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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА 

ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 

В сучасних умовах господарювання одним з найважливіших показників, 

що характеризує ефективність фінансової діяльності підприємства є фінансовий 

результат: прибуток чи збиток. Основною метою діяльності підприємства в 

умовах глобальних економічних перетворень є одержання максимального 

прибутку при мінімальних витратах.  

Саме облік надає керівництву підприємства оперативну, достовірну та 

об’єктивну інформацію. Тому для удосконалення управління підприємством 

необхідно використовувати нові методи управління і сучасні технічні засоби 

побудови різних інформаційних систем. І перш за все необхідно провести 

реконструкцію його технічної та інформаційної бази на основі впровадження 

автоматизованої системи обліку і аналізу, в склад якої входять автоматизовані 

робочі місця. [3] 

Сучасний етап реформування системи бухгалтерського обліку в Україні 

характеризується рядом проблем відносно узгодженості синтетичного, 

аналітичного і податкового обліку фінансових результатів діяльності 

підприємства. 

В наш час важливим є правильний розмежування між доходами та 

витратами підприємства, в результаті чого правильне визначення фінансових 

результатів діяльності підприємства. 

Із запровадженням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в 

Україні відбулися суттєві зміни в методиці визначення фінансових результатів. 

Прийняті положення наближені за своїм змістом до міжнародних стандартів 

бухгалтерської фінансової звітності. 

У світовій практиці фінансовий результат визначають за певним видом 

діяльності. Фінансовий результат розглядають з позиції, чи отриманий він в 

результаті звичайної чи надзвичайної діяльності. 

Залежно від виду діяльності розрізняють доходи від: 

-           звичайної діяльності; 

-           надзвичайної діяльності. 
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Звичайна діяльність, у свою чергу, поділяється на операційну та іншу 

звичайну діяльність (фінансову і інвестиційну). 

Визначення прибутку як фінансового результату господарської діяльності 

є одним із важливих питань методології бухгалтерського обліку в усі часи його 

функціонування. 

Кінцевий фінансовий результат (прибуток чи збиток) підприємства 

складається із фінансового результату від операцій, які є предметом його 

основної діяльності, іншої операційної, фінансової та інвестиційної, а також від 

операцій, які виникають як наслідок надзвичайних подій. 

Визначення фінансових результатів діяльності не може дати повної 

характеристики всьому різноманіттю ситуацій, пов’язаних з визначенням 

фінансових результатів підприємства в процесі його господарської діяльності. 

Існує певна невідповідність між ознаками видів діяльності, доходів та 

формування фінансових результатів. Для того, щоб уникнути такої 

невідповідності у віднесенні операцій до того чи іншого виду діяльності, 

необхідно чітко розмежувати види діяльності та операції які до них 

відносяться. [5] 

У нормативно-правових актах України поняття «фінансовий результат» 

майже не розглядається, так у НП(С)БО № 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності»  йдеться про те, що «у звіті про фінансові результати розкривається 

інформація про доходи, витрати, прибутки і збитки, інший сукупний дохід та 

сукупний дохід підприємства за звітний період», також наводиться визначення 

прибутку і збитку: - прибуток - сума, на яку доходи перевищують пов’язані з 

ними витрати; - збиток - перевищення суми витрат над сумою доходу, для 

отримання якого були здійснені ці витрати. У Господарському кодексі України  у 

статті 142 лише вказується, що «прибуток (дохід) суб'єкта господарювання є 

показником фінансових результатів його господарської діяльності, що 

визначається шляхом зменшення суми валового доходу суб'єкта 

господарювання за певний період на суму валових витрат та суму 

амортизаційних відрахувань». Треба відзначити, що у бухгалтерському і 

податковому обліку терміни «валовий дохід» та «валові витрати» не 

використовують. Тобто є потреба внесення змін до цього документу. [1] 

Відповідно до НП(С)БО 1, який не передбачає відображення 

надзвичайних фінансових результатів з Плану рахунків виключено відповідні 

рахунки, але не запропоновано відповідних прийомів для відображення таких 

витрат і доходів у разі їх виникнення. На сьогоднішній день нормативно-правові 

акти, що регламентують порядок визначення результатів діяльності 

підприємства, взагалі не містять класифікації фінансових результатів, що могла 

б бути використана для створення ефективних інформаційних облікових 

моделей. [1] 

 Класифікація фінансових результатів, у першу чергу, необхідна для 

прийняття відповідних рішень користувачами, а тому повинна мати групування 

за певними ознаками, які підвищать аналітичність отриманої інформації.  
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У 2013 році втратив чинність П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати»  в 

якому визначались основні види фінансових результатів, а у новому стандарті 

запропоновано інший перелік показників, який досить сильно відрізняється від 

того, який застосовувався. При цьому жодним нормативним документом не 

визначена сутність поняття «сукупний дохід», а тільки наведений алгоритм його 

розрахунку. Крім того, відповідно до НП(С)БО 1, який не передбачає 

відображення надзвичайних фінансових результатів з Плану рахунків 

виключено відповідні рахунки, але не запропоновано відповідних прийомів для 

відображення таких витрат і доходів у разі їх виникнення. 

В рамках світових досліджень запропоновано та досліджено три 

концепції розрахунку чистого прибутку, який у більшості країн є ключовим 

показником фінансових результатів підприємства: 

- Синтаксичний-суть його полягає в тому, що доходи і витрати 

визнаються в міру здійснення господарських операцій з дотриманням 

класифікації за видами діяльності для їх постійного порівняння. Впровадження 

національних П(С)БО враховує цей підхід і трансформує систему визначення й 

відображення прибутку у звітності. 

- Семантичний-зміст семантичного підходу полягає в дослідженні 

можливостей використання показника прибутку для аналізу ефективності 

діяльності підприємства за допомогою фінансових коефіцієнтів і максимізації 

його в певних умовах ринку. 

- Прагматичний-пов’язана з процесами прийняття рішень та 

прогнозуванням майбутньої діяльності підприємства. З огляду на це, показник 

прибутку – необхідний елемент процесу прогнозування грошових потоків, 

окупності капіталу і оцінки ризику інвестицій. При цьому постає проблема його 

оцінки, вибір якої залежить від мети прогнозу і його користувачів. Для 

прогнозування структуру прибутку у багатьох випадках найчастіше 

використовується теперішня вартість як найбільш прийнятна. [4] 

Саме ці підходи закріплені у основних вітчизняних нормативних 

документах НП(С)БО 1, П(С)БО 15 «Дохід», П(С)БО 16 «Витрати», П(С)БО 17 

«Податок на прибуток», а також у Плані рахунків та Інструкції по його 

застосуванню, яким передбачено порядок визначення і обліку фінансового 

результату аналогічний зарубіжній практиці.  

Головними відмінностями розрахунку фінансового результату методом 

«витрати — випуск» є:  

- достовірне визначення за даними фінансової звітності новоствореної 

вартості;  

- розрахунок фінансового результату роботи підприємства без визначення 

фактичної собівартості виготовленої, відвантаженої та реалізованої продукції, 

що істотно зменшує трудомісткість облікового процесу.  

Для визначення фінансового результату діяльності підприємства за 

звітний період необхідно порівняти доходи звітного періоду і витрати, понесені 

для одержання цих доходів. При цьому доходи та витрати відображають у 
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бухгалтерському обліку, а на підставі цього обліку – у Звіті про фінансові 

результати у момент їх виникнення, а не у момент надходження або сплати 

грошей (спосіб нарахування).  

Проблема повноти та своєчасності відображення в бухгалтерському 

обліку витрат і доходів є однією з основних проблем обліку фінансових 

результатів. 

З метою покращення та підвищення ефективності обліку фінансових 

результатів доцільним буде: 

По-перше, закріпити на законодавчому рівні сутність такого поняття, як 

«фінансові результати», уточнити перелік показників, які характеризують 

фінансові результати підприємства.  

По-друге, розширити перелік класифікаційних ознаки, які дозволять в 

майбутньому розробити систему та механізми управління окремими 

складовими фінансових результатів з метою управління рівнем фінансових 

результатів у довгостроковій та короткостроковій перспективі.  

По-третє, розробити спеціальні регістри – аналітичні відомості про 

фінансові результати для узагальнення облікової інформації з метою 

задоволення інформаційних потреб різних користувачів. [2] 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ТА ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ   

 
Бухгалтерський облік є невід’ємною складовою частиною господарської 

діяльності людства з багатовіковою історією. Поява обліку – неминуча, 

об’єктивна закономірність, а його подальший розвиток – наслідок економічного 

прогресу людства, адже чим складнішою та різноманітнішою ставала 

господарська діяльність, тим складнішим ставав облік, розширювалися його 

функції та ускладнювалися завдання. Він є поєднуючою ланкою між 

господарською діяльністю і особами, які приймають рішення, є своєрідною 

„мовою бізнесу” 

В сучасних умовах рівень управління економікою підприємства багато в 

чому залежить від того, як організовано бухгалтерський облік на підприємстві, 

від повноти та достовірності інформації, яка міститься в бухгалтерському 

обліку. За допомогою бухгалтерського обліку забезпечуються умови для 

збереження майна підприємства, виконуються внутрішні контрольні функції 

робітників бухгалтерії та інших відповідних органів, здійснюється розподіл та 

перерозподіл ресурсів в галузях економіки. Прийняття ефективних 

управлінських рішень неможливе без раціональної організації системи 

бухгалтерського обліку. 

В умовах ринкової економіки стрімко зростає значущість системи 

бухгалтерського обліку на підприємствах, оскільки система бухгалтерського 

обліку є основним джерелом інформації, необхідної внутрішньому обліку та 

зовнішнім користувачам для оцінки діяльності підприємства в цілому, а також 

для цілей фінансового аналізу, прийняття ділових та управлінських рішень. 

Система бухгалтерського обліку потребує реформування, запровадження 

методології розкриття економічної інформації за міжнародними стандартами 

для забезпечення відкритості, прозорості та зіставності фінансової звітності 

суб'єктів господарювання. Разом із вдосконаленням системи бухгалтерського 

обліку постає необхідність і у вдосконаленні контролю системи бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності 

На сучасному етапі особливо актуальною стала проблема розробки 

концепції бухгалтерського обліку, що дасть змогу вивести його на передові 

позиції в світі. В основі такої концепції мають бути можливості впровадження 

низки теоретичних і практичних положень, що відповідають потребам 

управління держави в цілому та кожного підприємства зокрема, що дасть змогу 

піднести бухгалтерський облік як науку на рівень інших наук.  

При формуванні концептуальних засад нової парадигми бухгалтерського 

обліку треба насамперед взяти до уваги той факт, що суттєво змінюється його 

місце в ринковій економіці. Очевидно, що, по-перше, реформування – це 

безперервний процес, постійних рух, і по-друге, основною його метою є 

формування об’єктивної, відкритої для бізнесменів і виробничих колективів 

інформаційної системи. На жаль, саме об’єктивності та відкритості 
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сьогоднішній економіці не вистачає.  

Виходячи з цього, передусім, потрібно переоцінити основні функції 

бухгалтерського обліку: інформаційну, контрольну й оцінювальну.  

Необхідною є також переоцінка процесу реформування системи 

бухгалтерського обліку шляхом як розробки концепції, так і проведення низки 

організаційних заходів, що дасть змогу усунути наявні невідповідності, і 

врешті-решт удосконалити систему бухгалтерського обліку.  

Таким чином, шлях удосконалення бухгалтерського обліку на основі його 

цілісності, системності та дієвості – це збереження його концептуальних основ 

в межах чинного правового поля. Передумовою подальшого розвитку 

бухгалтерського обліку є насамперед:  

-    уточнення та дотримання в умовах активного розвитку різноманітних 

облікових систем концептуальних основ і методологічної бази бухгалтерського 

обліку;  

-    уніфікація методики визначення даних бухгалтерського обліку та показників 

фінансової звітності, термінології бухгалтерського обліку із застосуванням 

міжнародної практики стандартизації;  

-    гармонізація на основі міжнародних стандартів фінансової звітності та з 

урахуванням вітчизняних потреб і можливостей методики обліку 

підприємницької та непідприємницької діяльності (підприємств, фінансових 

установ, органів державного сектора);  

-    безперервна професійна освіта, реалізація програми сертифікації бухгалтерів 

та аудиторів із забезпеченням прийнятних для широкого загалу умов та 

належного рівня оцінювання.  

Як спеціальна галузь наукового знання бухгалтерський облік перебуває на 

стадії швидкого накопичення емпіричних даних, виникнення нових 

теоретичних положень та методологічних підходів. Проте базова чисельність 

різноманітних економічних ресурсів і процесів реальної економіки зростає ще 

стрімкіше, на які традиційна бухгалтерська методологія ефективної відповіді не 

має, що є однією з проблем розвитку бухгалтерського обліку в умовах сучасної 

економіки. Тому сучасний етап розвитку концептуальної основи обліку 

вирізняється інтенсивним законодавчим розробленням наявних теоретичних 

положень. 

Отже, подальший розвиток теорії бухгалтерського обліку пов’язаний з 

інтеграцією всіх підсистем і видів обліку в єдину інформаційну систему на 

основі новітніх комп’ютерно-інформаційних технологій.  

Звичайно, загальноприйняті в бухгалтерському обліку постулати за своєю 

суттю не є догматичними і вони можуть змінюватися. Однак, за нашими 

переконаннями, такі зміни мають бути науково обґрунтованими і враховувати як 

специфіку розвитку національної економіки, так і ментальність бухгалтерів-

практиків. 

Із зазначеного випливає насамперед потреба у критичному аналізі всіх 

наявних методичних засобів бухгалтерського обліку та складових (елементів) 
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його методу з позицій їх відповідності вимогам ринкової економіки та 

можливостей подальшої модифікації. 

Необхідно зауважити, що однією з важливих умов правильної організації 

бухгалтерського обліку є використання засобів обчислювальної техніки.  

Застосування комп’ютерної техніки вносить значні зміни до організації 

бухгалтерського обліку, причому обчислювальна техніка з допоміжного засобу 

перетворюється на визначний фактор організації обліку. Вдосконалення 

облікової техніки вивільняє у працівників обліку час для більш кваліфікованої, 

змістовнішої контрольно-аналітічної роботи, для активної їх участі в боротьбі 

за виявлення і мобілізацію резервів. 

Таким чином, грамотно організований бухгалтерський облік дозволяє 

уникнути систематичних помилок бухгалтерії, негативно впливаючих на 

фінансовий стан підприємства. Грамотна організація обліку – обов’язкова умова 

успішної та стабільної роботи підприємства. 
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ НА ПРОИЗОДСТВО 

ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Снижение затрат производства сельскохозяйственной продукции важно 

для многих организаций Республики Беларусь. Однако, сегодня определить 

пути снижения затрат, и как результат достичь высоких результатов можно с 

помощью конкретных способов ведения бухгалтерского учета, закрепив их в 

учетной политике организации.  

В Республике Беларусь предусмотрено ряд мер, способствующих 
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модернизации материально-технической базы в области животноводства, 

укрупнению производства на основе кооперации и интеграции, 

совершенствованию государственного регулирования производства продукции 

животноводства. В результате специализации отраслей птицеводства и 

свиноводства, выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота и 

производству молока в настоящее время объемы производства мяса птицы и яиц 

на предприятиях промышленного типа составляют 100 процентов, свинины на 

комплексах по выращиванию и откорму свиней – 85 процентов, говядины на 

комплексах по выращиванию и откорму крупного рогатого скота – 15 

процентов. В молочном скотоводстве в течение последних лет на современные 

технологии производства молока переведено около 40 процентов имеющихся 

молочных ферм. Государственной программой развития аграрного бизнеса в 

Республике Беларусь на 2016–2020 годы предусмотрено дальнейшее углубление 

концентрации производства и повышение эффективности производства 

сельскохозяйственной продукции за счет внедрения ресурсосберегающих 

технологий, обеспечивающих сокращение материальных и трудовых затрат, 

снижение себестоимости, улучшение качества продукции для обеспечения ее 

конкурентоспособности на рынке[1]. 

Снижение себестоимости продукции является одним из обязательных 

условий интенсификации производства. Обоснованный выбор путей снижения 

предполагает определение факторов, влияющихна величину себестоимости 

продукции и резервов снижения себестоимости с учетом конкретных условий 

производства. 

Себестоимость характеризуется величиной затрат в денежном выражении 

на производство конкретных видов выпущенной продукции и на ее 

калькуляционную единицу. Она включает в себя стоимость потребленных в 

процессе хозяйственной деятельности материальных затрат, затрат на оплату 

труда, отчислений на социальные нужды, суммы амортизации основных 

средств и нематериальных активов и прочих затрат. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по учету затрат и 

калькулированию себестоимости сельскохозяйственной продукции (работ, 

услуг) материальные затраты представляют собой стоимость потребленных 

материальных ресурсов в процессе производства продукции, работ, услуг, 

составляющих их основу [2]. 

Составляющими материальных ресурсов в животноводстве являются:  

корма собственного производства и покупные, используемые на корм 

животным и птице, без затрат по их доставке на ферму; 

средства защиты животных, ветеринарные медикаменты и препараты и 

др. 

нефтепродукты всех видов, используемые на технологические цели, 

отопление производственных зданий, транспортные работы по обслуживанию 

производства, выполняемые транспортом организации; 

топливо, кроме нефтепродуктов (уголь, газ, дрова и др.); 
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запасные части и материалы для ремонта основных средств, инвентаря, 

приборов и ряд других. 

При этом стоимость всех видов материальных ресурсов формируется 

исходя из фактических затрат на приобретение или из фактических затрат, 

связанных с их производством в самой организации. 

В фактическую стоимость приобретенных материалов включаются: 

стоимость материалов по ценам приобретения; таможенные сборы и пошлины; 

затраты по заготовке и доставке до места их использования, включая расходы 

по страхованию; затраты по доведению до состояния, в котором они пригодны 

к использованию в предусмотренных в организации целях; транспортно-

заготовительные и иные затраты, непосредственно связанные с приобретением. 

Однако согласно Методическим рекомендациям по учету затрат и 

калькулированию себестоимости сельскохозяйственной продукции (работ, 

услуг) [2]затраты, связанные с доставкой (включая погрузочно-разгрузочные 

работы) материальных ценностей транспортом и персоналом самой 

сельскохозяйственной организации подлежат включению прямо в затраты на 

производство той продукции, для изготовления которой были приобретены 

материальные ценности. 

У многих сельскохозяйственных организаций промышленного типа, 

большой удельный вес занимают покупные материалы ипоэтому возникают 

значительные расходы, связанные с их приобретением.  

В соответствии с Типовым планом счетов и Инструкцией о порядке 

применения типового плана счетов бухгалтерского учета, утвержденных 

постановлением Министерства финансов Республики Беларусь 29.06.2011 г. № 

50,для учета материалов и расходов, связанных с их приобретением, 

организации используют счет 10 «Материалы», а также могут применять счета 

15 «Заготовление и приобретение материалов» и 16 «Отклонение в стоимости 

материалов», с закреплением варианта использования счетов № 15 и № 16 в 

учетной политике[3]. 

Большинство сельскохозяйственных организаций на счете 10 

«Материалы» учет материальных ценностей, приобретенных у организаций 

Республики Беларусь осуществляют по ценам приобретения, а все другие 

расходы, связанные с их приобретением, относят на затраты производства той 

продукции, для изготовления которой были приобретены материальные 

ценности, тем самым завышая фактическую себестоимость продукции 

текущего отчетного периода. А так как, организации имеют остатки кормов, 

медикаментов и препаратов для лечения животных и других материалов на 

конец отчетного периода, то значительно искажается и фактическая стоимость 

этих материальных ценностей, имеющихся в остатке и затрат будущего 

отчетного периода. 

С целью снижения фактической себестоимости продукции 

животноводства, на наш взгляд, для учета расходов, связанных с приобретением 

материалов для нужд животноводства, следует использовать счет 16 
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«Отклонения в стоимости материалов». При этом на счете 10 «Материалы» 

покупные материалы следует учитывать по ценам приобретения, а все расходы, 

связанные с их приобретением, относить на счет 16 «Отклонения в стоимости 

материалов». При этом, суммы таможенных пошлин и сборов, уплачиваемых 

при приобретении материалов у иностранных поставщиков, следует относить 

на увеличение стоимости этих материалов. Сумму расходов, учтенных на счете 

16,целесообразно распределять на счет20 «Основное производство» и другие 

счета затрат пропорционально стоимости материалов, исходя из отношения 

суммы остатка расходов на начало отчетного периода и текущих расходов за 

отчетный период к сумме остатка материалов на начало отчетного периода и 

поступивших материалов в течение отчетного периода на счет 10.Списание 

данных расходов необходимо производить ежемесячно по мере использования 

материалов, способом, закрепленным в учетной политике организации.  

Расходы, связанные с приобретением материалов на счете 16, следует 

учитывать по отдельным видам и группам материалов. 

Такой порядок учета для организаций не является трудоемким, что 

особенно актуально при использовании автоматизированной формы учета.  

Считаем, что использование счета 16 «Отклонения в стоимости 

материалов» для учета расходов, связанных с приобретением материалов 

позволит организациям, занимающимся производством продукции 

животноводства, распределить эти расходы между отчетными периодами, 

достовернее формировать затраты производства текущего и будущего отчетного 

периода, а тем самым снизить фактическую себестоимость продукции 

животноводства текущего года. 

 

Литература: 
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Министров Респ. Беларусь, 11 марта 2016 г., № 196: в ред.постановления Совета 

Министров Респ. Беларусь от 22 .11.2018г., №846 // Бизнес-инфо: аналит. 

правовая система / ООО «Профессиональные правовые системы». – Минск, 2019. 

2. О применении Методических рекомендаций по учету затрат и 

калькулированию себестоимости сельскохозяйственной продукции (работ, 
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Респ. Беларусь от 30.06.2014 г., № 46 // Бизнес-инфо: аналит. правовая система / 

ООО «Профессиональные правовые системы». – Минск, 2019. 
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Вергейчикова С.В. 
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Машинобудівний коледж Донбаської державної машинобудівної 

академії 

 
ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ 

УСТАНОВАХ 

 
Реформи в економічній сфері, які відбуваються в Україні, вимагають 

вдосконалення положень облікової системи. Бюджетні установи є виконавцями 

державних функцій та  повноправними суб’єктами господарювання, що вимагає 

врахування їх статусу під час вдосконалення облікової політики. 

Зокрема, дослідженням цього напряму у своїх наукових працях 

приділяють увагу такі провідні науковці як Гізатуліна Л., Дорошенко О., Канєва 

Т., Марценяк Н., Натарова О., Пігош В., Свірко С., Пеліпадченко Р., Левицька 

С., та інші. 

За даними Державної казначейської служби станом на 11.02.2019 року 

кількість установ та організацій, включених до Єдиного реєстру розпорядників 

бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів становить 71 976.В тому 

числі у Донецькій області таких організацій зареєстровано 5200.[1] 

Бухгалтерський облік  та складання звітності в бюджетних установах 

проводиться підставі принципів і методів обліку, зафіксованих в обліковій 

політиці. Для правильного ведення бухгалтерського обліку необхідно 

забезпечити відображення усіх проведених фінансово-господарських операцій. 

Розпорядник бюджетних коштів повинен побудувати систему, яка забезпечує 

дотримання єдиної методології ведення бухгалтерського обліку для своєї 

установи. Основним документом, що визначає такий порядок, є облікова 

політика, формування якої передбачене Методичними рекомендаціями 

ОП та НП(С)БО 125. При визначенні облікової політики і складанні 

відповідного розпорядчого документа бюджетні установи, як суб’єкти 

державного сектору, керуються НП(С)БО та іншими нормативно-правовими 

актами з бухгалтерського обліку в державному секторі. Запорукою успішної 

діяльності бюджетної установи  є чітка та злагоджена робота бухгалтерської 

служби. Основою роботи бухгалтерської служби є наявність внутрішніх 

організаційно-розпорядчих документів, які регулюють господарську діяльність 

установи.  

Облікова політика — це сукупність принципів, методів і процедур, що 

використовуються бюджетною установою для ведення бухгалтерського обліку, 

складання та подання фінансової звітності.  

Для такого наказу необхідно обрати один з варіантів.  Якщо в нормативно-

правовому акті передбачено декілька методів обліку та варіантів оцінки, тоді 
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установа самостійно обирає той чи інший метод (принцип) і вказує його в наказі 

про облікову політику. Так, наприклад, НП(С)БО пропонує бюджетним 

установам використовувати три методи оцінки вибуття запасів. У цьому разі 

потрібно визначити, на підставі якого методу проводитиметься оцінка одиниці 

запасів при вибутті. Обраний варіант оцінки вибуття запасів установою 

потрібно вказати в наказі про облікову політику. Що стосується особливостей 

ведення та організації бухгалтерського обліку, які характерні для бюджетних 

установ залежно від специфіки діяльності або галузевої приналежності 

(охорона здоров’я, освіта, наука, культура тощо), то їх доцільно відображати в 

окремому наказі — наказі про організацію бухгалтерського обліку в бюджетній 

організації. Готувати проект цього документа має головний бухгалтер, саме на 

нього покладається обов’язок розробки пропозицій щодо визначення облікової 

політики.   

Робота з опрацювання проекту наказу про облікову політику складається з 

наступних етапів:  

1. Вивчення НП(С)БО і методичних рекомендацій до них.  

2. Вивчення розпорядчих документів головного розпорядника бюджетних 

коштів, галузевих метод рекомендацій (за їх наявності) з визначенням 

установлених єдиних підходів усередині відомства.  

3. Оцінка відповідності змісту цього документа встановленим 

нормативним і розпорядчим документам та наявність підстав для внесення змін 

до облікової політики.  

4. Визначення об’єктів обліку бюджетної установи, за якими немає 

рішення розпорядчого органу головного розпорядника бюджетних коштів 

стосовно облікових оцінок і за якими установа може сама зробити вибір оцінки 

відповідно до своєї специфіки.  

5. Подання керівникові проекту наказу (Положення) на розгляд та 

затвердження. При відображенні в обліковій політиці облікових оцінок, для 

встановлення яких відсутні галузеві методичні рекомендації і єдині підходи 

головного розпорядника бюджетних коштів, керівник повинен отримати від 

головного бухгалтера професійний висновок про законність установлення й 

обґрунтованість застосування таких облікових оцінок.  

6. Затвердження керівником проекту наказу. Наказ вважається офіційним 

документом і доводиться під розпис до відома всіх керівників структурних 

підрозділів, працівників бухгалтерської (фінансово-економічної) служби, 

матеріально-відповідальних осіб.  

7. Затверджений наказ офіційно надсилають головному розпорядникові 

бюджетних коштів за відомчою підпорядкованістю для його узгодження. 

Офіційне відправлення на узгодження для контролюючих органів свідчитиме 

при перевірках про те, що керівник виконує свої обов’язки щодо затвердження 

облікової політики.[2] 

Отже, розпорядникові бюджетних коштів потрібно видати для організації 

бухгалтерського обліку два вищезгадані накази. 
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При проведенні ревізій, аудиту контролюючі органи обов’язково 

вимагають такий наказ. Відсутність же такого документа тлумачать як 

порушення Закону № 996, пояснюючи це тим, що установа не сформувала свою 

облікову політику. Таке порушення загрожує накладенням адміністративного 

штрафу згідно зі ст. 1642 КУпАП у розмірі від 136 до 255 грн. 

Розпорядники нижчого рівня передають розпорядчий документ про 

облікову політику на погодження за відомчою підпорядкованістю розпоряднику 

коштів вищого рівня. 

Таким чином, самостійність ухвалення рішення з облікової політики 

розпорядника бюджетних коштів обмежена, і норми, що приймаються, повинні 

відповідати розпорядженням головного розпорядника бюджетних коштів або 

розпорядника бюджетних коштів вищого рівня. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА ВЫРУЧКИ 

ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ, ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

 

Получение дохода выступает основным мотивационным фактором 

осуществления предпринимательской деятельности в любой отрасли. 

Одновременно критерий доходности всегда рассматривался как один из 

важнейших факторов конкурентоспособности предприятия: убыточное 

предприятие не имеет возможности продолжать функционировать и 

развиваться.  

Современные рынки характеризуются не только динамическими 

условиями хозяйствования, в которых выживают только те предприятия, 

которые могут быстро и эффективно оперировать своими ресурсами, но и 

обладают гибкостью, способностью адаптироваться к сложным изменениям, 

https://www.treasury.gov.ua/ua/kaznachejstvo-informuye/yedinij-reyestr-rozporyadnikiv-ta-oderzhuvachiv-byudzhetnih-koshtiv
https://www.treasury.gov.ua/ua/kaznachejstvo-informuye/yedinij-reyestr-rozporyadnikiv-ta-oderzhuvachiv-byudzhetnih-koshtiv
https://buhgalter.com.ua/articles/buhgalterskiy-oblik/viznachayemo-oblikovu-politiku-ta-organizatsiyu-buhobliku-na-2018-rik/
https://buhgalter.com.ua/articles/buhgalterskiy-oblik/viznachayemo-oblikovu-politiku-ta-organizatsiyu-buhobliku-na-2018-rik/
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смелостью во внедрении новых управленческих решений и подходов, 

новаторством в удовлетворении требований потребителей и создании 

конкурентных преимуществ.  

Все факты хозяйственной жизни предприятия складываются из двух 

групп - это доходы и расходы. В соответствии с типовым планом счетов счет  

90 ”Доходы и расходы по текущей деятельности“ предназначен для обобщения 

информации о доходах и расходах, связанных с текущей деятельностью 

организации, а также для определения финансового результата по ней [2]. 

Основным доходом по текущей деятельности является выручка от 

реализации продукции, товаров, работ, услуг. Выручка – это совокупный объем 

денежных средств, полученный предприятием или предпринимателем 

посредством реализации произведённой продукции, услуг, работ за 

определённый период. Поступающая выручка за реализованную продукцию, 

товары, работы, услуги в первоочередном порядке направляется на уплату 

налогов и сборов в бюджет. Оставшаяся часть выручки должна покрыть затраты 

на производство и реализацию продукции и сформировать прибыль.  

Инструкцией по бухгалтерскому учету доходов и расходов, утверждённой 

Постановлением Министерств финансов Республики Беларусь от30.09.2011 № 

102 определён порядок учета выручки от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг по методу начисления [1]. В соответствии с типовым планом счетовдля 

отражения выручки от реализации, с учётом НДС предназначен счёт 90/1 

”Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг“, но в настоящее 

время некоторые моменты бухгалтерского учёта выручки от реализации 

продукции, работ, услуг остаются не конкретизированными.  

Аналитический учет ведется по каждому виду реализованной продукции, 

товаров, выполненных работ, оказанных услуг, однако, данная группировка 

аналитических счётов не даёт возможность оценить сумму выручки, 

полученной от реализации продукции, товаров, работ, услуг в разрезе рынка 

сбыта: внутренний или внешний рынок. Также невозможно отследить влияние 

курсовых разниц на величину выручки от реализации продукции, товаров, 

работ, услуг за отчётный период. 

 
 

Рисунок 1 – Детализация счета 9/1 ”Выручка от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг “ 

П р и м е ч а н и е – Источник: собственная разработка 
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Следовательно, для более наглядного учёта выручки от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг внутри страны и за её пределами 

целесообразно введение к счету 90/1 ”Выручка от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг“ применения следующих субсчетов (рисунок 1). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что такая детализация даст 

возможность проведения более подробного анализа выручки от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг как на внешнем, так и на внутреннем рынках. 

С помощью данной классификации возможно будет отследить влияние 

изменения курсов иностранных валют и курсовые разницы, возникающие при 

пересчёте выручки и переоценке дебиторской и кредиторской задолженности. 

Для целей бухгалтерского учёта целесообразно ввести в состав 

бухгалтерской отчетности ведомость по учёту продукции на внутреннем и 

внешнем рынке (таблица 1). 

Таблица 1 – Ведомость по учёту формирования выручки на внутреннем и 

внешнем рынке 

Дата 90/1/1 

90/1/2/1 90/1/2/2 90/1/2/3 
Итого, 

руб. 
в 

рублях 

в 

валюте 

в 

рублях 

в 

валюте 

в 

рублях 

в 

валюте 

01.01.19         

01.02.19         

…         

Итого         

П р и м е ч а н и е – Источник: собственная разработка 

 

Наличие такой информации позволит сравнить сумму выручки от 

реализации продукции, товаров, работ, услуг, полученной на внешнем и 

внутреннем рынках, с помощью этих данных можно оценить перспективы 

развития организации, тенденции роста выручки в зависимости от рынка сбыта: 

внешний или внутренний рынок, кроме того можно проанализировать сумму 

курсовых разниц по месяцам, полученных в результате реализации продукции 

за границу.  
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗВІТНОСТІ МАТЕРІАЛЬНО 

ВІДПОВІДАЛЬНИХ ОСІБ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ 

 

Для підприємств та організацій споживчої кооперації питання оптимізації 

управління завжди залишатимуться нагальним. Це зумовлено насамперед тим, 

що вища ланка керівництва не займається безпосередньо контролем 

повсякденної діяльності, тому не завжди отримує достовірну інформацію, 

основним джерелом якої є звітність, що формується на більш низькому рівні. 

Зокрема, у закладах ресторанного господарства, де зосереджено значна 

кількість товарних ресурсів, велике значення належить звітності матеріально 

відповідальних осіб.  

Звітність матеріально відповідальних осіб є надзвичайно важливою для 

користувачів, оскільки необхідна для контролю за наявністю та рухом товарів, 

продукції і тари, а також формуванням товарообороту (доходу від реалізації 

продукції власного виробництва та покупних товарів). Саме в товарно-

грошових звітах, які складають матеріально відповідальні особи, 

відображаються дані про отримані товари та продукцію від торговельних 

підприємств і своїх підрозділів, а також про відпуск продукції та товарів: на 

кухню – для виготовлення страв; у буфет – для продажу споживачам; своїм 

підприємствам роздрібної торгівлі. Крім цього, інформація, зазначена в звітах 

матеріально відповідальних осіб, подається менеджерам вищого рівня і на її 

основі приймаються управлінські рішення. 

Разом з тим,сьогодні потребують вирішення ряд проблем, пов'язаних з 

складанням та поданням звітності матеріально відповідальних осіб для більш 

повного та раціонального використання даних про рух товарів і продукції, 

виявлення відхилень та недоліків фінансово-господарської діяльності 

підприємств ресторанного господарства споживчої кооперації України. 

У своїх працях науковці Озеран В.О., Куцик П.О., Попітіч Т.В., 

Ільченко Л.Б., Бутинець Ф.Ф., Фірсова Н.В., Волошин А.М. неодноразово 

описували проблеми, пов'язані з недосконалістю звітності матеріально 

відповідальних осіб та шляхи їх вирішення з метою формування тенденцій 

подальшого удосконалення та розвитку звітності в підприємствах споживчої 

кооперації. 

Сьогодні однією з головних проблем у кооперативних підприємствах та 
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організаціях є комп'ютеризація обліку, в тому числі це стосується звітності 

матеріально відповідальних осіб.  

Незважаючи на те, що споживча кооперація являє собою багатогалузеву 

структуру, комп’ютеризація інформаційних процесів проводиться головним 

чином лише в торгівлі (як оптовій, так і роздрібній). Основною ланкою 

автоматизації інформаційних процесів є обліково-розрахункові операції 

(бухгалтерський облік, зарплата, звітність та інші) в організаціях і 

підприємствах різних галузей споживчої кооперації. Недостатньо 

використовуються комп’ютерні технології для створення інтегрованих баз 

даних, формування аналітичної інформації для проведення ефективного 

фінансово-господарського менеджменту [1,с. 112]. 

Відповідно до Правил оформлення і обліку товарів та готівки у 

підприємствах, організаціях (об'єднаннях) системи Центральної спілки 

споживчих товариств України матеріально відповідальні особи закладів 

ресторанного господарства у системі споживчої кооперації зобов'язані складати 

та подавати в бухгалтерію товарно-грошові звіти(форма № 058) з усіма 

документами, що підтверджують рух товарів, готівки та тари за звітній період. 

Утім, у ході дослідження виявлено, що матеріально відповідальні особи  

складають товарно-грошові звіти вручну. Таким чином, дані про рівень витрат 

керівництво отримує із значним запізненням, що може призвести до прийняття 

неефективних або помилкових рішень. 

Ще однією причиною недосконалості звітності матеріально 

відповідальних осіб в кооперативних підприємствах ресторанного господарства 

є подання інформації в узагальненому вигляді, що призводить до зниження 

оперативності обліку та ускладнює пошук резервів для поліпшення діяльності. 

Зокрема, на досліджуваних підприємствах споживчої кооперації сьогодні не 

існує такого внутрішнього звіту, де б узагальнювалась інформація про 

собівартість реалізованих товарів за окремими їх найменуваннями, товарними 

групами, матеріально відповідальними особами, торговельними відділами та 

торговельними точками. В товарно-грошовому звіті форми № 058 собівартість 

реалізованих товарів відображується загальною сумою за звітний період 

[2, c.265]. 

Отже, для підприємств ресторанного господарства в системі споживчої 

кооперації важливою інформаційною основою є звітність матеріально 

відповідальних осіб, від якої залежить ефективність прийнятих управлінських 

рішень. Виходячи з цього, виникає потреба вдосконалення системи обліку 

продукції та товарів власного виробництва з метою формування якісної 

звітності. 
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ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

Бухгалтерський облік – це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, 

накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність 

підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття 

рішень. Бухгалтерський облік охоплює всю сукупність господарської й 

фінансової діяльності підприємств. Він забезпечує контроль за виробництвом і 

розподілом матеріальних благ, рухом і збереженням майна підприємства. 

Бухгалтерський облік є суцільним і безперервним, строго регламентованим, що 

забезпечує документальне відбиття всіх господарських операцій. Належне 

ведення обліку сприяє кращій організації управління підприємством, контролю 

за господарськими операціями. 

На сучасному етапі розвитку економічної освіти вивчення обліку і 

контролю ускладнюється частими змінами чинного законодавства; новітні 

підручники з облікових дисциплін застарівають швидше, ніж видаються. 

Повинен існувати органічний зв’язок облікових дисциплін з практикою 

здійснення обліково-контрольно-аналітичних робіт. Облікові дисципліни 

неможливо викладати, не ілюструючи кожне їх положення практичними 

прикладами (виробничими ситуаціями), та не враховуючи змін чинного 

законодавства.  

Метою статті є систематизація та розширення знань з теорії і практики 

бухгалтерського обліку, формування нових професійних компетентностей в 

педагогічній діяльності. 

В центрі уваги – студент, що поступово опановує професію бухгалтера. 

Професія складна, тому дуже важливо створити найбільш сприятливі умови 

навчального процесу. Щоб стати висококваліфікованим бухгалтером, необхідно 

мати певні здібності та риси характеру. З самого початку опанування професією 

студенти повинні усвідомити наступні принципи облікової діяльності: 

науковість, об’єктивність, корисність, етичність.  

Сучасні умови ринку праці вимагають від бухгалтера такі професійні 

навички: 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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 необхідні знання та досвід, тому сформувати їх – найголовніше завдання 

викладача; 

 системне мислення, вміння бачити усі аспекти діяльності підприємства в 

цілому, адже бухгалтер не зможе надати рекомендації щодо зниження витрат та 

покращення фінансових результатів, якщо він не бачить далі свого носа; 

 пунктуальність та відповідальність, тобто певність, чесність та надійність 

по відношенню до себе та оточуючих. Іншими словами, бухгалтерську совість, 

яка не дозволить йому безвідповідально ставитися до виконання своїх 

обов’язків, а потім спокійно звільнитися з роботи й залишити комусь 

виправляти свої помилки; 

 чесність, законослухняність, дисциплінованість та працелюбність, адже 

один і той самий документ інколи необхідно перепрацьовувати декілька разів, а 

випадкова чи навмисна помилка обов’язково через деякий час будуть виявлені 

й покарані штрафними санкціями, а вони чималі й досить відчутно вдарять по 

кишені керівників та фінансах підприємства в цілому; 

 твердість та впевненість у тому, як було досягнуто той чи інший 

результат, відповідальність за власні рішення та дії; 

 гнучкість, вміння знаходити розумні компроміси між комерційними 

інтересами підприємства та держави в межах діючого законодавства, 

співпрацювати з колегами задля загального результату; 

 вміння зберігати таємницю, адже комерційна та фінансова інформація, 

яка є у розпорядженні бухгалтера, за умови кваліфікованих дій може 

примножити фінансові результати та знизити витрати підприємства. А 

некваліфікований бухгалтер може нанести невиправну шкоду; 

 творчість, та винахідливість, тобто вміння оптимізувати фінансові 

результати та оподаткування в межах, визначених законодавством, але не треба 

плутати творчість й шахрайство; 

 лояльність по відношенню до керівництва, якщо між ними не буде згоди, 

взаєморозуміння та довіри. 

Отже, бухгалтер повинен любити справу, якою займається, й цьому теж 

необхідно навчити студентів, зокрема, на власному прикладі. З перших днів 

навчання студенти повинні усвідомити, що основною метою бухгалтерської 

професії є не отримання матеріальної вигоди і більш високої заробітної плати, а 

високопрофесійне виконання обов’язків, за що, як наслідок, вже платять добре. 

Економічний успіх і високі моральні принципи завжди крокують поруч. 

Виховання морально-вольових якостей студентів здійснюється впродовж 

усього терміну навчання. Акцентується увага на дисципліні, чесності, 

відповідальності за доручену справу, точності акуратності виконання завдань, 

вмінні самостійно оцінити результати праці, знайти помилки та виправити їх. 

Перед викладачами стоять складні завдання формування різнобічних 

професійних компетентностей майбутніх бухгалтерів. Тому способи й методи 
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досягнення цієї мети повинні відповідати сучасним вимогам педагогічної теорії 

та практики. 

Вважаємо, що ефективний навчальний процес визначається наступними 

положеннями: 

 міцні теоретичні знання; 

 максимальне наближення навчальних занять до умов практичної 

діяльності; 

 різноманітні форми напрацювання практичних навичок виконання 

обов’язків бухгалтера; 

 стимулювання самостійності й творчої ініціативи студента при 

розв’язанні локальних та комплексних навчальних завдань; 

 формування відповідальності та впевненості у своїх результатах, вміння 

висловити та відстояти власну точку зору в професійній дискусії; 

 формування системного уявлення про підприємство та його оточення, 

ринкову економічну систему в цілому й вміння виявляти причинно-наслідкові 

зв’язки між змінами у зовнішньому та внутрішньому середовищі підприємства 

й досягнутими фінансовими результатами; 

 відкритість до безперервного сприйняття нового, самоосвіти, корисної 

взаємодії з колегами задля підвищення професійного рівня; 

 вміння вчитися на власних та чужих помилках, стійко протистояти 

невдачам та впевнено крокувати вперед. 

В педагогічному процесі виникає ціла низка методичних проблем та 

протиріч: 

 поєднання різноманітних форм викладення нового матеріалу, обсяг 

матеріалу величезний та швидко змінюється, джерела інформації часто не 

надають вичерпної відповіді й навіть містять протиріччя; 

 оптимальне поєднання теоретичного, ілюстративного, законодавчо-

нормативного матеріалу з прикладами господарської практики; 

 раціональний підбір матеріалу для практичних робіт та вибір порядку їх 

проведення; 

 студент повинен вільно володіти декількома прикладними програмами й 

вести облік в їх середовищі. 

Загальна проблема професійної освіти – це відірваність теорії від 

практики, яка потім поглиблюється. В підготовці бухгалтерських кадрів ця 

проблема постає надзвичайно гостро. 

По-перше, неможливо створити системне мислення та сприйняття 

підприємства, якщо жодного разу не відвідав реальне підприємство та не 

поспілкувався з його працівниками, зокрема, бухгалтером. Причому така 

взаємодія повинна бути постійною, будь-які теоретичні знання необхідно 

перевіряти на практиці. 

По-друге, підприємства, які беруть студентів на виробничу практику, дуже 
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неохоче надають реальну консультативну допомогу. Й цьому є об’єктивне 

пояснення. Бухгалтер завжди зайнятий поточними справами, звітністю. Крім 

того, поняття «комерційна таємниця» виправдовує небажання ділитися будь-

якою інформацією, навіть кількарічної давнини. Ось і приходять студенти з 

практики з печаткою в звіті замість реального практичного досвіду. 

По-третє, дуже низька зацікавленість самих студентів в отриманні знань. 

Абітурієнти, обираючи спеціальність, за рідким виключенням, не 

усвідомлюють, що їх чекає в майбутньому. Й великі навантаження на перших 

етапах професійного навчання сприймаються ними як нездоланні. Не володіючи 

наполегливістю та вольовими якостями, не маючи реальної мотивації 

подальшого працевлаштування. 

По-четверте, методологія бухгалтерського обліку та оформлення 

документації в значній мірі визначається обраною обліковою політикою 

підприємства та бухгалтерськими програмами, які використовуються. Тому 

навчальний заклад об’єктивно дещо відстає від вимог часу. Неможливо дати 

універсальні знання, якщо немає доступу до спеціальних програм. 

Мета досягнення цілей навчання є застосування наступних форм та 

методів навчання: 

1. Лекційні заняття – основна форма опрацювання нового матеріалу.  

На відміну від підручників, лекція оперує значно більшими 

можливостями щодо врахування специфіки аудиторії, новітніх наукових 

досягнень та законодавчих норм. Вона озброює студента не тільки знаннями, а 

й переконаннями, вміннями систематизувати матеріал, обирати головне, давати 

критичну оцінку. Студент вчиться мислити та аргументовано висловлювати 

власну точку зору на прикладі викладача-лектора.  

Лекція-пояснення з використанням наочності, опорного конспекту 

дозволяють максимально стимулювати інтерес й сприяти засвоєнню ними 

навчального матеріалу. Лекція-бесіда привертає увагу аудиторії до 

обговорюваного питання, мотивує до навчальної діяльності і на цій основі 

формує у студентів відповідні знання. Лекція-дискусія активізує пізнавальну 

діяльність, змушує мислити й аргументувати, спираючись на власні знання. 

Студенти при обговоренні наближаються до істини через глибоке усвідомлення 

проблеми. Студентів необхідно вчити дискутувати коректно. Проблемні лекції 

та лекції з розв’язанням практичних ситуацій – найкраща форма вивчення 

облікових дисциплін. Бо розв’язання різноманітних проблем – це сутність 

роботи бухгалтера. Така форма реалізує проблемну стратегію навчання, залучає 

студентів до аналізу протиріччя та пошуку альтернативних шляхів його 

розв’язання, змушує з декількох альтернатив обрати найкращу в даному 

випадку й обґрунтувати своє рішення. Сприймати такі лекції та ефективно 

співпрацювати студенти вчаться поступово. 

Методичне забезпечення лекцій складається з опорних конспектів, 

логічних схем, порівняльних таблиць, графіків динаміки певних показників, 
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структурних діаграм, графічних залежностей підсумкового результату від 

динаміки первинних показників тощо. 

2. Практичні заняття. 

Для отримання дійсно професійної підготовки студент, озброєний 

теоретичними знаннями, повинен власноручно усвідомлено виконати на 

практичному занятті під керівництвом викладача облікові роботи: скласти 

первинні та зведені бухгалтерські документи, здійснити їх перевірку, 

бухгалтерську обробку, запис до облікових регістрів, скласти звітність 

підприємства тощо. Застосовуються локальні та наскрізні практичні ситуації, 

проблемні завдання тощо. Таким чином систематизуються теоретичні знання та 

формуються навички їх практичного застосування. Саме тому практичні заняття 

домінують над семінарськими. 

Основна проблема організації практичних занять – забезпечити виконання 

всіх робіт із застосуванням спеціальних програмних продуктів. На сьогодні, 

нажаль, це неможливо. 

3. Самостійна робота. 

Включає самостійну роботу студента в аудиторії, поза аудиторну  та 

самостійну роботу студента під керівництвом викладача, тобто індивідуальні 

заняття. Розділяється на обов’язкову, передбачену навчальним планом, бажану 

та добровільну. Від обсягу та якості самостійної роботи багато в чому залежить 

якість навчання. Реалізується у формі складання тез, конспектування, складання 

словнику ключових термінів. Окрему увагу я приділяю складанню порт фоліо з 

дисципліни. В ньому студент накопичує бухгалтерські документи: план 

рахунків, форми первинних та синтетичних документів, опрацьованих 

власноруч, форми звітності, здійснює відмітки щодо змін законодавчих та 

нормативних документів, робить відповідні посилання тощо. Такий довідник, 

на мій погляд, підвищує ефективність вивчення усіх облікових дисциплін, 

виховує дисциплінованого бухгалтера, у якого усе необхідне завжди під рукою. 

4. Творчі професійні змагання. 

Є логічним продовженням аудиторних занять та самостійної роботи 

студентів. Вищою формою навчальної діяльності студентів є науково-дослідна 

робота. Вона реалізується у формі складання тез та навчальних проектів, участі 

у науково-практичних конференціях, конкурсах та олімпіадах. Така робота 

здійснюється систематично й приносить позитивні результати. 

6. Практичне навчання. 

Розв’язання проблем практичного навчання вбачаю в укладанні 

довготермінових взаємовигідних зв’язків з тими підприємствами, на яких 

працюють наші випускники та батьки сьогоднішніх студентів. В той же час, 

підприємства, які шукають кваліфікованого бухгалтера, повинні мати змогу 

«розмістити заказ» у навчальному закладі, відібрати здібних студентів старших 

курсів та спільним зусиллями з навчальним закладом готувати фахівців «для 

себе», надаючи їм постійну можливість практикуватися паралельно з 
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теоретичним навчанням. Подібним чином можна розв’язати й проблему 

програмного забезпечення спеціальними програмами. Наприклад, для ведення 

податкового обліку та здачі податкової звітності он-лайн, для здійснення 

касових розрахунків та ведення товарного обліку в супермаркеті тощо. За таких 

умов випускник дійсно буде готовий до виконання професійних функцій. А 

престиж навчального закладу буде підвищуватися. 

Отже, запорукою ефективного навчання є постійна активна 

міждисциплінарна взаємодія, спільні зусилля усього педагогічного колективу 

для досягнення позитивного результату навчання. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО 

УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ У ПІДПРИЄМСТВАХ 

ТОРГІВЛІ 

 

Високий рівень конкуренції та достатньо прогнозовані ризики, що 

існують в наш час на підприємствах торгівлі призводять до великих вимог до 

звітності з управління даним  підприємством,  що спрямована на задоволення 

потреби керівництва у своєчасній та об'єктивній інформації про стан 

комерційної та фінансової діяльності з метою прийняття правильних 

управлінських рішень. 

Фінансова звітність, що складена згідно П(С)БО, має великі аналітичні 

можливості, однак існує чимало запитань, що є невирішеними. Одне із них це – 

недостатнє висвітлення у звітності обліково-економічної інформації, внаслідок 

чого користувачі цієї інформації змушені приймати управлінські рішення в 

умовах певної невизначеності, що в свою чергу посилює ризик втрати 
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вкладеного капіталу для інвестора чи призводить до прийняття хибних рішень 

щодо розвитку підприємства для власника тощо. 

 Типова фінансова звітність розробляється таким чином, аби всіх 

користувачів необхідною задовольнити інформацією, але це завдання 

нереальне в розрізі різних інтересів кожного з них. Для кожного конкретного 

підприємства управлінська звітність повинна мати обґрунтовані теоретичні 

концепції, методи формування обліково-аналітичної інформації управлінської 

звітності, розробка яких забезпечить можливість вибору найбільш оптимальний 

варіант з можливих варіантів для конкретного підприємства. 

Користувачами звітності можуть бути фізичні та юридичні особи або 

відповідні державні органи, які звертаються до суб’єкта господарювання з 

метою отримання необхідної інформації. При цьому можна виокремити 

зовнішніх та внутрішніх користувачів інформації [2]. 

Щодо внутрішньої звітності слід сказати, що основним її призначенням є 

задоволення інтересів власника, керівника та працівників у достовірній та 

оперативній інформації відносно будь-яких аспектів господарської діяльності 

підприємства з метою прийняття ефективних та своєчасних рішень. Відповідно 

її вид, зміст, форми і терміни подання встановлюються внутрішніми 

розпорядчими документами конкретного суб’єкта господарювання відповідно 

до його специфіки діяльності та індивідуальних потреб і вимог управлінського 

персоналу. 

Формуючи пакет внутрішньої звітності щодо руху товарів, слід 

враховувати, що звітність повинна містити фактичні, планові, прогнозні дані та 

розрахункові показники для забезпечення можливості здійснення планування, 

аналізу та контролю за отриманими доходами та понесеними витратами. У 

контексті викладеного вище та з огляду на різноманітність інформаційних 

потреб користувачів внутрішньої звітності щодо руху товарів у частині їх 

надходження, розміщення та вибуття розроблено форми внутрішньої звітності 

(табл. 1).  

Таблиця 1 - Запропоновані форми внутрішньої звітності щодо руху запасів 

(товарів) на підприємстві роздрібної торгівлі 
№ 

з/п 

Форма документа Документ Коротка характеристика 

1 ЗТ-1 Звіт про рух товарів 

(Додаток А) 

Узагальнює інформацію про динаміку руху 

товару 

2 ЗТ-2 Звіт про реалізовані товари 

за каналами збуту (Додаток 

В) 

Узагальнює обсяги реалізації товарів в розрізі 

каналів збуту, що дає змогу виявити найбільш 

прибуткову форму реалізації 

3 ЗТ-3 Звіт про діяльність фірмових 

магазинів (Додаток Б) 

Наводяться показники діяльності фірмових 

магазинів в динаміці змін показників 

 

Звіт про рух товарів (ЗТ-1) відображає надходження та реалізацію товарів 

як власного виробництва, так і покупних, враховуючи різні канали збуту 

підприємства. Динаміка руху товарів дозволяє виокремити спосіб реалізації 

товарів, виручка від реалізація яких є найбільшою, що несе в собі цінну 
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інформацію для управлінського персоналу підприємства. Звіт про реалізацію 

товарів за каналами збуту (ЗТ-2) є розширенням Звіту за формою ЗТ-1, який 

містить у собі всі задіяні підприємством канали вибуття товарів. Містить 

інформацію про обсяг реалізації товару, показники структури реалізованих 

товарів, що підвищує аналітичні розрізи інформації та сприяє наданню повною 

інформації про стан реалізованих товарів. Крім того зазначимо, що показники 

даного звіту повинні збігатися за показниками звіту ЗТ-1, що сприятиме 

здійсненню документальної перевірки звітності. Звіт про діяльність фірмових 

магазинів (ЗТ-3) містить комплексну інформацію про діяльність фірмових 

магазинів, необхідну для визначення ефективності діяльності таких магазинів. 

Відсутність оперативної інформації щодо всіх можливих напрямів руху 

товарів у фінансовій звітності зумовлює неповноту інформаційного 

забезпечення процесу формування товарної політики підприємства та 

перспективних напрямів розвитку його діяльності. Для вирішення даного 

питання розроблено пакет внутрішньої звітності щодо руху товарів (Звіт про 

рух товарів (ЗТ-1), Звіт про реалізовані товари за каналами збуту (ЗТ-2), Звіт 

про діяльність фірмових магазинів (ЗТ-5). Розроблені форми внутрішньої 

звітності дозволяють підвищити оперативність та повноту інформації, 

приймати обґрунтовані управлінські рішення, що забезпечує ефективність 

функціонування підприємства роздрібної торгівлі в сучасних умовах 

господарювання. 
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ДОДАТОК А 

Форма ЗТ-1 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Керівник підприємства 

____________________ 

(підпис та ПІБ)          

ЗВІТ ПРО РУХ ТОВАРІВ  

за ________________20__р. 

