний розвиток є проблематичним. 

Україна має багатий потенціал для розвитку: родючі ґрунти, сприятливі кліматичні 

умови, розгалужене портове господарство, транзитне розташування у межах євразійських 

транспортних коридорів, високий рівень науково – технічної бази, кваліфіковані трудові 

ресурси тощо. 

Враховуючи цей потенціал вважаю, що Україна може знайти своє місце в 

Європейському регіоні не тільки як сировинний продовольчий придаток Європи, але й як 

виробник високоякісних продуктів харчування за Європейськими стандартами. Українські 

виробники зарекомендували себе  надійним партнером в космічній програмі «Морський 

старт», міжнародних виставках авіа - космічної продукції, участі в ТНК General Electric, 

Philips Lighting, Volkswagen тощо. В амбітному проекті Китаю, щодо поновлення «Нового 

шовкового шляху» Україна ним розглядається, як транзитний транспортний партнер 

швидкого пересування китайських технологічних товарів зі сходу на захід, що надасть їй 

потужного поштовху у розвитку інфраструктури, збільшенню кількості робочих місць, 

транспортних потоків, іноземних інвестицій, збільшенню надходжень до бюджету і 

покращенню рівня суспільного добробуту. 

Сучасний світ вимагає від уряду держави, підприємців, домогосподарств більшої 

мобільності, а від молоді – готовності до навчання протягом життя, перекваліфікації, частої 

зміни місця роботи та проживання, тобто – виходу з зони комфорту, до якого звикло старше 

покоління, що  працювало все життя на одному підприємстві або установі. Підвищення 

стандартів праці та продукції за правилами СОТ, інших регіональних й галузевих 

економічних об’єднань або змусять Україну рухатись у напрямку постіндустріального 

суспільства, або їй обертатись на дальніх орбітах від основних економічних центрів 

розвитку світу. 

Таким чином глобалізація породжує своєрідний парадокс: держави отримують вигоди 

від інтеграції завдяки своїм відмінностям, але торгівля ці відмінності нівелює і робить 

країни все більш схожими. Глобалізація створює стимули для  подальшого розвитку, але і 

становить велику загрозу для національних традицій власної автентичності. Уникнути 

подальшої інтеграції в економіку Європи та світу Україні не вдасться, оскільки це 

глобальний процес і, хоча глобалізація справляє тиск на економіку, цей тиск підвищує її 

конкурентоспроможність, додержання виробниками міжнародних стандартів, що врешті 

решт може бути дуже корисно, особливо в контексті чистоти довкілля та врахування 

екологічного чинника розміщення виробництва. 
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Якщо рух товарів, капіталу і людей між певною 

 кількістю економічних одиниць може  

здійснюватися так само вільно, як і всередині  

кожної з цих одиниць, то ці різні  

одиниці об’єднані 

Р.Арон 

Сучасне суспільство розвивається з шаленою швидкістю. Це можна пояснити 

багатьма факторами: з`являються нові наукові відкриття, інформаційні прориви, історичні 

дослідження, люди починають раціональніше використовувати різні види ресурсів, а 

найголовніше — економіка розвивається. Постійне вдосконалення та зміцнення міжнародної 

економіки, без сумніву, - основа успішного процвітання людства. 

У цілому міжнародну економіку можна відзначити як сукупність національних 

господарств та недержавних структур, об'єднаних міжнародними відносинами. 

Але що ж стало причиною виникнення таких відносин? Міжнародна економіка існує 

вже багато віків. Перша причина полягає у нерівному розподілі природних ресурсів на 

планеті. Міжнародна торгівля допомагає вирішити цю нерівність. Звідси і з'явились усім 

відомі терміни - імпорт та експорт. Друга причина виникнення міжнародних економічних 

відносин,- економісти вважають існування абсолютної або неповної переваги у 

промисловості деяких країн над іншими. Принцип полягає в тому, що країни виграють від 

торгівлі одна з одною, якщо кожна з них спеціалізується на виготовленні товарів, які вона 

може виготовляти з меншими затратами, ніж її партнер. Якщо порівняти, наприклад, витрати 

виробництва вівса й винограду в Шотландії і Португалії, то стане зрозуміло, що через 

відмінності в кліматі овес вигідніше вирощувати в Шотландії, а виноград - у Португалії. 

Якщо ці країни будуть відповідно спеціалізуватися й обмінюватися результатами своєї праці, 

то це буде вигідно для кожної з них, а в подальшому й самим покупцям. Адже це дійсно 

дасть змогу придбати товар значно дешевше, аніж, якщо він би вироблявся в тій країні, де 

той чи інший продукт або ресурс виготовити коштує набагато дорожче. На мою думку, це є 

одним із головних факторів міждержавних економічних зв'язків. 

ХІХ століття неможливо уявити з автономним існуванням економіки певної держави, 

оскільки всі держави існують та розвиваються залежно одна від одної. 

Недаремно видатна економістка Джоан Робінсон казала: «Політика є 

найконцентрованішим вираженням економіки». Адже саме на базі політичних відносин 

розвивається та існує міжнародна економіка. Якщо раніше майже усі держави вели політику 

протекціонізму, відрікаючись від будь-якої торгівельної взаємодії з сусідніми та іншими 

державами, захищаючи вітчизняних виробників, то для сучасного світу більш характерна 

політика лібералізму, і його неможливо уявити без усесторонніх міжнародних відносин, у 

тому числі й економічних. Це є причиною утворення політичних союзів ХІХ-ХХІ ст. 