Номенклатур

на група 

(асортимент 

товару) 

Од. 

вимір

у 

Початков

і 

залишки  

Надходження 

Придбання Безоплатн

е 

отримання 

Внесок 

до СК 

Обмін 

 

Одержанн

я на 

комісію  У 

виробникі

в 

У 

торгівельни

х 

підприємств 

К-

сть 

∑, 

грн 

К-

сть 

∑, 

грн 

К-сть ∑, 

гр

н 

К-

сть 

∑, 

грн 

К-

ст

ь 

∑, 

гр

н 

К-

ст

ь 

∑, 

гр

н 

К-

сть 

∑, 

грн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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Вибуття 

 

Кінцеві залишки 

Реалізація Передача на 

комісію 

Обмін Розпродаж Гарантійна 

заміна і 

повернення 

К-сть ∑, 

грн 

К-сть ∑, 

грн 

К-

сть 

∑, 

грн 

К-сть ∑, 

гр

н 

К-

сть 

∑, грн К-сть ∑, грн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

Звіт склав ___________   _______________  _____________   «__»______20_р. 

                    (посада)                  (підпис)                   (ПІБ)        

 

ДОДАТОК Б 

Форма ЗТ-2 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Керівник підприємства 

____________________ 

(підпис та ПІБ)          

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ФІРМОВИХ МАГАЗИНІВ 

за__________________20__р. 

Наймен

ування 

магази

ну 

(місце 

розташ

ування) 

Од. 

вимі

ру 

Наймен

ування 

товару 

Виручка від реалізації (в т.ч. ПДВ) Собівартість Сума 

торгівельної 

націнки 

Попередній 

період  

Звітний період Попередній 

період  

Звітний 

період 

Попер

едній 

період  

Звітн

ий 

періо

д 

   К-

сть 

Цін

а, 

грн 

Су

ма, 

грн 

К-

сть 

Цін

а, 

грн 

Сума

, грн 

К-

сть 

Сума

. грн 

К-

сть 

Су

ма. 

грн 

Сума. 

грн 

Сума

. грн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

Фінансовий 

результат 

Витрати на утримання, грн 

Попередн

ій період  

Звітний 

період 

Матеріальні 

витрати 

Оплата праці Амортизація Інші витрати 

Сума, грн Сума, 

грн 

Поперед

ній 

період  

Звітн

ий 

періо

д 

Поперед

ній 

період  

Звітн

ий 

періо

д 

Поперед

ній 

період  

Звітн

ий 

періо

д 

Поперед

ній 

період  

Звітний 

період 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Звіт склав ___________   _______________  _____________   «__»______20_р. 

                    (посада)                  (підпис)                   (ПІБ)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

29 

 

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, АУДИТУ, АНАЛІЗУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

ДОДАТОК В 

Форма ЗТ-1 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Керівник підприємства 

____________________ 

(підпис та ПІБ)          

ЗВІТ ПРО РЕАЛІЗОВАНІ ТОВАРИ ЗА КАНАЛАМИ ЗБУТУ  

за ________________ 20__р. 

№ 

з/п 

Канал збуту Дохід від реалізації в т. ч. ПДВ, грн. 

Попередній період Звітний період Питома вага (за 

фактом), % 

За 

плано

м 

За 

факто

м 

Відхилення

, грн. 

За 

плано

м 

За 

факто

м 

Відхилення

, грн. 

Попередні

й період 

Звітни

й 

період 

Сума, 

грн. 

Сума, 

грн. 

Сума, 

грн. 

Сума, 

грн. 

1 В роздріб у т.ч.:         

1.

1 

- через магазин         

1.

2 

- передано на 
комісію 

        

1.

3 

- інше         

2 Поза 

магазином у т. 

ч.: 

        

2.

1 

- через 

Інтернет 

        

2.

2 

- виїзна 

торгівля 

        

2.

3 

- інше         

3 Загальна сума 

за каналами 

збуту  

        

 

Звіт склав ___________   _______________  _____________   «__»______20_р. 

                      (посада)                  (підпис)                   (ПІБ)       

 

Грищенко А.В. 

Магистрант 

Научный руководитель Бучик Т.А. 

Доцент, кандидат экономических наук 

кафедры бухгалтерского учёта, анализа и аудита 

Полесский государственный университет 

 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА КРАТКОСРОЧНЫХ АКТИВОВ В МСФО 

И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Основными объектами в бухгалтерском учете являются: имущество, 

источники формирования имущества и хозяйственные процессы. Так как 

краткосрочные активы представляют собой комплекс денежных и 

материальныхресурсов, то от правильности управления такими активами и 
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четкости их организации во многом зависит устойчивость всей компании. 

Республике Беларусь нет отдельного нормативного-правового акта 

определяющего учет краткосрочных активов в целом, так же как и в 

международных стандартах бухгалтерской отчетности. Однако и в 

национальной практике и в международных стандартах существуют 

нормативные правовые акты, характеризующие организацию учета и отражения 

отдельных элементов краткосрочных активов, которые показаны в таблице 1. 

Таблица 1 - Нормативные правовые акты, характеризующие организацию 

учета и отражения отдельных элементов краткосрочных активов 
        Элемент краткосрочных активов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативный документ З
ап
ас
ы

 

Д
о
л
го
ср
о
ч
н
ы
е
ак
ти
в
ы
, 

п
р
ед
н
аз
н
ач
ен
н
ы
ед
л
я
р
еа

л
и
за
ц
и
и

 

 Р
ас
х
о
д
ы
б
уд
у
щ
и
х
п
ер
и
о
д

о
в
 

 Н
ал
о
гн
ад
о
б
ав
л
ен
н
у
ю
ст

о
и
м
о
ст
ь
 

К
р
ат
ко
ср
о
ч
н
ая
д
еб
и
то
р
с

к
ая
за
д
о
л
ж
ен
н
о
ст
ь
 

 К
р
ат
ко
ср
о
ч
н
ы
еф
и
н
ан
со

в
ы
ев
л
о
ж
ен
и
я 

Д
ен
еж

н
ы
е 
ср
ед
ст
в
а 
и
 и
х
 

эк
в
и
в
ал
ен
ты

 

Нормативные правовые акты Республики Беларусь 

Инструкции по бухгалтерскому учету 

запасов № 133 [1] 

+ - - - - - - 

Инструкции по бухгалтерскому учету 

долгосрочных активов, предназначенных 

для реализации № 25 [1] 

- + - - - - - 

Инструкция о порядке применения типового 

плана счетов бухгалтерского учета №50 [1] 

+ + + + + + + 

Инструкции по бухгалтерскому учету 

доходов и расходов № 102 [1] 

- - + - + + - 

Налоговыйкодекс [1] - - - + - - - 

Гражданскийкодекс [1] - - - - + - - 

Инструкции о порядке ведения кассовых 

операций и порядке расчетов наличными 

денежными средствами в белорусских 

рублях № 107 [1] 

- - - - - - + 

Национальный стандарт бухгалтерского 

учета и отчетности ”Индивидуальная 

бухгалтерская отчетность“ № 104 [1] 

+ + + + + + + 

Международныестандартыфинансовойотчетности 

(IAS) 2 ”Запасы“ [2] + - - - - - - 

(IFRS) 5 ”Долгосрочные активы, 

предназначенные для продажи, и 

прекращенная деятельность “ [2] 

- + - - - - - 

(IAS) 7”Отчет о движении денежных 

средств“[2] 

- - - - - - + 

(IAS) 21 ”Влияние изменений валютных 

курсов“ [2] 

- - - - - - + 
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Продовження таблиці 1  
 (IAS) 32 ”Финансовые инструменты: 

представление информации“  [2] 

- - - - + + - 

(IAS) 37 ”Резервы, условные обязательства и 

условные активы“ [2] 

- - - - + + - 

IAS 39 ”Финансовые инструменты: 

признание и оценка“ [2] 

- - - - + + - 

 

Таким образом, национальные стандарты бухгалтерского учета и 

отчетности построены на основе международных стандартов финансовой 

отчетности. Несмотря на это, между ними существуют принципиальные 

различия. В МСФО в отличии от белорусского законодательства не определяют 

налог на добавленную стоимость и расходы будущих периодов в отдельных 

документах, как это сделано в Республике Беларусь.  Эти различия, в частности, 

основаны на несовпадении подходов к составлению отчетности.Для более 

четкого представления о сущности краткосрочных активов необходимо более 

детально исследовать их составляющие элементы.  

В настоящее время существуют различия по учету запасов между 

белорусским законодательством и международными стандартами, данные 

отличия представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Отличие учета запасов в Республике Беларусь и в МСФО 
Признак РеспубликаБеларусь МСФО 

Определение 

категории 

К запасам относятся активы, учтенные в 

составе средств в обороте, 

приобретенные и предназначенные для 

реализации, или находящиеся в 

процессе производства продукции, или 

находящиеся в виде сырья, материалов 

и других аналогичных активов, которые 

будут потребляться в процессе 

производства продукции,  или 

используемые для управленческих нужд 

организации. 

Запасы - это активы:  

-предназначенные для продажи в 

ходе обычной деятельности; 

 - находящиеся в процессе 

производства для такой продажи; 

или 

 - находящиеся в виде сырья или 

материалов, которые будут 

потребляться в процессе 

производства или 

предоставления услуг. 

Текущаяоценка 

 

По фактическим и учетным ценам По наименьшей из двух величин: 

себестоимости и чистой 

стоимости продажи 

Методоценкив

ыбывающихза

пасов 

Отражаются в бухгалтерском балансе на 

конец отчетного периода за вычетом 

резерва под снижение стоимости 

материальных ценностей 

Балансовая стоимость за 

вычетом резерва относится на 

расходы 

 

Существенным отличием является то, что в международных стандартах 

существует такое понятие как незавершенные услуги, а в отечественной 

практике такое понятие не встречается. Согласно отечественной практике 

категория незавершенное производство касается только товаров, а понятие 

незавершенные услуги не используется вообще.  Данные отличия могут быть 
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обусловлены такими факторами, как историческое развитие экономической 

системы; целью составления отчётности и пользователями финансовой 

отчетности.  

В таблице 3 представлены различия между отечественной методикой 

учета дебиторской задолженности и международными стандартами финансовой 

отчетности. 

Таблица 3 - Отличие учета дебиторской задолженности в Республике Беларусь и 

в МСФО 
Признак РеспубликаБеларусь МСФО 

Признание Признаются в учете на 

дату реализации 

кредитором продукции  

Признаются, когда организация 

становится по договору в отношении 

финансового инструмента, вследствие 

чего у нее появляется либо право на 

получение актива, либо обязательство по 

его передаче  

Оценка Отражаются в оценке, 

установленной 

договором с учетом 

всех скидок, наценок, 

процентов по 

коммерческому 

кредиту, курсовых 

разниц  

Первоначально оцениваются по 

справедливой стоимости с учетом 

прямых затрат по ее совершению 

Прекращениепризнания Списывается если: 

дебитор исполнил свое 

обязательство; по 

истечении срока общей 

исковой давности  

Признание финансового актива или его 

части прекращается когда: организация 

утрачивает контроль над правами по 

контракту или данные права 

реализуются; прекращается действие 

прав по договору; организация 

отказывается от своих прав или передает 

их третьей стороне 

 

Следует отметить, что в международных стандартах отсутствует понятие 

срока исковой давности, тогда как в законодательстве Республике Беларусь 

данный термин используется.  

Одним из немаловажных элементов краткосрочных активов являются 

денежные средства. Организация учета денежных средств в белорусском 

законодательстве и в международных стандартах имеет некоторые различия, 

которые продемонстрированы в таблице 4. 
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Таблица 4 -Отличия учета денежных средств в Республике Беларусь и в 

МСФО 
Признак РеспубликаБеларусь МСФО 

Определениетермина денежные знаки в виде 

банкнот и монет 

Национального банка, 

находящиеся в обращении и 

являющиеся законным 

платежным средством  

это краткосрочные 

высоколиквидные инвестиции, 

которые можно легко 

конвертировать в денежные 

средства и которые подвержены 

лишь незначительному риску 

изменения стоимости 

Представление в 

отчетности 

Отчет о движение денежных 

средств, бухгалтерский 

баланс  

Отчет о финансовом положении 

(отдельной строкой) 

Методсоставленияотчета Толькопрямойметод Отчет составляется прямым или 

косвенным методом.  

Единицаизмерения В официальной денежной 

единице Республики 

Беларусь  

В функциональной валюте и 

валюте представления отчетности 

Признаниекурсовыхразниц В определенных случаях 

разрешен перенос курсовых 

разниц на будущие периоды 

Курсовые разницы относятся на 

доходы (расходы) в периоде их 

возникновения  

 

Проведя анализ нормативной базы для отдельных элементов 

краткосрочных активов видно, что в Республике Беларусь для каждого элемента 

не всегда имеется отдельный нормативный правовой акт, регулирующий их 

учёт, но информацию по каждому элементу можно найти в других инструкциях. 

Международные стандарты предусматривают отдельные стандарты только для 

некоторых существенных элементов, что касается остальных элементов, то для 

них не разработан отдельный стандарт, однако определенные аспекты по 

каждому элементу можно найти в отдельных стандартах. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ФИЛИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ  

В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

 

В мировой практике общепризнанной информационной системой 

является система управленческого учета.Данная система представляет собой 

информационный фундамент, который в рамках организации обеспечивает ее 

управленческий аппарат информацией, используемой для планирования, 

принятия управленческих решений и контроля в целях оптимизации 

использования ресурсов организации. Предметом управленческого учета 

является производственная деятельность организации в целом и ее отдельных 

структурных подразделений. Объектами управленческого учета являются 

издержки организации и ее отдельных структурных подразделений – центров 

ответственности; внутреннее ценообразование и отчетность. Современный 

управленческий учет включает выявление, измерение, сбор, анализ, подготовку, 

интерпретацию, передачу и прием информации, необходимой управленческому 

аппарату для выполнения его функций.  

Бухгалтерскому управленческому учетуприсущи характерные 

особенности: ориентация на потребности внутреннего управления 

деятельностью организации; организация управленческого учета по 

собственной инициативе организации; необязательность документальной 

обоснованности хозяйственных операций; направленность на обеспечение 

решения значительно большего числа задач, связанных с формированием 

ассортимента продукции и услуг, определению предельно допустимых затрат на 

их производство и реализацию; оперативность; пользователями информации 

управленческого учета являются руководители организации и ееструктурных 

подразделений; необходимость определения данных как о фактической 

величине и структуре учитываемых показателей, так и расчетные, нормативно-

прогнозные величины; широкое применение всех видов измерителей 

(натуральных, трудовых и денежных); свобода выбора состава показателей 

издержек, расходов и затрат [1]. 

Таким образом, управленческий учет является своеобразным 

дополнением к бухгалтерскому учету. При правильной организации и 

постановке он обеспечит формирование необходимой информации для 

принятия оперативных и долгосрочных решений по управлению деятельностью 

организации. Основные этапы развития управленческого учета связаны с 

совершенствованием организационно-правовых форм организации. Так, на 

начальном этапе основными конкурентными преимуществами являются цена и 

уровень издержек, поэтому важное место в управленческом учете отводится 

учету затрат. При дальнейшем росте организации, для упорядочения 

финансовых потоков, выделяются центры финансовой ответственности.  

Процесс организации управленческого учетаусложняется, когда речь идет 
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о крупных организациях со сложной организационной структурой. К таким 

экономическим субъектам относятся и юридические лица, имеющие в своем 

составе филиалы. Появление организаций с наличием большого числа 

филиалов связано с тем, что многие организации все активнее осваивают 

региональные рынки. Создание филиалов позволяет организациям получить 

возможность доступа к более дешевым ресурсам, увеличению рынка и 

распределению территориальных рисков бизнеса. 

При формировании организацией филиальной сети требуется усиленная 

координация его финансово-хозяйственной деятельности ввиду 

территориальной удаленности филиалов от головной организации. Это 

приводит к необходимости применения качественно новых подходов к 

осуществлению управленческих функций, в том числе и организации 

эффективного управления каждым филиалом. Ведущая роль в управлении 

филиальной сетью отводится информации, сформированной в системе 

бухгалтерского учета и отчетности. Создание филиалов и выделение их на 

отдельные балансы приводит к изменениям в области ведения бухгалтерского 

учета и составления отчетности.  

Одной из задач постановки управленческого учета в данных организациях 

является внедрение раздельного учета затрат, обеспечивающего прозрачность 

калькулирования себестоимости отдельных видов продукции, работ и услуг, 

что, в свою очередь, необходимо для принятия управленческих решений в 

сфере ценообразования, для снижения затрат и инвестирования в новые 

технологии.  

Кроме того, в организациях с филиальной структурой учетная политика и 

другие стандарты управленческого учета должны быть едины. Эти стандарты 

устанавливают порядок и принципы ведения учета применительно ко всем 

филиалам и видам деятельности организации с учетом их специфики, 

утверждаются руководством организации и являются обязательным к 

применению всеми филиалами. Только на основе такого подхода можно 

построить систему управленческого учета организации с филиальной 

структурой, реально обеспечивающую как менеджмент головной организации, 

так и руководителей, входящих филиалов. 

В системе управленческого учета особая роль принадлежитвнутренней 

отчетности филиалов.В организации с филиальной сетью финансовая 

отчетность составляется на двух уровнях (организации и филиалов), что 

обусловлено потребностью в информации о финансовой ситуации и результатах 

деятельности как организации в целом, так и отдельно взятого филиала.  

Бухгалтерская отчетность организаций, в том числе с филиальной 

структурой, составляется в соответствии с требованиями 

Постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 12 декабря 

2016 г. № 104 «Об утверждении Национального стандарта бухгалтерского учета 

и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность», внесении 

дополнения и изменений в постановление Министерства финансов Республики 
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Беларусь от 30 июня 2014 г. № 46 и признании утратившими силу 

постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 31 октября 

2011 г. № 111 и отдельных структурных элементов некоторых постановлений 

Министерства финансов Республики Беларусь» [3]. Согласно п. 10 

Постановления №104, бухгалтерская отчетность организации, имеющей 

филиалы, составляется с включением показателей деятельности филиалов.Так 

как филиал, не являясь юридическим лицом, самостоятельно не формирует 

бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь, то отчетность филиала является внутренней отчетностью 

организации. Учитывая этот факт, бухгалтерскую отчетность филиала можно 

построить так, чтобы она максимально отвечала требованиям, предъявляемым к 

информации для целей управления. 

Внутренняя финансовая отчетность филиала организации должна 

строиться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к информации, 

формируемой в управленческом учете.  

На основании изучения нормативной документации, отечественной и 

зарубежной литературы в области учета нами сформулированы принципы, 

обусловленные требованиями управленческого учета. 

Так к принципам, обусловленным требованиями управленческого учета, 

можно отнести:1) своевременность. Этот принцип означает, что информация 

должна представляться потребителю тогда, когда она ему необходима;2) 

аналитичность. Согласно данному принципу, вид внутренних отчетов должен 

быть удобен, а содержание достаточно для анализа;3) логичность. Этот 

принцип заключается в последовательной формирования сводной информации: 

учетная информация возникает в первичных документах, отчетах 

подразделений и группируется в сводных и отчетных документах;4) гибкость. 

Этот принцип характеризует способность системы внутренней отчетности 

филиала приспосабливаться к индивидуальным особенностям организации, и 

возможность ее совершенствования по мере происходящих внутренних и 

внешних изменений предпринимательской деятельности;5) прогнозируемость. 

Принцип предполагает возможность оптимизации результатов деятельности 

путем прогнозирования будущих доходов и расходов;6) эффективность. Этот 

принцип заключается в формировании информации в соответствии с 

информационными потребностями.  

Так как формируемая по правилам международных стандартов отчетная 

информация может быть полезной для использования внутри организации, то 

внутренняя финансовая отчетность филиала организации должна 

формироваться в соответствии с качественными характеристиками 

международной финансовой отчетности, включающими в себя понятность 

отчетной информации, ее существенность, применимость для прогнозирования 

и выверки результатов, правдивое представление, сопоставимость, 

нейтральность, преобладание сущности над формой, осмотрительность, 

возможность проверки.  
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Процесс формирования системы внутренней финансовой отчетности 

филиала организации можно представить в виде этапов: 

1 этап – определение состава результатных финансово-хозяйственных 

показателей филиала организации и их логическая группировка; 

2 этап – формирование системы контроля на всех стадиях подготовки 

внутренних отчетов; 

3 этап – выработка оптимального состава и моделирование форм 

внутренней финансовой отчетности филиала организации; 

4 этап – автоматизация процессов подготовки, контроля и использования 

результатных учетных показателей филиала организации [2]. 

Подводя итог можно отметить, что необходимо создать оперативную и 

рациональную систему управления по ведению бухгалтерского (финансового) и 

управленческого учета и формированию отчетности; разграничить 

ответственность между филиалами относительно формирования и обработки 

документов и отчетных форм; организовать единое информационное 

пространство и повысить эффективность внедрения передовых технологий в 

области учета; повысить достоверность бухгалтерской отчетности, 

подготовленной как по белорусскому законодательству, так и по 

международным стандартам; повысить гибкость аналитических и учетных 

функций; организовать эффективную систему внутреннего контроля. 

Таким образом, для принятия оптимальных управленческих и 

финансовых решений организациям необходимо знать свои затраты и в первую 

очередь разбираться в информации о затратах на производство продукции, 

работ, услуг. Правильное управление затратами создает у организации и ее 

филиалов запас прочности и повышает ее эффективность, а значит усиливает ее 

способность к защите своих рыночных интересов и способность при прочих 

равных условиях получить большую прибыль.  
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АКТУАЛІЗАЦІЯ ГУДВІЛУ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РИНКУ 

 

Глобальне економічне середовище, в якому здійснюють господарську 

діяльність вітчизняні підприємства, формує ключові чинники успіху, які, 

насамперед, стосуються вже не матеріальних та фінансових активів, а вимагають 

створення та імплементації інтелектуальних ресурсів. Сформований 

інтелектуальний капітал у вигляді репутації, як нематеріальний актив, забезпечує 

сталий розвиток бізнес суб’єктів на інноваційно-інвестиційних засадах, оскільки 

будує додаткові конкурентні переваги через врахування пріоритетних цілей 

контактних груп. Так, сукупність елементів, які створюють репутацію підприємства 

(ділова та особиста репутація керівника й топ-менеджерів, якість продукції, 

інноваційні форми виробництва, фінансові показники, сформована мережа клієнтів 

і постачальників, професіоналізм і стабільність персоналу, додержання норм 

соціальної відповідальності фірми), ідентифікують в економічних науках 

специфічний нематеріальний актив –  гудвіл.  

В умовах розвитку транснаціональних корпорацій, євроінтеграції та власне 

світової глобалізації будування інституту гудвілу набуває особливої актуалізації. 

Про це також свідчать дані фінансових звітів міжнародних компаній, світових 

лідерів. Так, згідно з консолідованим звітом Johnson & Johnson стаття балансу 

«Гудвіл» у 2017 р. порівняно з 2016 р. зросла на 9101 млн дол., а в цілому за рік 

гудвіл склав майже 32 млрд дол. США. Adobe Systems Incorporated, звітуючись за 

2017 р., демонструє збільшення гудвілу більше, ніж на 415,0 млн дол. США. За 

даними звітності компанії Salesforce її гудвіл за 2017 р. збільшився на понад 50 

млн дол США. Офіційна звітність Microsoft свідчить про накопичену суму гудвілу 

за 2017 р. у 35 млн дол США. Корпорація IBM звітує про 36 млн дол США гудвілу 

станом на початок 2018 року.  

Вважається, що гудвіл як економічна категорія з’явилась у VI ст. та 

використовувався переважно у юридичній практиці під час розглядання судових 

таспадкових справ. До початку ХХ ст. інститут гудвілу набув розвитку також в 

економічному середовищі, він значно розширив склад елементів та наразі 

поняття «гудвіл» розповсюджено на всі форми бізнесу, що орієнтовані на 

отримання прибутку. Таким чином склалися три основні підходи до трактування 

категорії «гудвіл»: юридичний, економічний, бухгалтерський. 

Так, відповідно до юридичного підходу гудвіл розглядається у світлі 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDn8WO45DgAhUJBywKHdCkBcIQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FJohnson_%2526_Johnson&usg=AOvVaw1cv2rwMTPhbSIN-7gz18tU
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDn8WO45DgAhUJBywKHdCkBcIQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FJohnson_%2526_Johnson&usg=AOvVaw1cv2rwMTPhbSIN-7gz18tU
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певних прав на об’єкти нематеріальної природи, які можуть бути віддільні або 

невіддільні від окремої фізичної або юридичної особи. Об’єктивною складовою 

гудвілу як правової категорії є немайнове благо, під яким розуміють результати 

інтелектуальної, творчої діяльності, особисті немайнові блага, а суб’єктивною 

складовою - інформація, яка формує ділову репутацію, тобто інформація, що 

надається безпосередньо юридичної особою, та результати оцінки ділової 

репутації іншими суб’єктами права. Юридичний підхід до розуміння гудвілу 

дає можливість створити передумови для відображення його в якості активу 

підприємства, оскільки дозволяє співвіднести розуміння гудвілу в юридичному 

аспекті з критеріями визнання активів в бухгалтерському обліку [1, с. 323]. 

З точки зору економічного підходу гудвіл є сукупністю пов’язаних 

елементів, до яких входять корпоративний імідж, бренд, торговельна марка, 

лідерські якості керівників управлінської ланки, якість продукції, інноваційні форми 

виробництва, фінансові показники, сформована мережа клієнтів і постачальників, 

стабільність персоналу, додержання норм соціальної відповідальності фірми. 

Взаємодія перерахованих елементів створює синергетичний ефект у вигляді 

нематеріального активу, гудвілу, який створюється впродовж функціонування та 

розвитку бізнес - суб’єкта. 

Економісти виділяють два підходи до розуміння природи гудвілу, перший 

розглядає гудвіл з точки зору біхевіористського підходу, тобто поведінкою 

покупців, яка залежить від стимулу та реакції. За таким підходом в економічній 

теорії складено чотири види гудвілу – котячий, собачий, щурячий, кролячий. 

Так, котячий гудвіл відповідає типу поведінки, яка визначається прихильністю 

покупців власне до підприємства, а не до керівників чи топ-менеджерів 

(супермаркети, готелі, ресторани). Собачий гудвіл навпаки характеризується 

орієнтованістю клієнтів на власника особистого гудвілу (власником особистого 

гудвілу можуть бути адвокати, лікарі, відомі ресторатори, шеф-кухарі). 

Кролячий гудвіл відзначається лише зручністю місця підприємства для 

сформованих клієнтів, через це його цінність незначна. Щурячий гудвіл означає 

відсутність прихильності клієнта до підприємства чи до особистості, він 

формується випадково, а тому не має цінності. 

Бухгалтерський підхід до характеристики гудвілу визначено у 

нормативно-законодавчих документах. Міжнародний стандарт фінансової 

звітності 3  «Об’єднання підприємств» визначає «гудвіл» як актив, який втілює 

у собі майбутні економічні вигоди, що виникають від інших активів, придбаних 

в об'єднанні бізнесу, які неможливо індивідуально ідентифікувати та окремо 

визнати [2].Тобто, гудвіл не може від'єднуватися чи відокремлюватися від 

суб'єкта господарювання і бути проданим, переданим, ліцензованим, 

орендованим чи обміненим, окремо чи разом з відповідним контрактом, 

ідентифікованим активом чи зобов'язанням, незалежно від того, чи має суб'єкт 

господарювання намір зробити це. 

Відповідно до П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» гудвіл – це 

перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій  вартості    
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придбаних ідентифікованих активів, зобов'язань і  непередбачених  зобов'язань  

на  дату  придбання [3]. 

Податковий Кодекс України ототожнює гудвіл із вартістю ділової 

репутації та трактує цю категорію як нематеріальний актив, вартість якого 

визначається як різниця між ринковою ціною та балансовою вартістю активів 

підприємства як цілісного майнового комплексу, що виникає в результаті 

використання кращих управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку 

товарів, послуг, нових технологій тощо [4]. 

Так, огляд нормативно-законодавчих документів свідчить про практику 

відображення гудвілу лише при здійсненні операцій з придбання або 

приватизації (корпоратизації). Тобто у бухгалтерському обліку немає поняття 

внутрішній гудвіл, який визнає економічний підхід, а тому витрати, пов’язані із 

його формуванням, накопичуються впродовж часу, але не відображаються ні в 

обліку, ні у фінансовій звітності. Вважаємо це дискусійним питанням, 

потребуючим дослідження, оскільки управлінські рішення щодо тактичного і 

стратегічного розвитку підприємства повинні базуватись на підґрунті повної та 

релевантної інформації, а внутрішньо створений гудвіл уособлює в собі значну 

та прогресивну кількість нематеріальних активів.  

Таким чином, незважаючи на проблемний характер інституту гудвіл, 

доведено, що інтеграція його складових формує сталий синергетичний ефект, 

який дозволяє підприємству збільшити свою ринкову вартість. Внутрішній 

гудвіл опосередковано, але ефективно впливає на показники фінансової 

звітності, а отже збільшує інвестиційну привабливість бізнес-суб’єкта, яка, у 

час глобалізації ринків капіталу та загострення конкуренції, становить предмет 

дослідження системи управління щодо прийняття рішень. 
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ДИСКРЕПТИВНИЙ АНАЛІЗ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ 

ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 

 

У сучасних умовах розвитку світового ринку туристичних послуг для 

підприємств туристичної галузі зростає важливість долучення до 

глобалізаційних трендів, у т.ч. і у фінансовій сфері. Вітчизняні підприємства, 

що отримують іноземні інвестиції у багатьох випадках одночасно здобувають 

доступ до прогресивного досвіду організації туристичного обслуговування та 

нових методів та форм надання туристичних послуг. Залучення іноземного 

капіталу вимагає, в першу чергу, прозорості ведення бізнесу, дотримання вимог 

внутрішнього законодавства та неупередженого відображення інформації про 

активи, зобов’язання, власний капітал та фінансовий результат у звітності 

підприємства, що покликана забезпечити раціонально розроблена облікова 

політика. 

Правильно розроблена облікова політика не тільки дозволяє враховувати 

умови ведення господарської діяльності підприємства туристичної галузі, а й 

забезпечує [2]:повноту відображення в обліку всіх фактів господарської 

діяльності;відображення в обліку фактів господарської діяльності на основі їх 

економічного змісту;тотожність даних аналітичного обліку оборотам і 

залишкам по рахунках синтетичного обліку на початок кожного звітного 

періоду, показників звітності даним синтетичного та аналітичного 

обліку;раціональне ведення бухгалтерського обліку, виходячи з умов 

господарської діяльності та величини підприємства. 

Під «обліковою політикою підприємства», відповідно до Закону України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», розуміють 

сукупність принципів, методів і процедур, що використовує підприємство для 

складання і подання фінансової звітності. Таким чином, саме облікова політика 

є правовою основою роботи бухгалтерсько-аналітичної служби підприємства, 

що втілює у собі комплекс заходів з організації обліку і всі положення, які 

містять неоднозначне тлумачення в офіційних документах. 

Аналіз практики господарювання вітчизняних підприємств доводить, 

більшість фахівців пов’язують облікову політику зі способом ведення 

бухгалтерського обліку, обраним підприємством відповідно до умов його 

господарської діяльності. П. Є. Житний обґрунтовує [1], що поняття: «політика 

розвитку обліку», «політика регламентації обліку» і «облікова політика» мають 
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використовуватись окремо. При формуванні облікової політики на підприємстві 

виокремлюється загальна політика регламентації бухгалтерського обліку від 

регламентації, яка здійснюється підприємством в межах загальних принципів і 

нормативно-правових актів держави. 

Документально облікова політика підприємства туристичної галузі 

закріплюється шляхом затвердження наступних внутрішніх регламентаційних 

документів: 

1) Наказ про облікову політику - правовий акт, що видається керівником 

підприємства (структурного підрозділу), який діє на основі єдиноначальності, з 

метою регламентації основ організації та ведення обліку та внутрішнього 

контролю на підприємстві; 

2) Положення про облікову політику - правовий акт, що встановлює 

системно пов’язані норми і правила з питань організації та ведення обліку та 

внутрішнього контролю на підприємстві; 

3) Організаційно-розпорядчі документи, що закріплюють внутрішні 

правила, інструкції, регламенти, стандарти щодо засад ведення обліку чи 

рішення конкретної господарської ситуації 

4) Інша внутрішня документація, яка включає графіки документообігу, 

робочий план рахунків, посадові інструкції облікових робітників, проект 

автоматизованого ведення обліку тощо. 

Цими документами встановлюється [2]: методи амортизації основних 

засобів, інших необоротних активі, довгострокових біологічних активів та 

нематеріальних активів; порядок переоцінювання необоротних активів; 

періодичність зарахування сум дооцінки необоротних активів до 

нерозподіленого прибутку; поріг суттєвості щодо окремих об’єктів обліку; 

вартісні ознаки предметів, що входять до складу малоцінних необоротних 

матеріальних активів; методи оцінювання вибуття запасів; окремий баланс 

філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів; сегменти 

діяльності, пріоритетний сегмент діяльності, засади ціноутворення у 

внутрішньогосподарських розрахунках; база розподілу витрат за операціями з 

інструментами власного капіталу; перелік і склад змінних і постійних 

загальновиробничих витрат, бази їх розподілу; порядок застосування плану 

рахунків для бухгалтерського та управлінського обліку витрат; порядок обліку і 

розподілу транспортно-заготівельних витрат; порядок оцінювання ступеня 

завершеності операцій з надання послуг, робіт за будівельним контрактом; 

методи відображення безнадійної дебіторської заборгованості та способи 

обчислення резерву сумнівних боргів; перелік створюваних забезпечень 

майбутніх виплат і платежів; дати визнання придбаних у результаті 

систематичних операцій фінансових активів; прядок виплат, які здійснюються 

за рахунок фондів споживання, створених шляхом розподілу прибутку; 

періодичність відображення відстрочених податкових активів і відстрочених 

податкових зобов’язань.  

Значна увага вітчизняних та іноземних науковців приділена науковому 
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обґрунтуванню процесів розробки та затвердження облікової політики. В 

результаті наукового пошуку напрацьовані численні принципи формування 

раціональної облікової політики, серед яких: 

принцип системності: облікова політика є функціональною складовою 

управлінської системи, яка виконує функції збору, класифікації, обробки, 

аналізу інформації щодо стану та динаміки ресурсів підприємства та джерел їх 

формування, агрегування інформації за певними правилами та її трансмісію 

особам, які приймають управлінські рішення. 

принцип комплексності: при формуванні облікової політики необхідно 

вивчати й оцінювати широкий спектр технологічних, економічних, політичних, 

екологічних, організаційних, соціальних чинників, що впливають на фінансово-

господарську діяльність підприємства; 

принцип науковості й обґрунтування: розробка облікової політики має 

ґрунтуватися на основі економічних законів виробництва, розподілу та 

споживання і врахувати розвиток інформаційних технологій та соціальних 

вимог суспільства; 

принцип ефективності: вибір найкращих способів і методів обліку, 

аналізу й контролю є індивідуальним для кожного підприємства; 

принцип планомірності і динамізму: облікова політика має бути 

спрямована на вирішення оперативних, тактичних та стратегічних завдань 

розвитку підприємства;  

принцип профілактики:  облікова політика має містити спеціальні 

процедури,  які дозволять спрогнозувати і попередити перешкоди в розвитку, чи 

нормальному функціонуванні підприємства;  

принцип безперервності: облікова політика має забезпечувати стійкість 

організаційно-інформаційних зв’язків і безперервність інформаційних потоків в 

системі менеджменту підприємства; 

принцип селекції: облікова політика має містити спеціальні процедури 

для класифікації та подальшого опрацювання інформації за рівнями 

релевантності для прийняття управлінських рішень 

принцип зіставності інтересів: облікова політика має забезпечувати 

формування різних інформаційних масивів та звітів для різних груп 

користувачів інформації відповідно до їх потреб та з урахуванням меж 

конфіденціальності інформації про фінансово-господарські операції. 

Дослідження практики розробки та застосування документів облікової 

політики [1] доводять, що керівництвом більшості вітчизняних підприємств 

усвідомлюється суттєвий вплив облікової політики на управлінський процес та 

результати фінансово-господарської діяльності, при цьому на думку 

менеджменту значної кількості (23,3%) обстежених підприємств, переважно 

великих, облікова політика суттєво впливає на визначення шляхів розвитку 

підприємства, керівництвом збиткових і низькорентабельних підприємством 

вплив облікової політики на фінансові результати діяльності оцінюється як 

середній (39,4%); слабкий (18,6%); відсутній (18,7%). Таким чином, 
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підтверджується висновок, що менеджмент компаній, який залишає поза увагою 

облікову політику, втрачає можливості ефективного управління фінансово-

господарською діяльністю, що в стратегічний перспективі призводить до 

негативного фінансового результату. 

Зв'язок між ефективністю фінансово-господарською діяльністю та 

обліковою політикою широко вивчався закордонними дослідниками. Зокрема 

Дхалішаль Д.С., Саламон Г.Л., Сміт Е.Д. [3]доводять, що в більшості випадків, 

методи облікової політики різняться в залежності від ступеню залучення 

власників до топ-менеджменту. Так, підприємства, що знаходяться під повним 

керівництвом власників, застосовують методи  облікової політики, що більш 

консервативно висвітлюють фінансовий стан та результати діяльності, і 

навпаки, підприємства, керівництво яких здійснюється найманими 

працівниками, застосовують методи облікової політики, що дозволяють 

достроково звітувати про прибутки, або фіксувати їх у збільшеному розмірі, 

зокрема шляхом маніпулювання залишками оборотних активів, процедурами 

амортизації та інше. С. Янг [7] підкреслює, що схильність менеджерів до 

максимізації прибутків поточного періоду зростає при встановленні механізмів 

оплати їх праці в залежності від фінансових результатів діяльності 

підприємства у вигляді нарахування премій, бонусів, додаткового пенсійного 

забезпечення. 

Узагальнюючи емпіричний досвід за дослідженнями [3 – 7], можливо 

зробити висновок, що на схильність менеджменту до вибору методів облікової 

політики впливають наступні фактори: 

розмір суб’єкта господарювання. Суб’єкти підприємництва, що займають 

суттєву частку національного чи навіть світового ринку, часто залучаються до 

політичного життя суспільства та отримують можливості використання власних 

ресурсів (фінансових, матеріальних, трудових) для впливу на рішення, що 

приймаються на державному рівні (наприклад, щодо застосування 

протекціоністської політики, надання субсидій, податкових канікул, статусів 

спеціальних режимів оподаткування). Великі підприємства, у порівнянні з 

середнім та малим бізнесом, частіше використовують такі методи облікової 

політики, які дозволяють звітувати про менші суми чистого доходу та прибутку; 

ризикованість господарських операцій та ведення бізнесу в обраному 

сегменті. Високі ризики фінансово-господарської діяльності обумовлюють 

прагнення менеджменту до прийняття рішень, направлених на коригування 

мінливості діяльності та її результатів, у тому числі і застосування облікових 

методів та процедур, що дозволяють більш пропорційне визнання доходів та 

витрат. Формування резервів в ході підприємницької діяльності у високо 

ризикованих сегментах ринку є виправданим і широко використовується 

ефективним менеджментом як зарубіжних так і вітчизняних підприємств; 

фондомісткість галузі. Менеджмент підприємств, які в силу своєї 

галузевої специфіки використовують капіталомісткі технології виробництва, 

мають довгий операційний цикл і важку структуру активів, має схильність до 
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використання методів обліку, що дозволяють відображати в звітності збільшені 

доходи. Проте у порівнянні з підприємствами трудомістких галузей ( у т.ч. 

сфери послуг) рентабельність капіталомістких підприємств часто є нижчою; 

конкуренція на ринку. Менеджмент підприємств прагне, з одного боку, до 

зростання конкурентоздатності власного підприємства, а з іншого, - до 

зменшення конкуренції на ринку в цілому. Оскільки звітування про рівень 

прибутку, що суттєво перевищує середні, провокує появу нових конкурентів, у 

відповідних випадках менеджмент ухвалює рішення про застосування більш 

консервативних методів облікової політики. Іншим аргументом на користь 

прийняття таких рішень є можливість застосування урядом антимонопольних 

заходів, ініціювання розслідувань щодо можливих порушень антимонопольного 

законодавства, та інші дії, які негативно позначаються на іміджі підприємства, 

відносинах з покупцями – постачальниками, вартості його акцій на фондових 

ринках, тощо. 

Таким чином, підприємства, що займають суттєву частку ринку, мають 

сталі зв’язки з постачальниками ресурсів та налагоджену систему збуту, і 

внаслідок реалізації конкурентних переваг та ефективного менеджменту 

ризиків фінансово-господарської діяльності отримують систематичні прибутки, 

часто використовують консервативні методи облікової політики з метою 

недопущення декларування надвисоких прибутків. Підприємства фондомістких 

галузей і венчурного бізнесу на етапах свого становлення використовують 

методи облікової політики, що дозволяють відображати у звітності більш високі 

фінансові результати для збільшення інвестиційної привабливості. Істотний 

вплив для вибір методів облікової політики вітчизняних підприємств мають 

елементи податкової системи та режиму оподаткування прибутку.    
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ПОРЯДОК ВІДОБРАЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ІННОВАЦІЙОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ НА РАХУНКАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

Перехід до інноваційної моделі розвитку для України є пріоритетним та 

стратегічним напрямком розвитку. Оскільки завдяки інноваційним процесам  

збільшуватиметься як економічний, так і науково-технічний потенціали 

підприємства, а це, в свою чергу, не тільки шлях динамічного розвитку та успіху, а й 

засіб забезпечення безпеки та суверенітету країни, її конкурентоспроможності у 

сучасному світі. 

Одним із факторів, що гальмують розвиток інноваційної діяльності, є 

недостатнє інформаційне забезпечення. Воно охоплює сукупність первинних і 

зведених даних, організацію збереження накопиченої інформації, способи її 

подання та методи перетворень, правила організації банку даних, методики 

кодування та пошуку інформації. При цьому необхідно, щоб споживач отримував 

необхідну інформацію з мінімальними витратами на її підготовку. 

Питаннями організації обліку інноваційної діяльності підприємств 

присвячені роботи таких вітчизняних науковців як А. Б. Бойчук, О. С. Бородкін, 

Ф. Ф. Бутинець, А. Г. Загородній, О. В. Кантаєва, Я. Д. Крупка, С. В. Лабунська, 

Н. М. Малюга, Є. В. Мних, В. В. Сопко, Ж. М. Ющак та ін. Проте на сьогодні в 

обліку інформація не існує єдиної системи облікових регістрів і бухгалтерських 

рахунків для відображення витрат, доходів та фінансових результатів від 

впровадження інноваційної діяльності. Структуру і зміст обліку не закріпленона 

законодавчо-нормативному рівні: не конкретизовано об’єкти досліджень і 

розробок, не виділені окремі аналітичні рахунки для обліку їх доходів та витрат, 

відсутня окрема форма звітності, яка б надавала в систематизованому вигляді 

інформацію, необхідну для прийняття ефективних управлінських рішень. 

Як зазначає О. В. Кантаєва[4, с. 98], метою бухгалтерського обліку 

інноваційної діяльності є створення інформаційної бази для управління 

процесами розробки, впровадження і реалізації інновацій на підприємстві. При 

цьому завдання бухгалтерського обліку полягають у реалізації напрямів 

створення, впровадження і продажу інновацій та включають: 

1) оцінку інноваційної діяльності;  

http://docdro.id/sN2tRxY
http://docdro.id/sN2tRxY
http://docdro.id/sN2tRxY
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2) надання оперативної інформації для управління процесами розробки, 

впровадження і реалізації інновацій;  

3) ведення регістрів аналітичного і синтетичного обліку для відображення 

процесів інноваційної діяльності;  

4) надання управлінської, бухгалтерської і статистичної звітності для 

контролю за процесами створення, впровадження і реалізації продуктів 

інноваційної діяльності. 

З метою визначення рівня виконання вказаних завдань системою 

бухгалтерського обліку необхідним є визначення об’єктів облікового 

відображення інноваційної діяльності та її результатів. 

Відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність» [1], до 

об'єктів інноваційної діяльності відносяться: інноваційні програми і проекти; 

нові знання та інтелектуальні продукти; виробниче обладнання та процеси; 

інфраструктура виробництва і підприємництва; організаційно-технічні рішення 

виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно 

поліпшують структуру і якість виробництва і (або) соціальної сфери; сировинні 

ресурси, засоби їх видобування і переробки; товарна продукція; механізми 

формування споживчого ринку і збуту товарної продукції. 

Зазначені у Законі об’єкти повинні стати об’єктами обліку. Для 

відображення витрат, джерел фінансування та результатів інноваційної діяльності 

необхідно використовувати алгоритми обліку, що дозволяють виокремити 

витрати та результати інноваційної діяльності за центрами відповідальності та 

окремими об’єктами. 

Варто відзначити пропозиції В. М. Жука щодо визначення об’єктів обліку 

інноваційної діяльності, які ґрунтуються на інституціональній парадигмі й теорії 

бухгалтерського обліку. На думку автора, об’єкти обліку змінюються відповідно до 

інституціональних запитів. Змінюються інститути – змінюються запити на обліку 

інформацію. При цьому, В. М. Жукдо основних об’єктів обліку інноваційної 

діяльності відносить[2, с. 38]: 

– кошториси на її створення;  

– витрати на інвестиції у нові технології та наукову діяльність;  

– інновацій на продукція;  

– процеси комерційного використання продукції (чи її використання для 

подальшої інноваційної діяльності). 

Переважна більшість науковців при визначенні об’єктів обліку 

інноваційної діяльності зосереджують увагу на формуванні, оцінці та обліку 

інноваційних витрат. Зауважимо, що об’єктами обліку інноваційної діяльності є 

не лише витрати (на підготовку та освоєння виробництва нової продукції, 

капітальні, поточні). Бухгалтерському обліку підлягають матеріальні, трудові, 

фінансові ресурси, які забезпечують інноваційну діяльність, кількісні та якісні 

параметри нової продукції, доходи, фінансові результати. 

Регулювання обліку інноваційних процесів на підприємстві здійснюється 

на основі П(С)БО 7 «Основні засоби»,П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», П(С)БО 
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9 «Запаси», 15 «Дохід», 16 «Витрати», Типового положення з планування, обліку 

й калькулювання собівартості науково-дослідних і дослідно-конструкторських 

робіт. 

В бухгалтерському обліку інноваційні витрати поділяють на поточного та 

капітального характеру. 

До інноваційних витрат поточного характеру відносять витрати пов’язані з 

операційною діяльністю, у ході якої створюються безпосередньо інноваційні 

продукти та інноваційна продукція. 

Інноваційні витрати капітального характеру пов’язані з впровадженням 

нових типів виробництв, нових технологій, виробничого обладнання, технічним 

переозброєнням виробництва, переоснащенням устаткування, придбанням та 

впровадженням авторських прав, об’єктів інтелектуальної власності. 

Синтетичні  рахунки,  які  можливо  використовувати  для  обліку  

інноваційних  витрат:  

– 15 «Капітальні інвестиції»; 

– 23 «Виробництво»;  

– 39 «Витрати майбутніх періодів»;  

– 91 «Загальновиробничі витрати»; 

– 941 «Витрати на дослідження і розробки». 

   Кореспонденція рахунків з обліку інноваційних витрат напідприємстві 

наведено в табл. 1. 

Аналітичний облік витрат інноваційної діяльності ведеться в регістрах і 

картках, де витрати обліковуються за статтями калькуляції. 

 В рамках ведення аналітичного обліку науковцями сформовано чимало 

пропозицій щодо обліку інноваційних витрат. 

Так, наприклад, А. Загородній та А. Бойчук [3], пропонують аналітичний 

облік витрат на інноваційну діяльність організовувати за типами інновацій: 

витрати на науково-дослідні роботи, витрати на випуск нового виду продукції 

(продуктові інновації), витрати на освоєння нової технології (технологічні 

інновації), витрати на організаційно-управлінські інновації, або за видами 

інновацій : як то внутрішні та зовнішні 

Є. С. Яламова пропонує для обліку інноваційних витрат  використовувати 

рахунок 941«Витрати на дослідження і розробки» у розрізі таких аналітичних 

рахунків [5, c. 433]: 

– 941.1 маркетингові дослідження (раціонально відображати витрати на 

маркетингові дослідження потреб ринку, відбір і вивчення якості отриманих іде 

й, пошук потенційних замовників); 

– 941.2 інноваційне проектування (витрати, що пов’язані з розробкою 

плану дій, розрахунком планових показників проекту, бюджетуванням); 

 – 941.3 інноваційне виробництво (витрати на виробництво інноваційного 

продукту, вартість усіх спожитих матеріальних і нематеріальних ресурсів; 

– 941.4 комерціалізація продукту (витрати на рекламу, просування й збут);  
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– 941.5 інші витрати (непрямі загальновиробничі та загальногосподарські 

витрати).  

Таблиця 1 – Кореспонденція рахунків з обліку інноваційних витрат на 

підприємстві 
Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків 

Дт Кт 

Операції з обліку капітальних витрат у разі створення нових видів нематеріальних активів 

Відображено витрати на формування первісної вартості 

інноваційного об’єкту нематеріальних активів 

154 13, 20, 22, 372, 

65, 661, 631, 685 

Введено в експлуатацію інноваційний об’єктнематеріальних 

активів 

12 154 

Продовження таблиці 1  
Операції з обліку капітальних витрат у разі створення нових видів основних засобів 

Відображено витрати на формування первісної вартості 

інноваційного об’єктуосновних засобів 

152 13, 20, 22, 372, 

65, 661, 631, 685 

Введено в експлуатацію інноваційний об’єкт основних 

засобів 

10 152 

Операції з обліку витрат на інновації зі створення нових видів продукції (товарів, робіт, 

послуг) 

Списано на виробництво витрати, пов’язані з підготовкою 

і освоєнням виробництва нової продукції (товарів, робіт, 

послуг) 

23 13, 20, 22, 372, 65, 

661, 631, 685 

Відображено витрати на дослідження і розробку 

інноваційної продукції у складі інших витрат операційної 

діяльност 

941 13, 20, 22, 372, 65, 

661, 631, 685 

Включені до собівартості витрати, пов’язані з підготовкою 

і освоєнням виробництва нової продукції (товарів, робіт, 

послуг); 

90 23 

Списано на фінансові результати витрати на дослідження і 

розробку інноваційної продукції (товарів, робіт, послуг) 

79 941 

Операції з обліку витрат на інновації з використанням рахунку 39 «Витрати майбутніх 

періодів» 

Відображено виробничі витрати на інноваційні процеси в 

момент їх виникнення 

39 13, 20, 22, 372, 65, 

661, 631, 685 

Частково списановиробничі витрати майбутніх періодів на 

поточні витрати 

23 39 

Операції обліку витрат на інновації з використанням рахунку 91 «Загальновиробничі 

витрати» 

Відображено витрати на вдосконалення технології й 

організації виробництва 

91 13, 20, 22, 372, 65, 

661, 631, 685 

Відображено списання витрат на собівартість продукції 

(товарів, робіт, послуг)  

23 91 

Віднесено до собівартості продукції нерозподіленої 

частини витрат на інновації 

90 91 

 

Аналіз досліджених наукових і законодавчих джерел неодноразово довів, 

що інноваційний напрям діяльності підприємств є складним та багатогранним. 

Серед головних проблем, пов’язаних з відображенням об’єктів інноваційної 
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діяльності на рахунках бухгалтерського обліку є: 

1) відсутність чіткого і науково обумовленого визначення об’єктів обліку 

інноваційної діяльності; 

2) відсутність, затвердженої   на   законодавчому рівні,  нормативно-

методичної  бази  щодо  відображення  інноваційних  витрат, доходів та 

фінансових результатів у  бухгалтерському обліку; 

3) відсутність єдиної системи рахунків щодо обліку інноваційних витрат, 

одержаних доходів, фінансових результатів та схеми їх відображення в 

бухгалтерському обліку, які повинні стати основою для визначення облікової 

політики підприємства. 

Перспективами  подальших  наукових  досліджень та  розробок  у  цьому  

напрямку  є дослідження підходів до узагальнення інформації про інноваційні 

процеси в реєстрах аналітичного обліку та внутрішній звітності, які 

задовольнили б потреби користувачів для оперативного управління 

інноваційною діяльністю. 
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ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

Сучасному суспільству потрібні компетентні фахівці, які мають не тільки 

професійні знання, уміння та навички, але й можуть приймати відповідальні 

рішення в ситуаціях вибору, схильні до співробітництва, вирізняються 

мобільністю, динамізмом, конструктивністю, здатністю до адаптації, умінням 

реалізувати свої творчі здібності. Зокрема, сучасні умови господарювання та 

суттєве розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної 

діяльності визначають нові вимоги до фахівців з фінансів, які добре розуміють 

особливості сучасного і майбутнього економічного розвитку України, бачать 

шляхи розвитку фінансової системи, забезпечення фінансової стабільності та 

спроможні працювати в умовах інтеграції України у світове господарство. Як 

результат, підвищуються вимоги до професійної підготовки фахівців з фінансів, 

що потребує глибоких перетворень у системі вищої фінансово-економічної 

освіти. 

Проблему визначення критеріїв, показників та рівнів сформованості умінь 

та навичок, різних видів компетентностей та компетенцій в різні часи 

розв’язувало багато науковців: О. Бабаян, Н. Баловсяк, О. Барановська, 

Н. Гарашкіна, І. Демура, Д. Демченко, Г. Зайчук, І. Зимня, Т. Коваль, 

О. Овчарук, Л. Сушенцева. 

Мета дослідження – актуалізувати і окреслити Сутність та етапи розвитку 

професійної компетентності майбутніх фінансистів в умовах вищого 

навчального закладу. 

У нашій країні професія фінансиста стала затребуваною порівняно 

недавно. Так, ще двадцять років тому компанії обходилися одним або 

декількома бухгалтерами, які планували фінансові вкладення. Сьогодні будь-яке 

підприємство зацікавлене у фахівці, який зможе грамотно управляти фінансами. 

Але затребувані лише кваліфіковані фахівці. 

Бакалавр з фінансів здатний виконувати професійні роботи й обіймати 

первинні посади, перелік яких наведено в групі «Фахівці». Бакалавр з фінансів 

на первинних посадах самостійно виконує переважно стереотипні, частково 

діагностичні завдання, за усталеними алгоритмами робить економічні 

розрахунки, збирає, систематизує, нагромаджує первинну інформацію як для 

виконання закріплених за ним посадових обов’язків, так і для потреб 

структурного підрозділу, де він працює. Магістр з фінансів спроможний 

виконувати професійні роботи й обіймати первинні посади, перелік яких 

наведено в групі «Професіонали». На відміну від бакалавра,   магістр з фінансів 

на первинних посадах самостійно виконує переважно евристичні та частково 

діагностичні професійні й соціально-виробничі завдання, робить складні 

економічні розрахунки, керує фахівцями нижчого посадового рівня. Назви 

інших первинних посад фахівців з фінансів визначаються у варіативних 

компонентах освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) згідно з 

галузевими нормативними документами або штатними розкладами підприємств 
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та установ певної галузі з урахуванням вимог до формулювання назв посад, 

передбачених чинними нормативними актами [1; 2].  

На прикладі економіста-фінансиста та його освітньо-кваліфікаційної 

характеристики пропонується віднести до професійних компетенцій, що 

визначають професійну діяльність фахівця такі компетенції, як [1; 2]:             1) 

здатність використовувати фундаментальні та фахові знання із багатьох 

економічних напрямів, структури сучасного технологічного оснащення, методів 

контролю; 2) здатність використовувати економічну підготовку для 

економічного обґрунтування й ефективного науково обґрунтованого 

впровадження технологічно важливих проектів, процесів, організації систем 

забезпечення матеріалами та розрахунку необхідного процесу, лінії, 

виробництва в цілому; 3) здатність володіти навичками володіння сучасною 

комп’ютерною технікою і її програмним та інформаційним забезпеченням, 

розробки алгоритмів та програм із використанням системи команд обраного 

мікропроцесора та язиків високого рівня, мережними інформаційними 

технологіями і способами їх організації та використання. 

Процес формування професійної компетентності майбутнього фахівця 

фінансового профілю розглядається нами як перетворення його функціональних 

станів, перехід від одного стану до іншого. Аналіз існуючих психологічних 

концепцій професійного розвитку спеціаліста в системі вищої професійної 

освіти дозволяє нам виділити етапи становлення та розвитку професійної 

компетентності майбутніх фахівців. М. Головань [3] наводить наступну 

структуру. Перший етап –  підготовчий (І-П курси). Він орієнтований на 

розвиток загальних та загальноекономічних компетенцій в контексті майбутньої 

професійної діяльності. На цьому етапі студенти оволодівають прийомами 

розумової діяльності (аналіз, синтез,      узагальнення, порівняння, класифікація 

та ін.), основними способами навчально-пізнавальної діяльності; опановують 

інструментарієм інформаційних технологій на рівні користувача, навчаються 

планувати свій час, ставити цілі та обирати шляхи їх досягнення, розв'язувати 

проблеми, що виникають у процесі навчання; здобувають фундаментальні 

знання з дисциплін соціально-гуманітарного циклу та предметної математичної 

та загальноекономічної підготовки; набувають досвіду розв'язування 

навчальних задач, здійснення пошуку необхідних навчальних матеріалів з 

використанням різноманітних засобів сучасних ІКТ; аналізують результати 

власної навчально-пізнавальної діяльності, здійснюється формування 

позитивної мотивації до навчання тощо. Другий етап – базовий (II-III курси). 

Студент «занурюється» у професійні задачі, опановує способи їх розв'язання, 

використовує міжпредметні зв'язки, формуються уміння застосування 

математичного апарату та засобів інформаційних технологій до розв'язання 

фахових економічних задач. На цьому етапі відбувається поглиблення розвитку 

загальних та загальноекономічних компетенцій і відбувається становлення 

професійних компетенцій. На цьому етапі відбувається розширення та 

поглиблення системи знань, здобутих студентами на першому етапі формування 
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професійної компетентності, інтеграції раніше набутого досвіду розв'язування 

завдань навчального характеру з досвідом розв'язування завдань професійного 

спрямування. Основними завданнями навчання на цьому етапі є: оволодіння 

студентами основними способами навчально-професійної діяльності; 

формування у студентів вмінь узагальнювати і систематизувати набутий ними 

досвід з метою його самостійного застосовування у ситуаціях майбутньої 

професійної діяльності; формування умінь студентів здійснювати рефлексію 

навчально-професійної діяльності тощо. Третій етап – інтеграційний (IV курс). 

Це етап становлення професійно-орієнтованих компетенцій на основі розвитку 

загальних та загально професійних. На третьому етапі студенти набувають 

досвіду розв'язування завдань майбутньої професійної діяльності, формування 

професійно значущих якостей особистості майбутнього фахівця фінансового 

профілю, професійної готовності, ціннісних ставлень до професійної діяльності 

Після цього наступає етап розвитку спеціальних компетенцій. Цей етап 

співпадає з періодом навчання в магістратурі. 

Таким чином, структурні компоненти професійної компетентності 

майбутніх фінансистів  в умовах вищого навчального закладу формуються 

одночасно, проте кожний етап процесу розвитку зорієнтованій на певний рівень 

досліджуваного особистісного утворення. Розвиток особистості і професійної 

компетентності студента є взаємно обумовленими і взаємно доповнюваними 

процесами, для реалізації яких необхідна педагогічна технологія, яка 

зорієнтована на самоосвіту, саморозвиток, самореалізацію особистості. 
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Розширення міжнародних зв’язків України у різних галузях економіки, 

науки, освіти і культури призвела до значного зростання потреб у використанні 

іноземних мов в нашій країні. Приєднання України до Болонського процесу і до 

Європейського простору вищої освіти, заснованому в 2010 році, піднімає 

питання вивчення іноземної мови на значно вищий рівень. Однією з необхідних 

умов формування висококваліфікованих фахівців є свідоме і глибоке вивчення 

іноземної мови. В сучасних умовах практично в усіх сферах діяльності 

підвищуються вимоги до рівня володіння іноземною мовою випускниками 

вищих закладів освіти. Тому питання покращення мовної підготовки майбутніх 

фахівців дуже актуальне. 

Іноземна мова як засіб забезпечення якісної професійної підготовки 

фахівців також привертає увагу науковців. Так, українські вчені досліджували 

використання іноземної мови для формування: професійної спрямованості 

фахівця (В. Волкова), умінь професійного спілкування (Л. Морська), 

комунікативних умінь (Л. Дарійчук, Р. Зайцева), іншомовної соціокультурної 

компетенції (Р. Гришкова, О. Першукова), професійних якостей та інтересів 

(Н. Замкова, А. Штифурак), а також для підвищення інноваційного потенціалу 

(О. Гончарова). 

Мета дослідження – визначити головні складові професійно-

орієнтованого навчання англійської мови для організації ефективної підготовки 

майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю в умовах вищого 

навчального закладу. 

Сучасні світові тенденції та високий рівень конкуренції на світовому й 

вітчизняному ринку праці диктують нові вимоги до рівня підготовки майбутніх 

фахівців різних профілів. Професія фінансиста і економіста завжди вважалась 

шанованою, соціально значущою та поважною. Оскільки сучасне суспільство 

стає більш прагматичним і конкурентно-орієнтованим, зростає потреба у 

фахівцях нового типу із якісно новими знаннями та компетенціями. Однією з 

фахових вимог до спеціаліста міжнародного рівня є володіння принаймні 

однією іноземною мовою, що виводить англійську мову на новий щабель у 

навчальних програмах економічних ВНЗ.  

Важливою характеристикою вивчення англійської мови, при цьому, стає 

саме її професійна спрямованість. Професійно-орієнтоване навчанням 

англійської мови це процес, який за основу ставить потреби студентів у 

вивченні мови з орієнтацією на особливості майбутньої професії, спеціальності 

[1, с. 5]. Такий підхід передбачає поєднання процесів оволодіння професійно-

орієнтованою англійською мовою з розвитком особистісних якостей студентів, 

знанням культури країни мови, що вивчається та набуття спеціальних навичок, 

що базуються на професійних і лінгвістичних знаннях. Наприкінці вивчення 

курсу майбутні економісти повинні досягнути такого рівня іншомовної 

професійно-орієнтованої комунікативної компетенції, який дозволить їм 

використовувати англійську мову в професійній діяльності на рівні 

міжнародних стандартів. Відповідно до зазначених вимог необхідно розробити 
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навчальну робочу програму, яка б враховувала міжнародні рекомендації до 

знання мови водночас із особливостями кожного фаху й контекстного підходу 

до викладання англійської мови. Оскільки головною вимогою професійно-

орієнтованого навчання англійської мови є необхідність наблизити зміст і 

методи її викладання до практичних та майбутніх професійних потреб 

студентів, постає необхідність у вивченні завдань і цілей, що стоять перед 

майбутніми економістами, обов’язкове врахування їхніх інтересів і мотивації. 

Це стосується, насамперед, підбору матеріалу, його критичного осмислення з 

урахуванням професійної специфіки студентів та рівня мовної компетенції. 

Завдання викладача полягає в організації такого впливу навчальної інформації 

на студентів, щоб професійні потреби трансформувалися в джерело їхньої 

активності та змусили працювати на задоволення виниклих потреб.  

Задля реалізації навчальної мети професійно-орієнтованого вивчення 

англійської мови необхідно розробити такий зміст, який передбачає поєднання 

загального та професійного компонентів. Загальний компонент покликаний 

здійснювати загальноосвітню мовну підготовку, а професійний – безпосередньо 

орієнтований на практичну професійну діяльність. В такому випадку зміст 

навчання спирається на діяльнісно-орієнтований, компетентнісний, 

плюралінгвістичний та міжкультурний підходи. Одним з головних принципів 

навчання студентів бакалаврів англійської мови за професійним спрямуванням є 

комплексне оволодіння усіма видами мовленнєвої діяльності, які перебувають у 

взаємозв’язку і взаємодії. В їх основі закладено спільні мовленнєві механізми, 

відбувається складана аналітико-синтетична діяльність. Цей взаємозв’язок 

багатогранний, кожен з видів мовленнєвої діяльності характеризується власною 

специфікою, яка вимагає певного набору керівних важелів. Розвиток 

мовленнєвих навичок та вмінь на матеріалі фахової інформації має 

здійснюватись планомірно та цілеспрямовано на протязі усього терміну 

навчання, при цьому вимоги до рівня оволодіння основними видами 

мовленнєвої діяльності повинні зростати від модуля до модуля.  

Використання нових інформаційних технологій у навчанні іноземних мов 

сприяє інтенсифікації навчального процесу, підвищенню ефективності навчання 

взагалі, зацікавленості студентів, безперечно активізує навчальну діяльність 

студента, відкриває можливості для індивідуального навчання, дає змогу 

контролювати результати виконання різних видів завдань, створює умови для 

практичного використання знань і навичок, посилює мотивацію вивчення мови. 

Крім того, це забезпечує ефективну наочність навчального процесу [2, с.40]. 

Використання викладачами мультимедійних засобів навчання для створення 

презентацій фрагментів занять сприятиме активізації навчального процесу, 

зацікавленості студентів, формуванню у них цілісного уявлення про етапи 

роботи з граматичним та лексичним матеріалом, текстами, кращому 

усвідомленню і засвоєнню матеріалу практичного заняття [3, с.41]. Не останнім 

фактором підвищення мотивації щодо вивчення іноземної мови є можливість 

продовжити навчання в одному з Європейських вищих навчальних закладів. 
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Перспектива працевлаштування за кордоном або на одному зі спільних 

підприємств в нашій країні також сприятиме зацікавленості студентів. Значне 

місце у підвищенні мотивації для вивчення іноземної мови займає можливість 

спілкування людей різного віку у всесвітній мережі Інтернет. Таке спілкування 

сприяє покращенню навичок розмовної мови, дає можливість пізнавати життя 

та інтереси молоді різних країн. 

Таким чином, можна зробити декілька висновків. 

По-перше, особливість викладання англійської мови для майбутніх 

фахівців фінансово-економічного профілю полягає у фаховому контексті 

обраної спеціальності, основним актуальним завданням якої є оволодіння 

спеціальними навичками, що ґрунтуються на професійних і лінгвістичних 

знаннях і набуття вмінь використання спеціалізованої лексики для виконання 

навчальних професійно орієнтованих вправ і завдань, спрямованих на подальше 

спілкування у межах фаху. 

По-друге, використання матеріалів, що є цікавими для студентів, 

цілеспрямовано формує стійкий інтерес до вивчення іноземної мови як джерела 

нової інформації зі спеціальності, змінює установку й ставлення студентів до 

іноземної мови, створює нагальну потребу в її оволодінні, що дозволяє 

майбутнім фахівцям удосконалюватися у своїй професійній сфері, оскільки 

значення іноземної мови, перш за все, визначається ступенем її необхідності 

для професійної діяльності 

По-третє, міжпредметний зв’язок іноземної мови та фахових дисциплін 

підвищує ефективність навчання, розвиває інтерес, активізує мислення, робить 

знання свідомими й міцними. Використання нових інформаційних технологій у 

навчанні іноземних мов сприяє інтенсифікації навчального процесу, 

підвищенню мотивації та ефективності навчання взагалі, зацікавленості 

студентів, безперечно активізує навчальну діяльність студента. 
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ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Вопросам формирования учетной политики в последнее время уделено и 

уделяется достаточно много внимания, так как учетная политика – это основной 

локальный документ коммерческой организации, который определяет систему 

организации бухгалтерского учета и учитывает особенности деятельности 

конкретной организации. Несмотря на то, что указанные вопросы достаточно 

полно рассмотрены в экономической литературе, прописаны в законодательных 

и нормативных правовых актах, разъяснены в комментариях к ним, они по-

прежнему остаются актуальными. 

 В соответствии с Законом Республики Беларусь «О бухгалтерском учете 

и отчетности»[2] учетная политика – это совокупность способов организации и 

ведения бухгалтерского учета, принятая организацией. Многие 

законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие бухгалтерский 

и налоговый учет, в том числе и внешнеэкономической деятельности, 

разрешают выбор различных вариантов учета тех или иных операций, но 

конкретный вариант учета должен быть прописан в учетной политике 

организации. Также в случае, если конкретные способы организации и ведения 

бухгалтерского учета законодательством не определены, их следует закрепить в 

учетной политике.При осуществлении внешнеэкономической деятельности в 

учетной политике нужно предусмотреть те элементы, которые бы позволяли 

полно и точно отразить в бухгалтерском учете особенности этой деятельности: 

экспортно-импортные, валютно-обменные операции, курсовые разницы и др. 

Однако на практике в учетных политиках организаций, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность, не в полной мере излагают аспекты учета 

этой деятельности – в основном оговаривается только порядок учета курсовых 

разниц. Вместе с тем, при разработке этого локального документа следует 

учитывать и другие аспекты, отражающие учет внешнеэкономической 

деятельности.  

Так, организации-импортеры в учетной политике должны отразить 

момент (дату) принятия активов (товаров, материалов и др.) на бухгалтерский 

учет. Обычно датой принятия активов на бухгалтерский учет считается дата, 

указанная в транспортных, коммерческих и других документах, которые в 

соответствии с законодательством, соглашением сторон используются для 

подтверждения совершения сделок (CMR-накладная, инвойс, акт приема-

передачи и др.). Как вариант датой принятия активов на бухгалтерский учет, 

например, можно считать дату принятия активов к перевозке или дату 

помещения активов соответствующие таможенные процедуры (режимы). 

Некоторые организации, приобретая товары, материалы у иностранных 

поставщиков, могут перечислять им частичный аванс в иностранной валюте 

согласно заключенным договорам. Согласно национальному стандарту 

бухгалтерского учета и отчетности «Влияние изменений курсов иностранных 
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валют», утв. постановлением Министерства финансов Республики Беларусь 

29.10.2014 № 69[3],выраженная в иностранной валюте стоимость полученных 

активов и стоимость относящихся к этим активам обязательств, отражаются в 

бухгалтерском учете в белорусских рублях по официальному курсу на дату 

(даты) перечисления аванса в иностранной валюте в части стоимости активов, 

приходящейся на аванс, и дату совершения хозяйственной операции в части 

стоимости активов, не приходящейся на аванс, если был перечислен аванс в 

иностранной валюте в размере частичной стоимости активов. Порядок 

определения стоимости каждой единицы активов в этом случае закрепляется в 

положении об учетной политике организации. Так, в этом случае стоимость 

каждой приобретенной единицы активов (товаров, материалов) можно 

определять в белорусских рублях исходя из удельного веса каждой единицы 

активов в иностранной валюте в общей стоимости приобретенных активов в 

белорусских рублях. Как вариант стоимость каждой приобретенной единицы 

активов можно определять следующим образом: суммы авансов в 

первоочередном порядке распределяются на первые по времени поставки, а в 

рамках первых по времени поставок – на товары, указанные первыми в 

первичных учетных документах поставщиков.  

Организации, которые производят покупку иностранной валюты на 

определенные цели, должны оговорить в учетной политике момент 

приобретения валюты. Действующим законодательством не определено, какая 

дата считается датой приобретения валюты (дата проведения торгов или дата 

зачисления валюты на валютный счет). Поэтому организация может ее 

самостоятельно определить с учетом профессионального суждения главного 

бухгалтера и закрепить ее применение в учетной политике. 

Одним из отличительных объектов бухгалтерского учета 

внешнеэкономической деятельности являются курсовые разницы [1]. В учетной 

политике, как упоминалось выше, обязательно прописывается порядок их учета 

в случае вариантности.  

Кроме того, в учетной политике в зависимости от особенностей 

деятельности организации следует отразить и другие аспекты, касающиеся 

внешнеэкономической деятельности: дату отгрузки продукции, товаров; 

методику определения суммы доходов от реализации в случае частичных 

авансов в иностранной валюте, и иные аспекты [4]. 

Для учета внешнеэкономических операций должен быть утвержден 

рабочий план счетов, применение которого позволило бы получать всю 

необходимую информацию для осуществления контроля, анализа, принятия 

управленческих решений. План счетов должен быть составлен с учетом 

экономических особенностей внешнеэкономических операций. Так, к счетам 

учета расчетов, можно предусмотреть субсчета второго и третьего порядка, 

отражающие эти расчеты по внешнеторговым операциям. Например, 

организации, занимающиеся импортом товаров к счету 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» могут предусмотреть следующие субсчета: 60-
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1 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками в белорусских рублях» и 60-2 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками в иностранной валюте». Также к 

счету 41 «Товары» можно предусмотреть аналогичные субсчета. Организации, 

занимающиеся экспортом продукции должны предусмотреть соответствующие 

субсчета к счету 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности», счету 62 

«Расчеты с покупателями и заказчиками».  

Таким образом, учетная политика организаций, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность, должна быть составлена с учетом всех 

особенностей этой деятельности. Выбор и закрепление в учетной политике 

оптимального варианта учета операций, связанных с внешнеэкономической 

деятельностью, из регламентированных законодательством способов, позволят 

организации создать надежную систему учета, избежать вопросов при 

проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности. 

 

Литература: 

1. Бурцева И. Н. Особенности бухгалтерского учета в отраслях народного 

хозяйства: краткий курс лекций / И. Н. Бурцева. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Минск : Амалфея, 2017. - 243 с. 
2.О бухгалтерском учете и отчетности[Электронный ресурс]: Закон Респ. 
Беларусь № 57-З от 12 июля 2013 г.; в ред.Закона Респ. Беларусь № 52-З от 17 
июля 2017 г. /Режим доступа: http.pravo.by. – Дата доступа 01.02.2019 г. 
3. Об утверждении Национального стандарта бухгалтерского учета и 
отчетности "Влияние изменений курсов иностранных валют» [Электронный 
ресурс] : постановление Мин-ва финансов Респ. Беларусь от 29.10.2014 № 69; в 
ред. постановления Мин-ва финансов Респ. Беларусь от 10.08.2017 г№23. / 
Режим доступа: http.pravo.by. – Дата доступа 01.02.2019 г. 
4. Постникова, Л. В. Отражение внешнеэкономических операций в учетной 
политике организации [Электронный ресурс] / Режим 
доступа:https://cyberleninka.ru/article/v/otrazhenie-vneshneekonomicheskih-
operatsiy-v-uchetnoy-politike-organizatsiy. –  Дата доступа 05.02.2019 г. 

 

Малуха А. С. 

студентка 2 курса 

факультета банковского дела 

Полесского государственного университета 

Галкина М. Н. 

ассистент 

кафедра бухгалтерского учёта, анализа и аудита 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЁТА РАСЧЁТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

 

Важным направлением деятельности бухгалтерии на любом предприятии 

является учет заработной платы работников. Этот участок работы является 
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одним из наиболее трудоемких и ответственных в работе бухгалтера, от 

которого требуется обеспечение правильного и своевременного начисления 

заработной платы и документального оформления, а также выдачи ее в 

установленные сроки. Это связано с разнообразием применяемых форм и 

систем оплаты труда, большим количеством применяемых форм первичных 

документов и др. 

Выбранная тема исследования является актуальной и значимой в 

современном мире, поскольку вопросу заработной платы в системе 

бухгалтерского учёта отводится главная роль на различных предприятиях, 

независимо от форм собственности. 

Начисляемая работникам предприятия заработная плата в большей 

степени оказывает влияние не только на себестоимость работ, услуг или готовой 

продукции, но и на производительность труда, а вследствие и на результат 

хозяйственной деятельности, то есть на экономический рост предприятия в 

целом. 

Учет расчетов с персоналом по оплате труда, а также его 

совершенствование, изучаются в данной статье на примере деятельности ГЛХУ 

«Ельский леспромхоз», являющийся юридическим лицом. 

В ходе проведения исследований было выявлено, что основным 

недостатком системы учета оплаты труда в ГЛХУ «Ельский леспромхоз» 

является отсутствие субсчетов первого и второго порядка к счёту 70 «Расчёты с 

персоналом по оплате труда». 

Согласно утверждённого в ГЛХУ «Ельский леспромхоз» плана счетов для 

обобщения информации о начисленной сумме заработной платы и других 

доходов и выплат, а также по удержаниям из них предназначен пассивный 

синтетический счет 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда».  

В целях совершенствования бухгалтерского учета расчетов с персоналом 

по оплате труда в ГЛХУ «Ельский леспрмхоз» рекомендуется ввести систему 

субсчетов к счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», отражающие 

расчеты со всеми категориями работников организации. Целесообразно 

выделить к счёту 70«Расчёты с персоналом по оплате труда» следующие 

субсчета, представленные в таблице 1: 

Таблица 1 – Рекомендуемая система субсчетов к счету 70 “Расчёты с 

персоналом по оплате труда” в ГЛХУ “Ельский леспромхоз” 

Синтетический счёт Субсчет 1-го порядка Субсчет 2-го порядка 

70 “Расчёты с 

персоналом по оплате 

труда” 

1 – Расчеты на 

повременной форме 

оплаты труда 

1 – основное 

производство 

2 – Расчеты на сдельной 

форме оплаты труда 

2 – склад готовой 

продукции 
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Продовження таб.1 

 3 - Прочее 3 – лесохозяйственная 

деятельность 

 4 – автопарк  

 5 – администрация 

 6 – прочие  

 

На основании предложенной детализации счета 70 «Расчёты с 

персоналом по оплате труда» на отдельные субсчета рекомендуется составление 

следующих бухгалтерских записей по начислению заработной платы, 

представленных в таблице 2: 

Таблица 2 – Бухгалтерские записи рекомендуемой системы синтетических 

субсчетов к счету 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда» 

Содержание хозяйственной операции Дебет  Кредит 

1. Начислена заработная плата рабочим основного 

производства 

20 70/2/1 

2.Начислена заработная плата рабочим, занятым в 

лесохозяйственной деятельности  

20 70/2/3 

3. Начислена заработная плата водителю 23 70/1/4 

4. Начислена заработная плата управленческому 

персоналу 

26 70/1/5 

 

Также уместным является введение Управленческого отчёта в ГЛХУ 

«Ельский леспромхоз». Данный отчёт предназначен для получения сведений о 

суммах выданной заработной платы, а также о суммах удержаний из заработной 

платы по каждому работнику в зависимости от формы оплаты труда, вида 

осуществляемой деятельности, структурного подразделения с указанием 

соответствующего корреспондирующего счёта. Управленческий отчёт 

составляется с целью детализации учётной информации. 

Также недостатком деятельности ГЛХУ «Ельский леспромхоз» является 

недостаточный контроль за деятельностью бухгалтерии со стороны руководства 

предприятия. Целесообразным считается введение дополнительного контроля 

за учётом расчётов по оплате труда. Это означает регулярный просмотр 

руководителем бухгалтерских документов, изучение им нормативных актов, 

действующих в этой области, что позволит повысить уровень трудовой 

дисциплины среди работников. 

 Таким образом, предложенные рекомендации позволят увеличить 

эффективность работы бухгалтерии и наиболее точно и объективно отражать 

информацию об оплате труда, что значительно упростит работу бухгалтера, за 

счёт чего увеличится эффективность управления предприятием, и, как 

следствие, эффективность его работы.  
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ІНТЕГРАЦІЯ ОСВІТИ І БІЗНЕСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО НАПРЯМКУ 

НАВЧАННЯ 

 

Економіка України, що розвивається і інтегрує у міжнародний бізнес-

простір, збільшує кількісний та якісний попит на керівників формації. Це у 

свою чергу дає імпульс важливим новим явищам у вітчизняній бізнес-освіті, 

один з головних векторів еволюції якої сьогодні полягає у засвоєнні 

міжнародних стандартів професійної підготовки менеджерів. 

Різні аспекти розвитку бізнес-освіти розглядаються у працях Зубкова 

Є.В., Карлика М.А., Кузьмінова Я.М та ін. Якісне дослідження складових 

підприємницького успіху та визначення факторів, що формуються у сфері 

бізнес-освіти здійснили Євенко Л.І., Філонович С.Р., Годін В.В., Алькема В.Г., 

Радкевич А.Д., Крюченко О.С., Стаценко В.Н. Тематикою співпраці бізнесу та 

освіти в Україні до цього часу цікавились переважно представники бізнес-

середовища, зокрема Береза Н., Завилов М., Єфремова О., Рутицька В. 

Сучасні вузи ставлять завдання підготовки фахівців, орієнтованих на 

сферу практичної діяльності. Вони повинні бути здатні не тільки генерувати 

ідеї, а й впроваджувати їх у вигляді нових технологій у виробництво. У зв'язку з 

цим вища вузівська і фундаментальна наукова освіта вимагають відповідної 

перебудови. У зв'язку з цим одним із головних завдань, що стоять перед 

університетом, є вдосконалення практичної підготовки випускників, створення 

необхідної для виконання наукових досліджень бази шляхом інтеграції науки і 

бізнесу. Виконання поставленого завдання має забезпечуватися не тільки 

кафедрами, а й самими роботодавцями –  представниками бізнес структур.  

Безумовно, головною метою бізнес-освіти є формування вмінь, навичок 

та компетентності у фахівців, що дозволяють створити оригінальні бізнес-

пропозиції, які високо оцінюються споживачами та забезпечують здатність 
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випередити конкурентів протягом довгострокового періоду. Концептуально 

бізнес-освіту визначено складовою професійної освіти, яка орієнтована на 

задоволення потреб особистості, групи, суспільства і держави. 

Якість підготовки фахівця багато в чому залежить від викладача, але 

формування практичних умінь і навичок відповідно до запитів сучасного 

виробництва можуть забезпечити фахівці в певних областях діяльності. Разом 

вони покликані забезпечити реалізацію компетентнісного підходу в підготовці 

майбутніх фахівців[1, с. 122]. В даний час проблема встановлення тісного 

взаємозв'язку з виробничою сферою є однією з гострих і актуальних. Багато 

законодавчих документів в галузі професійної освіти моделюють завдання і в 

сфері вищої освіти, оскільки відображають необхідні напрямки діяльності для 

інтеграції системи освіти і науки з виробництвом. Викладач вузу, який 

практикує навчання у відриві від виробництва і не спирається при передачі 

знань студентів на сучасні технології та наукові впровадження, не може в 

повній мірі забезпечити оптимальний рівень компетенцій майбутнього фахівця. 

Тому з урахуванням швидко мінливого науково-технічного прогресу, дана 

форма обміну досвідом повинна бути постійною і безперервною, що може бути 

досягнуто за допомогою укладення відповідних договорів з підприємствами 

роботодавцями. Якість підготовки випускників, їх відповідність сучасним 

кваліфікаційним вимогам залежить від багатьох факторів: професіоналізму 

кадрового та наукового потенціалів, задіяного в навчальному процесі; якості 

навчальної програми; рівня підготовки абітурієнтів; якості освітніх технологій; 

матеріально-технічної оснащеності та навчально-методичного забезпечення 

навчального процесу [2, с. 32]. У цій області пріоритетним напрямком також 

стає вдосконалення методик організації виконання різних видів завдань, які 

націлені на придбання глибоких знань та вироблення вмінь і навичок в 

досліджуваній предметній області. Від викладача потрібен більш глибокий і 

ретельний підхід до формування завдань по самостійним видам робіт. Ці роботи 

повинні бути досить складними для вирішення студентами, а результати мати 

креативний характер. Такий підхід до формування самостійних завдань 

дозволяє виробляти навички до самоосвіти і потребу в пошуку нових і цікавих 

рішень. Важлива роль в цьому питанні належить залученню до процесу 

навчання фахівців – працівників підприємств і виробництв, здатних поділитися 

реальним досвідом роботи у відповідних напрямках спеціальності та 

спеціалізацій, а також дати критичну оцінку освітньої підготовки за цими 

напрямками. Важливо, щоб завдання відрізнялися за ступенем складності і не 

виключали можливість бути вирішеними частково. Даний підхід може бути 

реалізований шляхом застосування ділових ігор, рішення ситуаційних завдань, 

методу проектів і т.д. Це сприяє виробленню необхідної мотивації до вирішення 

поставлених завдань. Здійснення групових проектів створює атмосферу 

невимушеності, вчить діалоговій формі спілкування, а студенти методом проб і 

помилок можуть ближче підійти до розуміння поставленого перед ними 

завдання і придбати додаткові теоретичні знання, практичні вміння та навички. 
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Крім того, метод групового проектування сприятиме виробленню 

комунікативних навичок взаємодії студентів. Цей метод добре зарекомендував 

себе як вид самостійної роботи, розрахований на тривалий період часу. Він 

повинен реалізовуватися поетапно. Як підсумкова форма контролю можуть бути 

представлені готові проекти, з висновками і рекомендаціямі, озвученими 

розробниками в формі захисту.  

Залучення фахівців-практиків відповідної кваліфікації до організації та 

проведення практичних занять дозволить перенести навчання з віртуальної 

площини в реальну, що є більш важливим при формуванні компетенцій 

майбутнього фахівця. Крім творчого підходу до розробки і формування різних 

видів завдань, важливо посилення системи оцінювання результативності їх 

виконання. Важлива ще й своєчасність здачі завдань для самостійного контролю 

знань. Тут має місце виховний характер організації самостійного навчання. Для 

вироблення необхідних умінь і навичок професійної діяльності необхідна 

правильна організація практичної підготовки. Відомо, що багато підприємств не 

беруть студентів для проходження виробничих практик, тому ці питання 

повинні вирішуватися на державному рівні, шляхом внесенням пільг для таких 

підприємств. Раніше, в рамках традиційного підходу, управління освітнім 

процесом проводилося за оцінкою кінцевого результату.  

Отже, в Україні надзвичайно важливою є проблема розвитку бізнес-

освіти, яка орієнтована на задоволення потреб особистості, суспільства і 

держави. Критеріями якості такої освіти повинні бути практична корисність та 

створювана додаткова вартість. Якість підготовки фахівців бізнес-освіти 

оцінюється не стільки органами управління освітою, стільки, в першу чергу, 

ринком. Освітнім закладам необхідно намагатись готувати фахівців не тільки на 

принципах впровадження якісних показників, що характеризуються середнім 

рівнем їх загального розвитку (формування фахівців-виконавців), але й 

розвивати професійну і соціальну мобільність випускників, що можливе лише 

за умови побудови тісних зв’язків з бізнесом. Безумовно, на сьогоднішній день 

треба вдосконалювати механізм підготовки фахівців, і сучасні тенденції в галузі 

управління освітнім процесом повинні базуватися на створенні комплексної 

системи управління якістю підготовки фахівців. І в цьому відношенні інтеграція 

освіти з наукою і виробництвом є фундаментальною умовою досягнення цілей, 

спрямованих на отримання сучасних компетентних фахівців.  
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ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

 

Торгівля належить до особливих галузей народного господарства, де 

перетинаються усі завдання й проблеми економіки держави. Діяльність у 

торгівлі здійснюється через торговельні підприємства, послугами яких 

користується все населення країни. Таким чином торговельне підприємство є 

важливим елементом системи підприємства та споживача як суб’єктів 

економічних відносин. 

Вагомий внесок у теорію становлення та розвитку торговельного 

підприємства, визначення його місця на ринку зробили І. Бланк,  

О. Ю. Бозуленко, Є. Гордієнко, Г. Мошек та ін.  

Основними завданнями підприємств торгівлі є:  

1) вивчення і задоволення попиту населення як за асортиментом, так і за 
якістю товарів; 

2) організація високого рівня торговельного обслуговування покупців з 
наданням різноманітних послуг. 

Існують різноманітні трактування поняття «торговельне підприємство» у 

різних авторів. Так І. Бланк визначив торговельне підприємство як первинну, 

основну ланку сфери торгівлі, її самостійний господарюючий суб’єкт з правом 

юридичної особи, що створений для закупівлі, реалізації, а також зберігання 

товарів, надання різного роду супутніх послуг з метою задоволення потреб 

ринку та отримання прибутку [1, с.220].  

Г. Мошек визначає торговельне підприємство як самостійний суб’єкт 

господарювання, загальними ознаками якого є закупівля, реалізація товарів та 

надання послуг населенню з метою задоволення його потреб і на цій основі 

отримання прибутку. Він розрізняє торговельні підприємства за: 

1) складом основного обслуговуваного контингенту покупців:  
а) підприємства, які обслуговують переважно мешканців міст і селищ 

міського типу (створюються в містах і селищах міського типу);  

б) підприємства, які обслуговують переважно сільських жителів 

(створюються в сільських населених пунктах);  

2) характером розташування на території населеного пункту: 
а) підприємства, які розташовуються безпосередньо у місцях житлових 

забудов;  

б) підприємства, які розташовуються у місцях загальноміського значення;  
3) формою товарної спеціалізації: універсальні, спеціалізовані, 

вузькоспеціалізовані, комбіновані (або комплексні), змішані;  
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4) групою обслуговуваних покупців з урахуванням їх можливостей 
придбання товарів;  

5) методом реалізації товарів (оптові та роздрібні);  
6) розміром торгової площі [4, С. 10]. 

Є. Гордієнко зазначає, що для торговельного підприємства характерне 

чітко виражене цільове призначення і спільність матеріально-речової, торгово-

технологічної та організаційноекономічної структур. Матеріально-речова 

структура передбачає єдність матеріальних ресурсів, використання однотипних 

приміщень і однорідного торгово-технологічного обладнання. 

Під торговотехнологічною структурою розуміють спільність призначення 

реалізованих товарів і методів їх продажу, єдність операцій торгово-

технологічного процесу й обслуговування, однорідність розташування та 

функціонального взаємозв’язку торгових, складських, виробничих і 

допоміжних приміщень.  

Організаційно-економічна структура характеризується господарською 

самостійністю підприємства, наданням йому юридичних прав та 

відповідальності за здійснену діяльність, єдиною системою обліку та звітності, 

однотипною методикою аналізу та планування торговельної діяльності [3, С.9].  

Бозуленко О. Ю. тлумачить поняття «торговельне підприємство», як 

самостійно господарюючий статутний суб’єкт, який, маючи права юридичної 

особи, здійснює комерційну, подекуди власну виробничу, а також дослідницьку 

діяльність задля одержання відповідного прибутку. 

Не зважаючи на викладені загальні ознаки торговельних підприємств, їх 

розрізняють одне від одного згідно таких характеристик: 

1) за складом основного контингенту покупців, який обслуговується 
підприємством; 

2) за характером розміщення на території населеного пункту;  
3) за формою товарної спеціалізації;  
4) за групою покупців, які обслуговуються підприємством, з 

урахуванням,їх можливостей придбання товарів;  

5) за методом реалізації товарів [2,С.60]. 

Отже, аналізуючи сутність поняття «торговельне підприємство» можна 

сказати, що у сучасному ринковому середовищі торговельне підприємство слід 

розглядати як самостійно господарюючий статутний суб’єкт, який, маючи права 

юридичної особи, здійснює комерційну, подекуди власну виробничу, а також 

дослідницьку діяльність задля одержання відповідного прибутку (доходу). 
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УПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ 

ЗВІТНОСТІ В В БУХГАЛТЕРСЬКУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ 

 

Прийнятий у травні минулого року Закон України «Про внесення змін до 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

визначив сферу і порядок застосування Міжнародних стандартів фінансової 

звітності (МСФЗ) вУкраїні. Поряд із тим окремі положення цього Закону 

викликали певні запитання щодо механізму практичного застосування МСФЗ. 

Особливостям та практичним аспектам застосування МСФЗ присвячені 

праці багатьох вчених, зокрема, Бутинця Ф. Ф., Голова С. Ф., Даньківа Й. Я., 

Дружиловської Т. Ю., Лучка М. Р., Петрук О. М., Соколова Я. В., Ткача В. І., 

Ткача М. В., Швеця В. Г., Штурміної О. С. 

Законодавча база в Україні, що регламентує бухгалтерський облік, 

складається не лише з національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку, але і відбувається широке використання і МСФЗ. Необхідно зауважити, 

що на сьогодні МСФЗ за своєю структурою і змістом схожі на П(С)БО та 

НП(С)БО, крім того впроваджуються все нові зміни і вносяться відповідні 

доповнення в законодавчу базу України для поступового переходу на 

міжнародний рівень.  

Етапи впровадження МСФЗ в Україні: 

1) перевірка актуального стану бухгалтерського обліку на предмет 

наявності помилок по П(С)БО та їх виправлення; 

2) визначення того, яким чином відмінність між концепціями П(С)БО і 
МСФЗ позначиться на облікових даних вашого конкретного підприємства; 

3) внесення змін відповідно до виявлених відмінностей; 
4) розробка попереднього формату звітності за МСФЗ і таблиці з 

правилами переходу від П(С)БО до МСФЗ, з примітками і описом 

впроваджених змін. 

Основні перевагипри переході МСФЗ наступні:  

1) дозволяє здійснювати ефективний фінансовий аналіз підприємства 
щодо його ліквідності та платоспроможності;  

2) дає можливість реального прогнозу щодо майбутньої діяльності 
підприємства;  
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3) фінансова звітність, є доступною не тільки для фахівців, а й для 
широкого кола користувачів;  

4) надає можливість порівнювати себе з конкурентами та компаніями, 
які випускають подібну продукцію, що буде вагомою допомогою при прийнятті 

управлінських рішень [2, С. 9]. 
 Щодо негативних сторін, то можна виділити такі:відносно високий рівень 

складності подібного переходу і відновлення прозорості облікових даних, 

необхідність навчання бухгалтерів і менеджерів до роботи в умовах нової 

концептуальної схеми ведення обліку. 

Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами визначається 

Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (МСБО), Міжнародними 

стандартами фінансової звітності (МСФЗ) і Тлумаченнями МСБО та МСФЗ. 

Повний комплект фінансових звітів, які підприємство має подавати згідно з 

Міжнародними стандартами (МСБО 1 «Подання фінансової звітності») містить:  

1) звіт про фінансовий стан на кінець періоду;  
2) звіт про сукупні прибутки та збитки за період;  
3) звіт про зміни у власному капіталі за період;  
4) звіт про рух грошових коштів за період;  
5) примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та 

інші пояснювальні примітки [1, С.199]. 
Однак перехід на МСФЗ вимагає вирішення ряду проблем, серед яких є 

наступні: необхідність формування інституційних механізмів, що забезпечують 

розроблення, впровадження МСФЗ і нагляд за їх дотриманням на 

міжнародному, національному і регіональних рівнях, а також забезпечення 

скоординованої роботи цих механізмів; потреба у вирішенні питань правового 

впровадження МСФО в національну практику, розроблення нових нормативів і 

внесення змін до діючої законодавчо–нормативної бази; необхідність чіткого 

розуміння сфери застосування МСФЗ на національному рівні; необхідність 

вирішення технічних питань, пов'язаних як зі специфікою МСФЗ, так і з 

національними особливостями [3]. 

Отже, МСФЗ поступово досягають мети, яка визначена Радою з 

міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, а саме набувають рис єдиного 

набору високоякісних, зрозумілих і глобально визнаних стандартів, оскільки 

більшість країн світу прихильні до використання МСФЗ і погоджуються з їх 

доцільністю як на національному так і на міжнародному рівнях. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 
Важливою умовою для ефективної підприємницької діяльності є 

реформування бухгалтерського обліку відповідно до потреб користувачів. 

Беручи до уваги постійні зміни в економіці дана тема потребує постійного 

дослідження.  Регулювання бухгалтерського обліку в Україні на сучасному етапі 

не можна вважати досконалим, воно потребує модернізації, чим і пояснюється 

актуальність цієї статті, метою якої є окреслити головні особливості 

регулювання бухгалтерського обліку в Україні, проблеми, що існують в цій 

сфері економічної діяльності, а також можливі варіанти  їх подолання. 

Бухгалтерський облік охоплює всю 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. Але має ряд проблем, через які ми не можемо 

стверджувати шо бухгалтерський облік виконується на 100%. 

Державне регулювання бухгалтерського обліку в Україні здійснюється з 

метою : удосконалення бухгалтерського обліку та створення єдиних правил 

ведення бухгалтерського обліку та, які є обов’язковими для всіх підприємств та 

гарантують і захищають інтереси користувачів . 

Огляд літературних джерел показує, що окремі аспекти проблем та 

перспектив розвитку бухгалтерського обліку в різному обсязі висвітлюють 

автори: ., Білуха М. Т., Безруких П. С., Бородкін О. С., Бутинець Ф. Ф., Валуєв 

Б. І, Гуцайлюк З. В., Завгородній В. П., Куслій І. П. , Кіндрацька Л., Кузнєцова 

С. А., Литвин Ю. Я., Моссаковський В, Палій В. Ф., Свірко С. В., Сопко В. В., 

Шмигель А. Д., та ін.  

Серед основних проблем організації бухгалтерського обліку можна 

виділити такі:  

1.Інститути регулювання бухгалтерського обліку. Згідно Закону України  про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в державі немає чіткого визначення 

суб'єкта, за яким визначена відповідальність за стан бухгалтерського обліку. 

2.Галузева специфіка обліку та звітності. Сьогодні склалася ситуація, коли 

певні вимоги і стандарти фінансової звітності встановлює Міністерство 
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фінансів України, але , контроль за виконанням цих вимог знаходиться на 

неприйнятно низькому рівні.. Тому стосовно достовірності й правильності 

звітної бухгалтерської інформації ми можемо покладатися тільки на сумлінного 

бухгалтера підприємства. 

Також облік і звітність малих та середніх підприємств, які за своєю 

економічною природою не можуть вести облік і складати звітність у такому 

самому порядку й обсязі, як і великі.  

3. Недосконалість законодавчого регулювання. Після прийняття закону України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 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(Міжнародних 

стандартів фінансових звітностей), але це стосується переважної меншості 

підприємств Що стосується застосування стандартів іншими підприємствами, 

які працюють із позиковими фінансовими інструментами, інститутами 

спільного інвестування, страховими компаніями, пенсійними фондами, 

компаніями з управління активами, то це питання на законодавчому рівні також 

не вирішене. 

4.Підготовка бухгалтерських кадрів. Підготовка бухгалтерських кадрів. 

Міжнародний досвід і практика показують, що післядипломна підготовка й 

процес постійного підвищення кваліфікації практикуючих бухгалтерів – це 

прерогатива професійних бухгалтерських організацій. В Україні потрібно 

створити систему постійного підвищення бухгалтерських кадрів, яка б 

відповідала міжнародним вимогам, а саме стандартам освіти Міжнародної 

федерації бухгалтерів. Мета яких – відповідність кваліфікаційного рівня нашого 

професійного бухгалтера до європейському рівню. 

Також існують другорядні проблеми організації бухгалтерського обліку : 

1. Наукова тематика досліджень з обліку обмежується майже дослівним 
перекладом відповідних закордонних стандартів та концепцій;  

2. Недостатньо значною є роль бухгалтерського обліку в управлінні 

підприємствами; 

3. Відчизняний облік ще не досяг рівня іншх країн; 
4. Недостатньо застосовується економічний аналіз у практичній роботі 

бухгалтерів. 

Таким чином, в області організації і регулювання бухгалтерського  обліку 

в нашій країні склалося положення, що вимагає усунення ряду недоліків. В 

цілях приведення національної системи бухгалтерського обліку у відповідність 

з вимогами ринкової економіки реформи слід проводити по напрямках: 

 Покращення нормативно-правового регулювання. Мета нормативно 

правового регулювання бхугалтерського обліку полягає в забезпеченні 

доступу всіх зацікавлених користувачів до інформації про діяльність 

господарюючих суб’єктів. При цьому необхідно забезпечити 
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несуперечність національної системи бухгалтерського обліку 

загальновизнаним в світі підходам, сформувати модель співіснування і 

взаємодії системи оподаткування і системи бухгалтерського обліку. 

Необхідно ввести процедури коректування бухгалтерської звіткості у 

зв’язку з інфляцією, переглянути допустимі способи оцінки майна і 

зобов’язань, створити механізми забезпечення відвертості бухгалтерської 

звітності; 

 Покращення методичного і кадрового забезпечення. У сучасних умовах 

бухгалтер повинен фіксувати факти фінансово-господарської діяльності і 

підрахувати її підсумки, перетворитися на аналітика, брати учасьт в 

управлінні фінансами підприємства , доводити до відома керівника 

очікувані фінансові наслідки по майбутніх договорах, рекомендувати 

шляхи поліпшення фінансового стану підприємства.Потрібне розширення 

і поліпшення якості підготовки кадрів  в установах середньої спеціальної 

і вищої освіти, де реалізуються довгострокові рограми, а також створення 

системи професійної прискореної освіти; 

 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. 

Отже, можемо зробити такі висновки: регулювання бухгалтерського 

обліку є дуже важливим для держави, але у нього є значне коло проблем в 

Україні та суттєві позиції впливових міжнародних організацій щодо 

необхідності законодавчого й нормативного регулювання цієї вкрай важливої 

сфери діяльності відповідно до вимог міжнародних стандартів. Вирішення цих 

проблем допоможе вдосконалити систему державного регулювання та 

реформування бухгалтерського обліку, адаптація до ринкових змін, 

міжнародних стандартів та потреб користувачів, в системі прийняття рішень, 
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що буде позитивною зміною для бухгалтерського обліку загалом.  
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ОРГАНІЗАЦІЙНО – МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ПОСЛУГ 

 З НАДАННЯ КАЛЬЯНУ 

 

Ресторанний бізнес є однією із найбільш значущих складових індустрії 

гостинності. Водночас, ресторанний бізнес, з одного боку, є одним із засобів 

високоліквідного використання капіталу, а з іншого - середовищем із високим 

ступенем конкурентності. У всьому цивілізованому світі він є одним із 

найбільш розповсюджених видів малого бізнесу, тому заклади та підприємства 

ведуть між собою постійну боротьбу за сегментацію ринку; за пошук нових та 

за утримання постійних споживачів їхньої продукції та послуг.  

Кальянні – абсолютно новий формат закладів на сучасному етапі розвитку 

ресторанного господарства в Україні. 

Актуальність цієї теми полягає в динамічному розвитку ресторанного ринку 

України, який зумовлено посиленням конкурентної боротьби між закладами 

харчування, появою нових форматів організації закладів і використанням 

інноваційних підходів у їх діяльності, вибору системи оподаткування, обліковий 

аспект наданих послуг.   

Слід відмитити, що кафе – кальянна - новий формат ресторанних закладів. 

Тому  немає єдиного підходу до визначення цього поняття серед науковців, які 

займаються питаннями організації та обліку надання послуг в закладах такого 

типу. 

На нашу думку кафе - кальянна — це популярний зараз тип закладу 

ресторанного господарства  з чудовою атмосферою, стильним інтер'єром, 

легкою лаундж - музикою та великим асортиментом кальянів, ідея якого полягає 

в тому, що відвідувачі оплачують не лише послуги з куріння  якісного 

Дослідження науковців свідчать, що Стан ринку ресторанного бізнесу є досить 

http://www.library.if.ua/
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нестабільним в останні п’ять років (із 2011 р. – 2016 р.), за крутим підйомом 

спостерігається не менш круте падіння кожні рік-півтора.  

Причиною цього стала анексія Криму, тоді Україна втратила 1700 

закладів, а після початку бойових дій на Донбасі закрилися або заморозили 

роботу близько 3 тис. ресторанів. 

У цей період через кризу почали закриватися ресторани по всій країні. 

Лідером із закриття закладів, крім Криму та Донбасу став Київ, де припинили 

роботу понад 100 ресторанів. 

У зв’язку з перерахованими подіями ресторатори поступово почали 

пристосовуватися та шукати нові можливості для збереження бізнесу, 

оптимізувати витрати. Оскільки середній чек відвідувачів ресторанів знизився, 

більшість рестораторів прибрали з меню дорогі страви та почали економити на 

продуктах дорогих у закупівлі. 

Ми зробили дослідження розвитку кальянного бізнесу у м. Харків, яке 

свідчить про те, що у Харкові приблизно четвертий рік відбувається «бум» 

популярності кальянів – їх ставлять всюди, відкривають спеціалізовані заклади, 

кальянні тераси мають багато ресторанів. 

Для аудиторії формують і відповідну атмосферу – харківський  кальян не 

пов’язаний з близькосхідною естетикою. В кафе –кальянних  переважно грає 

музика в стилі house. Чимало кальяннних оформлені як лофти: з оголеною 

цеглою на стінах та столами з дерева та металу. Жодних східних орнаментів. 

На нашу думку, кальянний бізнес на сьогоднішній день є мало 

конкурентним бізнесом. Тому, що відкриття кальянної має свої правові 

особливості та законодавчі обмеження. У першу чергу це пов'язано з тим, що 

статтею 13 Закону України № 2899-IV від 22.09.2005 заборонено куріння, в 

тому числі і кальянів у громадських місцях: під'їздах житлових будинків, 

громадському транспорті, навчальних закладах, приміщеннях охорони здоров'я, 

дитячих майданчиках, зупинках і так далі і, крім усього іншого, і 

в приміщеннях закладів ресторанного господарства [1]. 

 Відповідно доп. 2 Національного стандарту № 2 «Оцінка нерухомого 

майна»,затвердженого постановою КМУ від 28.10.2004 р. № 1442, приміщення, 

— це частина внутрішнього об’єму будови, обмежена будівельними 

елементами, з можливістю входу і виходу [2]. 

Тому на нашу думку,  паління кальяну за межами приміщення під заборону не 

потрапляє. Послугу можна надавати клієнтам на літньому майданчику , який в 

свою чергу  не повинен розташовуватися на території: установ охорони 

здоров’я; навчальних закладів; дитячих майданчиків; спортивних і 

фізкультурно-оздоровчих споруд і установ фізкультури та спорту; на 

стаціонарно обладнаних зупинках маршрутних транспортних засобів. Крім 

цього слід розміщувати у відповідних приміщеннях графічний знак про 

заборону паління з написом «Куріння заборонено!». 

Згідно з ч. 7 ст. 13 Закону № 2899 власник, уповноважені ним особи або 

орендарі відповідних споруд чи окремих приміщень зобов'язані відвести 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1442-2004-%D0%BF
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спеціальні місця для куріння, сумарна площа яких не повинна перевищувати 10 

% загальної площі відповідної споруди або приміщення, обладнані витяжною 

вентиляцією або іншими засобами для видалення тютюнового диму, а також 

розмістити інформацію, передбачену ч. 5 ст. 13 Закону № 2899 [1].Тобто в 

спеціально відведених для куріння місцях розміщують наочну інформацію, що 

складається з відповідного графічного знака й тексту такого змісту: "Місце для 

куріння. Куріння шкодить вашому здоров'ю!". 

У п. 3.10 Правил № 219 вказано, що в закладах (підприємствах) 

ресторанного господарства (незалежно від типу й класу) для осіб, які не курять, 

виділяють не менше ніж половину площі громадських місць таких закладів, 

розміщеної так, щоб тютюновий дим туди не поширювався. На території для 

осіб, які не курять, персоналу й споживачам заборонено куріння будь-яких 

тютюнових виробів, а також розміщення попільниць. У разі відведення 

суб'єктом господарської діяльності спеціальних місць для куріння їх має бути 

обладнано витяжною вентиляцією або іншими засобами для видалення 

тютюнового диму. У куточку споживача треба розмістити наочну інформацію 

про розташування таких місць і про шкоду для здоров'я людину, яку наносить 

куріння тютюнових виробів. 

Дослідивши ці два нормативні документи ми дійшли висновку, що , між 

нормами ч. 7 ст. 13 Закону № 2899 і п. 3.10 Правил № 219 є певне протиріччя: 

відповідно до першого документа площа для курців не повинна перевищувати 

10 %, а другий "методом від зворотного" допускає використання для зазначених 

цілей половини площі закладу ресторанного господарства. На нашу думку, 

пріоритет мають норми Закону № 2899 як спеціального документа, ухваленого 

пізніше, який має вищу юридичну чинність. 

Ми вважаємо, що уразі, якщо  «заправка» для кальяну містить тютюн (код 

УКТ ЗЕД 2403 11 00 00), то буде потрібна ліцензія,  адже згідно зч. 13 ст. 15 

Закону № 481 роздрібна торгівля тютюновими виробами може здійснюватися 

суб’єктами господарювання, у тому числі їх виробниками, за наявності у них 

ліцензій [3]. 

Об’єктом оподаткування акцизним податком відповідно до норм ПКУ з 

роздрібної торгівлі є операції з реалізації суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів (п.п. 213.1.9 п. 213.1 ст. 213 ПКУ). 

Базою оподаткування є вартість (з податком на додану вартість) підакцизних 

товарів (п.п. 214.1.4 п. 214.1. ст. 214 ПКУ) [4]. 

Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій 

підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів 

України від 30.11.1999 № 291, підприємства громадського харчування вартість 

використаних продуктів (сировини) для виготовлення страв і виробів за 

фактичною собівартістю в розрізі об’єктів витрат відображають на рахунку 23 

«Виробництво». Витрати на управління виробництвом і на обслуговування 

виробничого процесу страв і виробів відповідно до Положення (стандарту) 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/481/95-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/481/95-%D0%B2%D1%80
http://docs.dtkt.ua/ua/doc/1011.47.125?article=213
http://docs.dtkt.ua/ua/doc/1011.47.125?article=214
http://docs.dtkt.ua/doc/1037.665.0
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бухгалтерського обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 

від 31.12.1999 № 318, відображаються на рахунку 91 «Загальновиробничі 

витрати». 

Тому на нашу думку, для визначення роздрібної ціни такої послуги як 

куріння за допомогою кальяну, в калькуляцію витрат для надання такої послуги 

має бути включений акцизний податок з вартості (з податком на додану 

вартість) тютюну для кальяну та іншої підакцизної продукції (у разі її 

наявності). Ми згідні з думкою Брік С.В., що кальян належить до необоротних 

засобів, тому що його вартість становить здебільшого менше ніж 6000 грн, а 

строк служби – понад 1 рік (пп. 14.1.138 ПКУ). Але скляну колбу до кальяну 

слід відносити до малоцінних необоротних активів, якщо підприємство 

визначить строк їх служби менше ніж 1 рік. У частині надання послуг із куріння 

кальяну на загальних підставах нараховують податкові зобов'язання[5, с.177]. 