Кінцевою метою створення будь-якого інтеграційного об’єднання в розвинених або 

країнах, що розвиваються, обов’язково є збільшення темпів економічного розвитку. Але так 

чи інакше існують деякі умови, що мають важливе значення при інтеграції між будь-якими 

країнами. Адже розвиток завжди ефективніший, коли країни, які знаходяться в певній 

взаємодії, близькі за рівнем економічного стану, зрілістю ринкової економіки та мають 
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спільні економічні або інші проблеми, які можна вирішити взаємодоповненням однієї країни 

з іншою.  

Останні роки європейські держави активно приєднуються до Європейського Союзу, 

який, на мою думку, є головним територіальним та інформаційним сектором міжнародної 

торгівлі. На противагу ЄС ряд країн утворили так званий Митний Союз, який мав би 

створити конкуренцію ЄС на світовому ринку економіки. Але як показує практика та 

тенденції світового економічного зростання, конкурувати на рівних з ЄС Митному Союзу не 

вдається. 

Політика Європейського Союзу об'єктивно вважається однією з найвдаліших та 

успішних за історію людства. Загалом ЄС спрямований на вільне здійснення руху товарів, 

капіталів, людей, послуг та підтримки спільної торгової політики за рівними правами. І 

доказом цього є те, що кожна країна-учасниця ЄС набуває значного економічного росту. 

Наприклад, Латвія входить до складу ЄС з 90-х років. За цей час їй вдалося побороти 

радянські пережитки економіки, підвищити ВВП, почати успішні внутрішні та зовнішні 

економічні відносини, та ще й почати залучати закордонні інвестиції. 

А який же курс обрати нашій державі у виборі економічного світового протистояння? 

Для України європейська інтеграція – це шлях модернізації економіки, залучення іноземних 

інвестицій, створення нових робочих місць, подолання технологічної відсталості та 

залучення новітніх технологій, вихід на світовий ринок та насамперед на ринок ЄС. Ми 

маємо рухатися у цьому напрямку, де існують свобода слова та дотримуються прав людини, 

де є прозорість в органах влади, де люди можуть бути впевненими у завтрашньому дні, де 

панують європейські цінності. І я вважаю ,що це є Європейський Союз, до якого Україна має 

рішуче бажання приєднатися. 

Щоб приєднатися до Євросоюзу, наша держава має відповідати політичним і 

економічним умовам, загальновідомим як Копенгагенські критерії, а саме мати 

демократичний уряд, що визнає верховенство закону і відповідних свобод та інститутів. 

Відповідно до Маастрихтського договору кожна поточна держава-член, а також 

Європарламент повинні прийти до згоди з приводу будь-якого розширення. І я вірю та знаю, 

що ми в змозі побудувати таку державу, яку б із гордістю прийняли до світової європейської 

спільноти. 
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Одним з важливих чинників розвитку країни є морська економіка. 

В контекстах регіонального розвитку прибережних територій, населених пунктів, що 

географічно, а тому й історично пов’язують своє минуле, сьогодення та майбутнє з морем. 

Переконливі приклади – не так вже й далеко. Розташоване на півночі Німеччини місто 

Гамбург ретельно зберігає та сумлінно збільшує вікові морські традиції, які визначають його 

своєрідний характер, утворюють міцне підґрунтя піднесення, попри будь-які фінансово-

економічні кризи. Природною рушійною силою, центром тяжіння чималих доходів є порт. 

Воно й не дивно: через ці та інші «морські ворота» проходить майже половина експорту та 

імпорту країни. Але цим бізнес-активність не вичерпується. Достатньо згадати мореплавців, 

рибалок, світового рівня розробників океанічної та офшорної техніки, суднобудівників. 
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Я з’ясував, що щільно пов’язана з морем економіка і благополучної Норвегії. Тож не 

дивно, що головний різновид вантажного транспорту, який використовують у цій 

скандинавській країні, – морський. Понад 90% тоннажу торговельного флоту зайнято 

міжнародними перевезеннями. На потужний локомотив розвитку Піднебесної перетворилася 

китайська економіка моря. Її валова продукція у 2016 році сягнула 720 млрд. доларів США4 

(9,7% від ВВП країни). На її підприємствах зайнято 34,2 млн. громадян. КНР має в 

розпорядженні величезний потенціал морських перевезень (щороку 20 портів здатні 

обробити 100 млн. тон різноманітних вантажів, 90% зовнішньої торгівлі опосередковано 

морським транспортом. Побудовані тут судна експортуються у 169 країн). 

Опрацювавши безліч інформації я встановив, що біологічні ресурси моря – це 

природні запаси, а також штучно культивовані промислові організми (тріска, лосось, тигрові 

креветки, гребінці) та підводна флора. У багатьох країнах (Норвегія, Чилі, Японія, США, 

Канада) марикультура стала важливою частиною харчової індустрії. Факти свідчать: у наш 

час на підводних «фермах» вирощують понад 99% усіх атлантичних лососів і більш ніж 60% 

цього виду взагалі. На користь моря як глобальної логістичної сфери свідчать відомості 

Комісії ООН з питань розвитку й торгівлі (UNCTAD): більше 80% товарів, які залучені до 

міжнародного маркетингу, транспортуються морськими суднами. Червоною стрічкою 

проходить крізь проблематику економіки моря тема суднобудівна. Це цілком природно. 

Вона виростає на суднах, морській, океанічній техніці. Про яку б сферу економіки моря не 

йшлося, маємо «море» прикладів. Навіть розважаючись на воді чи під водою, без них не 

обійтися. А коли будуємо, як залишити поза справою маркетингові дослідження, 

інжиніринг, технічну підготовку виробництва, інноваційний та інвестиційний менеджмент, 

морегосподарську транспортну логістику. Я вважаю, що сучасне суднобудування не зможе 

обійтись без схем фінансування, що відповідають вимогам сьогодення! 
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