На підставі проведеного дослідження  ми вважаємо, що рентабельність 

відкриття кальянної може бути різна від 100% до 400%, в залежності від 

спектру наданих послуг. Зазвичай ціна готового кальяну у 5 — 10 разів вище 

ціни інгредієнтів, які застосовуються для приготування кальяну. Тому, ми 

вважаємо, що рентабельність при правильній організації бізнесу має бути 

велика. 

Проаналізувавши сучасні тенденції розвитку ресторанного господарства в 

Україні, можна стверджувати, що останнім часом на ринку України з’явилася 

велика кількість ресторанів, кафе та інших закладів нового формату. Кальянна 

досить новий напрямок у бізнесі, ніша в більшості міст ще має багато 

можливостей для розвитку. Має суттєві переваги серед закладів ресторанного 

господарства, які класифікуються за формою та інтересами клієнтів. Відкриття 

кальянної має свої правові особливості та законодавчі обмеження. Але наряду з 

перевагами існування кафе – кальянних недоліками є обмеженість клієнтської 

бази; наявність кальянщиків з великим досвідом роботи; пропаганда здорового 

способу життя; обов’язкове одержання  ліцензії на роздрібну торгівлю 

тютюновими виробами; наявність спеціальних місць, відведених для куріння 

кальяну; порушення закону орендодавцем, тощо.  
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АСПЕКТЫ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В УЧЕТЕ 

ЛОГИСТИКИ 

 

Формирование структуры конкурентоспособных отечественных 

предприятий связано с совершенствованием экономических, в том числе 

маркетинго-логистических отношений. Последние является объективно 

необходимым процессов, способствующим концентрации капитала, 

привлечению инвестиций и управлению движением продукции по 

технологическим логистическим цепочкам. 

Представлены результаты некоторых особенностей маркетинговых 

исследований в логистике предприятий Республики Беларусь, которые выявили 

ряд аспектов, оказывающих влияние на проблему: 

a) данные бухгалтерского учёта не могут быть использованы в полной 
мере для достоверного анализа динамики запасов с целью определения 

оптимальной модели управления запасами. Эти данные в лучшем случае 

отражают реальную действительность с привязкой к концу месяца, а иногда 

только квартала. Иными словами, данные об остатках продукции (товарно-

материальных ценностей – ТМЦ) достоверны на начало и конец месяца. На 

некоторых предприятиях приход или расход продукции фиксируется с 

опозданием в одну-две недели. Это происходит потому, что первичные данные 

вводятся в бухгалтерскую учётную систему общим потоком по мере 

поступления первичной документации в бухгалтерию, а не по мере 

поступления или расхода ТМЦ; 

b) на многих предприятиях ТМЦ считаются списанными в момент 

передачи в производства, а не в момент реального расходования на выпуск 

готовой продукции. Это приводит к тому, что ТМЦ скапливаются на отдельных 

предприятиях (или цехах) «на всякий случай» с запасом, но по бухучёту эти 

ТМЦ уже учтены в себестоимости продукции; 

http://zakon.rada.gov.ua/go/481/95-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/go/481/95-%D0%B2%D1%80
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c) объёмно-весовые характеристики ТМЦ определяются для 30-40 % 

единиц продукции, лежащих на складах предприятий. В случае определения 

складских площадей для их хранения, приходится решать проблему связи 

управления запасами с объёмно-весовыми характеристиками ТМЦ; 

d) в случае, если данные бухгалтерского учёта заведены в корпоративную 
информационную систему, это ещё не значит, что на них можно полноценно 

опираться при проведении маркетинговых исследований. Например, в сфере 

материально-технического снабжения заказы на закупки формируются с учётом 

заявок производственных подразделений. Последние часто 

перестраховываются, поскольку не всегда получают всё вовремя от служб 

снабжения. Иными словами, они действуют по принципу «закажи больше, 

дадут сколько надо». Снабженцы также подстраховываются и предпочитают 

заказывать больше, чем нужно, если норма отгрузки от поставщика больше 

требуемой партии. В результате на отдельных предприятиях растут так 

называемые неликвиды. 

Таким образом, результаты маркетинговых исследований дают не совсем 

объективную информацию об экономической логистике предприятий 

Республики Беларусь. Применять её в реальной действительности, в которой 

работают производственные и посреднические предприятия – это решение 

отдельной многофакторной задачи. Более того, выполненный в результате 

маркетинговых исследований анализ ради самого процесса вряд ли устроит 

руководителей предприятий, требующих обеспечения экономической 

эффективности мероприятий. Нужно показать, каким образом должны быть 

выполнены преобразования, которые приведут к сокращению уровня запасов, и 

удовлетворению спроса. 

Для достижения экономических результатов в логистике предприятиях 

целесообразно осуществить выполнение ряда следующих задач: 

- Предоставлять достоверные статистические данные по динамике 

запасов (приход, расход, остаток). 

- Провести анализ полученных данных, определить эффективную модель 

управления запасами для конкретного предприятия. Очень важно получит ответ 

на принципиальный вопрос – какая система эффективна в данной конкретной 

ситуации: «тянущая» или «толкающая»? 

- Разработать модель управления запасами и провести моделирование. 

Показать наглядно, как и за счёт чего произойдёт снижение запасов на 

предприятии с использованием ретроспективных данных, т.е. посмотреть, с 

каким результатом предприятие закончило бы прошедший год, если бы 

использовалась данная модель управления запасами. При расчёте 

экономических эффектов целесообразно учесть, возрастёт отгрузка клиентам, 

так как на складах наконец-то в большей степени будет то, что им нужно. 

Модель целесообразно разрабатывать с учётом сроков поставок от 

поставщиков, предельных сроков доставки клиентам, надёжности поставщиков, 

производства и логистических партнёров. 
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- Попытаться встроить данную модель в контур управления 

предприятием: настроить корпоративную ERP или разработать APM для 

закупщика или менеджера по продажам. 

- Разработать ключевые показатели эффективности по управлению 

запасами, источники данных для расчёта, определить формы отчётности для 

руководства и оперативного управления. 

- Разработать бизнес-процесс управления запасами, распределить 

функции, ответственность и полномочия. Разработать систему мотивации для 

участников процессов, ориентированную на единую систему целей. 

- Издать соответствующие приказы и распоряжения, обеспечить 

проведение обучения и аттестации персонала предприятий. 

- Настроить систему ежемесячного контроля динамики запасов и 

удовлетворения спроса. Реализовать систему мотивации (вознаграждений и 

наказаний) в системе. 

Результаты более достоверных маркетинговых исследований позволят 

обеспечить предприятиям ряда преимуществ, главное из которых – 

возможность построения эффективной цепочки ценностей между основными 

партнерами на рынке, поставщиками и посредниками в каналах распределения. 

В этом случае отдельные предприятия могут концентрировать внимание на 

покупателях «конечных и промежуточных», создавать и согласовывать свои 

бизнес-процессы, коммуникации, технологии и кадровую составляющую для 

обеспечения той ценности, которая желательна для потребителя. 

В конечном итоге это поможет всем участникам цепи получить доход, 

связанный с реализацией потребительских ценностей. Основу построения такой 

системы отношений составляет определение цепи бизнес-процессов и 

укрепление их взаимосвязи на основе партнерских отношений. 

Цепь бизнес-процессов от исходного сырья до конечного потребителя 

позволит реализовать концепцию цепочки ценностей, предполагающую 

определение издержек по каждому бизнес-процессу, их регулирование и 

оптимизацию. 

При решении вопросов, связанных с сокращением издержек важно также 

установить уровень связанности оборотного капитала: в общих запасах ТМК на 

складах во всей цепи, в состоянии перевозки, в общей стоимости закупаемых 

сырья и компонентов для производства продукции. 

Важным вопросом в бух учете логистической деятельности является 

также определение основных составляющих для расчета такой категории как 

рентабельность. Показатель рентабельности является основным (наиболее 

точным) показателем эффективности экономической деятельности с 

финансовой точки зрения. Фактически, рентабельность призвана 

характеризовать приток капитала по отношению к понесенным затратам 

(авансированным средствам, объему реализации). 

Выделяют три укрупненные группы показателей рентабельности: 

- рентабельность капитала (совокупного либо собственного); 
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- рентабельность продукции (товаров, работ, услуг); 

- рентабельность продаж (оборота). 

Первая группа показателей рентабельности формируется как отношение 

прибыли к различным показателям авансированных средств, из которых 

наиболее часто используемыми являются: все активы предприятия, 

собственный капитал, заемный капитал. 

Вторая группа - показатели рентабельности продукции. Рассчитываются 

как отношение прибыли от реализации продукции к сумме расходов. 

Третья группа – рентабельность продаж. Методический смысл данного 

показателя – доля прибыли в выручке. Использование рентабельности продаж 

более информативно для организаций, занимающихся не только 

производственной, а в основном торговой деятельностью, у которых прибыль в 

большей степени зависит от цены, чем от затрат на производство.[4] 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 

 

Поширення інформаційних технологій в економіці та, зокрема, у 

бухгалтерському обліку, принесло із собою масштабні революційні зміни. 

Інформаційні системи почали змінювати звичну структуру управління. В 

умовах ринкової економіки саме бухгалтерія є основним органом формування 

масивів управлінської інформації, а облікова бухгалтерська система охоплює 

практично весь процес формування, опрацювання й передавання для потреб 

управління техніко – економічної інформації. 

На сьогоднішній день найбільш відомі бухгалтерські програми це «1С 
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Підприємство», «Парус», «Акцент», «Галактика», «Діасфорт», «Інфін», 

«Інфософт», «Омега» та інші. 

Автоматизація і введення 1С бухгалтерського обліку на підприємстві є 

однією з найбільш важливих задач. Ситуація така, що сам по собі 

бухгалтерський облік на підприємстві може розглядатися як внутрішня справа 

підприємства, а основою для оцінки фінансово-господарської діяльності 

підприємства з боку держави служить звітність, що повинна щокварталу 

надаватися в податкову інспекцію по місцю реєстрації підприємства. 

Призначення бухгалтерської програми - максимально полегшити працю 

бухгалтера, позбавивши його від одноманітної роботи і звести ймовірність 

помилок до мінімуму. 

Успішне використання великою кількістю підприємств нашої держави 

цих програм, свідчить про здатність цих систем забезпечити своєчасність і 

достовірність облікової інформації для прийняття управлінських рішень 

підприємствами та установами. Саме ці характеристики систем обліку є 

найважливішими для отримання непрямого економічного ефекту. На жаль, 

використання бухгалтерських систем в автономному режимі обмежує 

можливості підвищення ефективності управління. 

Бухгалтерський облік надає інформаційну модель стану об’єкта 

управління і найбільш точно відображає місце його знаходження в 

багатофазовому просторі станів системи. 

Здійснення управлінських рішень відбувається на трьох рівнях: 

стратегічному, тактичному і оперативному. Кожний з цих рівнів потребує 

відповідного інформаційного забезпечення, яке в умовах автоматизації 

діяльності підприємства реалізується засобами інформаційних технологій в 

обліку. Прийняття стратегічних рішень забезпечується інформаційними 

технологіями в стратегічних напрямах обліку, тактичних – інформаційними 

технологіями у фінансовому обліку, а оперативних – інформаційними 

технологіями в управлінському обліку. 

Застосування комп’ютерних технологій у бухгалтерському обліку значно 

підвищує продуктивність праці бухгалтерів. Організація бухгалтерського обліку 

в умовах його комп’ютеризації залежить в першу чергу від реалізованого на 

відповідних технічних засобах програмного забезпечення. 

Можна зробити висновок, що наведений перелік категорій програм 

корисний для уявлення про основні класи бухгалтерського програмного 

забезпечення та допомагає порівняти їхні можливості і вибрати оптимальну 

програмну систему для бухгалтерії, а це свідчить, що ефективність 

бухгалтерського обліку вища при застосуванні сучасних інформаційних систем і 

технологій. 

Обчислювальна техніка суттєво підвищує якість обробки облікової 

інформації. При цьому застосування комп'ютерів змінює зміст та організацію 

праці облікового персоналу: зменшується кількість ручних операцій з обробки 

первинних документів, систематизації облікових показників, заповнення 
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регістрів та звітних форм. Облікова праця стає більш творчою, спрямованою на 

організацію й удосконалення обліку. Розвиток інформаційних технологій 

бухгалтерського обліку за останні роки йде все більш зростаючими темпами. 

Економічна інформація в процесі управлінської діяльності стала більш 

важливим ресурсом, ніж матеріальні, трудові та фінансові ресурси. Сучасні 

інформаційні технології обробки інформації перетворюють дані про виробничі 

та комерційні операції на підприємстві, знання й навички людей, їхні 

професійні обов’язки в роль предметів праці, а отриману внаслідок цього 

інформація – продукт праці. В подальшому вона використовується для аналізу 

господарської діяльності, прийняття управлінських рішень та розробки 

прогнозних показників на перспективу. Тому важливого значення набувають 

методи обробки й використання інформації, а також технічні засоби, завдяки 

яким стало можливим перетворення інформації у важливий інформаційний 

ресурс. 

Використання інформаційних технологій бухгалтерського обліку в умовах 

інформаційного суспільства передбачає вибір, або залишитись у межах 

звичного розуміння своєї кваліфікації, або здобути нові знання і приймати 

активну участь у реформуванні економічної системи управління підприємством. 

Автоматизована система обліку призначена для автоматизованого збору, 

реєстрації, обробки, збереження, пошуку та видачі інформації на запити 

управлінського персоналу. 

Метою функціонування інформаційної системи та технологій в 

бухгалтерському обліку на підприємстві є надання зацікавленим особам 

необхідної інформації для прийняття обґрунтованих управлінських рішень при 

виборі альтернативних варіантів використання наявних ресурсів. 

На даному етапі використання інформаційних технологій існують підходи 

до впровадження автоматизованого обліку на підприємстві, що ґрунтуються на 

зміні типової конфігурації відповідно до умов та обсягів діяльності 

підприємства, зокрема кількості структурних підрозділів, робочого плану 

рахунків підприємства, а також на збільшенні рівнів структури і кількості 

довідників при незмінній конфігурації програми. При запровадженні 

автоматизованої системи обліку на підприємстві перш за все необхідно оцінити 

ризик відставання від конкурентів у результаті неминучого старіння 

комп’ютерної програми, тому що програмні продукти, як і інші види 

матеріальних активів, мають надзвичайно високу швидкість з міни новими 

видами або версіями. Далі слід оцінити масштаби комп’ютеризації. Саме після 

того, як сплановано процес організації обліку та визначено масштаби і завдання 

комп’ютеризації бухгалтерського обліку, слід приділити увагу безпосередньо 

питанню вибору програмного продукту. 

Автоматизація облікових процесів повинна сприяти правильній 

організації бухгалтерського обліку підприємства. Програма повинна надати 

можливість складання повної фінансової, податкової та статистичної звітності 

відразу після її запровадження. А також, вона має передбачати поетапну 
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автоматизацію управлінського обліку та імпортувати дані з іншого програмного 

забезпечення. На кожному етапі діяльності підприємства спеціалістам апарату 

управління необхідні дієві інструменти для підтримки і виконання тих завдань, 

які стоять перед підприємством. 

Отже, розглянувши підходи до використання інформаційних систем та 

технологій в організації обліку необхідно правильно поєднати використання 

спеціалізованих програмних продуктів для автоматизації бухгалтерського 

обліку, підготовки та подачі фінансової, податкової та статистичної звітності. А 

при необхідності проведення аналізу основних економічних показників 

діяльності підприємства з метою створення прогнозу на наступні періоди 

роботи підприємства. 
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З метою створення повноцінно функціонуючої ринкової економіки і 

стимулювання торгівлі, виходячи з важливості комплексного застосування 

ефективних правил і методики у сферах законодавства про заснування і 

діяльність компаній, корпоративного управління, а також бухгалтерського 

обліку Україна і Євросоюз домовилися співпрацювати в питаннях 

впровадження на національному рівні відповідних міжнародних стандартів і 

поступового наближення до права ЄС у сферібухгалтерського обліку та аудиту 

відповідно до додатка XXXV до Угоди про асоціацію України і Європейського 

Союзу, яка ратифікована Україною 16.09.14 р. (ст. 387 гл. ХIII розд. V 

«Економічне і галузеве співробітництво» цього документа).  
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Головною зміною в бухгалтерському обліку України є запровадження двох 

нових форм звітності, які повинні подавати підприємства разом із фінансовою 

звітністю, - Звіт про управління та Звіт про платежі на користь держави. 

Звіт про платежі на користь держави - документ, що містить деталізовану 

інформацію про податки, збори та інші платежі підприємств, належні до сплати 

на користь держави відповідно до закону, який подається підприємствами, що 

здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного 

значення або заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес[1]. 

Держави-члени ЄС повинні вимагати від великих підприємств та всіх 

підприємств з державною часткою власності, що працюють у добувній 

промисловості або займаються заготівлею лісу в корінних лісах, складання та 

оприлюднення звіту про щорічні платежі на користь держави [2]. 

Основними причинами появи даного звіту є: 

- необхідність виконання Угоди про асоціацію з ЄС; 

- виконання міжнародних зобов’язань через приєднання України до так 

званої ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях. 

До підприємств, що здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин 

загальнодержавного значення, належать підприємства, які здійснюють 

діяльність:  

- з геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, 

родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;  

- видобування корисних копалин загальнодержавного значення;  

- виконання робіт (здійснення діяльності), передбачених угодою про 

розподіл продукції щодо корисних копалин загальнодержавного значення;  

- транспортування трубопроводами (у тому числі з метою транзиту) 

вуглеводнів та хімічних продуктів. 

Звіт про платежі на користь держави складається з трьох розділів: об’єкт 

надрокористування / використання лісових ресурсів; відомості про видобуток 

корисних копалин, виробництво, заготівлю та реалізацію продукції; платежі на 

користь держави. 

В першому розділі даного звіту наводиться загальна інформація про 

об’єкт надрокористування або використання лісових ресурсів, зокрема: назва 

ділянки надр / лісової ділянки; корисна копалина / категорія лісів; вид 

користування надрами / використання лісових ресурсів; місце – знаходження 

ділянки надр / лісової ділянки; реєстраційний номер / стан спеціального 

дозволу; дата надання спеціального дозволу / дата закінчення дії спеціального 

дозволу. 

Щодо другого розділу, де показані відомості про видобуток корисних 

копалин, виробництво, заготівлю та реалізацію продукції, то тут все залежить 

від зайнятості підприємства. 

Так, підприємства видобувної галузі розкривають інформацію про 

загальний обсяг видобутої/ виробленої продукції, кількість та вартість 

реалізованої продукції корисних копалин, з виділенням інформації за кожним 
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видом копалин: вугілля, нафта, газ, газовий конденсат, металеві руди та інші 

корисні копалини. 

Підприємства державної форми власності та підприємства, які ведуть 

діяльність на підставі угоди про розподіл продукції наводять у тому числі 

інформацію про частку держави у видобутку, випуску виробленої та 

реалізованої продукції. 

Підприємства, які займаються лісозаготівлею розкривають інформацію 

про загальний обсяг заготовленої та реалізованої продукції лісозаготівель, з 

виділенням інформації про загальну кількість фактичної заготівлі та реалізації 

ліквідної деревини. 

В розділі про платежі на користь держави підприємства розкривають 

інформацію про платежі, що були сплачені або належні до сплати за кожним 

об’єктом надрокористування /використання лісових ресурсів на користь 

державного або місцевих бюджетів.  

Інформація наводиться за такими видами платежів:  

- частка держави у загальному видобутку / заготівлі продукції – 

наводиться сума у розрізі об’єкта надрокористування / використання лісових 

ресурсів й загальну суму задекларованої та сплаченої за звітний період частки 

держави у загальному видобутку / заготівлі продукції; 

- податкові платежі – наводиться інформація про суму задекларованих та 

сплачених за звітний період до державного та місцевих бюджетів:  

- податку на прибуток (без деталізації за об’єктами надрокористування / 

використання лісових ресурсів);  

- рентної плати (у розрізі об’єкта надрокористування / використання 

лісових ресурсів й загальну суму);  

- екологічного податку (без деталізації за об’єктами надрокористування / 

використання лісових ресурсів);  

- інші податкові платежі (наводиться інформація без деталізації за 

об’єктами надрокористування / використання лісових ресурсів щодо податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю, транспортного 

податку). 

- дивіденди - наводиться інформація про загальну суму нарахованих та 

сплачених за звітний період дивідендів (доходів), нарахованих на акції (частки, 

паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність 

(без деталізації за об’єктами надрокористування / використання лісових 

ресурсів);  

- спеціальні платежі (бонуси) - наводиться інформація про суму у розрізі 

об’єкта надрокористування / використання лісових ресурсів й загальну суму 

нарахованих та сплачених за звітний період виплат, премій, бонусів, 

передбачених договорами, угодами та іншими не забороненими законодавством 

правочинами, пов’язаними з користуванням надрами або використанням 

лісових ресурсів, у тому числі договорами про спільну діяльність, угодами про 

розподіл продукції, договорами оренди чи концесії цілісного майнового 
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комплексу; 

- збори та інші платежі - наводиться інформація про суму у розрізі об’єкта 

надрокористування / використання лісових ресурсів й загальну суму 

нарахованих та сплачених за звітний період зборів та платежів за надання, 

продовження строку дії, переоформлення, видачу дубліката, внесення змін, 

зупинення дії чи анулювання спеціального дозволу на користування надрами 

або використання лісових ресурсів, ліцензій та інших документів дозвільного 

характеру; інші платежі, пов’язані із діяльністю підприємств, що працюють у 

видобувній промисловості або займаються лісозаготівлею, орендні платежі;  

- виплати на покращення інфраструктури - наводиться інформація про 

суму у розрізі об’єкта надрокористування / використання лісових ресурсів й 

загальну суму нарахованих та сплачених за звітний період додаткових витрат, 

пов’язаних з покращенням інфраструктури. 

Отже, звіт про платежі на користь держави мають подавати усі без 

виключення видобувні підприємства, але головною проблемою даного звіту є 

непристосованість підприємств до його складання, тобто підприємства не 

мають точної форми заповнення. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ ОСНОВНИХ 

ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Для аналізу наявності та структури забезпечення сільськогосподарських 

підприємств земельними угіддями, обрано показники трьох підприємств, що 

функціонують на території Дніпропетровської області: СГТОВ «Універсал-

Агро» (Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Губиниха); ТОВ 

«Дніпроагроальянс» (Дніпропетровська область, Синельниківський район с. 

Роздори); СГТОВ «Карат Плюс» (Дніпропетровська область, Криничанський 

район, с. Саксаганське), на основі чого зроблено висновки щодо майже повного 

їх забезпечення земельними угіддями за рахунок оренди, відсутність інших 

типів угідь, окрім ріллі у структурі землекористування, а також високу частку 

інтенсивних культур у структурі посівних площ. Дослідження впливу 
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глобалізаційних процесів на землекористування в Україні, що відбувається, 

незважаючи на дію мораторію на продаж с/г угідь, дає можливість визначити, 

що це явище актуалізує проблему обліково-аналітичного відображення 

земельних трансакцій з іноземними компаніями, а особливо, із їх українськими 

представництвами [1].  

Доцільно запропонувати шляхи розв’язання завдань, що стоять в процесі 

проведення аналізу земельних ресурсів с/г підприємств в алгоритмі 

послідовності, які передбачають розробку пропозицій щодо: збору інформації 

(форми документів, джерела та процедури отримання інформації); обробки 

інформації з метою надання їй форми, зручної для використання відповідно до 

управлінських запитів (визначення методики та засобів забезпечення обробки 

такої інформації); використання інформації при прийнятті управлінських 

рішень (обґрунтування переваг, які отримує керівник, приймаючи рішення на 

основі наявної аналітичної інформації перед керівником, який приймає таке 

рішення без наявності необхідних даних та рекомендацій). 

Обсяг землекористування лише 10 найбільших с/г підприємств охоплює 

близько 7 % від загальної площі с/г угідь країни. І хоча, зважаючи на військові 

дії та фінансові проблеми окремих підприємств, з 2015 р. розпочалося 

зменшення земельних банків ряду агрохолдингів, все ж попит на землі с/г 

призначення залишається досить високим [2].  

Вважаємо доцільним запропонувати нову форму «Акту приймання-

передачі сільськогосподарської ділянки (паю)». Пропонований документ 

містить реквізити, які відображають усі специфічні особливості земельних 

ділянок та розкривають додаткову інформацію щодо них: найменування 

сторони, що передає і приймає; категорія земель за цільовим призначенням та 

вид угідь; якість ґрунтів; місцезнаходження ділянки; дані про затрати на 

поліпшення; момент введення в експлуатацію на даному підприємстві; 

балансова та нормативна грошова вартість; наказ або договір, на підставі якого 

відбувається оприбуткування чи передача земельної ділянки; повинні бути 

вказані супровідні документи, що додаються при одержанні земельної ділянки; 

умови одержання земельної ділянки (купівля-продаж, оренда, емфітевзис), а 

також склад комісії, що підписує цей документ, який можна застосовувати при 

оприбуткуванні й вибутті земель, що знаходяться у власності, оренді та 

користуванні. Основною особливістю акту є уніфікована форма для всіх форм 

власності. 

З метою врегулювання суперечок між орендарем та орендодавцем з 

приводу оформлення договорів оренди земельних ділянок пропонуємо договір 

доповнити окремими пунктами, оскільки, після закінчення строку дії договору 

орендар має переважне право поновити його на новий строк, то у договорі 

оренди землі доцільно вказати термін оренди з правом наступного його 

продовження на конкретний строк, який буде прописано у договорі, якщо 

сторони не заявлять бажання про його розірвання. 

Встановлено, що відображення господарських операцій в первинних 
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документах, пов’язаних з надходження власних та орендованих земельних 

ділянок і паїв у агропідприємствах здійснюється на загальних засадах обліку 

основних засобів. Для земельних ділянок не передбачено спеціальних 

документів, а тому використовуються типові форми документування основних 

засобів. У процесі дослідження визначено перелік та склад документів, 

використання яких сприятиме посиленню достовірності відображання 

земельних ресурсів у бухгалтерському обліку за умови функціонування ринку 

землі. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕРВИЧНОГО УЧЕТА НЕКОТОРЫХ  

ВИДОВ КОРМОВ  

 

В настоящее время первичный учет является одним из наиболее важных 

инструментов управления и получения информации о хозяйственной 

деятельности организации, в том числе и в отрасли сельского хозяйства. 

Система учета является основой для контроля хозяйственной деятельности, ее 

анализа и экономического обоснования оперативных управленческих решений. 

В настоящее время организации имеют право использовать различные формы 

первичных документов: они могут применять формы документов, 

разработанные и рекомендуемые к применению соответствующими 

отраслевыми министерствами и ведомствами, могут использовать 

самостоятельно разработанные и утвержденные формы документов. 

Разработанные организацией для применения формы первичных учетных 

документов должны быть включены в учетную политику. Поэтому эффективная 

организация системы первичного учета становится в настоящее время 
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насущной проблемой, требующей если не немедленного, то достаточно 

оперативного решения.  

Неотъемлемой частью деятельности сельскохозяйственной организации 

является заготовление и использование кормов.Корма определяют объем 

производимой продукции животноводства, рост продуктивности, а также 

качество продукции. Это обусловлено тем, что жизнедеятельность животных 

основывается на питательных веществах, поступающих с кормами. Грамотный 

первичный учет данного участка необходим для исключения различного рода 

ошибок и злоупотреблений.  

Так, грубые и сочные корма, в том числе исено, приходуются на 

основании акта приёма-передачи грубых и сочных кормов ф. №204-АПК. 

Примерная форма этого документа установлена приказом Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 01.07.2011 № 

268 "Об установлении примерных форм учетных документов для 

сельскохозяйственных и иных организаций, осуществляющих производство 

сельскохозяйственной продукции и продукции рыбоводства» [1].Акт приёма-

передачи грубых и сочных кормов составляется комиссией, созданной 

руководителем организации, в двух экземплярах на каждый вид корма. 

Документ подписывается членами комиссии и материально ответственным 

лицом, принявшим корма на хранение. 

Первый экземпляр Акта ф. №204-АПК передаётся в бухгалтерию 

организации и служит основанием для отражения хозяйственных операций в 

бухгалтерском учёте. Второй – вместе с приложенной схемой расположения 

кормов, передаётся материально ответственному лицу, принявшему корма на 

ответственное хранение[2]. 

В качестве совершенствования формы данного документа мы предлагаем 

отказаться от использования таких терминов, как стог, скирда. Это необходимо 

сделать по той причине, что в настоящее время изменилась технология 

заготовки кормов – сено и солому прессуют преимущественно в рулоны и в 

таком виде их оставляют на хранение. То есть заготовку рассыпного сена, 

соломы, которые ранее заготавливали, укладывали в стога, скирды для хранения 

в настоящее время практически не производят. Поэтому мы 

считаемцелесообразным внести изменения в данный документ и использовать 

при учете этих кормов иные термины. 

Также, по нашему мнению, требует совершенствования первичный учет 

пастбищных кормов. Для учёта урожайности пастбищ применяют 

агрономический (поукосный) и зоотехнический (расчётный) методы. 

Зоотехнический (расчётный) метод определения урожайности зелёной массы 

естественных, культурных и улучшенных пастбищ, скормленной скоту путём 

выпаса применяется при условии, что каждое пастбище используется 

конкретной группой животных. Поукосный (агрономический) метод 

применяется на пастбищах с мелкотравной и равномерной растительностью. 

При агрономическом методе урожай травы на пастбище определяется путём 
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скашивания и взвешивания, при зоотехническом методе – путём пересчёта 

исходя из количества полученной животноводческой продукции. 

Для оформления хозяйственных операций по учёту зелёной массы трав 

применяется Акт на оприходование пастбищных кормов ф. № 205-АПК. Этот 

документ на практике применяется для учета зеленой массы трав, определенной 

как зоотехническим (расчётным), так и агрономическим (поукосным) методом. 

Однако Акт ф. № 205-АПК предназначен и содержит реквизиты, необходимые 

для оприходования зеленой массы трав, урожайность которых учтена при 

помощи зоотехнического метода. Но зоотехнический (расчетный) метод 

определения урожайности зеленой массы трав на практике используется не 

всегда. В случае учета урожайности зеленой массы поукосным методом Акт ф. 

№ 205-АПК приходится приспосабливать для заполнения всех необходимых 

показателей.  

Как путь возможного совершенствования мы бы хотели предложить 

разработать форму документа Акт на оприходования пастбищных кормов для 

учета трав на пастбище, урожайность которых определена поукосным 

(агрономическим) методом.В данном случае целесообразно изменить 

реквизиты документа. В нём, по нашему мнению,кроме обязательных 

реквизитов, должны отражаться следующие данные: № поля; вид скошенных 

трав (тимофеевка, клевер белый, клевер розовый, смесь трав и др.); площадь, на 

которой произведены контрольные скашивания трав; вес полученной зеленой 

массы скошенных трав и рассчитанная урожайность зеленой массы с 1 га; 

общая площадь поля, на котором производился выпас животных, а также масса 

трав со всего поля. 

Таким образом, предложенное нами совершенствование первичных 

документов по учету кормов позволят более точно вести их учет, облегчат 

работу ответственных лиц с описанными документами, а также упростят 

бухгалтерский первичный учёт оприходования кормов собственного 

производства в целом. 
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СУТНОСТІ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 

 

Для підприємств, будь-якої галузі економіки, притаманно використання у 

великій кількості виробничих запасів.Забезпеченість підприємства достатньою 

кількістю запасів та їх раціональне використання є однією з головних умов 

здійснення виробничого процесу на підприємствах різних галузей економіки. 

Теоретичні положення та практичні аспекти обліку виробничих запасів 

обґрунтовані в роботах багатьох науковців. Але незважаючи на значні 

напрацювання, одним із головних питань обліку виробничих запасів, 

залишається неоднозначність підходів до визначення сутності поняття 

«виробничі запаси». Стосовно визначення даного поняття серед науковців 

виникає багато дискусійних питань. 

У свої працях науковці висловлюють думку, що при визначенні 

виробничих запасів необхідно в першу чергу орієнтуватись на вид діяльності 

підприємства та особливості виробничого процесу. 

Отже, розглянемо детальніше поняття «виробничі запаси». 

Н.Є. Стецюк висловлює думку, що для підприємств деревообробної 

галузі, найбільш доцільним буде наступне визначення виробничих запасів: 

«виробничі запаси - це елементи виробництва, що використовуються в якості 

предметів праці та обігу у виробничому циклі та для інших потреб 

операційної діяльності, які знаходяться на складах суб’єктів господарювання, 

повністю споживаються у кожному циклі і переносять свою вартість на 

вартість кінцевого продукту» [6]. В свою чергу, Л.В. Бурдейнова вважає, що 

визначення: «виробничі запаси – це матеріальні цінності, придбані (набуті) 

підприємством для отримання в майбутньому економічних вигод у процесі 

використання з перенесенням їх вартості до складу матеріальних витрат», є 

більш доречним для підприємств даної галузі [2].  

Виробничі запаси виступають об’єктом дослідження і у працях 

Чабанюк О.А., яка зазначає, що : «виробничі запаси цукрової промисловості як 

матеріальні ресурси, що одноразово споживаються у виробництві цукру, 

становлять основу його собівартості і характеризуються речовою формою, 

макроекономічним змістом, мікроекономічним призначенням та наявністю 

облікової складової»[7]. 

М.О.Бублик, який проводив дослідження на основі даних металургійних 

підприємств, визначає запаси, як: «матеріальні ресурси, необхідні для 

забезпечення розширеного відтворення виробництва та задоволення потреб 

населення, які зберігаються на складах або в інших місцях з метою їх 

подальшого використання» [1, с.90].  
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Схожої думки дотримується більшість науковців, таких як: О.П. Гаценко, 

В. В. Іваниєнко, Н.В. Чабанова, які вважають, що виробничі запаси – це засоби 

виробництва, які знаходяться на складах суб’єктів господарювання та потрібні 

для забезпечення безперервного виробничого процесу. Це лише ті предмети 

праці, які ще не беруть участь у процесі виробництва і зберігають свою 

натурально – речову форму (сировина, матеріали, покупні напівфабрикати, що 

комплектують вироби, паливо і пальне, тара і тарні матеріали, запасні частини 

для ремонту, інструменти та ін.). Тобто, інакше кажучи, виробничі запаси – це 

сировина, основні та допоміжні матеріали, що придбані або виготовлені на 

підприємстві й утримуються для подальшої обробки з метою виробництва 

продукції, надання послуг та виконання робіт. 

У контексті вище зазначеного, можна зробити висновок, що більшість 

науковців при визначені поняття «виробничі запаси» мають на увазі певний 

обсяг матеріальних ресурсів, їх резерв, що знаходяться у місцях зберігання на 

випадок необхідності та призначені для забезпечення безперервності 

виробничого процесу. 

Отже, аналіз літературних джерел свідчить про неоднозначність підходу 

вчених-науковців до визначення економічної сутності виробничих запасів. 

Розглядаючи суть виробничих запасів з логістичної точки зору вони можуть 

бути визначені, як матеріальні ресурси розглядаючи з економічної точки зору, а 

саме облікової, як предмети праці.  

При досліджені сутності поняття «виробничі запаси» необхідно також 

звернути увагу на визначення, які містять діючі нормативні документи. 

Відповідно до Податкового кодексу: «запаси – це активи, вартість яких 

може бути достовірно визначена, для яких існує імовірність отримання їх 

власником – суб’єктом господарювання економічної вигоди, пов’язаної з їх 

використанням» [4]. 

Згідно П(С)БО 9 «Запаси», «запаси – це активи, які: 

- утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської 

діяльності; 

- перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу 

продукту виробництва; 

- утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання 

робіт та надання послуг, а також управління підприємством» [5]. 

Відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 2 «Запаси», 

«запаси – це активи, призначені для використання в ході звичайної 

господарської діяльності для споживання при надані послуг»[3]. 

Але, слід зауважити, що існуюча нормативна база не містить чіткого 

визначення поняття «виробничі запаси». 

Таким чином, використання терміну «виробничі запаси», саме як, 

бухгалтерської категорії, передбачає, що виробничі запаси визнаються активом, 

якщо у майбутньому очікується отримання економічної вигоди у вигляді 

грошових коштів, від їх використання протягом одного операційного циклу, 
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тобто проміжку часу між споживанням, виробництвом та отриманням грошових 

коштів з прибутком (економічної вигоди) від реалізації готової продукції.  

Питання визначення та визнання економічної сутності виробничих запасів 

потребую подальшого дослідження з метою забезпечення оптимізації системи 

обліку та контролю підприємств, з урахуванням галузевої специфіки 

виробництва. 
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політики діяльності та швидкого реагування на будь-які її зміни. Одним з 

важливих питань ефективного управління підприємства є система обліку й 

контролю витрат. Величина витрат представляє собою головний резерв 

підвищення прибутку підприємства. В залежності від системи обліку і 

калькулювання, витрати можуть мати доцільний характер та навпаки. Тому, 

питання удосконалення обліку й контролю витрат не зменшує своєї 

актуальності.[5] 

Згідно з П(С)БО 16 „Витрати” (ст. 6) витратами визнаються або зменшення 

активів, або збільшення  зобов’язань, що призводить до зменшення власного  

капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його 

вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути 

достовірно оцінені. [1] 

Витрати виробництва – сукупність затрат живої та уречевленої праці 

(засобів і предметів праці)  на виробництво продукції. 

Затрати живої праці – це праця працівників, вкладена в продукцію, роботи, 

послуги; затрати уречевленої праці охоплюють  витрати засобів і предметів 

праці. 

Витрати та вихід продукції обліковують у натуральних та грошових 

вимірниках. 

У цілому побудова обліку витрат має відповідати технологічному процесу 

виробництва і, в тому числі, організаційній структурі підприємства, тобто, 

процедура обліку формування витрат повинна максимально відображати ті 

процеси, які характерні для технології та організації виробництва конкретного 

підприємства. Оскільки основних технологій та їх модифікацій виготовлення 

продукції безліч, то відповідно їм і конкретних технологій бухгалтерського 

обліку цих процесів також буде дуже багато. Але в цілому процес 

бухгалтерського обліку витрат виробництва можна поділити на шість етапів: 

— облік формування елементів витрат за центрами первинного 

використання ресурсів виробництва і за ознаками (прямі, непрямі); 

 - облік розподілу та перерозподілу елементів витрат за напрямками, 

відповідно до особливостей елементів технології та організ ації виробництва; 

— зведення витрат за проміжними та кінцевими центрами витрат та 

формування собівартості продукції; 

— облік та визначення сукупної собівартості продукції, що випустило 

підприємство; 

— облік собівартості окремих видів продукції; 

— облік собівартості одиниць виміру окремих видів продукції. 

Залежно від характеру та призначення виконуваних процесів виробництво 

поділяється на: основне, допоміжне (підсобне). 

До основного виробництва належать виробництва, цехи, дільниці, що 

беруть безпосередню участь у виготовленні продукції. 

Допоміжне (підсобне) виробництво призначене для обслуговування цехів 

основного виробництва: виконання робіт із ремонту основних засобів, 
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забезпечення інструментом, запасними частинами для ремонту устаткування, 

різними видами енергії (парою, холодом), тарою, транспортними та іншими 

послугами. До нього належать ремонтні цехи, експериментальні, енергетичні, 

паросилове господарство, компресорні, тарні, транспортні та інші підрозділи. 

Витрати допоміжного виробництва — це непрямі витрати, які підлягають 

розподілу за об’єктами обліку витрат. 

Базу розподілу непрямих витрат обирають  залежно від виду витрат, що 

підлягають розподілу. Поширеними є наступні бази розподілу: 

— прямі витрати; 

— пряма заробітна плата; 

— машино-години роботи (найчастіше застосовується у будівництві); 

— години праці працівників; 

— прямі матеріальні витрати; 

— кількість продукції; 

— прямі витрати за вирахуванням кормів та насіння (у сільському 

господарстві) тощо. [2] 

 Вибір бази розподілу обирає само підприємство з урахуванням 

поставленої мети та трудомісткості розподілу. 

23 „Виробництво” 
Д-т                                                                                                           К-т 

(активний, балансовий) 

С-до початкове 
 

 

Відображають прямі матеріальні, трудові 

та інші прямі витрати, а також виробничі 

накладні витрати та втрати від браку 

продукції (робіт, послуг). 

Відображають суми фактичної виробничої 

собівартості завершеної виробництвом 

продукції, виконаних робіт та послуг. 

з 
  
  
к

 р
 е

 д
 и

 т
 о

 м
 

 13  Нарахований знос за основними 

засобами та іншими активами 

26 Оприбутковано готову продукцію 

 

З
    д

 е б
 е т

 о
 м

 

 20  Списано матеріали на виробництво 

 

90 Надані послуги сторонній 

організації 

22  Списано МШП 24 Оприбутковано брак готової 

продукції 

91 Списано непрямі загально-виробничі 

витрати 
 

63 Відображено вартість робіт послуг 

виконаних сторонніми організаціями 

 

66  Нараховано заробітну плату  

65 Віднесено на витрати нарахування на 

заробітну плату 

 

  

Об-т Об-т 

С-до кінцеве  

Рис.1. Характеристика рахунку 23 «Виробництво» 
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Побудова обліку витрат виробництва здійснюється на рахунку 23 

“Виробництво”. Аналітичний облік за рахунком 23 ведеться за видами 

виробництв, за статтями витрат і видами або групами продукції (робіт, послуг), 

що виробляється, за переділами (етапами) технологічного процесу, за 

замовними об’єктами тощо. На великих виробництвах аналітичний облік витрат 

може вестися за підрозділами підприємства та центрами відповідальності. 

Характеристика рахунку 23 та типова кореспонденція наведена на 

рисунку 1. 

Облік витрат допоміжних виробництв здійснюється на окремих 

субрахунках рахунка 23 “Виробництво”. Розподіл витрат за об’єктами 

калькуляції здійснюють пропорційно обраній базі розподілу. [4] 

Особливого значення потребує функція обліку витрат як засобу 

накопичення, оцінювання та передачі інформації для управління виробничим 

процесом та прийняття відповідних  управлінських рішень. З огляду на це, до 

основних завдань обліку виробничих витрат необхідно віднести:  

- спостереження і контроль за фактичним рівнем витрат відповідно до їх 

нормативів з метою виявлення відхилень та запобігання їх у майбутньому; 

-  достовірний облік виходу продукції за її видами з урахуванням якості;  

- обчислення собівартості виготовленої продукції;  

- систематизація інформації обліку виробничої діяльності для здійснення 

аналізу та прийняття рішень, які мають довгостроковий характер (окупність 

виробничих програм, рентабельність продукції, ефективність капітальних 

вкладень тощо. 

 Однак сьогодні на вітчизняних промислових підприємствах  облік 

виробничих витрат супроводжується наступними наслідками: відсутність 

оперативних підсумків, які характеризують процеси основної діяльності для 

поточного оперативного управління; відсутність достовірної облікової 

інформації стратегічного характеру.  

Тому, проаналізувавши поставлену проблему, за результатами проведення 

теоретичних досліджень можна запропонувати шляхи вдосконалення обліку 

виробничих витрат, а саме:  

1) розробка та впровадження облікових регістрів, призначених для 

отримання проміжної інформації  з метою оперативного контролю за  

витратами, управління ними і виробничим процесом вцілому;  

2)  спрощення класифікації виробничих витрат  з метою підвищення рівня 

зрозумілості і доступності облікової інформації;  

3) введення додаткових рахунків обліку загальновиробничих витрат для 

деталізації їх розподілу на постійні та змінні тощо.[3] 

Отже, одним із найважливіших оціночних показників господарської 

діяльності підприємства є витрати. Вони дозволяють визначити ефективність та 

якість роботи трудового колективу. Оптимізація витрат забезпечує дотримання 

режиму економії, зростання продуктивності праці, скорочення непродуктивних 

витрат, що дозволяє підвищити рентабельність. Прибуток підприємства 
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безпосередньо залежить від величини витрат. Зменшення їх шляхом 

ефективного управління без заниження обсягів реалізації, валових доходів, 

якості торговельного обслуговування зумовлює можливість збільшення 

прибутку. Тому правильний облік витрат, своєчасний контроль за їх 

формуванням, оперативний аналіз мають важливе значення для ефективного 

управління виробничими витратами підприємства. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ В УМОВАХ 

ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН 

 

В умовах законодавчих змінв бухгалтерському обліку бюджетних установ, 

а саме обліку доходів,почалися спроби сформувати нові підходи до їх визнання, 

оцінки та класифікації.Однак зазначеного удосконалення методології 

бухгалтерського обліку доходів установ державного сектору було недостатньо, 

тому виникла потреба подальших змін, кінцевою метою яких було розроблення 

єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та звітності.  

Бюджетні установи можуть займатисярізноманітними видами діяльності, 

як і інші установи недержавного сектору. Але існує важлива відмінність між 

ними: бюджетні установи засновуються не для отриманняприбутку в 

результатісвоєїдіяльності, а для досягненняи показників, щозазначаються в 

планах чикошторисах на бюджетнийперіод, та для виконаннязавдань і функцій, 

щовідображаються у статуті.  

Значення категорії «дохід» щодо бюджетної установи має суттєві 

відмінності від її застосування щодо підприємств недержавного сектору. Це 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op
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легко можна пояснити існуванням значних розбіжностей в умовах їхнього 

функціонування.  

Якщо розглядати міжнародну практику, у Міжнародному стандарті 

бухгалтерського обліку 9 «Дохід від обмінних операцій» [1] наводиться таке 

визначення доходу: «валові надходження економічних вигід або потенціалу 

корисності протягом звітного періоду, коли чистіактиви/власний капітал 

зростають у результаті цього надходження, а не в результаті внесків власників». 

Проте необхідно звернути увагу на те, щосуми, які збираються представником 

органу державної влади чи іншої урядової організації, не належать до 

економічних вигід чи потенціалу корисності, що залучаються до суб’єктів 

господарювання, оскількице не приводить до приросту актив ів або зменшення 

зобов’язань, тобто такі надходження мають вилучатися зі складу доходів. 

Визначення доходу присутнє і у працях вітчизняних авторів. О.О. 

Левицька розглядає дохід у значенні асигнувань, отриманих із державного й 

місцевих бюджетів та генерованих бюджетною організацією [2].  

В.І. Лемішовським була висунута думка щодо діяльності бюджетних 

установ, яка може проводитися у результаті фінансування, що надходить із 

відповідно державного та/або місцевого бюджету у вигляді безповоротних 

надходжень [3].  

Із прийняттям у 2017 роцінових положень набрала сили нова класифікація 

доходів бюджетних установ, а такожвідбулася велика кількістьзмін, щопов’язані 

з обліком доходів установ державного сектору. Зараз усіпитання, щовиникають 

у процесіїхобліку, регламентуються Національним положенням (стандартом) 

бухгалтерського обліку в державному секторі 124 «Доходи» [4].  

Таким чином, за класифікацією із цього П(С)БО доходи в 

бухгалтерському обліку поділяються на доходи відобмінних та необмінних 

операцій. Під необмінними операціями розуміються операції, які не 

передбачають передачу активів, послуг в обмін на отриманий дохід або активи, 

проте існує можливість виконання певних умов. Доходи від необмінних 

операцій містять податкові надходження, неподаткові надходження (збори та 

платежі), трансферти та кошти, що отримують бюджетні установи від 

підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для 

виконання цільових заходів, надходження до державних цільових фондів, 

зобов’язання, що не потребують погашення.  

Обмінними операціями називаються  господарські операції з продажу або 

купівлі активів в обмін на грошові кошти, послуги, інші активи чи погашення 

зобов’язань. Відповідно до класифікації доходів, наведеної в П(С)БО у 

державному секторі 124 [4], до складу обмінних операцій входять бюджетні 

асигнування, доходи від надання послуг чи виконання робіт, доходи від продажу 

(доходи від операцій з капіталом, доходи від продажу нерухомого майна), 

доходи від відсотків, роялті, дивідендів та інші.  

Таким чином, визначення, щонаводяться, не формулюють єдиної думки 

щодо трактування поняття доходу в бюджетних установах. А в контексті 
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нещодавніх законодавчих змін, що малина близити український бухгалтерський 

облік до міжнародних стандартів, це питання потребує нагального вирішення, 

оскільки досить проблематично організовувати облік доходів, спираючись на 

міжнародні стандарти, при цьому визначення цього об’єкта не є уніфікованим. 

Реформування бухгалтерського обліку установ державного сектору 

почалося із прийняття Кабінетом міністрів України Постанови «Про 

затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в 

державному секторі на 2007–2015 роки» [5]. Необхідність прийняття цієї 

Постанови зумовлена нечітким законодавчим визначенням методів ведення 

бухгалтерського обліку щодо установ державного сектору; веденням обліку  

виконання державного й місцевого бюджетів із використанням касового методу, 

а деколи і методом нарахування; консолідацією звітності про виконання 

бюджеті водночасно  головними розпорядни  камикоштів та органами ДКСУ, що 

приводило до подвійних втрат часу і ресурсів, та іншим. Внаслідок цього було 

прийнято рішення про розроблення системи обліку, яка б відповідала 

міжнародним стандартам, а також давала би змогу уніфікувати організаційне та 

інформаційне забезпечення бухгалтерського обліку в державному секторі.  

З 1 січня 2017 року набрали чинність нові Положення (стандарти) 

бухгалтерськогообліку в державному секторі. Сьогодні питання, що стосуються 

обліку доходів бюджетних установ, регулюються НП(С) БОДС 124 «Доходи» 

[4]. Цей стандарт містить інформацію щодо методологічних засад формування в 

бухгалтерському обліку даних щодо доходів від обмінних та необмінних 

операцій установ державного сектору, щодо класифікації доходів та їхвизнання 

й оцінки.  

Однак, незважаючи на те, що національний стандарт обліку доходів 

бюджетних установ розроблявся на базі відповідних міжнародних стандартів, 

таких як МСБОДС 9 «Дохід від операцій обміну» та МСБОДС 23 «Дохід від 

необмінних операцій (податки та трансферти)», між ними існують певні 

відмінності. По-перше, за міжнародною практикою облік доходів бюджетної 

установи ведеться із застосуванням двох стандартів, тоді як національний 

стандарт поєднує у собі відомості з обліку доходів за обмінними та 

необмінними операціями.  

Введення у дію НП(С)БОДС 124 «Доходи» [4] привело до 

застосуванняновоїтермінології («доходи відобміннихоперацій», «доходи 

віднеобміннихоперацій»), розширення складу доходів державного сектору, 

визначення умов визнання кожного з цихвидівдоходів, розкриттяоцінкидоходів 

державного сектору; до цьоговсіціпитання не знаходиливідображення у 

жодномузаконодавчомуакті для установдержавного сектору.  

Незважаючи на те, щобюджетні установи являють собою 

неприбутковіорганізації, вони все одно є суб’єктами господарювання, а тому 

мають проводити свою діяльність у межах загального правового поля. Бюджетні 

установи є невід’ємним учасником бюджетного процес україни, що   пов’язано 

зі складанням, розглядом, затвердженням, виконанням та контролем за 
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виконанням бюджетів різних рівнів. Такі установи у процес і своєї діяльності 

здійснюють перерозподіл фінансових ресурсів країни, а також виступають 

одночасно у ролі як отримувачів, так і постачальників ресурсів. Однак 

установам бюджетного сектору нерідко доводиться зіштовхуватися із 

проблемами, викликаними недостатньо структурованим правовим полем, що не 

враховує всіх особливостей діяльності таких установ.  

Бюджетні установи в процесі своєї діяльності керуються досить 

різноманітною законодавчою базою, починаючи від загально господарських 

нормативних документів, затвердженням яких займаються Верховна рада 

України, Кабінет міністрів України, інші міністерства та відомства, і закінчуючи 

вузькоспеціалізованими, що притаманні лише для бюджетних установ і 

затверджуються ДКСУ. 

Основним органом, щоздійснюєрозроблення нормативного забезпечення 

для бюджетних установ, є ДКСУ,основними функціями якої є встановлення 

єдиних вимог щодо порядку ведення бюджетного бухгалтерського обліку та 

розроблення відповідних нормативних актів. 

У статті 95 Конституції України визначено загальні основи формування 

бюджетної системи, відповідно до яких процес розподілу суспільного багатства 

між населенням та регіонами має здійснюватися шляхом застосування таких 

принципів, як справедливість та неупередженість. 

Бюджетні установи, як і інші підприємства, у процесі своєї діяльності 

використовують основні принципи ведення бухгалтерського обліку та 

складання фінансової звітності, що зазначені в Законі України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 

На сьогоднійшній день відсутні первинні документи з обліку доходів, що 

робить неможливим ведення ефективної роботи бухгалтерської служби 

бюджетної установи. Меморіальні ордери та картки аналітичного обліку були 

розроблені на основі застарілої законодавчої бази та Плану рахунків 

бухгалтерського обліку в державному секторі. Оскільки починаючи з 2017 року 

набули чинності нові положення, а отже, і план рахунків, то ці документи 

потребують неодмінного перегляду.  

Раніше існувала Інструкція, яка чітко давала змогу віднести відповідний 

рахунок доходу до складу конкретного меморіального ордеру. Зараз 

такаможливість є відсутньою, адже були прийняті нові рахунки, а меморіальні 

ордери залишилися не змінними. Ведення в них обліку є неможливим, 

оскількице буде суперечити основному принципу бухгалтерського обліку – 

забезпечення достовірності відображення інформації.  

На основі меморіальних ордерів формувалися картки фактичних касових 

видатків, які відображали рух коштів за кодами економічної класифікації 

видатків. Усі особливості складання наведених первинних документів 

описувалися у Наказі № 100 Державної казначейської служби України «Про 

затвердження форм карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ та 

порядку їхскладання». Необхідно зауважити, що сучасна бухгалтерська система 
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все ж таки дає змогу сформувати картки касових видатків, оскільки вони 

можуть складатися на основі інших первинних документів. Однак така ситуація 

у унеможливлює зіставлення доходів із видатками бюджетної установи, що 

раніше здійснювалося шляхом зіставлення меморіального ордеру та картки 

фактичних видатків. Тому доцільно було бзробити відповідні зімни до Наказу 

№ 100 з урахуванням нового плану рахунків та розробити  нові форми цих 

документів. 

Крім цього,наразі весь облік за рахунками, як відкриті у Державній 

казначейській службі  України, ведеться на рахунку 2313 «Реєстрацій 

нірахунки». До запровадження реформи була можливість порівнювати рух 

касових видатків у Головній книзі, оскільки обороти за нею збігалися з 

оборотами за касовими видатками. Наразі така можливість є відсутньою, тому 

щорахунок 2313 містить і бюджетніасигнування, і власнінадходження, і 

надходження в частині благодійної допомоги та інші види доходу. 

 У результаті здійснених законодавчих змін бухгалтерський облік 

бюджетних установ наблизився до загально прийнятих принципів міжнародної 

практики. Однак сьогодні залишаються невирішеними окремі питання, 

щовиникливнаслідокзастосуванняновихположень. Це стосується й 

облікудоходів як однієї з найскладніших та най відповідальніших категорій в 

обліковому процесі бюджетної установи. Вирішення цих проблем буде сприяти 

гармонізації нормативної бази бухгалтерського обліку як у розрізі окремих 

установ державного сектору, так і в розрізі Міжнародних  стандартів 

бухгалтерського обліку в державному секторі. 
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З 

ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ 

 

В Україні, у сучасних нестабільних умовах, збільшується ризик невчасної 

оплати рахунків або взагалі їх несплати, що спричинює появу простроченої 

кредиторської і дебіторської заборгованості. Головна мета управлінського 

персоналу слідкувати за існуючими зобов’язаннями та тримати їх в рамках 

допустимих значень. Тому що несвоєчасне погашення заборгованості 

призводить до виникнення штрафів, неустойок, створює підприємству імідж 

сумнівного партнера. 

Актуальність даної теми полягає у тому, що облік розрахунків з 

постачальниками завжди був однією із найважливіших ділянок бухгалтерської 

роботи, оскільки від правильно організованої системи розрахунків з 

контрагентами залежить матеріальне забезпечення виробництва на 

підприємстві. 

Метою статті є дослідження економічної сутності зобов’язань перед 

постачальниками та підрядниками за товари, роботи, послуги, з’ясування 

сутності договірних відносин підприємства, узагальнення теоретичних аспектів 

обліку,також визначення потенціальних можливостей розрахункової дисципліни 

завдяки пошуку раціональних напрямів удосконалення методики відображення 

в обліку такої заборгованості. 

Організацію обліку, аналізу й аудиту розрахунків за дебіторською та 

кредиторською заборгованістю на підприємстві необхідно починати з 

процедури підготовки облікової політики, яка становить базу для аналізу та 

аудиту.  

Передусім варто наголосити, що облікова політика підприємств у сфері 

дебіторської заборгованості представлена лише в загальних рисах, тому 

доречним буде доповнення Наказу про облікову політику необхідними 

елементами обліку, такими як величина сумнівних боргів класифікація 

дебіторської заборгованості за кожним покупцем або замовником, списання 

дебіторської заборгованості з балансу та ін. [1, с. 40–44].  

В процесі управління кредиторською заборгованістю стає важливим 

створення і застосування внутрішніх документів у відповідності до потреб 

організації.При здійсненні оплати постачальникам часто виникають проблеми 

контролю за заборгованістю через те, що оплата здійснюється повністю або 

частково. Для вдосконалення обліку і аналізу розрахунків з постачальниками, 

доцільно створення таблиці, де буде відображено заборгованість перед 
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постачальниками за договорами, дату їх виникнення, термін оплати 

заборгованості і період прострочення. Це допоможе оптимізувати процес 

контролю за станом кредиторської заборгованості. Так, наприклад, Звіт по 

розрахунках з постачальниками, буде відображати своєчасність погашення 

кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги відповідно до умов 

договорів [2].  

Вихідною інформацією для заповнення Звіту по рахункам з 

постачальниками є дані бухгалтерського обліку про заборгованість конкретних 

контрагентів. Важливо одержувати інформацію не тільки про суму 

заборгованості, а й про терміни її виникнення. Для розрахунку періоду 

прострочення заборгованості, слід проаналізувати договори із 

постачальниками. Цей звіт необхідно заповнювати щотижня або щомісяця. Це 

дасть змогу визначити за кожною операцією, дотримання термінів постачання 

товарно-матеріальних цінностей і своєчасність здійснення розрахунків. 

Господарські операції повинні відображаються тільки на підставі своєчасно та 

правильно оформлених документів із заповненням усіх реквізитів 

підприємства. Форми внутрішньогосподарських документів з обліку і контролю 

господарських операцій по розрахункам з постачальниками мають бути 

розроблені фінансовим менеджером або бухгалтером та можуть змінюватися в 

оперативному режимі у залежності від потреб користувачів цієї інформації [3,с. 

111–115].  

Висновки. Для здійснення ефективного управління господарською 

діяльністю необхідне удосконалення існуючої на підприємствах України 

системи обліку поточних зобов'язань та насичення її елементами аналізу і 

контролю. Повністю розкрити облікову інформацію можливо лише шляхом 

впровадження у практику теоретичних досліджень, щодо документування 

розрахунків з постачальниками, які враховують потреби управління і 

особливості ведення обліку. 
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ПРОБЛЕМЫ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОТРАЖЕНИЯ 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  

В ОРГАНИЗАЦИЯХ АПК В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

На современном этапе развития отечественной экономики ключевым 

фактором успеха любой организации является контроль над имеющимися в её 

распоряжении активами. Эту информацию можно получить, произведя оценку 

имеющихся активов как материальных, так и нематериальных активов.  

Развитые страны, создавшие высокоэффективные национальные 

инновационные системы и на этой основе инновационную экономику являются 

безусловными лидерами как в производстве и экспорте, так и в импорте 

объектов интеллектуальной собственности (далее ОИС). Республика Беларусь, 

обладая значительным научно-техническим потенциалом, существенно не  

отстает от индустриальных стран по коммерческому выводу нематериальных 

активов на мировой рынок. 

Согласно постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 

30 апреля 2012 г. № 25 утверждена «Инструкция по бухгалтерскому учету 

нематериальных активов» с изменениями и дополнениями 

зарегистрированными в Национальном реестре - №8/33422 от 30.08.2018г., 

(далее Инструкция  №25) [1]. Настоящая Инструкция определяет порядок 

формирования в отечественном бухгалтерском учете информацию о 

нематериальных активах в организациях (за исключением банков, небанковских 

кредитно-финансовых организаций, бюджетных организаций) (далее - 

организации). Согласно Инструкции №25 организацией в качестве 

нематериальных активов принимаются к бухгалтерскому учету активы, не 

имеющие материально-вещественной формы, при выполнении следующих 

условий признания: 

активы идентифицируемы, то есть отделимы от других активов 

организации; 

активы предназначены для использования в деятельности организации, в 

том числе в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг, 

для управленческих нужд организации, а также для предоставления в 

пользование; 

организация предполагает получение экономических выгод от 

использования активов и может ограничить доступ других лиц к данным 

выгодам; 

активы предназначены для использования в течение периода 

продолжительностью более 12 месяцев; 

организацией не предполагается отчуждение активов в течение 12 

месяцев с даты приобретения; 

первоначальная стоимость активов может быть достоверно определена. 
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Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по 

первоначальной стоимости на основании «Акта о приеме-передаче 

нематериальных активов» (форма НА-1) в соответствии с постановлением 

Министерства финансов Республики Беларусь от 22 апреля 2011 г. № 23 «Об 

установлении форм акта о приеме-передаче основных средств, акта о приеме-

передаче нематериальных активов и утверждении Инструкции о порядке 

заполнения акта о приеме-передаче основных средств и акта о приеме-передаче 

нематериальных активов» (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2011 г., № 56, 8/23625).В данном  документе указываются 

наименование объекта,  иностранная валюта, официальный курс белорусского 

рубля по отношению к соответствующей иностранной валюте, 

устанавливаемый Национальным банком Республики Беларусь, на дату 

утверждения руководителем организации-получателя акта о приеме-передаче 

нематериального актива, если нематериальный актив приобретается за 

иностранную валюту. 

Данный акт содержит перечень всех необходимых данным для 

своевременного документального отражения факта поступления 

нематериального актива в организации. 

 При поступлении в организацию одновременно нескольких одинаковых, в 

т.ч. по стоимости, нематериальных активов, их поступление может быть 

оформлено одним актом. Причем в акте организация вправе предусмотреть 

дополнительные строки и (или) графы, которые позволят более точно внести 

данные по поступившим нематериальным активам. В предлагаемом «Акте о 

приеме-передачи группы нематериальных активов» будет содержаться вся 

необходимая информация о факте поступления одинаковых по стоимости 

нематериальных активов, что позволит сократить время для заполнения 

несколько первичных документов.  

Для обеспечения контроля за движением нематериальных активов каждому 

инвентарному объекту нематериальных активов присваивается инвентарный 

номер. Инвентарные номера присваиваются бухгалтерией организации в 

момент принятия инвентарных объектов к бухгалтерскому учету. Единицей 

бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект. 

Инвентарным объектом нематериальных активов является совокупность 

имущественных прав, возникающих из патента, свидетельства, лицензионного 

(авторского) договора либо в ином установленном законодательством порядке, 

предназначенных для выполнения определенных самостоятельных функций. 

Характеристика нематериального актива  проводится в «Инвентарной  

карточке учета нематериального актива» (форма НА-2), которая заполняется в 
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одном экземпляре на основании акта приема-предачи нематериальных активов 

и других документов и применяется для учета нематериальных активов, 

поступивших в организацию. Карточка ведется в бухгалтерии на  каждый 

объект. Заполняется она на основании первичных документов, 

подтверждающих факт совершения хозяйственной операции.  Однако, 

результаты исследования показывают, что в деятельности субъектов 

хозяйствования встречаются случаи неправильного и несвоевременного 

документального оформления таких операций.  

Важным моментом в бухгалтерском учете является и объективное 

отражение операций по выбытию нематериальных активов. Факт совершения 

хозяйственных операций выбытия нематериальных активов подтверждается 

первичными учетными документами, на основании которого хозяйственная 

операция отражается на счетах бухгалтерского учета, подтверждающий факт 

совершения хозяйственной операции и  составленный в момент ее совершения 

или непосредственно после ее совершения. Он имеет юридическую силу и 

составляется ответственным исполнителем совместно с другими участниками 

операции. 

Следует отметить, что впостановлении Совета Министров Республики 

Беларусь «Об утверждении перечня первичных учетных документов» от 24 

марта. 2011 г. № 360 (далее - постановление № 360), разработанным в развитие  

и исполнение Указа Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах 

применения первичных учетных документов» от 15марта 2011 г. № 114,  не 

предусмотрена форма первичного документа по учету выбытия 

нематериальных активов. Предлагается применять в организациях  

приспособленную форму «Акта о списании нематериальных активов», которая 

должна содержать обязательные реквизиты для заполнения, такие как: 

наименование документа, дату его составления;наименование организации, 

фамилию и инициалы индивидуального предпринимателя, являющегося 

участником хозяйственной операции;причина списания и содержание 

совершения хозяйственной операции, ее оценку  в натуральных и стоимостных 

(или только в стоимостных) показателях;должности лиц, ответственных за 

совершение хозяйственной операции (или) правильность ее оформления, их 

фамилии, инициалы и подписи.  Данные, отраженные  в первичном документе  

«Акт о списании нематериальных активов», вносятся в инвентарную карточку 

по учету нематериальных активов (первоначальная стоимость объекта 

нематериального актива, сумма затрат, связанных с их ликвидацией, сумма 

начисленной амортизации и т. д.). 
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Использование самостоятельно разработанных форм документов должно 

быть закреплено приказом в учетной политике, а предложенный перечень форм 

документов должен содержаться  в приложении к приказу.  

Аналитический учет нематериальных активов по инвентарным объектам 

ведется в инвентарных карточках учета нематериальных активов или в иных 

регистрах аналитического учета. Аналитический учет затрат на выполнение 

научно-исследовательских, опытноконструкторских и опытно-технологических 

работ (далее – НИОКТР) ведется по видам работ, договорам (заказам) и т.п.  

Для систематизации операций, отражаемых по кредиту счета 04 

«Нематериальные активы», предназначен отдельный раздел журнала-ордера ф. 

№ 13-АПК, в котором также отражаются аналитические данные к операции по 

дебету счета с выведением остатка на конец месяца. 

Таким образом, рассмотрев действующие методики бухгалтерского учета 

нематериальных активов, следует сделать вывод, что существуют нерешенные 

проблемы, которые следует учитывать при действующем совершенствовании. 

Так предложенные к использованию такие формы бухгалтерских документов 

как: «Акт о приеме-передачи группы нематериальных активов» и «Акт о 

списании нематериальных активов», которые составлены  по всем 

регламентированным правилам, содержит все необходимые сведения, на 

основании которых отражается причины поступления и  (основания) списания 

нематериальных активов, а также бухгалтерский учет соответствующих 

процедур. 
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СИНТЕТИЧНИЙ ТА АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК ЗАПАСІВ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ  

 

Запаси – це одна з найважливіших економічних категорій, яка існує в 

бухгалтерському обліку. Це пояснюється тим, що запаси – активи, які 

знаходяться на підприємстві, відіграють важливу роль і від раціонального 

використання яких залежить максимізація прибутку. 

Бухгалтерський облік надходження, вибуття та реалізації запасів 

регламентується Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». 

Це нормативно-правовий документ, який визначає загальні положення категорії 

«запаси», їх склад, класифікацію на аналітичні групи, витрати, з яких 

формується первісна вартість запасів та методи оцінки вибуття [1]. 

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 запаси – це 

активи, які утримуються для подальшого продажу за умов звичайної 

господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою 

подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під 

час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, або управління 

підприємством/установою [1]. 

Основний рахунок, який призначено для обліку запасів – 20. Це 

синтетичний рахунок другого класу, який за своєю структурою є активним. 

Оскільки 20 рахунок активний, то надходження запасів, їх збільшення та 

дооцінка в бухгалтерському обліку відображається за дебетом, а вибуття, 

уцінка, продаж та реалізація – відповідно за кредитом [2]. 

Рахунок 20 у своєму складі має дев’ять субрахунків (201-209), серед яких: 

          - 201 рахунок «Сировина й матеріали»: відображається наявність та рух 

сировини й допоміжних матеріалів, які використовуються для виготовлення 

продукції, у господарських або технічних цілях або матеріалів, необхідних для 

виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт; 

          - 202 рахунок «Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби»: на 

цьому рахунку облік ведеться за придбаними напівфабрикатами, готовими 

комплектуючими виробами або виробами, придбані для комплектації готової 

продукції; 

- 203 рахунок «Паливо»: відображається наявність та рух палива, 

нафтопродуктів, мастильних матеріалів, які використовуються для експлуатації 

транспорту, виробничих потреб та опалення будівель; 

          - 204 рахунок «Тара й тарні матеріали»: обліковується надходження і рух 

усіх видів тари, крім тари, що виступає як господарський інвентар, а також 

певні матеріали, які необхідні для виготовлення тари, її модернізації чи 

ремонту; 

- 205 рахунок «Будівельні матеріали»: відображення надходження і руху 

матеріалів, що використовуються у процесі  будівництва, ремонту, виготовлення 

певних конструкцій тощо; 

          - 206 рахунок «Матеріали, передані в переробку»: ведеться облік 
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матеріалів, які передаються в переробку і в майбутньому будуть формувати 

собівартість виробів, виготовлених з цих матеріалів; 

          - 207рахунок «Запасні частини»: відображення руху запасних частин, 

комплектуючих, вузлів, деталів, які придбані у постачальника або виготовлені 

підприємством самостійно; 

          - 208рахунок «Матеріали сільськогосподарського призначення»: на цьому 

субрахунку ведеться облік сировини, добрив, біопрепаратів та інших матеріалів, 

які використовуються для сільськогосподарських потреб; 

          - 209рахунок «Інші матеріали»: відображення насамперед всіх тих 

матеріалів, які не обліковуються на інших субрахунках другого класу. Це 

можуть бути відходи виробництва або невиправний брак [3]. 

Аналітичний облік запасів ведеться в розрізі їх найменувань або 

однорідних груп. Як правило, запаси обліковують за такими групами: придатні 

до експлуатації, підлягають ремонту/перебувають в ремонті, знаходяться на 

модернізації. У свою чергу кожна з однорідних груп запасів поділяється за 

видами, сортами, типами, розмірами. Кожному найменуванню, сорту, розміру 

виробничих запасів привласнюється коротке числове позначення 

(номенклатурний номер), яке записують до спеціального реєстру –

 номенклатури-цінника, де вказують одиницю виміру та облікову ціну запасу. 

Облік руху запасів відображають у спеціальних картках обліку, які 

містять певні реквізити: назва, номер і дата надходження запасу, дані про його 

ремонт/покращення, дані про виробника та покупця даного об’єкту запасів. 

Отже, однією з умов успішного ведення господарської діяльності на 

підприємстві є правильна організація синтетичного і аналітичного обліку. 

Раціональне ведення обліку, ефективність управління виробничими запасами 

мають велике значення, особливо на підприємствах, де зосереджуються значні 

потоки матеріальних цінностей. Правильна організація синтетичного і 

аналітичного обліку потрібна для того, щоб користувачі отримували точну, 

достовірну інформацію про діяльність підприємства з подальшим прийняттям 

обґрунтованих управлінських рішень. 

Науковий керівник – к.е.н, доцент Попович О.В. 
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№ 246 [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99. 

2. План рахунків бухгалтерського обліку, затверджений Наказом 

Міністерства фінансів України від 31.12.2013  № 1203. [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-14 

3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського 

обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і 
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30.11.1999  № 291. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 

Студентка III курсу відділення фінансів , 

         обліку та маркетингу 

 Топіха Д.М. 

Науковий керівник: Таращенко Н.А. 

спец. першої категорії, 

викладач облікових дисциплін 

Торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

м. Київ, Україна 

 

ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ  

СЕКТОРІ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

 

Бухгалтерський облік у бюджетних установах є найголовнішою системою 

контролю за наявністю та рухом бюджетних і позабюджетних коштів. 

Особливими об'єктами обліку державного сектору є доходи, видатки і 

результати виконання кошторису. Останніми роками науковці приділяють 

значну увагу питанням удосконалення організації та ведення бухгалтерського 

обліку в бюджетних установах, зосереджуючись на ключовому напрямі − 

модернізації обліку та звітності через розробку й впровадження в державному 

секторі національних стандартів на основі міжнародних. 

Проблемним питанням модернізації обліку в державному секторі свої 

наукові праці присвятили такі дослідники, як: О. Дорошенко, Т. Кладницька, Л. 

Ловінська, В. Метелиця, , Э. Шара, В. Янчук, Г. Янчук та багато інших. Однак в 

умовах постійних змін бюджетного законодавства та необхідності приведення 

обліку в державному секторі до міжнародних стандартів виникає багато 

невирішених проблем, які ставлять нові завдання для наукових досліджень у 

даній сфері.Співробітництво України з міжнародними організаціями, 

фінансовими установами,діяльність на валютних фондових та інвестиційних 

ринках потребують відкритості та прозорості інформації з економічних питань, 

зокрема, з питань бухгалтерського обліку, відповідності міжнародним 

стандартам .Отже, пріоритетним напрямком розвитку бухгалтерського обліку є 

його модернізаціяв державному секторі і перехід на методологічні засади, 

сформовані на основі міжнароднихстандартів. 

Відповідно до Стратегії розвитку системи управління державними 

фінансами, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

1серпня 2013 р. № 774 , в Україніпродовжується процес реформування системи 

бухгалтерського обліку та фінансової звітностів державному секторі з 

урахуванням вимог міжнародних стандартів бухгалтерського облікудля 

державного сектору (IPSAS) шляхом запровадження національних положень 

(стандартів)бухгалтерського обліку в державному секторі, розроблених на 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99
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основі міжнародних стандартів (IPSAS). На сьогодні затверджено 19 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному 

секторі, частина яких застосовується з 2015 року. З 2017 року набрали чинності 

решта національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в 

державному секторі та новий план рахунків бухгалтерського обліку в 

державному секторі № 1203 . 

Основною відмінністю нового Плану рахунків бухгалтерського обліку в 

державномусекторі є те, що він призначений для обліку діяльності всіх 

суб’єктів господарювання державного сектору: бюджетних установ, державних 

цільових фондів і органів Казначейства України з питань виконання бюджетів. 

 Також особливістю нового Плану рахунків є те, що вперше введено 4-

значні коди рахунків замість 3-значних . При цьому цифри балансового рахунку 

визначають наступне: 

перша цифра балансового рахунку означає клас рахунків;друга – номер 

синтетичного рахунку;третя – ідентифікатор суб’єкта державного 

сектору;четверта – номер субрахунку. 

Третя цифра змінюється залежно від виду суб’єкта державного сектору: 1 

– розпорядник бюджетних коштів; 2 – державний цільовий фонд; 3 – державний 

бюджет; 4 – місцевібюджети; 5 – рахунки органів Казначейства (крім рахунків 

класів 9 і 0). 

З 2017 року  актуальні тільки дві цифри ідентифікатора, а саме: 1   

розпорядник бюджетних коштів; 2 – державний цільовий фонд. 

Також розробниками Плану рахунків №1203 вдало його гармонізовано з 

економічноюкласифікацією видатків на рівні синтетичних рахунків. Це означає, 

що облік суб’єкта державного сектору на рівні синтетичних рахунків дозволяє 

відстежувати видатки за економічнимзмістом. Тоді як План рахунків № 1163 

давав змогу відображати таку інформацію на рівніаналітичного обліку. Така 

особливість нового плану уможливлює більшу прозорість облікута спрощує 

процедуру формування звітності. 

Варто зазначити, що в новому плані не враховано різних джерел доходів і 

видатків.Синтетичні рахунки не розмежовуються за коштами загального та 

спеціального фондів бюджету, а акумулюватимуться в обліку на одному 

синтетичному рахунку. Тоді як у Плані рахунків № 1163 для цього передбачені 

окремі синтетичні рахунки . 

Для Казначейства необхідна адаптація: адаптація облікової системи АС 

«Є-Казна»до Плану рахунків та внутрішньої платіжної системи Казначейства; 

адаптація та запровадження Плану рахунків в обліковій системі Казначейства. 

План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі з 1 січня 

2017 рокудіє лише для бюджетних установ і державних цільових фондів, а для 

Казначейства його введення відстрочили ще на рік. 

Для допомоги розпорядникам бюджетних коштів МФУ підготувало 

Методичні рекомендації зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку та 

перенесення залишків, якізатвердило наказом від 21.12.2016 р. № 1127. Також 
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МФУ у листі від 30.12.2016 р. 

Але ці Методичні рекомендації зі співставлення субрахунків 

бухгалтерського облікута перенесення залишків лише технічний документ, який 

ніяких вказівок щодо порядку застосування Плану рахунків не надає. 

Облікова система в бюджетній сфері перебуває у перехідному стані і не 

повною мірою відповідає сучасним потребам щодо прозорості інформації про 

державні фінанси длязовнішніх користувачів та щодо забезпечення процесів 

прийняття рішень в системі державного управління та місцевого 

самоврядування. Серед недоліків також варто відзначити існування двох 

методів ведення бухгалтерського обліку — касового під час виконання 

бюджетіві модифікованого методу нарахувань під час виконання кошторисів 

бюджетних установ.Міжнародною практикою визначено чотири основні методи 

обліку державного сектора управління – касовий, модифікований касовий, 

модифікований метод нарахувань і методнарахувань. Методи обліку в 

державному секторі: 

Касовий метод – реєстрація всіх подій в обліку за рухом грошових коштів, 

використовується в обліку надходжень і вибуття грошових коштів на рахунках. 

Метод нарахування – визнання всіх операцій у момент їх виникнення і списання 

активів на витрати пропорційно протягом усього терміну корисної служби. 

Модифікований касовий метод – реєстрація не тільки операцій за рухом 

грошових коштів, а й додаткових активів і зобов’язань. 

Модифікований метод нарахування – нарахування та визнання доходів і 

витрат як активів і зобов’язань під час операції. Перевагами вітчизняного 

варіанта модифікованого методу нарахування є: 

-тісний взаємозв’язок з реальними грошовими потоками; 

-підконтрольність і прозорість процесів фінансування; 

-низька трудомісткість облікових робіт; 

Наближеність до бюджетного обліку (державного та місцевого бюджетів), 

в основуякого покладено касовий метод.Одним з недоліків є невідповідність 

методу нарахування через зіставлення касовихдоходів та нарахованому у 

звітному періоді видатків. В наслідок таких відхилень в облікуспотворюються 

показники фінансових результатів. У такому в установі штучно 

виникаєприбуток через: 

 недовиконання цільових програм; 

 придбання матеріальних цінностей, що не встигли витратити до 

кінця року; 

 коштів отриманих більше, ніж витрачено. 

Дослідження практики застосування методу нарахування в різних країнах 

світу свідчать про наміри його використовувати, але впровадження відбувається 

поступово. Так, у 50 % опитаних країн віну планах, 16,7 % країн його 

застосовують. В Україні метод нарахування вже використовується на 90 %.В 

Україні відсутній офіційний переклад останніх редакцій МСБОДС, склад яких 
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значно оновлюється, зокрема з 2016 року. Зважаючи на низький рівень 

володіння українськими фахівцями в цій сфері англійською мовою, науковці 

(практики) в основному оперують попередніми редакціями 2010 року. Такий 

підхід не підвищує якість національних актів, спричиняє відставання від 

останніх світових тенденцій в методології обліку суб’єктів державного сектору. 

Для поступового переходу України до використання в обліку методу 

нарахування та визначення строків визнання доходів слід передбачити зміни в 

нормативно-правових актах, а саме: в Бюджетному кодексі України, Законі «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», НП(С)БОДС 124 

«Доходи». Для цього в Бюджетному кодексі України необхідно зазначити метод 

формування бюджету та метод визначення доходів бюджетних установ. У Законі 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» і НП(С)БОДС 124 «Доходи» 

під методом нарахування пропонується розуміти визнання всіх операцій у 

момент їх виникнення і списання активів на витрати пропорційно,протягом 

усього терміну корисної служби; під касовим методом – визнання операцій на 

підставі руху грошових коштів . 

Відзначається також відсутність єдиної облікової політики та вироблення 

методичних та методологічних рекомендацій з питань ведення та організації 

бухгалтерського обліку і складання звітності. Для продовження 

реструктуризації системи бухгалтерського обліку установ державного сектору 

економіки та наближення його до міжнародної практики обліку іфінансової 

звітності необхідно здійснити ряд найважливіших заходів методологічного та 

інформаційно-консалтингового характеру . 

Суттєвою проблемою, особливо у сільській місцевості, є запровадження у 

бюджетних установах автоматизації ведення бухгалтерського обліку та введення 

електронного документообігу, зокрема, подання електронної звітності. Адже, 

часткова автоматизація не дозволяє систематизувати дані обліку та відображати 

їх синхронно в одній базі даних, а, отже, і приймати оперативні рішення, 

використовуючи всю сукупність інформації, вивчивши всі фактори, що 

вплинули на певну ситуацію . 

Отже, перехід до методу нарахування веде до ускладнення процесу 

бухгалтерського обліку, оскільки можливо виникнення такого елементу як 

суб’єктивізм при прийнятті певних рішень, наприклад при вирішенні питання 

щодо визначення моменту нарахування доходів, а уникнення суб’єктивізму 

можливе за рахунок чіткої регламентації законодавством бухгалтерського обліку 

в бюджетній сфері. Таким чином, для подальшого реформування 

бухгалтерського обліку Мінфіну потрібно буде розробити і затвердити 

нормативно-правові акти щодо національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку в державному секторі, а також забезпечити 

співставлення класифікації доходів і видатків у національних стандартах з 

бюджетною класифікацією доходів і видатків.Актуальність затверджених 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному 

секторі та їх відповідність IPSAS буде забезпечена шляхом співпраці з 
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Міжнародною федерацією бухгалтерів щодо перекладу міжнароднихстандартів 

та відповідного оновлення національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку в державному секторі.  
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ 

СТАНДАРТАМ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

Одним из основополагающих аспектов учетно-аналитического 

обеспечения предприятий любой формы собственности выступает организация 

учета готовой продукции и ее реализации. Это обусловлено тем, что 

непрерывный выпуск готовой продукции (товаров, работ, услуг) и ее 

реализация являются основным индикатором, характеризующим деловую 

активность организации, доходы от реализации продукции выступают 
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ключевым источником прибыли предприятия и оказывают непосредственное 

влияние на эффективность его функционирования и финансовое положение. 

Поэтому вопросы правильной организации бухгалтерского учета готовой 

продукции и ее реализации имеют первостепенное значение для формирования 

качественной информации, необходимой для принятия эффективных 

управленческих решений. 

Особое значение данные вопросы приобретают в современных условиях, 

которые характеризуются более высокими требованиями к качеству учетного 

обеспечения организации в целом и учетного обеспечения выпуска и 

реализации продукции в частности. Это связано с тем фактом, что в условиях 

расширения интеграционных процессов, развитие предприятия 

непосредственно связано с выходом на внешние рынки сбыта, привлечением 

зарубежных инвестиций, установлениемдолгосрочных отношений с 

зарубежными партнерами. 

Возможность такого расширения во многом зависит от качества и 

достоверности отчетности организации, степени ее «понятности» для 

партнеров. Это определяет необходимость построения учетного обеспечения и 

составления отчетности, в соответствии с требованиями МСФО.  

Особое внимание при этом необходимо обратить на учетное обеспечение 

выпуска и реализации готовой продукции и ее соответствие международным 

стандартам. При изучении основных различий в положениях национального 

законодательства и МСФО по учету готовой продукции и ее реализации 

целесообразно рассматривать 2 различных учетных процесса: учет готовой 

продукции и учет доходов от реализации готовой продукции.  

Готовая продукция выступает одним из крупнейших элементов запасов 

организации, следовательно, учет готовой продукции как в национальном 

законодательстве, так и в МСФО регулируется документами, определяющими 

учет запасов. 

 В белорусском законодательстве учет готовой продукции 

регламентируется Постановлением Министерства финансов Республики 

Беларусь от 12 ноября 2010 года №133 «Об утверждении инструкции по 

бухгалтерскому учету запасов» [2], а в МСФО данный вопрос регламентируется 

МСФО (IAS) 2 «Запасы» [3]. Сравнительная характеристика учета готовой 

продукции представлена в таблице 1. 

По результатам проведения сравнения учета готовой продукции по 

национальному законодательству и МСФО можно заметить следующие 

различия: отсутствие определения готовой продукции в МСФО, а также 

отсутствие в Республике Беларусь понятия возможной чистой стоимости 

реализации.  Не считая данных моментов, существенных различий по учету 

готовой продукции больше не наблюдается.  

Частью совокупного дохода предприятия является выручка. Исследуемая  

экономическая категория непосредственно влияет на финансовый результат 

хозяйственной деятельности организации. Следовательно, учет доходов от 
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реализации готовой продукции, как в национальном законодательстве, так и в 

МСФО регулируется документами, определяющими учет реализации готовой 

продукции. 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика учета готовой продукции по 

национальному законодательству Республики Беларусь и МСФО 
Критерий 

сравнения 

Инструкция по бухгалтерскому учету 

запасов №133 

МСФО (IAS) 2 

«Запасы» 

Определение  

готовой продукции 

Изделия и полуфабрикаты, полностью 

законченные обработкой, соответствующие 

действующим стандартам или утвержденным 

техническим условиям, принятые на склад и 

снабженные сертификатом качества 

В МСФО определение 

готовой продукции 

отсутствует  

Оценка готовой 

продукции 

По фактической или плановой себестоимости По наименьшей из двух 

величин: себестоимости 

и возможной чистой 

стоимости реализации.  

Затраты,  

включаемые в 

фактическую  

себестоимость  

готовой продукции 

Включается сумма всех затрат данного 

предприятия на производство и реализацию 

продукции. 

Включаются все затраты 

на приобретение, 

доставку, переработку и 

другие затраты, 

произведенные с целью 

доведения запасов до их 

текущего состояния и 

расположения 

 Раскрытие  

информации в 

отчетности 

Отражается в учетной политике, финансовой 

и статистической отчетности 

Отражается в  учетной 

политике, финансовой 

отчетности 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании источника [2, 3] 

 

Учет реализации готовой продукции в Республике Беларусь 

регламентируется Постановлением Министерства финансов Республики 

Беларусь от 30 сентября 2011 №102 «Об утверждении инструкции по 

бухгалтерскому учету доходов и расходов» [4], в международных стандартах 

финансовой отчетности – МСФО (IAS) 18 «Выручка» [5]. Для сравнения 

международных и национальных стандартов, рассмотрим характеристику учета 

доходов от реализации готовой продукции по нормативным документам 

Республики Беларусь и по МСФО (таблица 2). 

По данным таблицы можно заметить сходства в определении выручки. 

Идентичные методы признания выручки, а также критерии признания расхода 

свидетельствуют о сближении национального законодательства и МСФО в 

области бухгалтерского учета доходов от реализации продукции. В целом, 

существенных отличий нет, учет реализации продукции по белорусскому 

законодательству проводится аналогично МСФО. 
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Таблица 2 – Сравнительная характеристика учета доходов от реализации 

готовой продукции по национальному законодательству Республики Беларусь и 

МСФО 

Критерий 

сравнения 

Инструкция по бухгалтерскому 

учету доходов и расходов №102 
МСФО (IAS) 18 «Выручка» 

Определение  

выручки 

Выручка – денежные средства, 

полученные в результате реали-

зации продукции, по ценам, в 

соответствии с договором 

Выручка — валовое поступление 

экономических выгод за определен-

ный период, которое приводит к 

увеличению капитала 

Метод признания 

выручки 
Выручка отражается по методу 

начисления 

Выручка отражается по методу 

начисления 

Момент признания 

выручки 

Выручка признается в учете при 

условии: 

- покупателю переданы риски и 

выгоды, связанные с правом 

собственности на продукцию; 

- сумма выручки может быть 

достоверно определена 

- организацией предполагается 

получение экономических вы-

год  

- расходы, которые будут или 

уже понесены могут быть 

достоверно определены 

Выручка признается при соблюдении 

следующих условий: 

- покупателю переданы риски и 

вознаграждения, связанные с правом 

собственности на продукцию; 

- предприятие больше не участвует в 

управлении в той степени, которая 

обычно ассоциируется с правом соб-

ственности, и не контролирует про-

данные товары; 

- сумма выручки может быть 

надежно оценена; 

- существует вероятность того, что 

экономические выгоды, связанные с 

операцией, поступят на предприятие; 

- понесенные или ожидаемые за-

траты можно надежно оценить 

 Раскрытие  

информации в 

отчетности 

Отражается в учетной поли-

тике, финансовой и статистиче-

ской отчетности 

Организация раскрывает учетную 

политику, сумму выручки, возника-

ющей от обмена товаров, и сумму 

каждой статьи выручки 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании источника [4, 5] 

 

Таким образом, рассмотрев бухгалтерский учет готовой продукции и ее 
реализации  в  соответствии  с  действующим  законодательством Республики 

Беларусь и МСФО (IAS) 2 «Запасы» и МСФО (IAS) 18 «Выручка», можно 

сделать соответствующий обобщенный вывод, что принципы учета, по 

исследуемому вопросу, достаточно близки. Это свидетельствует о том, что в 

Республике Беларусь проводится активная поэтапная работа для перехода на 

международные стандарты финансовой отчетности при организации 

бухгалтерского и налогового учета. С этой целью вносятся изменения в 

действующее законодательство. Нормативная база в области бухгалтерского 

учета значительно обновилась за последние годы. Что в свою очередь, 

доказывает, что процесс сближения  национального  учета  готовой продукции  
с  МСФО  в ходе  глобализации  мирового  хозяйства  действительно  
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способствует  стандартизации  учета  на  мировом уровне. 
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ В 

АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Сучасний стан розвитку нашої держави регламентує нові умови 

функціонування підприємств в яких антикризове управління займає провідну 

позицію. Було проаналізовано основні особливості функціонування 

бухгалтерського обліку і звітності в системі функціонування підприємства. 

Виявлено необхідність проведення детального аналізу фінансової звітності для 

попередження, виходу із кризи та уникнення в подальшому кризових явищ на 

підприємстві. Виокремлено сутність та взаємозв’язокобліково-аналітичної 

інформації відповідно до стадій кризи на підприємстві.  

На основі аналізу кризових явищ відповідно до структурних елементів в 

функціонуванні підприємства надається можливість надати визначення 

категорії кризи, а саме, що це є процесом, що відображає результат дії факторів 

(внутрішніх або зовнішніх) на внутрішні елементи підприємства, що у свою 

чергу має негативний вплив та потребує якнайшвидшого реагування. 
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Актуальним є підхід  І.О. Кульчія щодо визначення сутності 

антикризового управління, а саме, що це є системою управлінських заходів 

щодо діагностики, попередження, нейтралізації й подолання кризових явищ на 

підприємстві[3, с.53]. 

Натомість В.В. Коваленко вважає, що антикризове управління можна 

розглядати як конструктивну реакцію на виявлення у результаті діагностики 

змін, що загрожують банкрутством або порушенням оптимального 

функціонування  [2,  с.149]. 

Серед основних завдань системи антикризового управління підприємства 

виокремимо такі: створення та систематизація превентивних заходів для 

уникнення кризових явищ; визначення методів та інструментів для проведення 

ефективних антикризових явищ відповідно до існуючих внутрішніх та 

зовнішніх факторів; створення ефективного механізму впровадження 

антикризових явищ на підприємстві; нівелювання потенційних передкризових 

явищ аналогічного типу шляхом створення системи ідентифікації кризи на 

основі показників бухгалтерського обліку та фінансової звітності.  Стадії 

кризових явищ  на підприємстві розподіляються на: ідентифікація 

передкризової ситуації, наявна криза, система заходів виходу із наявної кризи, 

банкрутство. 

Під час передкризової ситуації або в кризовий період на підприємстві 

головним етапом виводу підприємства із проблемної ситуації є ідентифікація 

загроз та робота із наявним обліково-аналітичним забезпеченням для виходу та 

попередження кризи. 

На стадії можливого настання кризових явищ на підприємстві та оцінці 

ризиків впливу кризи на фінансово-господарських стан підприємства  

аналізується первинна документація та реєстри, що відображають дані про 

динаміку змін ресурсів та змін основних показників, також порівнюються 

фінансові звіти за два-три роки. 

Під час виявлення наявної кризи на підприємстві та нівелювання її 

результатів на організаційний та фінансових стан суб’єкта господарювання 

акцентується увага на оперативному аналізі та контролі за рухом готівки та 

коштів у банку;обсягами продажу товарів, виконаних робіт, наданих  

послуг;обсягами кредиторської та дебіторської заборгованості;виплатами 

працівникам; податковою діяльністю; амортизацію та фактичними показниками 

основних засобів. Також необхідно перевірити та порівняти висновки 

попередніх аудиторських перевірок із наявними кризовими явищами та зробити 

аналіз виконання виробничих, реалізаційних та фінансових планів 

підприємства. 

Для ефективного виходу із кризи формується механізм, що полягає в 

виведенні підприємства із кризи за допомогою системи заходів внутрішнього 

відділу на підприємстві, процесам диверсифікації, моніторингу, контролінгу, 

внутрішньої санації. 

В період банкрутства приймається рішення про доцільність 
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реструктуризації, санації або мирової угоди на основі даних динаміки 

фінансового стану підприємства, структури активів, власного капіталу, 

дебіторської та кредиторської заборгованості, прибутковості підприємства, 

структуру фінансових інвестицій за останні 3 роки[1]. 

Важливість бухгалтерського обліку на всіх етапах антикризового 

управління важко переоцінити. Основними аспектами на які необхідно 

зосередити увагу та мобілізувати ресурси це: проведення інвентаризації, 

проведення переоцінки активів, використання актуальних методів амортизації, 

контроль розрахунків із контрагентами та виплатами працівникам, створення 

ефективної системи податкового планування, автоматизація бухгалтерського 

обліку та аналітичних систем реагування на кризові явища. 

Процеси амортизації вказуються в обліковій політиці та обираються 

підприємством самостійно, використання правильно підібраного методу 

амортизації дозволить підприємству не тільки уникнути штрафів із боку 

держави, а й надастьможливості зменшення податку на прибуток, шляхом 

збільшення амортизаційних відрахувань в статтях витрат. 

Процеси інвентаризації можуть відобразити вичерпну інформацію щодо 

якісних та кількісних характеристик об’єктів, невикористанихрезерів та 

потенційноможливих проблем чи кризових явищ на досліджуваних ділянках 

контролю. 

За допомогою процесів дооцінки або  уцінки можна також регулювати 

обсяги власного капіталу та амортизаційних відрахувань, що можна 

використати для зниження  показника прибутку до оподаткування. 

Контроль за розрахунками із контрагентами шляхом виокремлення групп  

осиленого контролю за рівнями витрат  надасть можливості для оперативної 

перевірки  господарських операцій відповідно до планових та наявних в умовах 

договору особливостях реалізації, надання  послуг або виконанн і робіт. 

В розрізі оплати праці ефективним вважається створення резервів на 

виплату відпусток, своєчасної та ефективної системи  договорів, що дозволить 

не тільки  збільшити  продуктивність та довіру до управлінського персоналу, а й 

мобілізувати нові  фінансові ресурси під час неперіодичного отримання послуг 

шляхом підписанн яцивільно-правових договорів із суб’єктами. 

Створення антикризового відділу  у розрі  зі колегіальної групиу складі 

якої обов’язково наявний працівних бухгалтерії, працівник відділу виробництва 

та працівник відділу продажу для ефективної та швидкої реакції на чинники 

внутрішнього та зовнішнього середовища щодо ідентифікації кризових явищ, 

виходу із кризового стану та нівелювання та попередження кризових явищ в 

посткризовий період. 

Висновки дослідження. Були розглянуті основні первинні документи, 

регістри та звітність, що використовуються для попередження криз та в період 

активної антикризової діяльності на підприємстві. 

Були запропоновані додаткові можливості  використання амортизаційних 

процесів та процесів дооцінки й уцінки для зниження ймовірності  настання 
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кризи. Підписання підприємством цивільно-правових договорів із суб’єктами, 

що нерегулярно надають послуги також надають можливості для уникнення та 

виходу із кризового стану. 

Виявлено важливість існування на підприємствах антикризового  відділу 

із обов’язковою наявністю у його складі бухгалтера, працівника виробничого 

відділу, працівника з відділу продажу для попередження кризи, виходу та 

нівелювання впливу результатів кризи на систему функціонування  

підприємства. 
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВІ В УКРАЇНІ 

 
Управлінський облікце процес виявлення, вимірювання, накопичення, 

аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі інформації, що використовується 

управлінською ланкою для планування, оцінки і контролю всередині організації 

та для забезпечення відповідного підзвітного використання ресурсів.[1] 

Управлінський облік покликаний полегшити і направити в потрібне русло 

зусилля управлінця. Вибудувана система управлінського обліку дозволить 
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заощадити і час керівника, і час всіх тих, кого раніше залучали до процесу 

збору та аналізу необхідної для прийняття управлінських рішень інформації, 

сконцентруватися на ключових проблемних зонах і забезпечити регулярність 

надання інформації "знизу вгору". 

На будь-якому підприємстві управлінський облік існує з самого початку. 

Важливо знати наскільки він відповідає об'єктивним вимогам розвитку бізнесу і 

економічній ситуації. Основа управлінського обліку - фінансовий облік, а також 

інформація про господарську діяльність підприємства в натурально-вартісному 

вираженні. Необхідна інформація збирається, структурується і аналізується в 

режимі моніторингу. Багато керівників покладають цю функцію на бухгалтерів, 

ось чому останнім часом з'явилися нові вакансії такі як, наприклад, бухгалтер з 

управління витратами. 

Управлінський облік має можливість вирішити чотири головні проблеми: 

облік заборгованості, прийняття рішень, контроль, планування. 

Користувачами управлінського обліку є менеджери всіх рівнів управління 

бізнесом підприємства. 

У таблиці 1 надані відмінності між фінансовим і управлінським обліком 

за Девідом Міддлтоном. 

Таблиця 1 - Відмінності між фінансовим і управлінським обліком[2]. 

 Фінансовий облік Управлінський облік 

Використання зовнішнє внутрішнє 

Часовий аспект минуле і сьогодення сьогодення та майбутнє 

Сфера охоплення вся компанія відділи 

Одиниця обліку гроші гроші і натуральні одиниці 

Характер інформації спеціалізований 
для використання не тільки 

бухгалтерами 

Контролюється статутом підприємства 
потребами керуючого в 

даній інформації 

Критерії інформації 
об'єктивність, 

переконливістьверифікованість 

релевантність, корисність, 

сприйняття 

Основні акценти точність швидкість надання 

Період надання рік різні терміни 

 

В природі організацій закладено постійне зростання і зміни. При цьому 

необхідно пам'ятати, що для позбавленого зовнішніх стандартів управлінського 

обліку одним з основних визначальних чинників є структура компанії. Якщо 

система управлінського обліку не буде змінюватися разом з організацією, вона 

втратить свою ефективність, перетворившись в ще одне джерело не 

виправданих витрат. 

Література: 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО НАДАННЯ 

ПОСЛУГ В ЗВІТНОСТІ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Метою бухгалтерської звітності є надання інформації про стан та 

результати діяльності автотранспортного підприємства широкому колу 

користувачів для прийняття відповідних управлінських рішень. Бухгалтерська 

звітність автотранспортного підприємства має бути спрямована на забезпечення 

інформаційних запитів внутрішніх та зовнішніх користувачів. У зв’язку з цим, у 

системі бухгалтерського обліку господарської діяльності автотранспортного 

підприємства має формуватися інформація, призначена суто для цілей 

управління та для цілей оприлюднення[1]. 

Основною складовою налагодження системи фінансової звітності на 

автотранспортному підприємстві є розробка складання деталізованої інформації 

про надання послуг.  

Поглиблене вивчення практичних питань обліку витрат автотранспортних 

підприємств показало, що ключові з них стосуються обліку витрат на  паливно-

мастильні матеріали та на проведення технічного обслуговування й ремонту, на 

заміну шин і акумуляторів,  на сплату податків і зборів, а також витрат, 

пов’язаних з нарахуванням амортизації та технічною експлуатацією 

автотранспортних засобів. Важливість обліку витрат у цілому, наявні потреби 

системи управління автотранспортних підприємств інформацією про згадані 

витрати вимагають удосконалення бухгалтерського обліку в контексті 

традиційних його завдань. 

У примітках до фінансової звітності (ф. №5) у розділі VIII-2 мають 

розкриватися окремі елементи витрат, які були понесені автотранспортними 

підприємствами за звітний період. Зважаючи на розроблені методичні 

положення калькулювання собівартості транспортних послуг, розділ VIII-2   

матиме таку форму (табл.1). Показники розраховуються на основі даних 

аналітичних рахунків до рахунків 23 “Виробництво” та 91 “Загальновиробничі 

витрати”. 
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Таблиця 1- VIII-2 Собівартість наданих послуг за звітний період 

Найменування показника Код рядка 

Балансова 

вартість на 

кінець року 

Переоцінка за рік 

збільшення 

чистої 

вартості 

реалізації* 

уцінка 

1 2 3 4 5 

Витрати на оплату праці 8001    

Відрахування на соціальні 

заходи 
8101 

   

Паливно-мастильні матеріали 
8201 

   

У т.ч. паливо 8202    

Витрати на:     

Технічне обслуговування 8301    

Ремонт автотранспортних 

засобів 
8401    

Знос і ремонт автомобільної 

гуми 
8501    

Знос рухомого складу 8601    

Орендні платежі (якщо 

підприємство орендує 

автотранспорт) 

8701    

Розподілені 

загальновиробничі витрати 
8801    

Інші витрати 8901    

Всього 9201    

 

Зокрема, визначено порядок заповнення статей: 

у рядках 8001, 8101, 8201, 8202, 8301, 8401, 8501, 8601, 8701 

відображається дебетовий оборот за визначений період на рахунку 23 

«Виробництво» у розрізі елементів витрат; 

у рядку 8801 відображаються загальновиробничі витрати, які 

відображаються в розрізі елементів витрат, визначаються, зокрема, обраною 

базою розподілу загальновиробничих витрат, а саме заробітної плати або 

нормальної потужності рухомого складу, або обсягу наданих послуг,  шляхом 

деталізації дебетового обороту відповідного аналітичного рахунку, відкритого 

до синтетичного рахунку 23 “Виробництво”, в кореспонденції, з закриттям 

рахунку 91 “Загально виробничі витрати”.  

Зазначена форма звітності буде надаватися відповідним відділам системи 

управління, зокрема: службі економічного аналізу – для проведення аналізу 

стану основних засобів та визначення виробничої потужності 

автотранспортного підприємства; відділу бюджетування – для розрахунку 
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планових показників діяльності підприємства на наступні періоди. Дану форму 

управлінської звітності найбільш доцільно складати за звітний період – рік. Для 

отримання більш оперативної інформації є можливість її формувати за квартал. 

Така періодичність формування пов’язана з тим, що рух транспортних засобів 

на підприємстві є непостійним, а тому динаміку показників звіту можна 

прослідкувати лише за календарний рік.  

Дана форма звітності буде відображати реальні витрати і не буде 

завищувати розцінки на автотранспортні послуги. 

Одним із найважливіших процесів автотранспортного підприємства є 

формування транспортного парку [2]. Для забезпечення транспортними 

засобами підприємство може скористатися будь-яким варіантом надходження. 

Для формування комплексної інформації, краще за все передбачати в формі 

внутрішньої звітності такі складові [3]: 

 - по-перше, напрямки надходження транспортних засобів: придбання, 

зарахування до статутного капіталу, безоплатне отримання, отримання за 

договорами фінансового або оперативного лізингу. Це дозволить сформувати 

уявлення про потужність автотранспортного підприємства та його 

фондозабезпеченість;  

- по-друге, складові руху транспортних засобів, а саме: надходження, 

внутрішнє переміщення, вибуття, що є основою формування інформації про рух 

транспортних засобів та причини зміни вартості основних фондів у балансі 

автотранспортного підприємства;  

- по-третє, операції, що здійснюються з транспортними засобами, 

зокрема, поточний ремонт, капітальний ремонт та переобладнання;  

- по-четверте, склад транспортного парку в розрізі видів послуг 

(пасажироперевезення, вантажоперевезення, для власних потреб), що дозволить 

визначити забезпеченість окремих сегментів діяльності автотранспортного 

підприємства. 

Отже, таке вдосконалення розкриття інформації про надання послуг в 

звітності автотранспортних підприємств дозволить підвищити якість інформації 

для управління підприємств та її окремих підсистем, зокрема, економічного 

аналізу та внутрішньогосподарського контролю. Крім того, використання 

запропонованої форми звітності є основою налагодження інформаційно-

комунікаційних зв’язків. 
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ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

Управлінський облік, будучи у сьогоденні підсистемою бухгалтерського 

обліку, почав формуватися наприкінці XVІІІ - середині XІХ століття. 

Поштовхом до цього стали запитипромисловихпідприємствщодо стану й витрат 

виробничого процесу для оперативного й обґрунтованого прийняття 

управлінських рішень командою спеціалістів. 

Питанням історичного розвитку управлінського обліку присвятили праці 

такі вчені, як М. А. Вахрушина, В. Б. Івашкевич, В. Ф. Палій, Н.М. Сіренко, Я. 

В. Соколов, В. І. Ткач, А. Д. Шеремет та інші. 

Управлінський облік охоплює всі види інформації для внутрішнього 

використання на всіх рівнях управління, тому основна його мета полягає у 

створенні корисної інформації для надання допомоги керівництву в плануванні, 

контролі (через бюджетування, нормативні витрати, аналіз відхилень), 

прийнятті рішень (оцінка альтернатив), оцінці та безперервному вдосконаленні 

діяльності підприємства, прийнятті управлінських рішень.Інформація для 

управління повинна бути корисною, що передбачає її доречність, зрозумілість, 

своєчасність, порівнянність (співставність), об’єктивність, надійність, повноту, 

ефективність (за критерієм «витрати/вигоди»).  

Управлінський облік – це процес виявлення, вимірювання, збирання, 

нагромадження, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі облікової 

інформації, яка використовується управлінським персоналом всередині 

підприємства при прийнятті управлінських рішень та для забезпечення 

ефективного використання ресурсів [1].  

Усю історію розвитку управлінського обліку можна звести до чотирьох 

етапів, якщо починати з моменту його виникнення у вигляді обліку витрат з 

метою калькулювання собівартості продукції і контролю витрат. Так, витоки 

виникнення управлінського обліку належать до середини ХІХ століття, 

колинабуває швидкого розвитку мануфактурне виробництво та облік починають 

розглядати як функцію управління. 

На другому етапі (початок ХХ століття – середина 50-х років ХХ 

століття), для якого було характерним становлення капіталістичної системи 

господарювання, відбувається виділення управлінського обліку як окремої 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670345
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ektk_2013_22_5
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системи й паралельне функціонування двох бухгалтерій — «обов’язкової» 

фінансової та «факультативної» управлінської. Завдяки управлінськомуобліку 

починаютьздійснюватикалькулювання за системою стандарткост, обліквитрат і 

результатів за центрами відповідальності. 

На третьому етапі (50 – 80-ті роки ХХ століття), який є відомим завдяки 

розвитку транснаціональних корпорацій, відбувається впровадження 

директкостингу. Управлінськийобікформується як самостійна система, 

перетворюється в «учасника» й «виконавця» управлінської політики під 

приємства. 

На четвертому етапі (з 80-х років ХХ століття), в умовах глобалізації 

економіки й інтеграції національних економік країн у єдиний світовий ринок, 

управлінський облік набуває стратегічного характеру. Зазначений етап розвитку 

управлінського обліку пов’язаний передусім з посиленням ролі стратегічного 

управління в умовах глобальних змін у технології  виробництва та системах 

управління. Це сприяло значному вдосконаленню існуючої системи 

управлінського обліку з позицій підвищення якості й продуктивності 

інформації, яка надавалася менеджерам різних рівнів управління. Як наслідок – 

була розроблена і впроваджена в практику система управлінського обліку на 

основідіяльності, щопередбачала управління видами діяльності [2]. 

Необхідність існування управлінського обліку в системі управління 

насьогодні не піддається сумнівам. Але з розвитком виробничих систем і 

технологій, вдосконаленням теорії та практики менеджменту виникає 

необхідність удосконалювати і підвищувати якість існуючих систем 

управлінського обліку, зокрема і в умовах автоматизованого бухгалтерського 

обліку. 

Так, основними чинниками, що визначають розвиток системи 

управлінського обліку, є: підтримка стратегічного розвитку та планування; 

підтримка прийняття рішень у таких областях, як інвестиційні проекти, 

придбання нового бізнесу і запуск виробництва нової продукції; прийняття 

рішень щодо ціноутворення; необхідність забезпечувати внутрішні і зовнішні 

інформаційні потреби про результати діяльності підприємства, як фактичні, так 

і прогнозовані;необхідність володіння результатами діяльності різних видів 

бізнесу, щоб приймати зважені і обгрунтовані рішення щодо майбутнього шляху 

розвитку кожного окремого виду. Вибір варіанту ведення бухгалтерського 

управлінського обліку залежить від таких факторів як розмір підприємства, 

ступінь централізації обліку, організаційна та виробнича структура 

підприємства тощо. 

У будь-якому випадку, система управлінського обліку повинна 

задовольняти вимогам прийняття  якісних управлінських рішень й при цьому 

бути відносно незатратною. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ПЕРІОДУ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Загострення конкуренції на світових ринках вимагає від підприємств 

удосконалювати системи управління витратами, в яких належна організація 

обліку витрат періоду є важним фактором забезпечення якості управлінського 

зв’язку. Посилення уваги до витрат підприємства має першочергове значення, 

оскільки від правильної оцінки реальної собівартості залежить ефективність 

управління виробництвом, що вплине на фінансовий результат діяльності 

підприємства. 

Організація і методика обліку витрат періоду не повністю відповідає 

сучасним вимогам та потребує додаткових досліджень переліку вказаних витрат 

і визначення бази їх розподілу [1, с.91]. Постійне зростання суми та питомої 

ваги витрат періоду у загальній сумі витрат підприємств створює необхідність 

пошуку оптимальних методик їх обліку та контролю, які були б адаптовані до 

потреб керівництва та інших користувачів економічної інформації. 

Витрати періоду неможливо віднести на виробництво певного виду 

продукції, вони виникають поза процесом виробництва. Призупинення випуску 

конкретного виду продукції не призводить до зникнення витрат періоду. До 

складу витрат періоду відносять адміністративні витрати, витрати на збут та 

інші витрати операційної діяльності. У свою чергу ці витрати мають бути 

деталізовані. Ця деталізація необхідна для розуміння того, як ними управляти, 

вона дає змогу організувати за єдиною методологією планування, облік, аналіз 

та поточний контроль і створити механізм дієвої організації витрат періоду. 

Одним із недоліків організації обліку витрат є те, що їх здебільшого 

обліковують лише в розрізі цехів, а на окремих підприємствах такий облік 

взагалі не ведуть. Оскільки облік адміністративних, збутових витрат та інших 

витрат операційної діяльності є досить трудомісткий, то підприємства ведуть 

такий облік в цілому по підприємству. Разом з тим, системне управління 

витратами періоду залишається чи не єдиним шляхом досягнення успіху в 
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умовах конкуренції. При цьому метою управління є саме їх оптимізація, а не 

постійна і безсистемна економія, оскільки надмірне скорочення цих витрат 

призводить до негативних наслідків.Зниження витрат періоду потребує значних 

капітальних інвестицій для впровадження нових технологій, вдосконалення 

організації діяльності підприємства тощо. На багатьох малих та середніх 

підприємствах не здійснюється прогнозування рівня витрат періоду, не 

складаються планові кошториси цих витрат, немає затверджених нормативів.  

У зарубіжному досвіді процес планування починається із прогнозу на 

наступні кілька років. У вітчизняних підприємств немає такої можливості, вони 

можуть лише намічати напрями розвитку, оскільки нестабільність політичної і 

економічної ситуації зведе до нуля вартість усього прогнозу. 

Практика формування витрат періоду на більшості вітчизняних 

підприємств є незадовільною, що негативно впливає на процес управління 

ними. Проблемою стає і те, що дані про фактичні витрати за рахунками 

комплексних витрат можна одержати лише в середині наступного за звітним. 

Це не дає змоги керівництву оперативно впливати на їхній рівень. Важливим 

залишається своєчасно визначити причини та спроби ліквідації надмірних 

витрат періоду [2, с.61]. 

Для оцінки ефективності витрат періоду скористаємося розробленою 

системою показників вітчизняного економіста Кміть В.М. [2]. 

Відобразимо показник прямої ефективність витрат періоду (Е1), яка 

визначається співвідношенням прибутку від реалізації продукції (П) до їхньої 

величини (Нв): 

Е1 = (П/Нв)х100.     

Еластичність взаємозв’язку прибутку й величини досліджуваних витрат 

(Е2)  можна визначити за формулою: 

Е2 = (∆П/∆Нв)х100,  

де ∆П – зміна величини прибутку від реалізації у звітному періоді 

порівняно з базовим; 

∆Нв – зміна величини витрат періоду у звітному періоді порівняно з 

базовим. 

Наступним етапом аналізу витрат періоду має стати дослідження їхньої 

структури й динаміки. Аналіз цієї структури дає змогу визначити основні 

напрями пошуків резервів зниження собівартості продукції. 

Важливим важелем регулювання витрат періоду є їхнє нормування, а 

саме: визначення максимально допустимої їх величини у загальних витратах на 

виробництво продукції. При цьому окремо на календарний рік  визначають 

нормативи адміністративних витрат, витрат на збут, інших витрат операційної 

діяльності. Нормативи вищеперерахованих витрат можна визначати 

статистичним методом (за основу беруть рівень витрат та інші показники 

базового року з відповідними корективами на зміни ринкових, організаційних і 

технологічних умов у плановому періоді) або розрахунковим (річні витрати 

визначають за кожною статтею витрат періоду). Розрахувавши відносні (у 
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відсотках) нормативні складових витрат періоду на плановий рік, можна легко 

визначити їхні абсолютні значення.Планові суми треба розподіляти за місцями 

виникнення та окремими статтями витрат.  

Оптимізації витрат періоду займає важливе місце в досягненні успіху 

підприємства, її методи мають бути гнучкими, простими у використанні, 

надавати в оперативному порядку необхідну для прийняття управлінських 

рішень інформацію. При цьому оперативність інформації є дуже важливою, 

оскільки своєчасний вплив на рівень витрат можливий тільки при такій 

організації обліку, при якій допущення перевитрат і отримання економії 

розкриваються не тільки шляхом аналізу звітних калькуляцій, але й у процесі 

господарської діяльності на підставі первинної документації та поточних 

облікових записів [3]. 
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РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 

ВИТРАТАМИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Головною метою діяльності більшості підприємств на території України є 

отримання позитивного фінансового результату або прибутку. Економічна 

ситуація в країні дає нам зрозуміти про важливість обліково-аналітичної 

інформації для ведення бізнесу, впровадження бізнес-проектів та ідей, 

підвищення якості управління ресурсами, зниження ризиків при прийнятті 

управлінських рішень.  

Прибуток як економічна категорія розглядався різними зарубіжними та 

вітчизняними вченими протягом багатьох років. Різні вчені трактують основні 

складові прибутку по-різному. Бухгалтерський облік надає нам таку 

інформацію, що основними складовими формування прибутку є дохід, 

отриманий за певний період часу та всі витрати, понесені за аналогічний 

відрізок часу. Така базова модель показує процес формування валового 

http://eadnurt.diit.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=DB4&P21DBN=DB4&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BC%D1%96%D1%82%D1%8C,%20%D0%92.%20%D0%9C.
http://eadnurt.diit.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=DB4&P21DBN=DB4&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BC%D1%96%D1%82%D1%8C,%20%D0%92.%20%D0%9C.
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прибутку. До заключного «чистого прибутку» до складових прибутку відносять 

дохід та витрати від фінансових операцій, дохід від участі в капіталі, інші 

доходи та витрати, витрати з податку на прибуток.  

Багато вчених вважає, що основу прибутку підприємства складає зовсім 

не отриманий дохід, а понесені витрати. І як шлях до підвищення прибутків 

пропонують зменшувати власні витрати. Деякі це аргументують з точки зору 

того, що окрім очікуваних витрат у процесі діяльності можуть з’являтися 

додаткові – непередбачені. Дослідження ефективного управління витратами є 

особливо важливим в умовах інфляції, оскільки дані про теперішні 

витратипостійно потрібно звіряти з даними про майбутні витрати. Рівень витрат 

є ключовим показником оцінки роботи не тільки кожного конкретного 

підприємства, а й економіки в цілому [1]. 

Протягом останніх років вченими-економістами та бухгалтерами 

вносились різні пропозиції щодо вдосконалення існуючої класифікації витрат 

урізних галузях промисловості. Більшість авторів вирішували питання 

доцільності, обґрунтованості та правомірності включенняпевних видів витрат 

до собівартості продукції, однак проблеми зміни загальнихпринципів 

формування собівартості та групування витрат на виробництво залишалися 

невирішеними. 

Оптимізація витрат забезпечує дотримання режиму економії, зростання 

продуктивності праці, скорочення непродуктивних витрат, що дає змогу 

підвищитирентабельність. Однак витрати підприємства мають неоднорідний 

характер, щопотребує їх класифікації. 

Економічно обґрунтована класифікація виробничих витрат є основою 

організації обліку виробничої діяльності. Для побудови такої класифікації 

необхідновраховувати організаційно-технологічні особливості галузі та її 

управління, розмір окремих видів витрат і вартісний обсяг виробництва. 

Класифікація витратза видами діяльності дає змогу організувати систему 

внутрішньовиробничогоконтролю й управління витратами; залежно від мети 

обліку передбачає групування витрат для визначення собівартості виготовленої 

продукції та фінансовихрезультатів, прийняття управлінських рішень і 

здійснення контролю та регулювання. 

Важливе значення для розрахунку собівартості має раціональне 

групування витрат. Зведення окремих витрат у групи необхідне також з метою 

встановленняпевного співвідношення між ними для взаємного контролю та 

узгодження. Подібне узгодження можливе тільки за наявності економічно 

обґрунтованої класифікації витрат за певними групами, що також має велике 

значення для економічного аналізу собівартості, встановлення та оцінки 

чинників її формування тазниження. 

Важливого значення набуває організація на підприємствах ефективного 

обліку витрат на основі розроблення власної облікової політики, яка здатна 

задовольнити потреби всіх рівнів управління в релевантній інформації про 

витрати,доходи, фінансовий стан, а також перспективний розвиток 
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підприємства. Підвпливом нестабільності як у світовій економіці, так і в 

економіці України спостерігається постійне зростання сум витрат підприємства. 

Це обумовлює необхідність пошуку оптимальних методик їх обліку та 

контролю, які будуть адаптовані до потреб керівництва та інших користувачів 

економічної інформації. Всі ці питання стосовно витрат підприємства вирішує 

система управлінського обліку. 

Таким чином, управлінський облік є складовою системи управління, що 

надає важливу інформацію для: 

– визначення стратегії та планування майбутніх операцій підприємства; 

– контролю за його поточною діяльністю; 

– оптимізації використання ресурсів; 

– оцінки ефективності діяльності; 

– зниження ризиків у процесі прийняття рішень. 

Прийняття управлінських рішень у сфері діяльності підприємства прямо 

або опосередковано впливає на рівень витрат і прибутку. 

Для управління витратами підприємству необхідно розробити 

регламентацію системи управління, яка є одним із принципів сучасного 

менеджменту та означає встановлення й суворе дотримання певних правил, 

положень, інструкцій, нормативів, побудованих на наукових принципах 

управління. Система управління витратами повинна мати раціональне 

групування витрат для розрахунку собівартості продукції, робіт, послуг. З 

метою встановлення співвідношення окремих груп витрат необхідно визначити 

порядок їх зведення за окремими групами. Лише така система обліку витрат 

дасть можливість встановити й оцінити чинники  її формування та напрями 

зниження рівня витрат. У свою чергу, приприйнятті управлінських рішень 

системи обліку та управління витратами дають можливість визначити пряму 

залежність прибутку підприємства від рівнявитрат за умов пошуку резервів їх 

зниження та визначення основних напрямівко нкурентного розвитку 

підприємства. 

 

Список використаних джерел: 

1. Ромашко О. М. Особливості управлінського обліку витрат 

підприємства. Економіка підприємства. Вчені записки Університету «КРОК». – 

2014. – Випуск 36. 

2. Особливості управлінського обліку витрат виробництва та його 

відмінності від фінансового обліку. [Електронний ресурс]. – Режим доступу з : 

https://buklib.net/books/33990/ 

 

 

 

 

 



   
 

132 

 

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, АУДИТУ, АНАЛІЗУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Романенко Є.Г.                                

Науковий керівник:  

к.е.н., доцент Костякова А.А.             
Таврійський державний  

агротехнологічний університет 

 

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

 

Стратегічний аналіз є початковим етапом розробки стратегії діяльності 

підприємства, яка ґрунтується на дослідженні та оцінці внутрішнього та 

зовнішнього середовища, в якому знаходиться підприємство, і дає можливість 

виявити: Які в дійсності стратегічні можливості підприємства? Яка стратегія 

найкраща? 

Стратегічний аналіз підприємства — це процес визначення критично 

важливих ключових понять зовнішнього і внутрішнього середовищ, які можуть 

вплинути на здатність підприємства досягати своїх цілей як у коротко-, так і 

довготерміновій перспективі.(1) 

 В цілому, стратегія — це план управління підприємством, спрямований на 

зміцнення його позицій, задоволення потреб споживачів та досягнення 

передбачених цілей. 

Суть стратегічного аналізу полягає у тому, що він використовується 

заради вибору конкретної стратегії з багатьох альтернатив і формування всієї 

системи стратегій. При здійсненні стратегічного аналізу визначається вплив 

зовнішніх і внутрішніх факторів на критерії конкретних стратегій. 

При проведенні стратегічного аналізу дослідження проводяться у двох 

основних напрямах: 

- вивчається ситуація і умови конкуренції в галузі, де функціонує 

підприємство; 

- вивчається ситуація всередині самого підприємства. 

Перший напрям відноситься до макросередовища підприємства, а другий 

– до його мікросередовища. 

Внутрішнє середовище є джерелом життєвої сили. Воно містить у собі 

той потенціал, який дає можливість підприємству існувати та виживати у 

відповідному інтервалі часу. Внутрішнє середовище може бути також джерелом 

різних проблем і навіть загибелі підприємства у тому випадку, якщо воно не 

забезпечує його необхідного функціонування. 

Зовнішнє середовище постачає підприємству необхідні матеріальні, 

трудові, фінансові та інші ресурси, споживає його готову продукцію, роботи та 

послуги. Підприємство постійно взаємодіє із зовнішнім середовищем і 

забезпечує тим самим можливість свого виживання. 

Завдання стратегічного аналізу: 

1. Визначення сфери діяльності підприємства і формування стратегічних 
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напрямів. 

2. Постановка стратегічних цілей і завдань для їх досягнення. 

3. Формування стратегії для досягнення намічених цілей і результатів 

діяльності виробництва. 

4. Реалізація стратегічного плану. 

5. Оцінка результатів діяльності. У разі необхідності зміна стратегічного 

плану або методів його реалізації. 

Стратегічні рішення є різновидом управлінських рішень і пов’язані з 

рішеннями, що мають значення для підприємства у цілому: його позиції по 

відношенню до конкурентів, споживачів, товарів, ринків, макросередовища 

тощо. 

Стратегічні рішення – це результат вибору суб’єктом управління варіанту 

дій, спрямованих на вирішення визначених стратегічних завдань підприємства в 

існуючій чи спрогнозованій на майбутнє ситуації. У загальному вигляді під 

стратегічними рішеннями маються на увазі рішення, які впливають на 

реалізацію поставлених цілей і наслідки яких вкрай важко або неможливо 

виправити.(1) 

Прийняття стратегічних управлінських рішень неможливо уявити без 

проведення стратегічного аналізу, який розглядається: 

1) як виконання відповідної функції управління, орієнтованої на 

перспективу і такої, що має високий рівень невизначеності; 

2) як дослідження економічної системи за параметрами, які визначають її 

майбутній стан. 

Стратегічний аналіз як функція стратегічного управління повинен 

підготувати множину альтернатив для прийняття рішення. У більшості випадків 

стратегічний аналіз зосереджується на вирішенні трьох основних питань 

важливих для будь-якого підприємства в будь-якій ситуації: 

1. у якому становищі перебуває підприємство зараз; 

2. в якому становищі воно повинно бути через певний проміжок часу; 

3. які існують шляхи досягнення багатого становища і якими 

способами його можна досягнути. 

Виділяють чотири області прийняття стратегічних рішень: 

- стратегічний набір підприємства: стратегічні рішення пов’язані з 

розробкою альтернативних варіантів стратегій на основі стратегічного аналізу 

та вибір найбільш оптимальної стратегії; 

- стратегічні плани: стратегічні рішення пов’язані з розробкою переліку 

стратегічних заходів з реалізації стратегій, розподілом стратегічних ресурсів 

між окремими напрямками діяльності, розподілом відповідальності, 

визначенням термінів реалізації стратегії і проведення окремих стратегічних 

заходів; 

- стратегічні зміни: стратегічні рішення в цій області пов’язані з 

визначенням областей, які потребують стратегічних змін, визначенням сутності 

змін, розробкою заходів з їх проведення; 
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- механізм реалізації стратегій: стратегічні рішення носять практичний 

характер, і пов’язані з вибором інструментів і методів реалізації розроблених 

стратегій, створенням ефективного механізму реалізації стратегій.(1) 

Кожна область прийняття стратегічних рішень вимагає від керівництва 

застосування певних методів розробки альтернативних варіантів рішення і 

вибору найбільш оптимального варіанту. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ У 

КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

 

У теперішній час країни Центральної та Східної Європи зазнають 

багатьох політичних, структурних, соціальних і політичних економічних змін, з 

посиленням по інформованості громадськості про необхідність їх 

корпоративної стійкості. Ці зміни впливають на всю підприємницьку діяльність 

компаній; ведення управлінського обліку тощо. В свою чергу економічна 

система особливо чутлива до наслідків цих змін. Крім того, розвиток системи 

управлінського обліку визначається національною культурою, законодавством 

та історичною історією країни. 

Дослідження та аналіз стану управлінського обліку зазвичай проводять за 

допомогою звичайного, основного підходу, якого дотримуються більшість 

науковців. Такі дослідження характеризуються функціоналізмом і 

раціоналізмом, і його метою є представлення і пояснення правил,сенсу і 

розробки конкретних методів управлінського обліку.[1] 

Саме тому сьогодні склалась така тенденція у сфері застосування 

управлінського обліку: 
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1) аналіз перспектив розвитку управлінського обліку в країнах Східної 

Європи вимагає сприйняття ролі управлінського обліку в більш широких 

соціальних, етичних, екологічних, культурний та історичний контекстах; 

2) альтернативні наукові дослідження підштовхують розвиток 

управлінського обліку до соціальної практики, що визначається характером 

організаційного і соціального середовища; 

3) сталий управлінський облік як соціальна практика може бути 

предметом альтернативного наукового дослідження у сфері управлінського 

обліку; 

4) сталий управлінський облік як суб'єкт альтернативного наукового 

управління дослідження бухгалтерського обліку може бути засобом сприяння 

дослідженню управлінського обліку в країнах Східної Європи. 

Східна Європа привертає все більшу увагу протягом останніх 20 років – 

економічно, з точки зору досліджень. Цей регіон все ще стикається з багатьма 

політичними, структурними, соціально-економічні перетвореннями. Крім того, 

країни цього регіону відчувають вплив таких факторів, як глобальна 

конкуренція, зростання інтернаціоналізації, фінансизація, приватизація, 

дерегуляція, урбанізація та нові технології. Ці зміни впливають на всі сфери 

бізнесу, створюючи особливе місце для розвитку управлінського обліку. 

З початку 20-гостоліття, вчені з управлінського обліку були зацікавлені у 

проведенні досліджень відносин між бухгалтерськими і іншими науковими 

дисциплінами, включаючи соціальні науки, економіка, статистика, психологія, 

етика та право. І як свідчать дослідження останніх років, розвиток 

бухгалтерського обліку визначається науковими розв'язками, але також багато в 

чому практичними потребами і соціальним очікуванням, що випливають 

насамперед з економічних, соціальних і технологічних перетворень, які 

відбуваються у країні.[2] 

Один із сучасних підходів, використовуючи теорії організації та 

управління, присвячений дослідженню координації команди гнучкості 

визначення цілей. Він пропонує засоби мотивації управлінського обліку активно 

залучають до відповідальності бізнес, і можуть бути використані для 

внутрішнього управління, а також для прийняття рішень, включаючи фінансові 

та нефінансові операції, що впливають на зовнішнє і внутрішнє середовища 

бізнесу [2]. 

Сьогодні відбувається процес інтеграції в Європейський Союз країн 

Східної Європи, що, в свою чергу, сприяє розповсюдженню і застосуванню 

Концепції корпоративної стійкості (вплив транснаціональних корпорацій та 

іноземних інвесторів на сталий розвиток країни). 

Таким чином, все можна виділити загальні  характерні риси розвитку 

управлінського обліку у країнах Східної Європи, а саме: 

- безперервний процес соціально-економічних перетворень і 

розвитку, що означає зміну ринку у капіталістичну економічну систему, зміни у 
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формі власності бізнесу, а спровокує зміни ринку праці, зміни ринку капіталу, 

зміни фінансового ринку та законодавства; 

- процеси глобалізації та глобальної конкуренції, які вимагають 

задоволення очікувань зацікавлених сторін стосовно довіри та прозорості, і, 

таким чином, отримання порівняльної переваги, що спонукає ринок до 

співпраці і капітал для інвестування; 

- все більш сильні корпоративні відносини з компаніями із Західної 

Європи, що вимагають впровадження міжнародної політики з боку дочірніх 

підприємств, викриваючи обмеження країн Східної Європи: освіта, якість, ноу-

хау, технологія, інформаційні технології; придбання знань у сфері менеджменту 

облік підприємствами у країнах цього регіону; 
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ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В ЕПОХУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМКИ 

 

Цифрова економіка є породженням глобалізації. Наразі не існує єдиного 

розуміння поняття «цифрова економіка», в зв'язку з чим є багаторізних його 

визначень. Проте ми не будемо зупинятися на детальному їх аналізі. Експерти 

ОЕСР, на нашу думку, досить влучно визначили, що «цифрова економіка є 

результатом трансформаційних ефектів нових технологій загального 

призначення в області інформації та комунікації» [1]. Всесвітній банк визначає 

цифрову економіку як «нову парадигму прискореного економічного розвитку, 

засновану на обміні даними в режимі реального часу» [2]. 

В основі цифрової економіки лежать технології, що використовують 

електронно-обчислювальну апаратуру для запису кодових імпульсів в певній 
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послідовності і з певною частотою. Саме їх і називають цифровими. Основні 

технологічні атрибути сучасного етапу глобалізації – комп'ютер та Інтернет–

об'єднали світ в єдину комунікативну систему, створивши цілісний фінансово-

інформаційний простір. 

Цифрові інновації почали поширюватися в світі з 1960-х рр. Перший етап 

у розвитку цифрових інновацій зводився до автоматизації існуючих технологій і 

бізнес-процесів. Другий етап припав на середину 1990-х рр. і відзначився 

глобальним проникненням Інтернету і мобільного зв'язку в життя суспільства. 

В даний час розвиток технологічної інфраструктури та використання великих 

баз даних призвели не просто до розширення доступу в Інтернет мільйонів 

споживачів, а до інтеграції широкого спектру цифрових сервісів, продуктів і 

систем в єдину кіберфізичну систему[3].«Посилення інтеграції, підвищення 

ефективності та впровадження інновацій – це основні механізми, за допомогою 

яких цифрові технології сприяють розвитку. Цифрові технології багаторазово 

розширили інформаційну базу, знизили інформаційні витрати і створили 

інформаційні товари» [2, с. 2; 8]. 

У зв’язку з такими кардинальними змінами в науці та техніці, 

відбуваються і суттєвіт рансформації умов господарювання в економіці [4]. 

Велика частка–63 млрд доларів США – припадає на сферу споживання 

(інтернет-торгівля, послуги, пошук онлайн і покупки офлайн). Якщо в 2010 р. 

частка інтернет-торгівлі в усіх продажах становила 1,7% (12 млрд доларів 

США), то в 2016 р. вона зросла до 3,2% (43 млрд доларів США). Експорт ІТ-

технологій склав 7 млрд доларів США.  Міжгалузевий ефект цифровізації з 

2010 р. збільшився в 5,5 разів: з 5 до 27,7 трлн рублів. Такий ефект отриманий 

від впровадження платформ електронних торгів, зростання транзакцій по 

банківських картах, збільшення сегментів ROPO і онлайн-реклами. 

В останні роки відбувся стрімкий розвиток цифрової інфраструктури. 

Використання цифрових платформ і цифрових рішень надає компаніям і 

громадянам нові можливості - компанії можуть вести бізнес «без кордонів». 

Змінюються моделі ведення бізнесу, що тягне за собою перегляд принципів 

взаємодії з клієнтами, постачальниками і партнерами, а також умов надання 

продуктів і послуг. Звісно, з’являються і певні ризики. Один із них – це 

труднощі в системі національного оподаткування. Вони потребують 

реформування контрольно-наглядової діяльності з боку державних податкових 

органів. 

Розвинені країни починають все більше використовувати сучасні 

комп’ютерні технології в процесі адміністрування податків по всьому 

функціональному циклу управління: починаючи від етапу реєстрації платника і 

завершуючи нарахуванням і сплатою податків. В Україні також поступово 

відбувається запровадження нових технологій адміністрування податків. Так, 

однією з найбільш значущих новацій останнього часу було впровадження 

електронного кабінету платника податків, що в значній мірі спрощує технології 

взаємовідносин між платниками податків і контролюючими органами, усуваючи 
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при цьому суб’єктивний чинник. За даними ДФС України, за період з 01.03.2016 

по 01.08.2018 рр. кількість користувачів відкритої частини електронного сервісу 

«Електронний кабінет платника» зросла з 12445 до 9738236 платників. Наразі 

фіскальною службою взято курс на максимальну автоматизацію процесів. 

Кількість сервісів, які запроваджені ДФС для платників податків, постійно 

зростає відповідно до потреб бізнесу. Так, на сьогодні в ДФС реалізують такі 

основні електронні сервіси: Автоматизована система «Єдине вікно», 

Електронний кабінет платника, Система автоматичного відшкодування ПДВ, 

Електронний чек, Електронний акциз (Е-Акциз), Електронний аудит. 

З використанням механізму «Єдиного вікна» проводяться 90% офіційних 

видів контролю. Наразі в ДФС працюють над створенням єдиного державного 

інформаційного веб-порталу «Єдине вікно міжнародної торгівлі», що 

передбачено діючим законодавством. Він забезпечить надходження дозвільних 

документів в електронному вигляді від державних органів до співробітників 

митниць, що здійснюють митний контроль та митне оформлення. Отже, для 

суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності скасовується необхідність подання 

митниці паперових примірників дозвільних документів. 

Електронний кабінет платника – це найпопулярніший сервіс серед 

платників. Він забезпечує онлайн взаємодію платників з контролюючими 

органами, дозволяє, не відвідуючи центрів обслуговування платників, 

створювати та надсилати електронні документи, отримувати в режимі 

реального часу цілодобовий доступ до інформації з реєстрів та електронних 

систем без створення та направлення окремих запитів, що значно економить час 

платникам та скорочує до мінімуму контакти з контролюючими органами. 

Окрім сервісів, які забезпечують платникам можливість реалізувати свої права 

та обов’язки, постійно впроваджуються аналітичні сервіси. Це, зокрема, 

автозаповнення декларації з податку на додану вартість, відображення повної 

інформації щодо податкової накладної з урахуванням всіх зареєстрованих до неї 

розрахунків-коригування тощо. 

Система автоматичного відшкодування ПДВ стала однією з 

довгоочікуваних. Все здійснюється оперативно, а стан своєї заявки підприємці 

відслідковують в режимі реального часу. Саме з метою вдосконалення 

адміністрування ПДВ було запроваджено систему автоматизованого моніторингу 

відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки 

ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації таких податкових 

накладних/розрахунків коригування в ЄРПН(СМКОР), яка з 01 липня 2017 р. 

працює у повноцінному режимі та зупиняє реєстрацію ризикових податкових 

накладних, що в свою чергу запобігає махінаціям з формуванням фіктивного 

податкового кредиту і подачею неправомірних заяв на повернення ПДВ. 

У тестовому режимі ДФС запроваджено систему E-Receipt, в основу 

розробки якої покладено принцип обов’язкової он-лайн реєстрації чеків на 

сервері ДФС. Функціонал системи передбачає можливість використання 

суб’єктами господарювання у якості пристроїв, що здійснюють реєстрацію 
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розрахункових операцій, смартфони, планшети, персональні комп’ютери. Під 

час тестування суб’єкти господарювання через приватну частину Електронного 

кабінету в режимі он-лайн можуть зареєструвати тестові каси, використовуючи 

безкоштовне клієнтське програмне забезпечення, здійснити її он-лайн 

фіскалізацію, сформувати та фіскалізувати електронний чек, додавши штрих-

код товару, та передати чек покупцеві у вигляді QR-коду, що містить всю 

інформацію про здійснену розрахункову операцію. Наразі участь у тестуванні 

системи беруть 120 суб’єктів господарювання. 

Новий сервіс - Е-Акциз, над яким активно працюють в ДФС, дозволить 

значно якісніше контролювати підакцизний товар (спирт, алкогольні та 

тютюнові вироби), унеможливить їх тіньовий обіг та створить справедливі 

конкурентні умови для всіх учасників ринку. Запровадження автоматизованої 

системи контролю за обігом підакцизних товарів здійснюватиметься у декілька 

етапів. На першому етапі заплановано запровадити електронний документообіг 

в процесі виготовлення та обліку марок акцизного податку. На наступних етапах 

будуть вирішуватись питання, пов’язані з подальшим удосконаленням процесу 

обліку марок акцизного податку та обігу підакцизних товарів за допомогою QR 

– кодів та електронних чеків. 

Введення Е-Аудиту в Україні дозволить виявляти переважну частину 

ризиків ще до перевірки. Крім того, буде значно прискорена та спрощена 

процедура аналізу даних бухгалтерського обліку платників. Отримання 

первинних документів у паперовому вигляді буде необхідним лише по 

відібраних ризиках з метою перевірки махінацій. 

Отже, податковими органами багато робиться в напрямі покращення 

роботи з платниками податків, ці взаємовідносини все більше приймають 

сучасні проєвропейські форми.  

Основні виклики податкового адміністрування в умовах цифрової 

економіки можна визначити так: 

- в бізнес-процеси залучається величезний обсяг об'єктів оподаткування; 

- неухильно зростає велика кількість нових бізнес-моделей; 

- складно визначити юрисдикцію, з якою пов'язано отримання доходу; 

- у компаній з'явилася можливість мати on-line присутність без 

адекватного податкового навантаження; 

- висока мобільність покупця і бізнес-функцій показала, що визначення 

покупця через громадянство втратило актуальність; 

- спостерігається здійснення незаконної підприємницької діяльності за 

допомогою використання мережі Інтернет, включаючи електронну торгівлю і 

фінансові послуги. 

Щодо останнього ризика, це - проблема використання каналів 

міжнародного поштового обміну для отримання комерційних вантажів без 

оподаткування й пов'язаного з цим шахрайства. Вона не унікальна для України, 

а існує в усьому світі, зокрема, в Європі. Минулого року планували, що в 

Україні з 01.012019 р. будуть застосовуватись нові правила отримання посилок 
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з-закордону. Йшлося про те, що без сплати податків зможуть одержати не 

більше трьох посилок у місяцьвартістюдо 150 євро. Відповідні нововведення ще 

в грудні 2017 р. прийняла Верховна Рада України. Зниженням порогу 

Міністерство фінансів України намагається боротися із сірим імпортом, коли 

посилки начебто приходять на приватну особу, а насправді — це частина 

роздрібного бізнесу. Мовляв, простих українців, які замовляють на 

міжнародних онлайн-майданчиках техніку й одяг, нові правила не торкнуться, а 

ті, хто купує, приміром, у США, а продає в Києві, тепер змушені будуть платити 

податки. Практика подібного оподаткування розповсюджена у світі, зокрема, в 

європейських країнах. Ідею підтримують легальні імпортери. Мовляв, 

недобросовісні продавці дроблять замовлення, отримують імпортні товари без 

сплати податків і після перепродують на онлайн-майданчиках українцям. Отже, 

боротися із тіньовими імпортерами дійсно потрібно, але проблема в тому, що 

електронний реєстр досі не створено, а це означає, що митники просто не 

зможуть визначити, яка посилка перша, а яка дев'ята. До речі, в Податковому 

кодексі України немає й визначення поняття «електронна послуга». 

Цифровізація змінює форми і структуру зайнятості, ринку праці в цілому. 

Люди все більше стають самозайнятими і вільними у виборі місця та часу 

роботи. У найближчий перспективі, як прогнозують спеціалісти, повна 

занятість буде змінюватись на часткову, а наймані працівники – на фрілансерів. 

Це означає, що дохід, який вони отримуватимуть за свої послуги і податок з 

нього буде сплачуватись не з джерела доходу, а все більш поширеним стане – 

деклараційним спосіб сплати податків з персонального прибуткового податку. В 

структурі доходів населення існує тенденція до зменшення питомої ваги 

трудових доходів найманих працівників. Це зрозуміло буде мати вплив на 

динаміку об’єкту оподаткування і податкові надходження [5, с.18]. 

Слід додати, що Євросоюз почав рішуче боротися з ухиленням від сплати 

податків транснаціональними компаніями (ТНК). У червні минулого року 

економічний, монетарний та правовий комітети Європарламенту прийняли 

директиву Єврокомісії, згідно з якою ТНК зареєстровані в ЄС мають 

оприлюднити деталізовані податкові звіти про прибуток і сплачені з нього 

податки по кожній з країн ЄС, де вони ведуть свою діяльність. Цяпропозиція, 

спрямована на посиленняпрозорості ТНК.  

Для України надто актуальним є боротьба з оффшорами. У 2013 р. країни 

ОЕСР прийняли стратегію протидії розмивання бази і переміщення прибутку 

(Base Erosion and Profit Shifting), яка передбачає автоматичний обмін 

інформацією про податкові режими. План BEPS – цеєдині правила, які 

допомагають боротися зі спекуляціями, а також створюють рівніумови для 

всіхгравців. Приєднання України до BEPS є позитивним сигналом для 

інвесторів. Це стимулюватиме міжнародну торгівлю і сприяти зростанню нашої 

економіки. У 2016 р. в Парижі  тодішний міністр фінансів України передав 

відповідний лист України генеральному секретарю ОЕСР про наміри України 

приєднатися до BEPS. Проте в 2018 р. делегація від України не з’явилась на 
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церемонію  підписання в Парижі конвенції з протидії ухиленню від сплати 

податків. 

Існуюча практика податкової і соціальної політики держави, безумовно, 

має бути орієнтована на втручання держави в процес перерозподілу доходів в 

суспільстві, ефективність якої можлива при наявності як соціально 

відповідальної держави, так і соціально відповідального бізнесу. На жаль, 

можна стверджувати про поки що повільне формування системи соціального 

партнерства в Україні [6]. Необхідно ще багато працювати над формуванням 

(вихованням) податкової культури суспільства, у тому числі бізнес-структурі 

самої держави. В умовах незрілості громадянського суспільства навряд чи 

можна сподіватися на успішну боротьбу з тіньовою економікою, з масовим 

ухиленням від сплати податків. 
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Одним з основних надходжень, що наповнюють державний бюджет 

України, є податок на прибуток підприємств. З 2015 року в Україні 

запроваджена класична європейська модель податку на прибуток, згідно з якою 

базовим показником для розрахунку об’єкта оподаткування є бухгалтерський 

фінансовий результат до оподаткування, який в подальшому коригується на 

різниці, прямо визначеній Податковим кодексом України. Тобто, об’єкт 

оподаткування повинен розраховуватись на підставі даних фінансової звітності 

платника податків, у зв’язку із чим податковим органам надано право проводити 

перевірку правильності ведення бухгалтерського обліку для податкових цілей. 

В усьому цивілізованому світі підприємства (юридичні особи та прирівняні 

до них утворення) сплачують податок на приріст капіталу. Його різновидом 

виступає звичний для нас податок на прибуток, в ідею якого покладено 

оподаткування різниці між доходами та витратами підприємства. Держава може 

не визнавати певні витрати, вимагати коригувати прибуток на певні суми. Суть 

податку на прибуток – це оподаткування чистого притоку ресурсів до 

підприємства, що призводять до зростання його капіталу. 

Оподаткування реального сектору економіки надто обтяжливе та 

пригнічує процеси економічного відтворення, а підприємництво може 

працювати рентабельно, як правило, лише за умови приховування частини своїх 

доходів від оподаткування.Податок на прибуток підприємств, який 

розраховується як різниця між доходами та витратами (фінансовий результат), 

через його широку дискретність в українських реаліях миттєво породжує 

корупцію.  

Запровадження податку на виведений капітал в Україні дозволить 

значною мірою вирішити існуючі системні проблеми із цим податком, 

відновити справедливість в оподаткуванні цим податком та знизити податкове 

навантаження на платників податку. Введення нового податку здійснюватиме 

позитивний інвестиційний вплив через те, що нерозподілений прибуток 

компаній, з якого фінансують інвестиції, не буде більше об'єктом для 

оподаткування податком на прибуток. Грошові резерви компаній стануть 

більшими, що створить можливість для фінансування більших інвестицій 

(також за рахунок поліпшення доступності кредитів). 

При введенні податку на виведений капітал (ПВК) об'єктом 

оподаткування стануть операції між платниками та не платниками податку на 

виведений капітал.З одного боку, підприємства, що не мають оподатковуваних 

операцій взагалі зі свого прибутку не сплачують податок. Це нібито повинно 

стимулювати економічний ріст; — з іншого боку, операції з виведення капіталу 

та прирівняні до таких [1] могли б бути інакше оподатковані з застосуванням 

супутніх до податку на прибуток механізмів таких як введення нових 

податкових різниць, трансфертне ціноутворення, збільшення/введення податку 

на репатріацію тощо. Цим самим теж може досягатися створення бар'єрів на 

виведення капіталу з підприємства. 



   
 

143 

 

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, АУДИТУ, АНАЛІЗУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Отже, зміна системи оподаткування прибутку підприємств в Україні з 

податку на прибуток підприємств на запропонований податок на виведений 

капітал, матиме позитивний економічний вплив на інвестиції. Фіскальний вплив 

у короткостроковій перспективі, найвірогідніше, буде негативним і повинен 

бути повністю компенсований при запровадженні нового податку. В 

довгостроковій перспективі фіскальний вплив запровадження податку на 

виведений капітал, буде позитивним через полегшення контролю за 

дотриманням законодавства та відсутність перенесення збитків на майбутні 

періоди, а також внаслідок непрямого ефекту від поліпшення інвестиційного 

клімату. Підприємства та податкові органи, найвірогідніше, виграють від 

запровадження податку на виведений капітал внаслідок зниження 

адміністративного тягаря [2].  

Не дивлячись на те, що Україна постійно декларує заходи з реформування 

податкової системи, встановлення нових, прозорих правил оподаткування (в 

тому числі й прибутку підприємств), зміни внесені до ПКУ в останні роки 

свідчать, що правила оподаткування прибутку підприємств в Україні дедалі 

ускладнюються, і головне - зберігаються основні причини тінізації бізнесу та 

виведення капіталу, породження корупції тощо. Іншими словами законодавчі 

зміни із численними поправками не забезпечили очікуваного ефекту від 

реформування системи оподаткування. 
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використовується підприємствами, є розподіл доходів та витрат між 

структурними підрозділами таким чином, щоб забезпечити утворення 

більшої бази оподаткування податком на прибуток в юрисдикціях з меншою 

ставкою оподаткування і навпаки. Це призводить до офшоризації економіки, 

необхідність боротьби з якою, а також нерівномірним розподілом капіталу 

між країнами, до якого вона призводить, стала поштовхом до запровадження 

механізму державного регулювання трансфертного ціноутворення. 

Трансфертне ціноутворення регулюється статтею 39 Податкового кодексу 

України [4] і являє собою методи встановлення державою відповідності 

незалежним ринковим цінам угод або розподілу прибутків чи витрат, які 

могли бути викривлені підприємством задля мінімізації податкового 

навантаження [5]. Вагомий внесок в розвиток даного напрямку економічної 

науки було зроблено такими науковцями як Г. Кюппер, Д. Пфафф,  

Дж. Дірден, Р. Ентоні та іншими.Протягом останніх років дослідженням 

зазначеної проблеми займались такі вітчизняні науковці, як: М. Мішин,  

О. Рогач, П. Дзюба, Р. Заблоцька та багато інших. Трансфертне ціноутворення 

хоча і набуває все більшого поширення, однак і на сьогоднішній день 

залишається відносно новим та недостатньо дослідженим напрямом. 

Зокрема, потребують подальшого дослідження питання використання 

коригувань для забезпечення зіставності операцій, використання методу 

розподілення прибутку тощо. 

Трансфертне ціноутворення невід’ємно пов’язане з операціями, 

що мають статус контрольованих, перелік та умови віднесення до яких 

зазначені в пп. 39.2.1. Податкового кодексу України [4]. Платник податку, 

який бере участь у таких операціях, повинен визначати обсяг його 

оподатковуваного прибутку відповідно до принципу «витягнутої руки». 

Головною метою застосування цього принципу є знаходження зіставних 

операцій до контрольованої операції, які здійснювались на ринкових умовах. 

У залежності від міри зіставності операцій (аналогічність товару/послуги, 

однакові функції та ризики) для обґрунтування відповідності контрольованої 

операції принципу «витягнутої руки» у документації підприємства з 

трансфертного ціноутворення використовується один з п’яти методів: метод 

порівняльної неконтрольованої ціни; метод ціни перепродажу; метод 

«витрати плюс»; метод чистого прибутку; метод розподілення прибутку [5]. 

Велика увага при написанні документації з трансфертного ціноутворення 

приділяється процесу зіставлення умов у контрольованих операціях з 

умовами в неконтрольованих операціях. Особливістю є те, що зіставлення 

умов можна виконувати лише у випадку, коли операції є зіставними, або 

відмінності, що заважають зіставності, можна нівелювати за допомогою 

коригувань. 

На практиці найбільш розповсюдженими є наступні види коригувань:  

 коригування на умови поставки; 

 коригування на терміни оплати; 
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 коригування на валюту розрахунків; 

 коригування на обсяг; 

 коригування на оборотний капітал. 
Так, наприклад, якщо підприємство здійснює купівлю товарів у двох 

контрагентів на умовах EXW та DAP за правилами ІНКОТЕРМС [1], то ціни 

в межах таких операцій не можна порівнювати між собою, адже відмінності в 

умовах поставки впливають на ціну. Натомість, якщо підприємство здійснить 

коригування цін на умови транспортування, привівши їх до одного базису, 

тоді такі ціни будуть порівнянними для цілей трансфертного ціноутворення.  

Варто зауважити, що коригування зіставності повинні розглядатись, 

якщо (і тільки якщо) очікується, що вони підвищать надійність результатів 

[3]. Отже, не завжди коригування є виправданими. Так, наприклад, 

використання для методу «ціни перепродажу» коригування на умови 

поставки є недоречним у випадку, коли в контрольованій операції товар 

купується на умовах EXW, Гонконг, а в потенційно зіставній – на умовах 

DDP, Київ. Безперечно, відмінність в умовах поставки буде впливати на ціну 

операції (що є важливим для методу порівняльної неконтрольованої ціни), 

однак на рентабельність дана відмінність жодним чином не вплине, оскільки 

в межах контрольованої операції (при умові поставки EXW) продавець 

продає товари без врахування витрат на транспортування, які, у свою чергу, 

понесе покупець і, навпаки, у межах потенційно зіставної операції (при умові 

поставки DDP), продавець продає товари із врахуванням витрат на 

транспортування, адже ця функція покладається на нього. Таким чином, дані 

умови поставки впливають на ціну придбання, однак не впливатимуть на 

кінцеву рентабельність. 

Отже, коригування потрібно проводити лише у тому випадку, якщо 

вони дійсно покращать зіставність операцій. Жодних конкретних правил 

або вказівок стосовно застосування коригувань до кожної операції 

або визначення необхідності коригування не існує. У кожному випадку 

повинні бути визначені критичні фактори, які мають матеріальний вплив 

на ціну продукту (при використанні методу порівняння неконтрольованої 

ціни) або на рентабельність (при застосуванні інших чотирьох методів). 

Рішення щодо здійснення коригувань повністю залежить від фактів 

і обставин проведення операцій, наявності інформації, необхідної для аналізу, 

а також точності та надійності будь-яких можливих коригувань [2]. 
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ БАЗИ ОПОДАТКУВАННЯ ЄДИННИКАМИ 

ЧЕТВЕРТОЇ ГРУПИ 

 

Базою оподаткування єдиним податком платників 4 групи є Нормативна 

грошова оцінка (далі – Оцінка) одного гектара сільськогосподарських угідь з 

урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня базового 

податкового року.  

Дані про Оцінку окремої земельної ділянки оформлюються як витяг 

(довідка) із технічної документації про Оцінку окремої земельної ділянки, який 

відповідно до ст.. 23 Закону України «Про оцінку земель» видається 

відповідним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

земельних відносин. 

Більшість платників 4 групи при розрахунку податку стикаються з такою 

проблемою, коли в користуванні вони мають земельні ділянки, розташовані за 

межами населеного пункту, по яких така Оцінка земель не проведена. Як бути в 

такій ситуації. Адже законодавством не роз’яснено, як платникам єдиного 

податку 4 групи розраховувати базу обкладання.  

ДФС у Листі від 12.12.18 р. № 40207/6/99-99-12-02-03-15 вказує на те, 

якщо НГО окремої земельної ділянки не проведена, тоді базою оподаткування є 

база, яка застосовується для розрахунку земельного податку (ст.. 277 ПКУ), 

тобто НГО одиниці площі ріллі по областях, які наведені в додатку 1 до 

Порядку нормативного грошової оцінки земель сільськогосподарського 

призначення, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики від 
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23.05.2017 р. № 262 [1].  

Утім останні роки Держгеокадастр, орган, який веде Державний 

земельний кадастр, відмовляється видавати витяги, керуючись оцінкою, 

проведеною станом на 01.07.95 р. (вказуючи, що така оцінка вже не актуальна) і 

змушує землевласників та користувачів проводити власні НГО земельних 

ділянок. 

НГО земель сільськогосподарського призначення проводиться окремо за 

с.-г. угіддями та не с.-г. угіддями на землях сільськогосподарського 

призначення. 

Основними нормативними актами, які регулюють питання проведення 

НГО земельної ділянки с.-г. призначення та отримання витягу, є: 

- Земельний Кодекс ; 

- Закон від 11.12.03 р. № 1378-ІV «Про оцінку земель»; 

- Методика нормативної грошової оцінки земель с.-г. призначення, 

затверджена постановою КМУ від 16.11.16 р. № 831; 

- Порядок нормативної грошової оцінки земель с.-г. призначення, 

затверджений наказом Міністерства аграрної політики від 23.05.17 р. № 262. 

Виходячи з норм Закону № 1378 запустити проведення НГО може власник 

або землекористувач. Тобто заінтересована у здійсненні оцінки особа може 

звернутися до розробника документації, замовивши розроблення технічної 

документації про НГО земельної ділянки. 

Здебільшого розробниками є приватні фірми.  

За результатами проведення НГО окремої земельної ділянки с.-г. 

призначення за замовленням заінтересованої особи видається витяг. Для його 

отримання необхідно: 

- або звернутися особисто до Центру надання адміністративних послуг 

(ЦНАП). Надання послуги безоплатне; 

- або замовити через Публічну кадастрову карту України на офіційному 

веб-сайті за посиланням https://map.land.gov.ua/kadastrova-karta. 

Замовлення витягу через карту – досить швидка та зручна процедура. 

У верхньому полі карти міститься строка пошуку. Пошук здійснюється за 

кадастровим номером земельної ділянки. Коли його вводять, карта автоматично 

переносить користувача до ділянки, де можна замовити декілька видів витягів 

(про земельну ділянку, про НГО, інформацію про речові права). Потрібно 

вибрати витяг про НГО. 

Система направить на спеціальний портал, у якому буде здійснюватися 

подальше оформлення. Замовити витяг може будь-яка фізична та юридична 

особа за умови її ідентифікації. Тобто це може бути як власник, так і орендар 

ділянки або їх представники. 

Після ідентифікації з’явиться заява на отримання витягу. Графи у заяві 

заповняться автоматично (якщо входили через банк) або будуть доступними до 

заповнення. Туди слід унести загальну інформацію (найменування заявника, 

місце проживання/знаходження, кадастровий номер ділянки тощо). 

https://map.land.gov.ua/kadastrova-karta
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Заява відправляється на опрацювання. Про результати буде повідомлено 

на вказану електронну адресу. Отримати паперовий витяг можна у ЦНАП за 

місцем розташування земельної ділянки. 

Отже, офіційним документом, що підтверджує НГО земельної ділянки 

для розрахунку єдиного податку 4 група є витяг. Відомості про НГО вносяться 

до Державного земельного кадастру на підставі технічної документації про 

НГО певної території або окремої земельної ділянки. Після цього із ДЗК можна 

виготовити витяг. 

Для замовлення витягу можна скористатися Публічною кадастровою 

картою або звернутися особисто до ЦНАП. 

Якщо НГО земельної ділянки, яка розташована за межами населеного 

пункту, не проведена тоді базою оподаткування є база, яка застосовується для 

розрахунку земельного податку (ст.. 277 ПКУ), тобто НГО одиниці площі ріллі 

по областях (наказом Міністерства аграрної політики від 23.05.2017 р. № 

262)[2]. 

 

Література  

1. Лист ДФС від 12.12.18 р. № 40207/6/99-99-12-02-03-15              

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DFS05095.html 

2. Порядок нормативної грошової оцінки земель с.-г. призначення, 

затверджений наказом Міністерства аграрної політики від 23.05.17 р. № 262. 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0679-17 

 

Пустовіт Н.В. 

студентка відділення транспортного 

менеджменту та економіки 

Вінницького технічного коледжу 

Науковий керівник:  
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дисциплін, спеціаліст І категорії 

 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 

 

У сучасних умовах розвитку економіки України податки є основним 

елементом фіскальної політики держави і потужним інструментом регулювання 

економічної діяльності підприємств. 

Спрощена система оподаткування або єдиний податок забезпечує 

розвиток підприємств, які в свою чергу розвивають економіку країни. Розвиток 

підприємств є найбільш ефективним інструментом ринкового реформування 

економіки. Важливість цього сектору економіки проявляється в збільшені 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DFS05095.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0679-17
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кількість зайнятого населення і в результаті збільшує рівень доходу населення, 

що в свою чергу призводить до зростання сукупного попиту наслідком якого є 

збільшення виробництва; формує значну частку ВВП, зажди впроваджує нові 

інновації. Проте, перелічені позитивні наслідки підприємництва притаманні 

країнам з розвиненою економікою. Тому, необхідно знайти ефективні методи 

підтримки в рамках системи спрощеного оподаткування різних країн та шляхи 

їх адаптації до сучасних умов. 

У разі перебування на єдиному податку підприємство звільняється від 

наступних податків та зборів: податку на додану вартість (крім випадку, коли 

юридична особа обрала спосіб оподаткування доходів за єдиним податком за 

ставкою 6%); податку на прибуток підприємства; плати за землю; податку на 

доходи фізичних осіб; комунального податку; платежів за використанням 

природних ресурсів тощо. 

За роки незалежності податкова система України стала 

потужнимджерелом доходів держави, забезпечуючи понад 75% доходів до 

зведеногобюджету країни. І протягом цього періоду уряд постійно шукає нові 

шляхивдосконалення системи оподаткування. 

Не дивлячись на позитивні елементи спрощеної системи оподаткування, 

поряд існують і негативні, що спричиняють гальмування розвитку малого 

підприємництва в Україні. Одним із таких факторів є невідповідність 

законодавчої бази в трактуванні юридичної особи, яка може користуватися 

спрощеною системою оподаткування. 

У 2016 році внесені зміни до Податкового кодексу України мають багато 

неточностей, особливо реформи щодоспрощеної системи оподаткування [1]. 

Реформа спрощеної системи оподаткування викликає 

найбільшеобговорень порівняно з іншими частинами податкової реформи, 

якізапропоновані Мінфіном. Зміни у спрощеній системі оподаткування 

обґрунтовуються прагненням встановити рівні умови для діяльності всіх 

суб'єктів підприємництва. Водночас, як свідчать розрахунки на основі 

оприлюднених Мінфіном матеріалів для значної частини фізичних осіб- 

підприємців, податкове навантаження зросте: з поточних5-6% до 6-8% від 

виручки, у 2016 році до 12-16% від виручки у 2017 році.[2] 

Головним ризиком при здійснені даної реформи є можливе 

збільшенняадміністративного тиску на суб'єкти підприємництва, що 

використовуютьспрощене оподаткування. Якщо адміністрування податків не 

будереформоване, наслідки реформи для підприємництва можуть бути 

вкрайнегативними. 

Слід зазначити, що у процесі реформування системи оподаткування 

вУкраїні важливою проблемою є не лише рівень податкового навантаження, а 

йоптимальне поєднання прямих і непрямих податків. Непрямі податки хоч і 

зручні для фіскальних органів з позиції їх стягнення, однак їх сплата лягає 

тягарем на плечі кінцевого споживача. Тому переважання справедливих прямих 

податків дасть змогу уникнути негативних наслідків, таких як: занепад рівня 
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життя більшості населення, подальший спад і занепад українського 

виробництва, не здатного конкурувати з дешевою продукцією іноземних фірм, 

тощо [3]. 

Зміни в законодавстві 2018 року для ФОП на спрощеній системі 

оподаткування несуть обов'язок нарахувати та сплатити більші податкові 

платежі, порівняно з 2017 роком. 

Загалом податкове навантаження єдиного податку змінилося наступним 

чином: 

№ 

п/п 
Характеристика 

ФОП 1-ша група ФОП 2-га група 

2017 2018 2017 2018 

1. 
Розмір мінімальної 

заробітної плати, грн 
3200 3723 3200 3723 

2. 
Прожитковий мінімум для 

працездатних осіб, грн 
1600 1762 1600 1762 

3. 
Мінімальний розмір ЄСВ за 

себе, грн 

(ряд 

1*22%*0,5)=352 

(ряд 1*22%)= 

819,06 

(ряд 1*22%)= 

704 

(ряд 1*22%)= 

819,06 

4. Максимальна база, грн 
(ряд 2*25)= 

40000 

(ряд 1*15)= 

55845 

(ряд 2*25)= 

40000 

(ряд 1*15)= 

55845 

5. 

Максимальний розмір ЄСВ 

за себе (Макс база*22%), 

грн 

8800 12285,90 8800 12285,90 

6. Єдиний податок, грн 
(ряд 

2*10%)=160 

(ряд 

2*10%)=176,2 

(ряд 

1*20%)=640 

(ряд 

1*20%)=744,6 

7. 
Загальна сума податків, 

сплачених ФОП, грн 
512 995,26 1344 1536,66 

 

В результаті дослідження проблематики оподаткування можна зробити 

висновок, що головною метою реформ у сфері оподаткування, повинно бути 

створення умов для економічного зростання за рахунок вивільнення 

підприємницького потенціалу та сприяння реалізації конкурентних 

перевагкраїни. Особливо це стосується використання «людського капіталу» для 

прискореного розвитку інтелектуальних галузей. На структурному рівні 

реформа має сприяти прискореному оновленню економіки через пришвидшення 

процесів зростання нових підприємств і галузей та відмирання старих. 
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4. Податковий кодекс України – [Електронний ресурс]. 

 

Стадник М. В. 

здобувач кафедри податкової політики 

Національного університету ДФС України 

 

АЛЬТЕРНАТИВНІ ПІДХОДИ ДО РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 

ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ У СВІТОВІЙ 

ПРАКТИЦІ 

 

Класичний податок на прибуток підприємств (далі – ППП) є 

найпоширенішою у світі формою оподаткування прибутку підприємств. Однак, 

на сьогодні, удосконалення адміністрування даного податку знаходиться у 

переліку найважливіших соціально-економічних завдань, оскільки від 

прозорості, зрозумілості та простоти системи оподаткування прибутку 

підприємств залежить подальший економічний розвиток країни в цілому. 

Наведемо основні недоліки корпоративного оподаткування, в країнах 

Європейського Союзу[1, c. 1]: 

1. обтяжливість для платників податку через:  

 правила тонкої капіталізації (механізм контролю співвідношення 

заборгованості і оплаченого капіталу наслідком якого є вирахування витрат на 

сплату процентів з метою упередження податкового планування); 

 необхідність ведення окремого обліку податкової амортизації (у 

більшості випадків це окремі вимоги податкового законодавства до нарахування 

прискореної амортизації, що значно відрізняються від стандартів 

бухгалтерського обліку);  

2. відсутність загальних корпоративних правил оподаткування та 

ефективної взаємодії національних податкових систем країн-членів призводить 

до збільшення податкового тягаря, зростання адміністративного навантаження і 

високих витрат на дотримання вимог податкового законодавства для  бізнесу ;  

3. можливості використовувати складні схеми податкового планування 

з метою уникнення оподаткування; 

4. відмінності у корпоративному оподаткуванні, які спричиняють 

спотворення на внутрішньому ринку ЄС, особливо щодо інвестиційних рішень і  

добросовісної конкуренції. 

З огляду на це, досить активно у світовій спільноті почало підніматись 

питання можливого покращення адміністрування ППП. Так, пропозиції щодо 

реформування системи оподаткування прибутку підприємств можна 

класифікувати по двом напрямам: залежно від визначення об’єкта 

оподаткування та його розташування (табл. 1). 

Останній напрям є доволі специфічним і стосується у більшій мірі 

міжнародного оподаткування, адже об’єкт оподаткування ППП (власне 

прибуток) є настільки мобільним, що його можна переміщати, тим самим 
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оптимізуючи прибуткове оподаткування та спотворюючи поведінку самих 

платників. Тому значна частина експертів є прихильниками визначення об’єкта 

оподаткування залежно від місця споживання, мотивуючи це тим, що даний 

підхід є найбільш прозорим та мінімізує можливості ухилення від сплати 

податку. Адже на відміну від капіталу та прибутку, споживання набагато 

складніше перерозподіляти по різним країнам, де, до прикладу, нижчі ставки 

оподаткування. Саме ця особливість може полегшити адміністрування податку 

та підняти прихильність до традиційного ППП на міжнародному рівні. [3, с. 27-

29]. 

Таблиця 1 - Альтернативні підходи до реформування системи оподаткування 

прибутку підприємств у світовій практиці* 

Напрям 

реформування 

Основний показник 

напряму 

реформування 

Короткий опис показника 

Об’єкт 

оподаткування 

капітал (capital) 

розраховується як різниця між активами та 

зобов’язаннями, що виникають під час діяльності 

суб’єкта господарювання 

власний (акціонерний) 

капітал (equity) 

утворюється за рахунок інвестицій у власний 

капітал та нерозподіленого прибутку компанії 

т. зв. рентний капітал
1
 

(capital rent) 

розраховується як різниця між наведеними вище 

видами прибутку та т. зв. нормальним прибутком 

(normal return) — капіталом, що використовується 

для покриття капітальних витрат та інвестиційних 

ризиків 

Розташування 

об’єкта 

оподаткування 

за місцем джерела 

походження прибутку 

(source based) 

принцип територіальності.  

Джерелом прибутку є місце, в якому цей прибуток 

створено (генерується) 

за місцем 

розташування 

материнської 

компанії(residence 

based) 

принцип резидентства.  

Оподатковуватися  має  увесь  прибуток 

резидента, незалежно від місця розташування 

джерела прибутку 

за місцем кінцевого 

споживання 

(destination based) 

прибуток, отриманий підприємством, 

оподатковується в країні, де знаходиться кінцевий 

споживач товарів/послуг вироблених/ наданих 

таким суб’єктом господарювання 

*Складено автором на основі: [2, c. 841]. 
1
Наведено дослівний переклад з поясненням, так як аналогів чи схожості у 

вітчизняному законодавстві не видалось можливості знайти. 

 

Враховуючи те, що на сьогодні в Україні досить актуальним та 

обговорюваним питанням є запровадження податку на виведений капітал, який 

докорінно змінює об’єкт оподаткування традиційного ППП, то більш детально 

зосередимо свою увагу на вивченні можливого напряму реформування, що 

стосується зміни об’єкта оподаткування. Також саме цей напрям в першу чергу 

торкається внутрішнього оподаткування. 

Так податок, у якого об’єктом оподаткування є власний (акціонерний) 
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капітал, у світовій практиці отримав назву cash flow corporate income tax (далі – 

CFT) тобто податок на грошові потоки (рух грошових коштів).  

Нобелівський лауреат Дж. Мід (James Meade), був одним з перших, хто у 

1978 році запропонував податок на грошові потоки (рух коштів), зокрема три 

його види [4]: 

 податок на рух грошових коштів від «реальної» ділової активності; 

 податок на рух грошових потоків за реальними та фінансовими 
операціями; 

 податок на розподіл дивідендів (табл. 2). 

Таблиця 2 - Основні види податку на грошові потоки (рух коштів) 

Назва 

Позначення в 

міжнародному 

оподаткуванні 

Алгоритм нарахування 

податок на рух 

грошових коштів від 

«реальної» ділової 

активності 

(R-based CFT) 

база оподаткування визначається на основі 

виручки від реалізації (обороту) за мінусом 

витрат на оплату праці, придбання 

товарів/робіт/послуг та основних засобів 

податок на рух 

грошових потоків за 

реальними та 

фінансовими 

операціями 

(R+F-based CFT) 

 

база оподаткування включає базу попереднього 

виду податку, а також отримані позики і відсотки 

за вирахуванням погашення запозичень та 

сплачених відсотків. На відміну від податку від 

«реальної» ділової активності, даний вид податку 

на рух грошових коштів може застосовуватись і 

до фінансового сектора 

податок на розподіл 

дивідендів 
(S-based CFT) 

база оподаткування включає розподілений 

прибуток між акціонерами. При цьому випуск 

нових акцій зменшує базу оподаткування, а їх 

викуп – збільшує. Притік або відтік капіталу за 

участі третіх осіб не оподатковується 

*Складено автором на основі: [5, c. 17]. 

 

Так, основною відмінністю між R-based CFT та R+F-based CFT є те, що як 

раз при оподаткуванні останнім податком фінансові потоки, про які зазначалось 

вище, враховуються при визначенні об’єкта оподаткування. Тому інколи таку 

систему оподаткування іменують подвійною з окремими розрахунками та 

ставками податку для реальних та фінансових потоків. 

Що стосується S-based CFT, то об’єкт оподаткування даним податком 

відрізняється від двох об’єктів оподаткування двома попередніми податками. Це 

пояснюється тим, що при застосуванні механізму розрахунку податку на 

розподіл дивідендів не потрібно, а навіть не можливо розрізняти реальні та 

фінансові грошові потоки. Також на відміну від R-based CFT та R+F-based CFT 

при застосуванні S-based CFT нерозподілений прибуток не оподатковується. 

Разом з тим, у міжнародній, а тим більше вітчизняній науковій площині 

не було знайдено детальних пояснень як функціонує податок на рух грошових 

коштів у межах міжнародного оподаткування. Але багато зарубіжних науковців 
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пропонує даний податок розраховувати на основі визначення об’єкта 

оподаткування за місцем кінцевого споживання, що може вирішити проблеми, 

що з’явились у міжнародному оподаткуванні та BEPS. Однак такий підхід буде 

застосовним лише до R-based CFT та R+F-based CFT, де оподатковуються 

реальні та фінансові потоки. А ось при S-based CFT даний підхід не зможе 

застосовуватись, оскільки податок стягується тільки при розподілі прибутку, а 

не при його отриманні. 

У табл. 3 наведемо перелік країн, у яких CFT в тій чи іншій формі 

застосовується у національній податковій системі. Зауважимо, що перелік країн 

не можна вважати вичерпним, він є лише орієнтовним та може бути 

доповненим під час подальших досліджень даного напряму. 

Таблиця 3- Перелік країн, у яких застосовується податок на рух грошових 

коштів (CFT) 
Форма застосування Країни 

R-based/R+F-based CFT Мексика (2008-2014 рр.) 

S-based CFT 
Естонія (з 2000 р.), Грузія (з 2017 р.),  

Латвія (з 2018 р.), Македонія (2009-2014 рр.) 

Окремі елементи при оподаткуванні 

суб’єктів малого та середнього 

підприємництва 

Бразилія, Угорщина 

Окремі елементи до видобувної 

промисловості 

Австралія, Канада, Норвегія, Польща, 

Великобританія 

Валовий податок з обороту (gross receipts 

tax) з елементами CFT 
Бразилія, США 

Ведуться дискусії щодо повного 

впровадження CFT чи окремих його 

елементів 

Австралія, Нова Зеландія, США 

Можливість запровадження поки що 

залишилась на законопроектному рівні 

Болівія, Колумбія, Данія, Франція, Ірландія, 

Італія, Нідерланди, Швеція, Швейцарія, Україна 

*Складено автором на основі: [5, c. 45]. 

 

Отже, як висновок зауважимо, що у світовій практиці існують прецеденти 

застосування альтернативних підходів до оподаткування прибутку підприємств 

(у межах застосування податку на рух грошових коштів). Разом з тим, 

зауважимо, що перед тим, як реалізовувати даний механізм реформування у 

вітчизняних реаліях потрібно провести економіко-математичне моделювання 

впливу таких новацій на економіку України. Саме це може стати напрямом для 

подальших теоретико-прикладних досліджень у межах даної проблематики. 
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ 

НА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Податкове навантаження є основним критеріємоцінки ефективності 

системи оподаткування країни,який впливає на наповнення бюджету, рівень 

податкових надходжень у структурі ВВП і відповідно частку ВВП на душу 

населення. 

Податкове навантаження це одне із завдань аудитора, інспектора, 

експертапри здійсненні перевірки господарської діяльності на підприємстві. У 

науковій і практичній літературіподаткове навантаження розглядається як обсяг 

надходжень до різних рівнівбюджету у відсотках до обсягу діяльності суб’єкта 

господарювання. 

Рівень податкового навантаження на діяльність підприємства можна 

визначити як величину податкових виплат у відсотках від суми отриманого 

прибутку.У міжнародній практиці до податків сплачених підприємствами 

добавляються обов’язкові відрахування на соціальне страхування. 

Держава завжди зацікавлена у збільшенні податкового навантаження, бо 

це приносить їй додаткові доходи. Підприємства, навпаки, зацікавлені у його 

зниженні. 

Тому необхідно встановлювати оптимальне податкове навантаження, при 

якому платники податків відносно без болісно для свого капіталу погоджуються 

сплачувати встановлені податки, отримуючи за це достойні суспільні послуги. 

У світі податкове навантаження (із соціальними нарахуваннями) 

знаходиться в межах 21,8 % - Японія, 28,6 % - США,  54,2 % - Швеція, 52,8% - 

Данія, в середньому в Західноєвропейських країнах 41 %, в світі – 38 %; Україні 

37 - 38 %. 

Згідно з рейтингом Paying Taxes 2018, загальне податкове навантаження в 

Україні становить 37,8%, в Європейському союзі (ЄС) – 40,5%, тоді як 

загальний світовий показник – 39,6%. 

На цей час в Україні діє податкова система, яка за своїм складом та 
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структурою подібна до податкових систем розвинутих європейських країн. 

Проте, на відміну від країн Європейського Співтовариства, податкова система 

України не є інструментом підвищення конкурентоспроможності держави [1, 

с.105-106]. 

Порівняно з іншими країнами, номінальний рівень податкового 

навантаження в Україні не більший, ніж у США, Канаді, Великобританії та 

Німеччині, проте реальне податкове навантаження, яке враховує ще й віддачу 

податкової системи, тобто рівень задоволення потреб платників за рахунок 

податків, є значно більшим. Так, порівняно, наприклад, із соціально 

орієнтованою Швецією, де величина податкового тягаря становить близько 55% 

ВВП, в Україні рівень податкового навантаження є значно меншим і 

коливається в межах 33-36%. Проте твердження, що податкове навантаження 

для шведів більше, ніж для українців, є помилковим, оскільки частка податків, 

що повертається населенню при перерозподілі доходів бюджету, для перших 

становить близько 85%, тоді як у нас вона не перевищує 30% [2]. 

Зменшення чи збільшення загального податкового навантаження можна 

здійснювати не тільки регулюванням розміру податкових ставок, а й шляхом 

збільшення чи зменшення обсягів податкових пільг для певних суб’єктів 

господарювання. 

Контроль за податковим навантаженням на одного офіційно 

зареєстрованогосуб’єкта господарювання останнім часом набуває все більшого 

значення. І якщораніше такий показник розраховувався контролюючими 

органами і знаходився поза нормативними документами, то зараз він 

розраховується офіційноі оприлюднюється. Кожне підприємство може його 

знайти в своємуЕлектронному кабінеті в підрозділі «Показники СМКОР в 

розділі СЕА ПДВ(система електронного адміністрування податку на додану 

вартість) у виглядіпоказника «D». 

Розрахункова величина податкового навантаження дорівнює: 

D = S/T 

де, S - загальна сума сплачених за останні 12 календарних місяців, 

щопередують місяцю, в якому складено податкову накладну / розрахунок 

коригування, сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальнестрахування та податків і зборів (крім суми податку на додану 

вартість,сплаченої під час ввезення товарів на митну територію України) 

платником податку та його відокремленими підрозділами; 

T - загальна сума постачання товарів/послуг на митній території України, 

щооподатковуються за ставками 0%, 20% і 7%, зазначеними платником податку 

вподаткових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих у Реєстрі 

заостанні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому 

складеноподаткову накладну/ розрахунок коригування [3]. 

Фактично цей показник показує скільки податків сплачено зі 100 грн. 

обсягу реалізації (доходу). І якщо, наприклад, податкове навантаження 

становить 25%, то це означає, що підприємство зі 100 грн. виручки (обсягу 
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постачання) від реалізації продукції 25 грн. сплатило до бюджету у вигляді 

податків. 

Поширеним елементом аналізу є повнота сплати ПДВ. Адже по 

цьомуподатку працівники ДФС для аналізу володіють усією інформацією (дохід 

від реалізації товарів,що постачаються до контрагентів підприємств). 

Тому податкові органи також аналізують динаміку сплати ПДВ, 

тобтофактично обчислюють податкове навантаження лише з цього податку 

(відношення суми задекларованого ПДВ до обсягу постачання). При 

цьомуобчислюється цей показник щомісяця. 

Такий показник податкового навантаження в середньому по Україні 

становить до 3% (адже недарма податкові накладні платників, у яких він 

перевищує 3% і які дотримуються певного обсягу постачання, не повинні 

блокуватися). 

Для того, щоб знизити податкове навантаження на суб’єктів 

господарювання потрібно: зменшити податкові ставки на окремі види податків, 

розширити бази їх оподаткування. За рахунок цього збільшиться кількість 

платників податків і зросте надходження до бюджету платежів. Покращити 

систему податкового адміністрування податків, зборів і обов’язкових платежів. 

Потрібно суспільство привчати до податкової культури і починати це зі школи, 

щоб людина знала, що йому потрібно заплатити податки і не ухилятися від 

цього. Але держава в свою чергу повинна мотивувати або пільгами або 

соціальною віддачею. 

Також ми додержуємось думки, що пропонує вчений [1, с. 108-109], а 

саме переглянути розміри ставок на доходи фізичних осіб і податки на 

майно.Вони повинні бути прогресивними як в зарубіжних країнах. 

Помірне зниження і рівномірність розподілу податкового навантаження 

між платниками залежно від майнового стану і виду діяльності призведе до 

оптимізації  податкового навантаження. 

Проведене дослідження показало, що податкове навантаження є 

важливим показником, який виражає орієнтири держави на проведення 

соціально-економічної політики. Рівень податкового навантаження в 

європейських країнах є набагато вищим, ніж в Україні, низький рівень ВВП в 

нашій державі на душу населення не дає можливості проводити якісну 

соціальну політику. 

Реформуючи податкову систему України, необхідно врахувати 

особливості оподаткування зарубіжних країн, зокрема, щодо диференційованих 

ставок оподаткування для окремих податків.  
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TAX EFFECTS OF EUROPEAN INTEGRATION DEVELOPMENT OF THE 

UKRAINIAN ECONOMY 

 

Integration of Ukraine into the European Union from an economic point of view 

has a clearly positive impact on the functioning of a market economy. Such benefits of 

Ukraine's integration into the European Union from an economic point of view can be 

defined:  

trading (makes it possible to move goods to the European market without 

significant obstacles),  

macroeconomic (can help to counteract cyclical fluctuations of the market due 

to participation in the EU common economic policy, and also makes it possible to 

equalize economic indicators),  

financial (at the macro level – ensuring the maintenance of the exchange rate at 

a stable level through participation in the single currency system, the ability to use 

budget funds to balance economic development, coordination of the common fiscal 

and monetary policies through the transfer of competence to the supranational level, 

reduction of tax and customs barriers, at the micro level – reducing operating costs 

for enterprises through participation in a single currency system, the possibility of 

unhindered establishment of affiliates of firms; an increase in the flow of investment 

capital into Ukraine from the EU countries). 

However, the greatest opportunities arise in the field of potential private 

investors, which requires the creation of conditions for branches of EU banks and 

insurance companies, investment funds. The realization of the tasks of European 

integration depends to a large extent on the progress of ensuring sustainable growth 

and accelerated overcoming on this basis the gap in per capita GDP between Ukraine 

and the EU member states. In such a situation, it is especially important to implement 

a proactive development strategy that could provide annual growth rates of GDP in 

Ukraine one and a half times higher than in the EU countries as a whole. In the 

process of deepening reforms, efforts are being made to overcome the artificial 

opposition of the state and the market. This is due to the fact that the state is the main 

http://sf.tneu.edu.ua/index
http://sfs.gov.ua/
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subject of the policy of economic growth, the further democratization of society and 

the deepening of integration processes. Hence the objective need for a substantial 

strengthening of its capacity. 

At the same time, it should be ruled out of its excessive interference in those 

areas where this should not be. The conceptual foundations of the functioning and 

implementation of tax policy in Ukraine, the peculiarities of tax evolution in the EU 

countries and tax harmonization, the possibilities of borrowing European experience 

of tax reform by our state were covered in the writings of manyeconomists. 

At the same time, there is no integrated research in the scientific literature 

devoted to the assessment of international competition of tax systems and taxation 

policy of Ukraine in the context of European integration. At the new stage of 

development, the main task of the state is to create favorable institutional conditions 

for the realization of the tasks of European integration and the establishment in 

Ukraine of a socially oriented structural and innovation model of development. With 

the further integration of the countries of Europe into the EU, the link between the 

implementation of the EU tax policy and other areas (customs, tariff, etc.) of the EU 

policy becomes more and more obvious. 

Today, there is a fairly large collection of EU laws on regulating various 

taxation issues that may be used by citizens in the event of a breach of EU law in a 

Member State [1, p. 226]. In order to ensure an appropriate adaptation of this 

collection of laws to the rapid pace of social change and to further simplify 

legislation, the European Union also introduces new tax policy tools that will enable 

it to address new challenges in the future:  

the creation of a permanent forum to enable member states to exchange 

information about, inter alia, direct taxes and to maintain their presence in 

international organizations such as the OECD; 

launching a dialogue with the public and companies to provide them with 

information on their rights in other EU countries 

ensuring the coherence of national tax systems and their compliance with the 

objectives of the European Union in order to create conditions for the implementation 

of the Economic and Monetary Union 

promoting the competitiveness of the EU industry at the international level 

enlargement of the European Union to include new member states 

the fight against tax fraud and the effective detection of other violations in this 

area. 

The strategy of Ukraine's integration into the EU should involve rather active 

state intervention in socio-economic processes with the aim of adjusting the domestic 

transitive model of economic activity, which requires appropriate transformation of 

fiscal regulation. Especially in the conditions of the current unstable equilibrium of 

the post-crisis recovery of the world economy and the lack of financial resources due 

to it, the need not only to revise the expenditures of the state (the budget and state 

social funds), but also the search for sources of financial support for these 

expenditures, which had no significant negative impact on growth GDP.  
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Moreover, the aggravation of debt problems in many EU countries (which is 

one of the factors increasing the cost of borrowed resources of the world capital 

market) suggests the expediency of optimizing tax-and-lend expansion of our state, 

even if the excessive burden of state borrowing can negatively affect the prospects of 

Ukraine's economic development and cross out her hopes for joining the 

unitedEurope. 

The main way of harmonizing the legal norms of Ukraine and the European 

Union is the adaptation – the process of developing and adopting regulations and 

creating the conditions for their proper implementation and application in order to 

gradually achieve full compliance of Ukraine's right to European law. 

Tax modernization began in Ukraine with a view to improving the regulatory 

framework and its adaptation to EU norms and standards, as tax relations in a society 

can exist and develop only if there is a regulatory framework that does not contradict 

the current legislation of Ukraine. The slow tax harmonization and convergence of 

taxation in the EU are also due to the influence of the institutional factor. Differences 

in the development of formal institutions (determine the legal field of economic 

processes), informal business practices and traditions and values sometimes lead to 

the opposite effects of the introduction of similar innovation (tax transformation) in 

different countries, and also require the application of an integrated approach to 

reforms that limits the possibility of changes in taxation "By model" or "within the 

prescribed range" [2]. 

 In addition, there are significant differences in the institutional environment in 

the EU–15 and post-socialist countries of the EU, which, on the one hand, does not 

contribute to the development of tax harmonization, and, on the other hand, simplifies 

the task of developing a tax policy in Ukraine in the context of the EU integration 

strategy [3].  

The institutional environment of tax transformation in our country has its own 

peculiarities and is characterized by the significant influence of informal institutions 

on tax decisions and the distorted functioning of formal institutions. 

The Ministry of Finance of Ukraine (the Ministry of Finance) is the main 

executor responsible for adapting Ukrainian legislation to EU legislation in the field 

of taxation during the period. In assessing the list and timing of implementation of the 

commitments undertaken by Ukraine in the field of energy, the versions of the EU 

directives contained in Annex 28 (XXVIII) to Chapter 4, Taxation, of Section V, 

"Economic and Industrial Cooperation" of the Agreement, were taken as the basis. 

about the association, according to which the period of their transposition into 

Ukrainian legislation came on November 1, 2016. 

As of November 1, 2016, there were 2 such obligations, both of which relate to 

EU regulation in the field of indirect taxation, namely, the rules governing excise 

duty. In particular, one concerns the general conditions for the collection of excise 

duties, and should be consistent with the wording currently set out in the relevant EU 

legislation, another regulates the issue of the rates and structure of excise duty on 

tobacco products (codification). According to our assessment, both of these 
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commitments were not timely executed on the Ukrainian side and are actually in the 

process of implementation. 

All EU Member States apply excise taxes to these three product categories. 

Income from excise taxes is sent entirely to EU member states. The EU legislation on 

excise taxation was predominantly adopted on January 1, 1993 in the context of the 

creation of an internal market, which provided for the abolition of fiscal control at 

internal borders between EU Member States. 

This legislation, which was further improved, can be divided into three main 

categories: 

1. Tax structure applicable to a particular group of goods. The tax structure 

refers to the definition of the categories of goods, the way in which the excise tax is 

calculated (for example, per hectoliter, per degree of alcohol, per 1000 pieces, etc.), the 

amount of possible layoffs. 

2. The minimum tax rates that Member States must abide by for each type of 

product. Member States may freely set their own rates that are greater than the 

minimum. 

3. General provisions applicable to all categories of goods. These provisions 

relate, in particular, to the production, storage and movement of goods between 

member countries of excisable goods. 

Agreement for 2014–2017, the Ministry of Finance was designated as the main 

responsible executor for the implementation of the Directive 2008/118 / EU, which 

was supposed to complete this process by July 2015. The main task of the Ministry of 

Finance according to this Directive was the unification of the list of goods, 

consumption or use of which is subject to excise duty levied by the relevant EU 

norms. At the end of 2014, the Law of Ukraine dated 12/28/2014 №71 "On 

Amendments to the Tax Code of Ukraine and certain legislative acts of Ukraine 

regarding tax reform" broadened the list of excisable goods by including in them the 

category of "electrical energy", changes were made to item 215.1 of the Tax Code of 

Ukraine (TCU). Inclusion of other categories of excisable goods, which are present in 

the EU legislation, but which are not included in the legislation of Ukraine, did not 

take place. 

The article 1 of Directive 2008/118 clearly defines the list of goods to be 

included in excisable goods, namely: alcohol and alcoholic beverages, tobacco 

products, energy and electricity products. But if alcoholic beverages, tobacco 

products and "classical" types of energy (petroleum products and natural gas) were 

historically subject to excise taxes in national legislation (for example, according to 

the Decree of the Verkhovna Rada of Ukraine of December 18, 1991 №1997–XII 

"On the Procedure for the Introduction to the effect of the Law of Ukraine "On 

Excise Duty"), a significant number of alternative energy products, in particular 

biofuels and their biological components, did not become fully subject to excise tax. 

The list of energy products in the EU acquis is governed by Directive 

2003/96/EU2, which provides for the taxation of energy, electricity and any product 

used as fuel for vehicles or as an additive or fuel filler. The Ukrainian tax legislation 
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(paragraph 215.3.4 of the Tax Code of Ukraine) contains the definition of the term 

"fuel", which is similar in nature but substantially less than the content. Comparison 

of these categoriesallows us to determine the list of excisable goods in accordance 

with the EU acquis, which Ukraine could not be implemented in its national 

legislation. 

According to the monitoring results, we must state that Ukraine, unfortunately, 

failed to fully unify in accordance with the EU legislation the list of goods whose 

consumption or use is subject to excise duty levies. In particular, the following goods 

fall: coal; coal, water or generator gas; resins, mineral and vegetable oils (soy, peanut, 

olive, palm oil and other oils); animal or vegetable fats; vaseline, paraffin, coke and 

bitumen. 

The main objective of adapting the national legislation of Ukraine to the 

requirements of this Directive is the unification of the structure of excise duties and 

the gradual approximation to the excise tax rates that tobacco products in the EU 

impose. The process of adaptation takes place in accordance with the provisions of 

the Law of Ukraine "On the National Program of Adaptation of the Ukrainian 

Legislation to the EU Legislation" and in accordance with paragraph 210 of the Plan 

of Implementation of the Association Agreement for 2014–2017. 

In 2012, excise tax rates on tobacco products were significantly increased to 

gradually bring their level to EU standards by adopting the Law of Ukraine № 5503 

"On Amending the Tax Code of Ukraine regarding the revision of certain tax rates". 

During the assessment period, the Law of Ukraine dated December 24, 2015, № 909–

VIII "On Amendments to the Tax Code of Ukraine and Certain Legislative Acts of 

Ukraine on ensuring the balance of budget revenues in 2016" was adopted, which 

increased the specific rate of excise tax on tobacco products by 40%; clarified the 

notion of "excise warehouse" and "manager of the excise warehouse" (paragraphs 

14.1.6 and 14.1.224 TCU), defined the concept of "production of excisable goods 

(products)" (paragraph 14.1.28–1 TCU). 

Also, the Order of the State Fiscal Service of Ukraine dated June 9, 2015, № 

401 "On Approval of Explanations to the Ukrainian Classification of Goods for 

Foreign Economic Activity" was adopted, which takes into account the requirements 

of the Council of the European Union Regulation № 2011/64/EU concerning taxation 

of products that are completely / partially composed of substances other than tobacco; 

exclusion from the list of non-tobacco tobacco products used exclusively for medical 

purposes; compliance with the criteria defining products such as cigarettes, cigars or 

cigarillos, tobacco for smoking. 

The only open question today is the implementation of the norm on non-

standard sizes of cigarettes (excluding the requirements of Article 3, paragraph 2, of 

the Directive № 2011/64 / EU), which is not included in the relevant Ukrainian 

legislation. To do this, it is necessary to bring in compliance with the provisions of 

the Directive pp. 215.3.3. Art. 215 of the Tax Code of Ukraine. 

The overwhelming majority of the EU Council Directive no. 2011/64 / EU 

have been implemented in the practice of collecting excise duties in Ukraine, since a 
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large number of European tobacco tax regulations have already been taken into 

account in earlier versions of the Tax Code of Ukraine. At present, the 

implementation process is actually completed, except for the implementation of the 

rules for the collection of excise duties on cigarettes of non-standard sizes, which 

should be introduced at the level of subordinate legal acts after making appropriate 

amendments to the Tax Code of Ukraine. 
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ДОБРОВІЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПЕРЕД ТРЕТІМИ ОСОБАМИ 

 

Особливої актуальності набувають питання захисту майнових інтересів, 

що пов’язані з обов’язком суб’єкта аудиторської діяльності відшкодувати 

збитки, заподіяні третій особі у разі надання послуг з обов’язкового аудиту 

фінансової звітності, зокрема підприємствам, що становлять суспільний 

інтерес. Зокрема, використання договору добровільного страхуванняцивільно-

правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми 

особами з метою запобігання негативному впливу існуючих ризиків 

неправомірної дії або бездіяльності суб’єкта аудиторської діяльності у разі 

надання послуг з обов’язкового аудиту або огляду фінансової звітності.  

13 листопада 2018 року Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сфері фінансових послуг України затвердила Типовий договір 

добровільного страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта 

аудиторської діяльності перед третіми особами [4]. Відповідно до цього 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Pamuji%20K$
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Типового договору збитки – це реальні збитки, що виникли внаслідок 

неправомірної дії або бездіяльності Страхувальника під час надання послуг з 

обов’язкового аудиту фінансової звітності, у тому числі підприємствам, що 

становлять суспільний інтерес, а страховим випадком є факт заподіяння збитків 

третій особі неправомірними діями або бездіяльністю Страхувальника, з його 

вини, внаслідок надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, у 

тому числі підприємствам, що становлять суспільний інтерес [4]. 

Згідно із Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» [3] договір страхування має значення у питаннях забезпечення 

відповідальності суб’єктів аудиторської діяльності перед третіми особами, який 

відповідно до Розділу Х цього закону, набрав чинності з 1 січня 2018 року та 

введений в дію з 1 жовтня 2018 року.  

Крім того, у розділах Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності містяться відомості про суб’єктів аудиторської діяльності, які мають 

право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності та обов’язковий аудит 

фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, зокрема 

реквізити договору страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта 

аудиторської діяльності перед третіми особами, який провадить обов’язковий 

аудит фінансової звітності, строк дії такого договору, відомості про страховика 

та страхову суму [3]. 

Основні вимоги до страхування цивільно-правової відповідальності 

суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами відповідно до Закону 

України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» наведено в 

табл. 1. 

Таблиця 1 - Основні вимоги до страхування цивільно-правової відповідальності 

суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами відповідно до Закону 

України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» 
Вимога Характеристика 

Вимоги щодо наявності 

чинного договору страхування 

цивільно-правової 

відповідальності суб’єкта 

аудиторської діяльності перед 

третіми особами 

Суб’єкт аудиторської діяльності, який провадить 

обов’язковий аудит фінансової звітності, зобов’язаний мати 

чинний договір страхування цивільно-правової 

відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед 

третіми особами, укладений відповідно до типової форми 

договору страхування, затвердженої Національною 

комісією, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, за погодженням з Органом 

суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. 

Суб’єкту аудиторської діяльності забороняється надавати 

послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності без 

чинного договору страхування цивільно-правової 

відповідальності перед третіми особами. 
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Продовження таблиці 1 

Контроль вимоги щодо 

наявності чинного договору 

страхування цивільно-правової 

відповідальності суб’єкта 

аудиторської діяльності перед 

третіми особами 

За дотриманням суб’єктами аудиторської діяльності, які 

надають послуги з обов’язкового аудиту фінансової 

звітності (крім суб’єктів аудиторської діяльності, які мають 

право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності 

підприємств, що становлять суспільний інтерес) цієї вимоги 

контроль здійснює Аудиторська палата України. 

За дотриманням суб’єктами аудиторської діяльності, які 

проводять обов’язковий аудит фінансової звітності 

підприємств, що становлять суспільний інтерес цієї вимоги 

контроль здійснює Інспекція із забезпечення якості. 

Штраф До 10 відсотків суми винагороди за договором про надання 

аудиторських послуг у разі надання послуг з обов’язкового 

аудиту фінансової звітності без чинного договору 

страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта 

аудиторської діяльності перед третіми особами, який 

провадить обов’язковий аудит. 

Страхова сума за договором 

страхування цивільно-правової 

відповідальності суб’єкта 

аудиторської діяльності перед 

третіми особами 

Для договору, укладеним суб’єктом аудиторської діяльності, 

який проводить обов’язковий аудит фінансової звітності 

підприємств, що становлять суспільний інтерес, має 

становити 10 відсотків суми отриманої винагороди за 

договорами про надання аудиторських послуг з 

обов’язкового аудиту суб’єктів суспільного інтересу (без 

урахування податку на додану вартість) протягом року, що 

минув, але не менше 10 мільйонів гривень, якщо інше не 

передбачено законом. 

Джерело: складено за джерелом [3]. 

 

Як видно з табл. 1, на суб’єкта аудиторської діяльності може накладатися 

штраф у разі надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності без 

чинного договору страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта 

аудиторської діяльності перед третіми особами, який провадить обов’язковий 

аудит. Суб’єкт аудиторської діяльності, який провадить обов’язковий аудит 

фінансової звітності, зобов’язаний мати чинний договір страхування. Визначено 

мінімальний розмір страхової суми за цим договором страхування. 

Оскільки у звітах Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг щодо огляду основних 

показників страхового ринку України не виділено дані окремо для страхування 

цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед 

третіми особами, то проаналізовано дані щодо обсягу чистих страхових премій 

(страхових премій за мінусом частки страхових премій, сплачених 

перестраховикам-резидентам) в цілому на страховому ринку за видом 

«Страхування відповідальності перед третіми особами» (табл. 2). 

Таблиця 2 - Чисті страхові премії при страхуванні відповідальності перед 

третіми особами 



   
 

166 

 

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, АУДИТУ, АНАЛІЗУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Вид страхування 

1 

півріччя 

2017 

1 

півріччя 

2018 

Темп 

приросту 

9 

місяців 

2017 

9 

місяців 

2018 

Темп 

приросту 

Млн. грн. 
Млн. 

грн. 
% Млн. грн. 

Млн. 

грн. 
% 

Страхування 

відповідальності перед 

третіми особами 

622,9 968,9 346 55,5 1 056,4 1 320,6 264,2 25,0 

Питома вага у загальній 

структурі чистих 

страхових премій, % 

4,61 5,87 1,26 27,33 5,08 5,20 0,12 2,36 

Джерело: складено за джерелами [1; 2]. 

 

Як видно з табл. 2, за цим видом страхування обсяг чистих страхових 

премій у загальній структурі збільшився із 4,61% (за даними першого півріччя 

2017 року) до 5,87% (за даними першого півріччя 2018 року). Темп приросту 

чистих страхових премій при страхуванні відповідальності перед третіми 

особами за 9 місяців 2018 року становив 25,0%, а темп приросту питомої ваги у 

загальній структурі дорівнював 2,36 %, порівняно із даними за 9 місяців 2017 

року. Отже, за наведеними даними в табл. 2, спостерігається тенденція до 

збільшення обсягів чистих страхових премій при страхуванні відповідальності 

перед третіми особами. 
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АУДИТ В УКРАЇНІ:ПРОБЛЕМИ  ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

Розвиток  ринкових  відносин  та  виникнення недержавної  форми  

власності  сприяли  розвитку такої  форми  контролю  як  аудит. Під аудитом 

розуміють такий процес, за допомогою якого  проводиться  оцінка  свідчення  

про інформацію  з  метою  визначення  і  висловлення думки  щодо  ступеня  її  

відповідності  певним критеріям  компетентним  незалежним  фахівцем [1]. 

 Напрями розвитку аудиту є актуальним питанням, так як аудиторська 

діяльність в Україні не має багаторічного методологічного та практичного 

досвіду, є досить новою та має значний простір з удосконалення загальної 

системи здійснення аудиту. Через відсутність такого досвіду аудиторська 

діяльність має певні недоліки у своєму функціонуванні.  

Зокрема, це стосується відсутності методологічних основ. В Україні в 

цілому об’єктивно відчувається недостатність вітчизняної спеціальної 

літератури, а тим більше докладних розробок, посібників з проведення аудиту 

ефективності, що являє собою певну прогалину у формуванні його методології 

та потребує науково обґрунтованих методологічних та теоретичних розробок у 

цьому напрямі та їх практичного втілення. 

Наступною проблемою національного аудиту є відсутність 

регламентованих і закріплених на державному рівні національних стандартів 

аудиту. Розробка ж національних стандартів стане важливим кроком у розвитку 

вітчизняного аудиту. Це, перш за все, обумовлено тим, що така розробка буде 

здійснюватися, виходячи з сучасного політичного стану держави, проблем 

економіки, а також законодавства України. 

Наступною важливою проблемою аудиту постає питання недовіри до 

аудитора, і, зокрема, недовіри до якостіаудиторських послуг, що ним надаються. 

Така недовіра викликана,насамперед, відсутністю контролю над якістю наданих 

послуг на державному та громадському рівні [2]. 

Також проблемою  є  велика  чисельність  сертифікованих  аудиторів,  яка  

не  відповідає потенційним потребам ринку аудиторських послуг в регіонах. 

Адже таку інформацію мало хто аналізує і ставить запитання, чому виникає 

така ситуація. Непрозора система сертифікації аудиторів заважає припливу 

кадрів  в  аудиторський  бізнес,  впливає  на  витіснення  аудиторів  регіонів  з  

ринку  професійних  послуг, завоювання вітчизняного аудиторського ринку 

іноземними компаніями. 

Система  контролю  якості  аудиту  в  Україні  знаходиться  тільки  на  

стадії  розвитку.  Хоча Аудиторською  палатою  України  проводиться  значна,  

вагома  робота  у  цьому  напрямку.  Щорічно  багато аудиторських  фірм  

України  проходять  зовнішні  перевірки  контролю  якості,  але  до  цих  пір  є  

аудиторські фірми,  у  яких  він  не  проходив,  або  самі  аудиторські  фірми  
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уникають  таких  перевірок.  Низька  якість аудиторських послуг зумовлена, 

зокрема, такими чинниками: відсутністю єдиної, загальноприйнятої, 

обґрунтованої економічно  методики  розрахунку  цін  за  аудиторські  послуги;  

відсутністю  типових  форм  документів  з аудиту;  відсутністю методичних  

рекомендацій  з  питань  комп’ютеризації  аудиту;  недостатній  досвід 

контролю якості аудиторської діяльності порівняно з іншими європейськими 

країнами, негативний вплив дослівного  перекладу  закордонних  стандартів  та  

концепцій  без  врахування  особливостей  економічного розвитку нашої країни 

[3, 4].  

Тому слід визначити  основні  перспективи  розвитку  аудиторської  

діяльності  в  Україні, а саме: 

–  вдосконалення національного  законодавства відповідно  до  вимог  ЄС; 

– підвищення  рівня  професійної  компетентності  аудиторів; 

–  організацію  контролю  якості  аудиторських  робіт  і  послуг;  

– створення чіткого механізму формування  цін  на  аудиторські  

послуги; 

– забезпечення реальної професійної  незалежності  аудитора; 

– впровадження  міжнародних  систем  контролю  якості  

аудиторських  послуг  у  роботу  аудиторів  та  Аудиторської  палати України; 

–  врахування  результатів  аудиторських  перевірок  іншими  

суб'єктами державного  фінансового  контролю; 

– поглиблення  співпраці  професійних аудиторських  організацій  

України  з європейськими тощо. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕСТІВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В ПРОЦЕСІ 

АУДИТУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

 

Розвиток принципово нового підходу до проблем платіжно-розрахункових 

відносин між суб’єктами ринку зумовлює необхідність дослідження проблем 

уповільнення розрахунків з покупцями та замовниками та виникнення 

дебіторської заборгованості. У зв’язку з цим особливої актуальності набувають 

питання удосконалення методики аудиту дебіторської заборгованості, що 

дозволить забезпечити підвищення ефективності системи управління 

фінансовими ресурсами підприємств та надасть можливість регулювати їх 

фінансову стійкість через контроль фінансових потоків. 

Одним із етапів аудиту дебіторської заборгованості є застосування тестів 

контролю. 

Тести контролю (іноді називають «тести на відповідність») 

застосовуються для проведення перевірки з метою виявлення відповідності 

процедур внутрішнього контролю встановленим нормам, призначені для 

перевірки операційної ефективності процедур контролю в запобіганні або 

виявленні та виправленні суттєвих викривлень на рівні тверджень [1]. 

Оскільки, основною метою внутрішнього контролю є вивчення 

фактичного стану справ суб’єкта господарювання, а також виявлення та 

попередження факторів і умов, що можуть негативно вплинути на виконання 

ухвалених рішень і досягнення поставленої мети, тому саме стан внутрішнього 

контролю повинен бути дослідженим на початкових стадіях аудиторської 

перевірки. 

Одним із найдоречніших засобів оцінки загального стану обліку операцій 

з розрахунків є опитування, яке дає змогу встановити рівень якості стану 

системи внутрішнього контролю та обліку дебіторської заборгованості. 

Опитування також дозволяє за короткий проміжок часу визначити найбільш 

вразливі місця в обліковій системі, що в свою чергу вплине на скерованість 

подальшої перевірки. 

Питання, що повинні бути розглянуті в тесті відкритого типу для 

перевірки стану системи внутрішнього контролю дебіторської заборгованості 

підприємства в контексті загальної інформації, яка стосується дебіторської 

заборгованості, наведено в табл. 1. 

Таблиця 1.-  Питання тесту внутрішнього контролю дебіторської заборгованості 
№ 

з/п 
Зміст запитання/завдання 

1. Який із видів дебіторської заборгованості займає основну частку у валовій сумі 

дебіторської заборгованості (заборгованість за розрахунками з покупцями, з 

підзвітними особами, з іншими дебіторами і т.д.) 
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Продовження таблиці  

2. Назвіть основні види продажів (продукція, товари, роботи, послуги) 

3. Назвіть основних контрагентів (покупці, замовники, питома вага замовлень яких 

складає більше 10% валової суми продажів підприємства) 

4. Назвіть основні проблеми, які пов’язані із зовнішніми факторами у розрізі суб’єктів: 

– контрагенти (наявність зривів поставок і т.д.); 

– держава (зміни законодавства, сертифікація, дозволи, ліцензії, розмитнення) 

5. Яка посадова особа відповідальна за моніторинг стану дебіторської заборгованості? 

6. З якою періодичністю на підприємстві проводиться моніторинг стану дебіторської 

заборгованості? 

7. Які особи мають доступ до комп’ютеризованих записів дебіторської заборгованості 

та зобов’язань? 

 

Тест внутрішнього контролю розрахунків з покупцями та замовниками 

здійснюється з метою встановлення чи продаж надає інформацію про дійсні 

операції (товари відвантажені, послуги надані); чи вчасно і точно реєструється 

продаж товарів чи послуг у розрізі рахунка, суми і періоду, чи відповідають 

грошові надходження балансовим рахункам дебіторів; чи точно затверджуються 

і реєструються резерви повернення товарів замовниками у розрізі рахунків, сум 

та періоду; чи вчасно визнаються і забезпечуються сумнівні рахунки. Питання, 

що повинні бути розглянуті в тесті такого типу наведено в табл. 2. 

Таблиця 2.-  Питання тесту внутрішнього контролю розрахунків з вітчизняними 

та іноземними покупцями та замовниками 
№ з/п Зміст запитання/завдання 

1. На який ринок припадає більша частка продажів компанії (внутрішній чи 

зовнішній)? 

2. На яких умовах проводяться експортні операції (Incoterms)? 

3. Чи існують на підприємстві випадки продажів без укладання договорів? 

4. Яка посадова особа відповідальна за підготовку договорів? 

5. Чи ведеться в хронологічному порядку реєстрація договорів на реалізацію 

продукції (робіт, послуг)? 

6. Чи ведеться контроль виконання договорів? 

7. З використанням якого виду транспорту реалізується логістика (власний, 

орендований, послуги третіх сторін, покупець сам здійснює доставку)? 

8. Чи залежить одержання авансів від виписки рахунків? 

9. Чи залежать виписка рахунків від відправлення і збереження ТМЦ? 

10. Чи класифікується дебіторська заборгованість за термінами оплати, чи 

перевіряється на повноту і точність відповідною особою? 

11. Чи здійснюється перерахунок готівки виданій в іноземній валюті для відображення 

в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції? 

 

До питань тесту внутрішнього контролю розрахунків з бюджетом можуть 

бути віднесені питання, що стосуються наявності та регулярності проведення 

звірок з державними органами щодо сплати та переплати коштів до бюджету, 

перевірки правильності складання первинних документів, на основі яких 

визначаються суми до сплати до бюджету, ведення обліку такої заборгованості 
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на рахунку 64 «Розрахунки за податками і платежами» (рахунку 65 «Розрахунки 

за страхуванням»). 

Питання тесту внутрішнього контролю розрахунків за векселями, 

облігаціями та позиками до отримання стосуються з’ясування чи перевіряються 

дані документи на дотримання усіх обов’язкових реквізитів згідно 

встановлених законодавчих вимог, чи проводиться перевірка законності 

отримання векселів, облігацій, чи проводиться перевірка своєчасності подання 

протесту за векселем, який належить до сплати на визначену дату. 

У табл. 3 наведено питання деталізованого тесту внутрішнього контролю, 

що стосується ще одного із сегментів дебіторської заборгованості 

підприємства – розрахунків з підзвітними особами. Такий контроль покликаний 

підтвердити чи розподілені на підприємстві несумісні обов’язки; чи 

контролюються належним чином операції за розрахунками з підзвітними 

особами; чи реєструються та відображаються в обліку всі операції з підзвітними 

особами. 

Таблиця 3.- Питання тесту внутрішнього контролю розрахунків  

з підзвітними особами 
№ 

з/п 
Зміст питання 

1. Чи проводиться на підприємстві реєстрація авансових звітів суцільним методом? 

2. Чи наявні пропуски у нумерації авансових звітів? 

3. Чи існує на підприємстві Журнал реєстрації посвідчень про відрядження? 

4. Чи проводиться на підприємстві реєстрація посвідчень про відрядження суцільним 

методом? 

5. Чи наявні пропуски у нумерації посвідчень про відрядження? 

6. Чи контролюється головним бухгалтером (бухгалтером) цільове використання коштів, 

отриманих у банку на відрядження чи господарські витрати? 

7. Чи контролюється головним бухгалтером (бухгалтером) повнота здачі повернених 

підзвітних сум у касу? 

8. Чи розподілені на підприємстві обов’язки з обліку розрахунків з підзвітними особами 

та видача готівкових підзвітних сум? 

9. Чи автоматизовано формуються регістри з обліку розрахунків з підзвітними особами? 

 

Базуючись на отриманій інформації щодо стану системи внутрішнього 

контролю, аудитор розробляє стратегію та план аудиторської перевірки 

дебіторської заборгованості. 

Процес аудиту повинен бути організований таким чином, щоб 

забезпечити найбільш ефективне використання усіх наявних інформаційних 

засобів, які в свою чергу дадуть можливість аудитору отримати необхідну, 

достатню та достовірну інформацію. 

Відповідно до класифікації дебіторської заборгованості аудитор повинен 

провести тести контролю елементів дебіторської заборгованості. Залежно від 

рівня системи контролю на підприємстві, аудитор визначає необхідні 

аудиторські процедури та їх кількість. З метою мінімізації ризиків та 
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можливості втрати вагомих фактів, рекомендовано розробляти стратегію та 

план аудиту дебіторської заборгованості відповідно до запропонованих тестів 

внутрішнього контролю. Такий підхід дасть можливість звернути увагу 

аудитора на елементи, які мають певні особливості, а також підвладні більш 

високому ризику виникнення помилок, а тому вимагають підвищеного контрою. 
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РОЛЬ АУДИТУ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ В 

УМОВАХ РИНКОВИХ ПЕРЕБУДОВ В УКРАЇНІ 

  

Виникнення та розвиток  аудиту відбулось, коли державного контролю, 

який захищав лише інтереси держави, уже було недостатньо на сучасному етапі 

розвитку національної економіки України. З метою вирішення непорозумінь 

між власниками (керівними структурами) та податковими органами з питань 

підвищення ефективності виробництва настала  необхідність у незалежному 

контролі - аудиті фінансової звітності.  

Аудит є обов’язковою  основою нормального функціонування економіки 

всіх розвинених країн світу та як вид практичної діяльності є невід’ємною 

частиною ринкової економіки будь-якої держави. Саме аудиторська діяльність 

відіграє важливу роль в системі фінансового контролю в умовах ринкової 

економіки. 

Згідно із законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність», «аудит фінансової звітності– це аудиторська послуга з перевірки 

даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності та 

консолідованої фінансової звітності юридичної особи або представництва 

іноземного суб’єкта господарювання, або іншого суб’єкта, який подає 

фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність групи, з метою 

висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих 

аспектах вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, 

міжнародних стандартів фінансової звітності або іншим вимогам» [1, ст.ст. 1]. 

В умовах формування ринкових відносин та різноманітності форм 

власності у народному господарстві України виникло безліч проблем та 

невирішених питань.Розв’язання цих питань потребує використання 



   
 

173 

 

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, АУДИТУ, АНАЛІЗУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

інструментів ринкових перебудов, тобто впровадження системи внутрішнього 

аудиту та використання послуг аудиторських фірм. 

При систематичних змінах та суперечностях законодавства, складності та 

зміні фінансового обліку, наявності фінансових санкцій - керівники суб’єктів 

господарювання, з метою перестрахувань від відповідальності і значних 

фінансових витрат приймають рішення скористатися послугами аудиторської 

фірми. Це було ще одним кроком у попереджені: недоліків та зловживань, у 

приховуванні доходів та неправильному розподілі витрат. Тобто, у суспільстві 

виникла об’єктивна потреба в незалежному професійному контролі за 

діяльністю підприємств та її результатами.   «Нестабільна економічна ситуація, 

що склалася в Україні, потребує вирішення низки проблем, які мають місце у 

професійній діяльності аудиторів, аудиторських фірм і успішному розвитку 

аудиту» [3]. 

За роки переходу економіки України до ринкових відносин у народному 

господарстві відбулися радикальні зміни у розвитку аудиторської діяльності, які 

обумовлені прагненням  досягти світових стандартів. Одинадцять років  існує 

професійна незалежність аудиту в Україні і за роки радикальних змін у розвитку 

аудиторської діяльності не так вже й мало зроблено.  Проте, із-за браку 

практичного досвіду аудиторів та необхідних ресурсів, однією з проблем аудиту 

в сучасних умовах ринкової економіки є те, що аудиторські фірми не можуть 

якісно виконувати завдання аудиту, для яких вони приймаються.Для подальшого 

перспективного розвитку аудиту і ще залишаються не вирішенні питання.  

Зокрема, до проблемних питань аудиторської діяльності необхідно 

віднести: 
•  недостатня кількість кваліфікованих аудиторських кадрів та 

недостатньо освоєний ринок аудиторських послуг; 

•  недостатність практичного досвіду на високому рівні аудиторської 

діяльності; 

•  недосконале законодавство за всіма питаннями аудиторських послуг та 

недостатня кількість методичних розробок з аудиторського контролю і з питань 

комп’ютеризації аудиту. 

Однак, впровадження у практику господарювання країни нових форм 

контролю з новою термінологією та новими правилами реалізації своїх функцій 

посилюється актуальність дослідження напрямків розвитку аудиту 

управлінської діяльності в країні. 

 «Впровадження аудиту в сферу підприємницької діяльності має в цілому 

для держави істотні переваги порівняно з іншими формами фінансово-

господарського контролю, зокрема: 

* значна економія державних коштів, які витрачаються на утримання 

контрольно-ревізійного апарату;  

* надходження додаткових коштів до бюджету за рахунок сплати 

аудиторськими фірмами (аудиторами-підприємцями) податків;  

* незалежність, конкурентна боротьба, професіоналізм аудиторів, що 
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сприяє підвищенню якості перевірок;  

* можливість вибору аудитора замовником тощо» [3].  

Основною метою аудиту є сприяння раціональному використанню 

фінансових, матеріальних і трудових ресурсів у діяльності суб’єктів 

господарювання для отримання максимального прибутку. 
Аудит виконує відразу кілька важливих функцій: експертну, аналітичну, 

управлінську, консультативну, виробничу та інформаційну завдяки яким він 

відіграє найважливішу роль в економіці і допомогає не тільки поліпшити 

фінансовий стан будь-якого підприємства, але й уникнути різних ризиків, що  

виникли через спотворення бухгалтерської документації. 

Без аудиту в економіці неможливо ефективно та успішно вести бізнес, 

правильно та вчасно приймати управлінські рішення тому, щовчасно проведена 

аудиторська перевірка дозволить об’єктивно оцінити діяльність підприємства та 

розробити необхідний план дій для його подальшого успішного 

розвитку.Вчасно проведена аудиторська перевірка дозволить об’єктивно 

оцінити діяльність підприємства та розробити необхідний план дій для його 

подальшого успішного розвитку. 

Відповідно до Міжнародних стандартів аудиту(МСА 200) «Загальні цілі 

незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до Міжнародних 

стандартів аудиту» «мета аудиту фінансових результатів відповідно полягає у 

висловленні аудитором незалежної професійної думки щодо правильності 

відображення у звітності підприємства інформації про фінансові результати 

діяльності підприємства» [2]. 

Таким чином, роль аудиту  в ринковій економіці незалежно від форм 

власності полягає в тому, що він забезпечує отримання всіма користувачами 

достовірної інформації про діяльність господарюючих суб’єктів,сприяє 

усуненню виявлених недоліків, прийняттю оптимальних управлінських 

виробничих і фінансових рішень, оздоровленню і зміцненню їх фінансового 

становища і в цілому підвищенню ефективності ринкової економіки. 

В умовах ринкової економіки перевага та довіра зовнішніх користувачів 

та громадян надається саме тим підприємствам, господарська діяльність яких 

підтверджена позитивним аудиторським висновком. 
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Важливою проблемою управління підприємством є формування і 

збереження конкурентоспроможності в умовах постійних змін зовнішнього 

середовища. Метою облікової та аналітичної інформації є забезпечення 

управлінського персоналу підприємства повною, своєчасною і достовірною 

інформацією для прийняття поточних і стратегічних рішень щодо того чи 

іншого проекту. Управління проектами вимагає систематичної інформації про 

здійснювані господарські процеси, їх характер та обсяг, про наявність 

матеріальних, трудових і фінансових ресурсів та їх використання. Головним 

джерелом необхідної інформації виступають дані поточного бухгалтерського 

обліку, які упорядковуються в звітність. Така звітність має велике значення, 

оскільки використовується не тільки для аналізу ефективності проекту, але й 

для узагальнення результатів діяльності підприємства або галузі в цілому. Тому 

виникає першочергова потреба вдосконалення системи інформаційного 

забезпечення і управління на основі використання аудиту проектів, який 

дозволить підвищити якість облікової та аналітичної інформації, її обробки і 

зберігання, що є неодмінною умовою досягнення ефективності реалізації 

проектів підприємства в сфері управління персоналом. 

Аудит проектів є невід'ємною складовою внутрішнього контролю і 

набуває все більшого значення в наданні необхідної інформації керівництву і 

власникам підприємства в процесі прийняття зважених управлінських рішень та 

управління персоналом [1]. 

Згідно з Міжнародними стандартами аудиту, зокрема МСА 315 аудит 

являє собою ідентифікацію та оцінку ризиків суттєвого викривлення через 

розуміння суб'єкта господарювання і його середовища [1]. 

Аудит як частина системи фінансово-економічного контролю в сучасному 

його розумінні відноситься до особливого роду інтелектуальної діяльності, який 

передбачає дослідження всіх ланок фінансово-господарської діяльності 

підприємства, і вираження професійної думки аудитора щодо достовірності та 

якості складання фінансової звітності [4]. 

Аудит проектів являє собою процес, спрямований на забезпечення 

достатньої впевненості в досягненні цілей підприємства щодо достовірності 

фінансової звітності, ефективності та результативності діяльності, а також 

дотримання діючих законів і нормативних актів [5]. 

Аудит проектів здійснюється в межах проведення внутрішнього аудиту, 

який є незалежним і об'єктивним щодо надання впевненості та консультування, 

що автоматично збільшує вартість організації і покращує її діяльність. 
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Внутрішній аудит допомагає організації досягти поставлених цілей за 

допомогою систематичного, послідовного підходу до оцінки і підвищення 

ефективності процесів управління ризиками, контролю та корпоративного 

управління [4]. 

Виходячи з цього, аудит проектів − це процес перевірки і генерації 

інформаційного забезпечення з метою задоволення потреб керівництва, аналізу 

економічної політики підприємства, визначених управлінських механізмів і 

процедур з метою підтримки високого рівня ефективності реалізації стратегії 

підприємства, управління проектними ризиками і досягнення бажаного 

економічного (соціального) ефекту. 

Основною метою аудиту проектів є виявлення недоліків і подальше 

вдосконалення організації та управління проектною діяльністю, пошук і 

мобілізація резервів зростання інвестиційного потоку, забезпечення високого 

рівня безпеки бізнесу в цілому. Разом з тим, аудит проектів спрямований на 

оцінку законності і ефективності можливих фактів діяльності персоналу, 

фінансових потоків в попередніх, поточних і прогнозованих тимчасових 

діапазонах з метою формування адекватної обліково-аналітичної інформаційної 

бази [2]. 

Відповідно до поставленої мети аудиту проектів можна визначити основні 

його завдання: 

- оцінка впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на проектну діяльність 

підприємства, а також результати взаємозв'язків об'єктивних і суб'єктивних 

характеристик економічного суб'єкта; 

- економічне обґрунтування поточних управлінських інвестиційних 

рішень, бізнес-планів, інвестиційних проектів, бюджетів, інноваційних 

інвестиційних програм; 

- аналіз ефективності використання проектних ресурсів, пошук резервів; 

- дослідження доцільності використання проектів; 

- виявлення недоліків проекту; 

- розробка практичних рекомендацій щодо усунення недоліків; 

- розробка методів максимізації інвестиційних доходів зі збереженням 

відповідного рівня ліквідності; 

- формування механізму забезпечення поступового зростання ринкової 

вартості інвестицій капіталу; 

- аналіз стадій життєвого циклу проектів; 

- оцінка економічної ефективності бізнес-процесів. 

Аудит проектів спрямований на здійснення внутрішнього контролю, який 

згідно МСА 315 складається з наступних компонентів: 

- середовище контролю; 

- процес оцінки ризиків підприємства; 

- інформаційна система, включаючи пов'язані бізнес-процеси, які доречні 

для фінансової звітності та повідомлення інформації; 

- заходи контролю; 
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- моніторинг заходів контролю [1]. 

Особливо важливим є аудит інвестиційних проектів підприємства, в 

зв'язку з використанням інвестиційних ресурсів. В цьому випадку важливою 

особливістю аудиту проектів є облік самої специфіки цього виду активності 

організації: обґрунтування інвестиційних проектів відбувається на основі 

абстрактних гіпотетичних даних, припущень, достовірність яких досить важко, 

а іноді взагалі неможливо перевірити. Саме цей фактор невизначеності при 

перевірці і оцінці гіпотетичних даних аудитором обумовлює підвищений рівень 

аудиторського ризику, оцінка якого заслуговує додаткової уваги і являє собою 

один з найважливіших компонентів внутрішнього управлінського контролю. 

В цьому випадку аудиторський ризик може бути наслідком двох основних 

чинників [4]: 

- ризику існування суттєвих помилок в системі організації та методиці 

ведення бухгалтерського обліку інвестиційної діяльності, некоректності оцінки 

ефективності та аналізу інвестиційної політики підприємства, інші аспекти 

інвестиційної активності підприємства; 

- ризику виявлення зазначених вище спотворень. 

Оцінка аудиторського ризику проектної діяльності як складової діяльності 

організації в цілому регламентується Міжнародним стандартом аудиту 315 

«Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення через розуміння 

суб'єкта господарювання і його середовища», який рекомендується 

застосовувати разом з МСА 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та 

проведення аудиту відповідно міжнародним стандартами аудиту»[5]. 

Інформаційна база аудиту проектів формується з внутрішніх і зовнішніх 

джерел для забезпечення комплексності, системності та всебічності аналізу 

управлінської діяльності підприємства. До внутрішніх джерел інформаційного 

забезпечення відносяться:- показники бухгалтерської та статистичної звітності;- 

дані первинної та зведеної облікової документації;- технічна документація 

(відомості технічного стану основних фондів, специфікації обладнання); 

кошторисно-нормативна база (кошторис інвесторів, розрахунки 

підрядників);бізнес-плани, бюджети проектів;юридичні умови реалізації 

проекту (договору);дані кадрової служби підприємства та ін. 

До зовнішніх інформаційних джерел аудиту проектів відносяться: 

методичне, теоретичне і програмне забезпечення; результати експертиз 

(юридичної, геологічної, економічної, інженерної та ін.); міжнародна і 

національна законодавчі бази;результати маркетингових досліджень і аналізу 

консалтингових фірм; аналітичні огляди, виписки державних органів 

статистики, міжнародних організацій щодо поточного стану зовнішнього 

економічного середовища та ін. 

Слід зауважити, що господарські операції, пов'язані з проектами, є 

суттєвими в вартісному вираженні, але зазвичай нечисленними. Тому 

внутрішній аудитор, перш за все, повинен виявити і оцінити слабкі сторони 

побудови процесу організації проекту з метою подальшого планування і 
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реалізації відповідних аудиторських процедур і визначення термінів перевірки. 

За своїм характером аудиторські процедури бувають трьох видів [3]: 

1) процедури оцінки ризиків проектів; 

2) тести контролю; 

3) процедури по вивченню суті проектів (табл. 1). 

Таблиця 1 - Види аудиторських процедур контролю інвестиційної діяльності 

підприємства 
Види аудиторських 

процедур 
Мета виконання Результат виконання 

Процедури оцінки ризиків 

проектів 

Повне розуміння діяльності 

підприємства та його 

середовища, визначення 

основних ризиків проектної 

діяльності 

Оцінювання ризиків 

суттєвого викривлення і 

виправлення помилок 

Тестування контролю 

проектів 

Отримання аудиторських 

доказів ефективності 

оперативних заходів 

контролю 

Оцінювання ефективності 

заходів контролю 

оперативного виконання 

проектів, попередження, або 

виявлення істотних 

виправлень 

Процедури аналізу проектів 

за суттю 

Виявлення істотних 

виправлень щодо проектів 

на рівні тверджень 

Виконання статистичної 

перевірки інформації про 

класи операцій і розкриття 

аналітичної інформації про 

сутність проектів 

 

Останнім компонентом аудиту проектів повинен бути моніторинг заходів 

контролю, що передбачає аналіз і оцінку внутрішнього (операційного) обліку, 

планування процесів, дослідження оптимальності і ефективності 

функціонування організаційної структури, який генерує проектні рішення, 

виявлення слабких сторін системи інформаційного забезпечення при складанні 

фінансової звітності, а також системну оцінку результатів проектної діяльності 

на підставі обраної методики і розробки пропозицій щодо вдосконалення 

проекту. 

Таким чином, стратегії підприємства втілюються в життя шляхом 

реалізації конкретних проектів, що вимагають розробку ефективної системи 

управління ними, центральне місце в якій займає саме аудит проектів. Тому 

важливим аспектом є виділення особливостей організації аудиту проектів та 

розробка методики проведення аудиту, яка враховує особливості діяльності 

підприємства, конкретні управлінські цілі підвищення ефективності реалізації 

інвестиційної політики компанії. 
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CONTROL AND AUDIT ACTIVITYOF UKRAINE: 

PROBLEMS AND PROSPECTSOF DEVELOPMENT 

 

Control plays a very important role in the organization of any activity. Equally 

important role is assigned to control and audit system in Ukraine. However, there are 

a number of problems in the organization and functioning of the control and auditing 

system of Ukraine. They need an immediate solution. 

In accordance with the Law of Ukraine “On Auditing”, an audit is verification 

of accounting data and financial statements of a business entity in order to express an 

independent opinion of the auditor about its reliability in all material aspects and 

compliance with the requirements of the laws of Ukraine, accounting provisions 

(standards) or other rules (internal regulations of business entities) in accordance with 

the requirements of users [1]. 

The Audit Chamber of Ukraine is the regulator of national control and auditing 

activities. 

The Audit Chamber is called to create a system of independent financial and 

economic control in the form of an audit, which would give an objective assessment 

of the financial condition of enterprises and entrepreneurs, contributed to the rational 

management and timely prevention of bankruptcy, provided reliable control over 

income and expenses of owners and at the same time protects the interests of the 
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state. 

To date, the problematic issues of audit and control activities include: 

- lack of standards of control and audit activities, which to provide a single 

control criteria and audit quality (job description, duty of care etc.); 

- lack of guidelines on carrying out control and audit activities; 

- insufficient number of qualified personnel; 

- failure to ensure the independence of the control and audit service in the 

provision of professional services; 

-significant negative impact of the shadow business; 

- control and audit services do not adhere to the quality of services provided; 

- absence of fines and penalties for the inaccuracy of the auditor's report; 

- lack of typical forms of documents and a clear mechanism of formation of 

prices for their services; 

- lack of guidelines on the computerization of control and auditing activities 

[2]. 

In addition to the above problems, in our opinion, one of the biggest, which 

hinders the development of control and audit activities, is the perception of business 

entities of these services only from the standpoint of regulatory bodies. 

Thus, in society there was an objective need for independent professional 

control over the activities of enterprises and its results. However, despite this, the real 

need for the services of the auditor as a defender of the interests of an existing or 

potential investor today, unfortunately does not exist [3]. 

The basic principles of the system of organization of audit activity depend on 

level of economic development on which the country is located. If you evaluate the 

degree of state interference and control over the functioning of auditors as high, 

medium and low, then three types of organization and regulation of audit activity can 

be distinguished: rigid, mixed and soft. Ukraine belongs to the mixed model. 

The audit may be conducted on the initiative of business entities, as well as in 

cases stipulated by law. Auditors (control and audit firms) may provide other audit 

services related to their professional activities, in particular, on maintaining and 

restoring accounting, in the form of consultations on accounting and financial 

reporting, examination and assessment of the state of financial and economic activity, 

and other types of economic and legal provision of economic activities of economic 

entities. 

The main benefits of control and audit activity are[4]: 

- retention of a portion of public funds spent on the contents of the audit unit, 

as payment of audit services is made at the expense of means of subjects of 

managing. 

- fiscal audit function, which is manifested in tax receipts from the control and 

audit activities in the budget; 

- formation of competitive environment in the sphere of control and audit 

activities, which in the long term improves the quality of the provision of their 

services; 
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- free choice by an entity's auditor. 

Thus, obvious is the fact of usefulness of audit activity for the economy of any 

state, but at the same time, each country develops its own approach to the audit. 

The development of control and auditing activities in Ukraine is currently 

characterized by a generally confirmatory character, since the greatest part of the 

work is limited to the assessment and confirmation of the degree of validity of 

information in the accounting and financial reporting system of the customer-

companies. 

However, in our opinion, the prospects for the development of control and 

auditing activities in Ukraine, should also be linked, to the transition to a system-

oriented audit, that is, to such an approach, when external auditors based their 

assessments on the results of the internal audit system of the enterprise-customers. It 

is a combination of the courses taken on the development of internal audit (as the 

basis of external activity) and the transition to International Standards on Auditing, 

we believe it can positively influence the rise of the audit in Ukraine to the next stage 

of the evolutionary ladder [3]. 

In general, control and auditing activities can provide a significant 

improvement of the situation for economic entities, eliminate the negative 

consequences in the form of administrative penalties from state control bodies for 

non-compliance, with the norms of the law, reduce expenditures on control and audit 

functions of the authorities, but to achieve such results necessary is first of all the 

interest of the subjects of economic activity in carrying out such inspections and 

receiving the services of auditors. 

There are still a number of problems and unresolved issues in Ukraine, that 

remain open. However, the use of foreign experience, taking into account domestic 

features of the budget sphere, will contribute to the development of control and audit 

activities and will significantly improve the functioning of public finances. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

КОНТРОЛЬНО-АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Розвиток економіки в сучасних умовах зумовлює необхідність контролю 

за виконанням окремих аспектів діяльності суб’єктів господарювання. На 

підприємствах такий контроль виражається у вигляді аудиту. Проте, не тільки 

підприємства, а й усі акціонерні товариства, в тому числі і банки, підлягають 

обов’язковому аудиту.  

Аудит господарської діяльності проводиться для аналізу фінансово-

господарської діяльності, правильності ведення бухгалтерського обліку і 

достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього 

контролю [1]. 

Згідно Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність», аудит фінансової звітності визначається, як послуга з перевірки 

даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності юридичної 

особи, представництва іноземного суб’єкта господарювання, або інших 

суб’єктів господарювання, які подають фінансову звітність, з метою 

висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих 

аспектах вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, 

міжнародних стандартів фінансової звітності або іншим вимогам.  

Аудиторська діяльність - незалежна професійна діяльність аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності, зареєстрованих у Реєстрі аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності, з надання аудиторських послуг [2]. 

Таким чином,  аудитор, виконуючи свої обов’язки, вивчає структуру та 

діяльність підприємства, його фінансову звітність, складає аудиторський звіт, у 

якому висловлює свою думку.  

Досліджуючи питання про проблемні аспекти та перспективи розвитку 

контрольно-аудиторської діяльності, візьмемо за об’єкт дослідження акціонерне 

товариство «Ідея Банк».  

Датою складання звіту аудитора є 26 березня 2018 року.  Аудиторська 
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перевірка даних фінансової звітності  Публічного акціонерного товариства 

«Ідея Банку» станом на 31.12.2017 року, дозволила звернути увагу на такі 

питання: відповідність та достовірність розподілу активів і пасивів Банку, 

питання внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту, питання визначення 

розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, питання 

визнання пов’язаних з банком осіб та здійснення операцій з ними, питання 

достатності капіталу банку та про ведення бухгалтерського обліку.  

Згідно проведеної аудитором перевірки, «Ідея Банк» проводить свою 

фінансово-господарську діяльність на задовільному рівні.  

Формуючи аудиторський висновок, застосовувався принцип суттєвості, 

який визначається в залежності від впливу вказаних аспектів на прийняття 

рішень користувачами фінансової інформації. Аудитору необхідно передбачити 

можливість існування помилок у пов’язаних між собою сумах, які разом можуть 

істотно впливати на фінансову звітність підприємства. На суттєвість можуть 

впливати вимоги українського законодавства, які стосуються конкретної 

фінансової звітності, залишків по рахунках і взаємозв’язку між ними. Під час 

оцінки впливу помилок на показники фінансової звітності аудитор повинен 

визначати суттєвість, встановлюючи характер, час і глибину процедур 

перевірки.  

Плануючи аудиторську перевірку, аудитор передбачає аналіз тих дій і 

операцій, які можуть привести до суттєвих помилок та перекручувань 

фінансової звітності даного підприємства. У випадку виявлення суттєвої 

помилки в показниках фінансової звітності, аудитор зобов’язаний довести це до 

відома клієнта, щоб той міг увести коригування. Якщо клієнт відмовляється 

виправити показники фінансової звітності, аудитор повинен врахувати це при 

виборі виду аудиторського висновку, враховуючи суттєвість відхилень. 

 Виходячи із факту здійснення аудитором аудиторської перевірки, можна 

виділити проблему незалежності думки аудитора під час проведення своєї 

діяльності. Адже під час своєї діяльності можуть виникнути обставини, при 

яких клієнт буде тиснути на аудитора, вимагаючи не вносити до звіту виявлені 

помилки чи перекручування. Крім того, ще однією проблемою є і саме 

небажання клієнта виправляти помилки, знайдені під час аудиторської 

перевірки підприємства.  

В Законі України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» вказано підстави для притягнення до відповідальності, тобто у разі 

професійного проступку, до якого відносяться недотримання вимог 

незалежності суб’єкта аудиторської діяльності, неналежне виконання своїх 

професійних обов’язків, ухилення суб’єктів аудиторської діяльності від 

проведення перевірки контролю якості та інші порушення [2]. Тобто, дана 

проблема знаходиться на стадії поступового вирішення.  

Ще однією проблемою в здійсненні аудиторської діяльності є страх втрати 

клієнта та залежність від грошових коштів, що їх сплачує клієнт аудитору за 

виконану перевірку. Ця проблема в багатьох випадках може призвести до тиску 
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на аудитора з боку клієнта.  

 Розвиток контрольно-аудиторської діяльності на сьогоднішній день є 

перспективним. Не дивлячись на те, що ця сфера є досить проблематичною, 

контроль за фінансово-господарською діяльністю, який  здійснюють аудитори, 

впливає на багато чинників, пов’язаних з економічним розвитком країни.  
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ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ 

 

Діджиталізація  з англійської – digitalization, буквально “оцифровування”. 

Тобто означає перехід інформаційного поля на цифрові технології. Іноді 

вживається на позначення конкретного акту переведення певної інформації з 

аналогового у цифровий формат для її легшого подальшого використання на 

сучасних електронних носіях. 

Електронний документообіг – це переведені в цифровий формат усі 

процеси по роботі з документами підприємства або установи. Замість паперів 

формату А4 – файли та цифрові таблиці, замість підписів і чорнильних печаток 

– електронний цифровий підпис та інші інструменти верифікації. Електронний 

документообіг – закономірний етап розвитку, частина цифрової трансформації 

світу в цілому. 

Сьогодні кожен ринок – глобальний. Підприємствам доводиться 

конкурувати не тільки зі своїми співвітчизниками, тому чим більше 

підприємство – тим сильніша конкуренція. В таких умовах будь-яка оптимізація 

https://pidruchniki.com/1633082640699/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/derzhavniy_audit_finansovo-gospodarskoyi_diyalnosti_subyektiv_gospodaryuvannya_derzhavnogo_sektoru_ekonom
https://pidruchniki.com/1633082640699/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/derzhavniy_audit_finansovo-gospodarskoyi_diyalnosti_subyektiv_gospodaryuvannya_derzhavnogo_sektoru_ekonom
https://pidruchniki.com/1633082640699/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/derzhavniy_audit_finansovo-gospodarskoyi_diyalnosti_subyektiv_gospodaryuvannya_derzhavnogo_sektoru_ekonom
https://pidruchniki.com/1633082640699/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/derzhavniy_audit_finansovo-gospodarskoyi_diyalnosti_subyektiv_gospodaryuvannya_derzhavnogo_sektoru_ekonom
https://www.ideabank.ua/
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означає підвищення ефективності та перевага над конкурентами. При переході 

на електронний документообіг все, що потрібно керівникові для управління 

компанією – це телефон. Це дуже зручно й економить багато часу, а час – це 

гроші.24 жовтня 2018 року уряд України затвердив план розвитку державної 

політики у сфері реформування системи державного фінансового контролю до 

2020 року. Зокрема відбудуться зрушення в діджиталізації, а саме: 

- Удосконалення інформаційного забезпечення Держаудитслужби, а також 

унормування механізму взаємодії та обміну інформацією між органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування та створення 

інтегрованої автоматизованої інформаційної бази: 

1) розроблення нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України 

стосовно концепції розвитку інформаційного забезпечення у сфері контролю за 

управлінням та використанням державних (місцевих) ресурсів та 

концептуальних засад взаємодії органів державної влади щодо забезпечення 

функціонування єдиної інформаційно-аналітичної бази державного контролю та 

створення інформаційно-аналітичної системи результатів державного контролю. 

2) здійснення заходів щодо удосконалення та розвитку внутрішнього 

інформаційного забезпечення органів Держаудитслужби, зокрема: створення 

інформаційно-аналітичної системи для планування та супроводження заходів 

державного фінансового контролю; розроблення інформаційно-аналітичних баз 

для відображення результатів здійснення заходів; 

3) забезпечення доступу органів Держаудитслужби до баз даних, реєстрів 

та автоматизованих систем, функціонування яких фінансується з державного 

бюджету, щодо управління та використання публічних коштів, електронної 

системи збору та обробки інформації про діяльність суб’єктів господарювання 

державного сектору економіки та розширення наявної інформації про баланс 

державного сектору. 

- Формування системи запобіжників під час здійснення децентралізації та 

належного контролю на місцевому та регіональному рівні: 

1) удосконалення механізму здійснення контролю за місцевими 

бюджетами, зокрема уніфікація та стандартизація підходів до проведення 

аудиту місцевих бюджетів шляхом розроблення стандарту (методики) 

проведення аудиту місцевих бюджетів, дорожньої карти відбору теми аудиту, 

планування, організації, проведення аудиту та моніторингу результатів 

впровадження аудиту; 

2) оприлюднення на офіційному веб-сайті Держаудитслужби інформації 

про результати здійснення заходів державного фінансового контролю, 

проведення тематичних брифінгів у разі отримання соціально-важливої 

інформації за результатами проведених аудитів місцевих бюджетів; 

3) забезпечення визначеної періодичності здійснення контролю за 

коштами місцевих бюджетів для посилення прозорості, ефективності їх 

використання органами місцевого самоврядування та місцевими органами 

виконавчої влади шляхом збільшення щороку на 15 відсотків обсягу таких 
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коштів; 

4) здійснення організаційно-структурних змін, зокрема:проведення 

обґрунтованих розрахунків потреби в забезпеченні належного контролю, 

визначення рекомендованої періодичності проведення аудитів місцевих 

бюджетів та ресурсів (людських, фінансових), необхідних для здійснення 

контролю за місцевими бюджетами;створення та забезпечення функціонування 

на регіональному рівні відповідних структурних підрозділів міжрегіональних 

територіальних органів Держаудитслужби, які здійснюють контроль за 

місцевими бюджетами; 

5) підготовка кадрів для здійснення контролю за місцевими бюджетами, 

зокрема:підготовка навчального кейса та навчальних програм для проведення 

тренінгу з аудиту місцевих бюджетів;проведення навчальних заходів із  

здійснення контролю за місцевими бюджетами. 

Україна набагато відстає від країн Європейського союз у впровадженні 

електронного державного обліку та аудиту, це безумовно. Але урядом вже 

зроблені перші кроки в цьому напрямку. З кожним днем держава наближається 

до стандартів наших західних партнерів. 

 

Література: 

1. Сайт Державної аудиторської служби України. URL: 

http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish 
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КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЯ АУДИТУ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Комп'ютеризація аудиту до сьогодні залишається складним питанням і 

передбачає розробку комп'ютерних контролюючих систем для потреб 

економіки. Одним з головних інструментів аудитора залишаються універсальні 

табличні редактори, бухгалтерські та аналітичні програми. 

Перевагами обробки економічної інформації клієнта за допомогою 

інформаційних технологій порівняно з традиційними методами обробки 

інформації є: зниження ризику аудитора, пов'язаного з вибірковою перевіркою, 

зручність у документальному оформленні процесу і результатів аудиту, 

прискорення проведення аудиту та його ефективності за рахунок автоматизація 

всіх рутинних операцій, інтеграція з системами клієнтів, багаторазове 
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використання, пошук інформації по базі даних аудиторської фірми. 

Враховуючи результати дослідження організації процесу аудиту, було 

сформовано ряд вимог до програмного забезпечення для аудиту: 

 Підбір нормативної інформації повинен проводитися фахівцями-

методологами і безперервно оновлюватися; 

 Повинен бути забезпечений єдиний підхід різних фахівців до 

перевірки; 

 Програма повинна бути проста у використанні і підходити різним 

аудиторським компаніям та аудиторам; 

 Підтримка процедур контролю якості; 

 Можливість гнучкого налаштування структури аудиторської 

перевірки; 

 Наявність системи розмежування прав доступу; 

 Можливість автоматизованої обробки великого обсягу інформації; 

 Інтеграція з зовнішніми системами (системами бухгалтерського 

обліку, поштою, державними структурами тощо); 

 Забезпечення безпеки інформації. 

Мала кількість вітчизняних програмних продуктів з аудиту та значна ціна 

на них, недостатній рівень професійних навичок аудиторів є основними 

причинами низького рівня автоматизації аудиторської діяльності в Україні. 

Найчастіше аудитори знаходять заміну спеціалізованим програмам шляхом 

виконання нескладних розрахунків, друку типових форм робочих аудиторських 

документів; використання нормативно-правової довідкової бази в електронному 

вигляді; виконання запитів до електронної бази даних; перевірки окремих 

розрахунків, що здійснюються на різних ділянках обліку; формування регістрів 

бухгалтерського обліку й альтернативного балансу з використанням електронної 

бази даних клієнта; проведення комплексного аналізу фінансового стану 

економічного суб'єкта за допомогою окремих програм (елементів Microsoft 

Office). 

Проте команда українських розробників КІТ-ХХІ та консультанти-

аудитори у розробили спеціалізовану програму під назвою "KIT. Аудит". Така 

програма є першою вітчизняною автоматизованою інформаційною системою 

управління аудиторською діяльністю, яка забезпечує контроль якості і включає 

узгоджений набір робочих документів та методичних вказівок з проведення 

аудиту. 

Важливою умовою при виборі програмного забезпечення є автоматизації 

трудомістких аудиторських робіт, яка в "KІT. Аудит" реалізована такими 

механізмами. 

Основним недоліком даної програми є недостатній набір автоматичних 

аналітичних процедур. Тому аудитор повинен за потреби використовувати інші 

аналітичні інформаційні системи. Використання "КІТ.Аудит" створює умови 

для надання повного та ефективного висновку про аудит економічного стану 
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досліджуваного підприємства.  

Основні комп’ютерні програми, адаптовані до вітчизняного аудиту, 

враховуючи специфіку розвитку, принципи тощо, розроблені у країнах СНД. 

Огляд ринку засобів автоматизації аудиторської діяльності в Україні 

представлено в таблиці 1. 

За допомогою програмних засобів здійснюється аудиторська перевірка й 

аналіз записів на основі конкретних критеріїв з метою визначення їхньої якості, 

повноти, багатства і правильності. Для цього використовується база знань, що 

допомагає визначити невідповідності і прийняти необхідні рішення.  

Програмне забезпечення дозволяє проводити тестування розрахунків, 

виконувати необхідні перерахунки і зіставляти отримані результати з 

нормативними, що дає можливість провести аналіз за визначеними критеріями 

й одержати відповідне адекватне управлінське рішення.  

Основними умовами забезпечення ефективності аудиту в середовищі 

електронного оброблення даних (ЕОД) є: високий рівень компетентності та 

професійної майстерності персоналу аудиторських фірм; дотримання вимог 

щодо відповідальності аудитора за належне проведення перевірки в умовах 

ЕОД; організація і планування аудиторських процедур за допомогою 

комп’ютерів; належне вивчення автоматизованої системи обліку та 

внутрішнього контролю; отримання достатніх і надійних доказів у 

комп’ютерному середовищі.  

Інформаційна модель автоматизованого аудиту – сукупність інформації, 

що характеризує інформаційні взаємозв’язки завдань і процедур аудиторської 

перевірки з використанням сучасних комп’ютерних технологій.  

Для України, як країни, що розвивається, особливо важливе 

впровадження автоматизованих інформаційних систем, що сприяють 

підвищенню ефективності функціонування всіх галузей діяльності та аудиту 

зокрема, дозволяють значно скоротити трудомісткість його проведення і 

створюють нові можливості в організації і методиці аудиту.  

Таблиця 1 - Програмні продукти у галузі комп’ютеризації аудиторської 

діяльності 
Програмне 

забезпечення 

(розробник) 

Характеристика 

EY/AWS (Ernst 

& Young) 

Комплекс програмних інструментів, який полегшує управління проектом, 

збір аудиторських доказів, аналіз даних, підтримку зв’язку аудиторських 

команд. 

EY/ BPP (Ernst 

& Young) 

Програмний інструмент, який здійснює документування аудиторських 

бізнес-процесів, оцінювання ризиків, їх контроль і аналіз, розроблення 

аудиторських планів, спрощує підготовку графічних і текстових звітів, 

полегшує колективне використання. 

RiskWeb (Ernst 

& Young) 

Програмний комплекс для управління аудиторськими ризиками. 
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Продовженн таблиці 1 

Audit System / 2 

(Deloitte Touche 

Tohmatsu 

International) 

Підтримує всі етапи аудиторського процесу і дозволяє здійснювати 

комплексну підготовку робочої документації та звітності, а також 

проведення консолідації. 

Vector 6 (KPMG) Спеціальна інформаційна система, орієнтована на внутрішню регламентацію 

аудиторської діяльності із застосуванням внутрішньо фірмових стандартів. 

Асистент 

Аудитора (Турбо 

Бухгалтер 

Розробник) 

Являє собою велику базу даних щодо нормативних актів у галузі аудиту, 

методики аудиту, шаблонів робочих документів аудитора, довідкової 

інформації з бухобліку та оподаткування. 

Помічник 

аудитора 

(«ДИЦ» и 

«Гольдберг 

Аудит») 

Автоматизує всі етапи аудиту на основі методики компанії «Гольдберг 

Аудит», розрахована на невеликі і середні компанії, існує як у локальному, 

так і в мережевому варіантах. 

Експрес-Аудит: 

ПРОФ 

(М.Баришніков) 

Увесь бухгалтерський і податковий облік поділений на глави з підглавами, за 

кожною з яких закріплений набір аудиторських процедур, і запитальник. 

Процес перевірки відбувається у вигляді відповідей аудитора на пропоновані 

системою питання. Програма не має мережевої версії, але допускає роботу в 

багатокористувацькому режимі, призначена для невеликих і середніх 

підприємств. 

 

Автоматизація аудиту означає, перш за все, використання інформаційних 

технологій на підготовчому етапі аудиту, етапі планування, перевірки та видачі 

аудиторського висновку. При цьому велике значення мають власне 

характеристики системи відпрацювання даних, тому що вони впливають на 

ступінь розробки інформаційної системи аудиту, тип контролю, вибір виду 

перевірок, на основі яких можна визначити характер, тривалість і обсяги 

аудиторських процедур. Важливу роль в цьому буде відведена і пошуку рішень 

зазначених питань за допомогою застосування спеціалізованих програмних 

засобів. 
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інструмент підвищення рівня якості послуг, що надаються в області аудиту / 

Л.М. Макарова, Є.В. Леушина // Молодий учений. - 2014. - № 1. - С. 383-385. 

3. Ходаківська Л.О. Комп'ютерні технології аудиту в умовах розвитку 

сучасних інформаційних систем / Л.О. Ходаківська, К.С. Ходаківська // Наукові 
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФЕССИИ 

АУДИТОРА В БЕЛАРУСИ 

 

Значительная часть экономической информации, базируется на данных 

бухгалтерского учета, представленной в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Для повышения доверия к ней в современном мире используется 

независимая форма контроля ˗ аудит/ Важнейшую роль в этом играет аудитор. 

От уровня и качества его подготовки, наличия профессиональных компетенций 

напрямую зависит качество оказываемой им услуг. Значительный вклад в 

решение актуальных вопросов аудита рассматривали Ф.Ф. Бутынец, Е.А. 

Петрик, В. В. Рядська, Е.М. Пучкова, С.Л. Коротаев, В.В. Мякинькая, Д.А. 

Панков, В.Н. Березовский, Н.П. Дробышевский, Семенихин и др.  

Целью исследования является ретроспективный анализ формирования 

требований к профессии аудитора в современных условиях интеграционных 

процессов в Беларуси с выделением этапов и перспективы по следующим 

составляющим: 

- требования к образованию аудитора; 

- квалификационные требования к профессии аудитора в Беларуси; 

- допуск аудиторов на рынок аудиторских услуг; 

- ведение реестра аудиторов. 

В настоящее время в Беларуси нет единого подхода к дате зарождения 

современного аудита. С.Л. Коротаев [1], рассматривает отечественный аудит с 

периода, начинающегося с 1991 года. Однако проведенный анализ нормативных 

правовых актов [6, 7] и литературных источников [4] позволяет скорректировать 

данную дату к 1987 году.  

Уточним, что в материале рассматривается только современный этап, 

связанный с перестроечными процессами в жизни общества, которые начали 

происходить еще в эпоху СССР, куда входила Белорусская ССР. На рынок начал 

приходить иностранный капитал, который уже был знаком не понаслышке с 

услугами аудитора и пытался их получить в стране. Совмином СССР 13 января 

1987 года были изданы два постановления [6, 7], положенные в основу отсчета 

аудиторской деятельности в СССР.  

Зарождение (1987-1994) 

В Беларуси «появились в 1990 г. хозрасчетные, независимые аудиторские 

организации, такие как Минскаудит, БелЭКОаудит, Информационно-

аналитический центр РП НТО торговли и др. [8, с. 95]. В некоторых 

министерствах Беларуси в этот период создаются отдельные структурные 

подразделения, в которые вводятся должности аудиторов. Так, постановлением 

Совмина «Вопросы государственного комитета БССР по промышленности и 
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межотраслевым производствам» от 03.06.1991 № 219 в утвержденную 

структуру центрального аппарата Государственного комитета БССР по 

промышленности и межотраслевым производствам создано управление 

методологии учета, контроля и аудита с введением в штат аудиторов. Требования 

к образованию аудитора сводились к обучению на курсах и сдаче 

соответствующих экзаменов; квалификационные требования к профессии 

аудитора в Беларуси отсутствовали; допуск на рынок аудиторских услуг 

осуществлялся без каких-либо ограничений; ведение реестра аудиторов не 

осуществлялось. 

С распадом СССР Беларусь вынуждена была самостоятельно регулировать 

вопросы аудиторской деятельности. С этой целью Совмином 30.09.1991 

принимается постановление № 367 «О контрольно-ревизионной службе», 

которым утверждено Временного положения об аудиторской деятельности в 

Республике Беларусь, которым регламентировалось, что аудит имели право 

осуществлять лица, аттестованные Аудиторской палатой после сдачи ими 

экзаменов и получения квалификационного удостоверения (лицензии). К 

экзаменам для получения удостоверения (лицензии) допускались специалисты, 

имеющие среднее специальное или высшее экономическое образование и опыт 

учетно-аналитической или контрольно-ревизионной работы.  

По состоянию на 20 октября 1993 г. в республике насчитывалось 266 

аудиторов, были представлены все области, в том числе в г. Минске 192; 

Минской области – 32; Витебской области – 12; Брестской и Гомельской по 11; 

Могилевской – 6 и Гродненской – 2 аудитора. [8, с. 98]  

Как видно из приведенных данных, основная масса аудиторов приходилась 

на г. Минск. В целом за 1993 год аудиторам было выдано 395 лицензий; к 

претенденту на право заниматься аудиторской деятельностью: 

- предъявлялись требования о наличии среднего специального или высшего 

экономического образования; 

- требовалось наличие опыта учетно-аналитической или контрольно-

ревизионной работы без указания продолжительности по сроку; 

- допуск аудиторов на рынок аудиторских услуг осуществлялся после сдачи 

экзаменов и выдачи Аудиторской палатой при Совете Министров Республики 

Беларусь претенденту лиценции на право осуществлять аудиторскую 

деятельность; 

- ведение реестра аудиторов не осуществлялось. 

Становление (1994-1999) 

В принятом 08.11.1994 Законе № 3373-XII «Об аудиторской деятельности» 

изменены требования к претендентам: к аттестации на право заниматься 

аудиторской деятельностью допускаются лица, имеющие высшее 

экономическое или юридическое образование, а также стаж работы по 

специальности не менее пяти лет, а статьей 6 предусматривалось также, что 

лица, имеющие судимость за корыстные и хозяйственные преступления, не 

имеют права заниматься аудиторской деятельностью. За период с 1994 по 1999 
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год Аудиторская палата выдала аудиторам в рамках своих полномочий 1310 

лицензий (таблица 1). [3] При этом где-то стажироваться или обучаться 

практическим навыкам аудита у аудиторов не было. Отток аудиторов был 

минимальным. 

Таблица 1.- ведения о лицензиях, выданных аудиторам на общий аудит в 

1994-1999 года 
Выдано лицензий за год 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Аудиторам 317 250 213 263 166 101 

в том числе:       

Брестская обл. 11 16 18 10 7 7 

Витебская обл. 4 6 7 7 3 2 

Гомельская обл. 7 18 4 11 8 - 

Гродненская обл. 11 11 12 10 9 8 

Могилевская обл. 12 9 6 15 7 2 

Минская обл. 14 14 12 4 14 7 

г. Минск 258 176 152 206 118 75 

 

Аудиторской палатой в 1998 году принимается Кодекс этики аудиторов 

Республики Беларусь, то есть впервые были заложены основные принципы 

осуществления аудиторской деятельности. 

Развитие (с 2000 года) 

Главой государства 28.07.1999 принимается Декрет № 30 «О некоторых мерах 

по совершенствованию государственного регулирования аудиторской деятельности 

и контролю за ее осуществлением в Республике Беларусь», которым на Минфин 

возложено ряд технических и организационных мер, приведших к значительному 

оттоку аудиторов. В рамках своих полномочий Совмин постановлением от 

30.11.1999 № 1862 «О государственном регулировании аудиторской деятельности»: 

- утвердил Положение о порядке государственного регулирования аудиторской 

деятельности и контроле за ее осуществлением в Республике Беларусь;  

- ввел государственный реестр аудиторов и аудиторских организаций. 

С учетом изменившихся требований в 2000 году была проведена 

переаттестация всех аудиторов. В результате лицензии получили 940 аудиторов. 

Кроме того, в течение 2000 года аудиторам было выдано еще 135 лицензий. 

Среднесписочная численность аудиторов, осуществляющих деятельность в 2000 

году, составила 773 человека, при 977 внесенных в государственный реестр 

аудиторов. [3, с. 117].  

Совмин постановлением от 22.05.2002 № 650 «Об аттестации на право 

осуществления аудиторской деятельности» было утверждено Положение об 

аттестации на право осуществления аудиторской деятельности. С этого периода 

подтверждением права аудитора на осуществление деятельности является аттестат, 

а не лицензия. Приказом Минфина от 30.05.2002 № 639 утверждается новая 

Программа квалификационных экзаменов на право осуществления аудиторской 

деятельности, которая изменялась приказами Минфина от 13.06.2003 № 1199; 

consultantplus://offline/ref=43BF551FAA37D4C85CB0D21699580B20486D6F1B79C2D35AED6CA20855C29C590Ak2v6S
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27.05.2004 № 259; 21.03.2012 № 75 действующий по настоящее время. К этому 

моменту разработаны и приняты Правила аудиторской деятельности «Образование 

аудитора», утвержденные постановлением Минфина Республики Беларусь от 

28.03.2003 № 45 (далее – Правила № 45) которыми устанавливались: 

1) основные требования к образованию аудитора. На ряду с указанными выше 

необходимо было свободное владение одним из государственных языков (русский, 

белорусский); 

2) основные требования к повышению квалификации аудитора. Аудитор 

должен был ежегодно, начиная с года, следующего за годом получения 

квалификационного аттестата аудитора, проходить обучение в организациях, 

имеющих государственную аккредитацию и осуществляющих повышение 

квалификации и переподготовку кадров, в объеме не менее 40 академических часов 

в год. Программа повышения квалификации аудиторов согласованным с 

Минфином. 

С 8 апреля 2003 года устанавливалось, что аудитор обязан ежегодно, начиная с 

года, следующего за годом получения квалификационного аттестата аудитора, 

проходить обучение в организациях, имеющих государственную аккредитацию и 

осуществляющих повышение квалификации и переподготовку кадров, в объеме не 

менее сорок академ. часов в год по программам повышения квалификации 

аудиторов; с 5 января 2008 года условия изменились и аудитор обязан не реже 

одного раза в два года, начиная с года, следующего за годом получения 

квалификационного аттестата аудитора, проходить обучение в организациях, 

имеющих государственную аккредитацию и осуществляющих повышение 

квалификации и переподготовку кадров, в объеме не менее 40 академ. часов в год по 

программам повышения квалификации аудиторов, согласованным с Минфином. С 5 

апреля 2012 года Правила № 45 утратили силу.  

Совершенствование (с 2013 года по настоящее время) 

С принятием нового Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 № 56-З «Об 

аудиторской деятельности» (далее – Закон № 56-З) уточнены некоторые аспекты в 

отношении лиц, осуществляющих аудиторскую деятельность. Согласно статье 24 

Закона № 56-З обязательными требованиями к физическому лицу, претендующему 

на получение квалификационного аттестата аудитора, являются:  

1) наличие высшего экономического и (или) юридического образования. 

Физическое лицо, получившее соответствующее образование за рубежом, 

допускается к прохождению аттестации на право получения квалификационного 

аттестата аудитора при наличии выданного Минобром Беларуси свидетельства о 

признании документа об образовании, выданного в иностранном государстве, и 

установлении его эквивалентности (соответствия) документу об образовании 

Беларуси; 

2) наличие стажа работы по специальности, соответствующей экономическому 

и (или) юридическому образованию, не менее трех лет; 

3) отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение 

преступлений против интересов службы, собственности и порядка осуществления 

consultantplus://offline/ref=9E6783C05E8BCA762CE7C8C9E51E268EC4709B9DC86D9C70832C73688526DE0402390A7D8984414639CC8890A1s1J5N
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экономической деятельности, а также за совершение иных преступлений, 

связанных с использованием служебных полномочий. С этой целью из органов 

МВД предоставляется соответствующая документ; 

4) отсутствие нахождения на учете в организациях здравоохранения в связи с 

психическим расстройством (заболеванием), синдромом зависимости от алкоголя 

(алкоголизмом), наркотических средств или психотропных веществ (наркоманией), 

токсикоманических средств (токсикоманией). С этой целью из организаций 

здравоохранения предоставляется соответствующая документ. 

В настоящее время на сайте Минфина в разделе «Аудиторская деятельность» 

на 1 января 2019 года размещен реестров аудиторов, имеющие квалификационный 

аттестат аудитора, в котором зарегистрировано 1400 аудитор. Для оценки знаний и 

компетенций претендента на аудит принят целый комплекс документов, которые 

размещены на официальном сайте Минфина. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы и предложения: 

1) выделены этапы формирования требований к профессии аудитора на 

территории Беларуси; 

2) необходимо установить сроки приведения отечественных норм права в 

области подготовки и переподготовки аудиторов, максимально приблизив их к 

требованиям МСО; 

3) следует проводить переподготовку аудиторов с учетом требований МСО как 

по срокам и периодичности, так и по объему контролируемых знаний; 

4) в Республике Беларусь необходимо пересмотреть категории профессий и 

должностей лиц, которые могут претендовать на получение аттестата аудитора, 

исключив из него юристов. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  

ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТОВ "ЕС СІ ЕС" 

 

Пошук шляхів удосконалення аудиту оплати праці та підвищення 

ефективності використання трудових ресурсів ТОВ «ЕС СІ ЕС» призвів до 

наступних висновків та пропозицій. 

Аудит у сфері праці - це система заходів зі збору інформації, її аналізу й 

оцінки на цій основі ефективності діяльності підприємства з організації праці 

та її оплати. Об’єктом аудиту є трудовий колектив, персонал підприємства та 

розрахунки з ним, його діяльність [1]. З метою аудиту персонал підприємства і 

його праця представляються у вигляді системи показників, що дозволяють 

охарактеризувати: результативність, ефективність функціонування трудового 

колективу; ефективність систем оплати праці; результативність організації 

робочих місць, розподілу робіт; ефективність використання робочого часу. 

Встановлено основні джерела інформації, які необхідно використовувати 

при проведенні аудиту розрахунків з оплати праці у ТОВ "ЕС СІ ЕС". 

Запропоновано методи і прийоми аудиту, які необхідно застосувати при 

перевірці розрахунків з оплати праці у ТОВ "ЕС СІ ЕС". Наведено порівняльну 

характеристику зовнішнього і внутрішнього аудиту. Систематизовано операції, 

які підлягають перевірці при аудиті розрахунків з оплати праці ТОВ "ЕС СІ 

ЕС". Обґрунтовано перелік операцій, які підлягають перевірці в аудиті 

заробітної плати ТОВ "ЕС СІ ЕС". 

Перевагами використання аудиторської вибірки в аудиті розрахунків з 

оплати праці є: економія часу перевірки, економія затрат праці аудиторів, 

підвищення якості перевірки, неможливість проведення суцільної перевірки, 

проведення додаткових аудиторських процедур для підвищення якості аудиту 

http://ppeu.stu.cn.ua/tmppdf/210.pdf
http://ppeu.stu.cn.ua/tmppdf/210.pdf
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[2]. 

Для вдосконалення обліку розрахунків з персоналом ТОВ «ЕС СІ ЕС» з 

оплати праці ми пропонуємо такі заходи: 

- введення пластикових карт оплати або перерахування заробітної плати за 

бажанням працівника на рахунок в банку; 

- перегляд характеру і змісту обліково-аналітичної роботи ТОВ «ЕС СІ 

ЕС» із розрахунків за виплатами працівникам. 

Витрати ТОВ «ЕС СІ ЕС» на впровадження зарплатного карткового 

проекту за перший місяць складуть 27274,26 грн, Далі кожного місяця витрати 

складатимуть лише 5274,26 грн. Тобто, за рік - 85291,12 грн. Окупність витрат 

відносно чистого доходу від реалізації складе 5 місяців, тобто, проект 

впровадження пластикових карт у ТОВ «ЕС СІ ЕС» економічно виправданий. 

Для зручності та своєчасної обробки бухгалтерських документів з праці 

та її оплати запропоновано використовувати ТОВ «ЕС СІ ЕС» розроблений 

графік документообігу. Розрахунок заробітної плати є дуже відповідальною й 

трудомісткою роботою, яку треба виконати за короткий термін між наданням 

інформації та виплатою працівнику. Тому заздалегідь підготовлений порядок 

обліку допоможе зекономити час.  

Одним із можливих напрямів удосконалення оплати праці працівників є 

підвищення матеріальної зацікавленості, преміювання, надбавки, надання 

відпусток тощо [3]. Ефективним фактором, що також впливає на продуктивність 

праці, є запровадження соціального пакету. Соціальний пакет – це надання 

роботодавцем певних благ у вигляді пільг, компенсацій особистих витрат, 

пов’язаних з роботою. 

З метою удосконалення моделі аналітичного обліку розрахунків за 

виплатами працівникам та узагальнюючи вищенаведені варіанти запропоновано 

ввести низку субрахунків до рахунку №66 «Розрахунки за виплатами 

працівникам»: № 6611 Основна заробітна плата, № 6612 Виплати при 

звільненні, № 6613 Виплати після закінчення трудової діяльності, № 6614 

Розрахунки за виплатою відпускних, № 664 Розрахунки за виплатами заробітної 

плати в натуральній формі. Застосування в практичній діяльності 

запропонованої моделі аналітичного обліку розрахунків за виплатами 

працівникам дозволить удосконалити методику обліку розрахунків за виплатами 

працівникам; посилити інформаційну, контрольну й управлінську функції; 

систематизувати нарахування, облік та видачу виплат працівникам; розширити 

можливості використання облікової інформації в управлінні; підвищити 

ефективність взаємодії різних користувачів інформації та ефективність 

аналітичної роботи. 
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МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ В 

УМОВАХ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН 

 

Загострення кризових явищ у національній економіці, зростання 

зловживань та банкрутств суб’єктів господарювання, дефіцит внутрішніх 

джерел фінансування і відповідно потреба залучення капіталів на міжнародних 

ринках та євроінтеграційні економічні й політичні процеси зумовлюють 

потребу розвитку важливого ринкового інституту – зовнішнього аудиту. 

Ефективність аудиторської діяльності залежить від багатьох факторів, де одним 

із визначальних є організаційно-функціональна модель зовнішнього аудиту в 

Україні.   

Урахування зарубіжного досвіду у процесі розроблення єдиного підходу 

до здійснення зовнішнього контролю якості роботи аудиторських організацій 

внесе певну визначеність до правил побудови відносин між контролерами й 

аудиторами. Ефективний контроль якості є основою повноцінної реалізації 

можливостей аудиторської фірми та підвищення її конкурентоспроможності. 

На рис. 1 подана запропонована функціональна модель організації 

аудиторської діяльності в Україні. 

Суттєвими обґрунтуваннями зміни моделі організації аудиторської 

діяльності в Україні є:по-перше, зовнішній контроль якості аудиторських послуг 

здійснюється практикуючими аудиторами-членами АПУ;по-друге, 

недотримання принципу незалежного фінансування, оскільки Комітет з 

контролю якості аудиторських послуг фінансується АПУ, доходи якої, в свою 

чергу, формують аудитори і аудиторські компанії. Згідно з Директивою ЄС 

фінансування системи суспільного спостереження повинне бути гарантованим і 

вільним від будь-якого неналежного впливу з боку аудиторів або аудиторських 

фірм[1-3]. 

Запропонована модель організації органу суспільного нагляду передбачає: 

керування органом суспільного нагляду будуть здійснювати не практикуючі 

особи (аудитори), яких делегують державні інституції із мінімальним терміном 
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виконання обов’язків не менше 3 років та достроковим звільненням лише за 

рішенням суду;фінансування органу суспільного нагляду має здійснюватись за 

рахунок коштів державного бюджету та поступлень від застосованих штрафних 

санкцій (витрати мінімальні, а принцип буде дотримано, застосовується у 

зарубіжній практиці);розслідування діяльності  аудиторів  та  аудиторських 

фірм, вжиття відповідних заходів здійснюватиме компетентний орган, який не 

представляє інтересів виконавців аудиту – орган суспільного нагляду (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1. Запропонована функціональна модель організації аудиторської 

діяльності в Україні 

Важливою концептуальною ідеєю при формуванні органу суспільного 

нагляду є те, що держава не може і не повинна випустити із поля свого зору 

контроль за якістю діяльності аудиторів, аудиторських фірм, які відіграють 

суттєвий суспільний інтерес. 

ОРГАН СУСПІЛЬНОГО НАГЛЯДУ 

(не практикуючі особи-представники 

державних органів – НБУ, Мінфін, 

Мінюст, Мінекономіки, НКРРФП, 

НКЦПФР) 

 

САМОРЕГУЛІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ  

(громадські об’єднання, членами 

яких є не менше 20% усіх учасників 

ринку) 

Сертифікація аудиторів 
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Аналіз звітів СРО та 

періодичний моніторинг їх 

діяльності (сертифікації, 

дотримання статуту) 
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Аналіз звітів аудиторських фірм, 
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до проектів законодавчих актів 
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Для того щоб система суспільного (громадського) нагляду за аудиторами 

та аудиторськими фірмами діяла ефективно вона має бути незалежною, 

прозорою, компетентною та нести відповідальність за свої дії. Крім того вона 

обов’язково провинна бути не просто незалежною, а «фінансово незалежною», 

щоб при виконанні своїх обов’язків на перше місце не виходила комерційна 

зацікавленість. 

Іншим компетентним органом з регулювання та контролю сфери аудиту у 

функціональній моделі організації аудиторської діяльності мають стати 

саморегулівні організації аудиторів. Оптимальним підходом є делегування 

державою СРО усіх інших функцій, проілюстрованих на рис.1. Зазначений 

підхід відповідатиме принципам субсидіарності і пропорційності, які закладені 

в основу діяльності Європейського Союзу в цілому.  

Обов’язковими організаційними вимогами до саморегулівних організацій 

мають бути:участь усіх аудиторів (згідно реєстру) у СРО і лише в 

одній;формування компенсаційного фонду при СРО через страхування 

відповідальності аудиторів;участь у кожній із них не менше 20% усіх 

професійних учасників ринку аудиту.  

Членами саморегулюючої організації аудиторів можуть бути незалежні 

аудитори, аудиторські організації, фізичні особи та організації не пов’язані з 

аудиторською діяльністю. При цьому існує умова, що в такій саморегулюючої 

організації аудиторів має бути забезпечена незалежність аудиторів та 

аудиторських фірм при здійснені ними функцій безпосередньо пов’язаних з 

аудиторською діяльність. 

Вважаємо, що зазначених непрактикуючих осіб повинні делегувати 

окремі державні інституції, які представлені у складі Аудиторської палати 

України і здійснюють контрольні та регулюючі функції тих сфер, які 

підпадають під зовнішній аудит.  

Оскільки при усіх перевірках застосовуються єдині для всіх аудиторів 

Міжнародні стандарти аудиту, а відмінність полягає лише в особливостях 

здійснення діяльності суб’єктами господарювання (не існує особливого порядку 

аудиту банків, інвестиційних, страхових компаній, промислових підприємств 

тощо), то ведення окремих реєстрів недоцільне і дану функцію логічно 

делегувати Міністерству юстиції України.  

Отже, вітчизняний аудит в Україні перебуває на стадії свого становлення, 

тому на сучасному етапі ринок аудиторських послуг нестабільний і поки що 

недостатньо ефективний [4-5]. У цих умовах кожний суб'єкт аудиторської 

діяльності під час здійснення господарської діяльності стикається з ризиком 

неякісного надання аудиторських послуг. Для підвищення ефективності 

аудиторської діяльності аудиторськими фірмами створюються системи 

контролю якості аудиторських послуг.  

Запропонована нами модель дасть змогу впорядкувати і тим самим 

зробити більш ефективними процедури контролю якості зовнішнього аудиту та 

буде відповідати усім вимогам Європейського Союзу. 
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ АПК 

 

Достоверность и своевременность составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, соблюдение действующего законодательства в 

процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности, обеспечение 

эффективного и результативного функционирования организации 

осуществляется системой внутреннего контроля. 

Внутренний контроль представляет собой процесс, осуществляемый 

организациейс целью обеспечения упорядоченного и эффективного 

осуществления деятельности в соответствии с требованиями законодательства и 

локальных нормативных правовых актов организации. В свою очередь система 

внутреннего контроля–это совокупность внутреннего контроля, 

организационной структуры, локальных нормативных правовых актов, 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_844
http://www.apu.com.ua/
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_844
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определяющих стратегию, политику, методики и процедуры внутреннего 

контроля, а также полномочий и ответственности органов управления 

организации и должностных лиц. 

Национальные правила аудиторской деятельности «Понимание 

деятельности, системы внутреннего контроля аудируемого лица и оценка риска 

существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности», утв. 

Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь 29.12.2008 № 

203 в ред.пост. М-ва финансов Респ. Беларусь от 11.13.2017 г. № 47 [1] 

подразделяют систему внутреннего контроля на пять основных элементов: 

- контрольная среда; 

- процесс оценки рисков хозяйственной деятельности; 

- информационные системы, связанные с процессом подготовки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- контрольные действия; 

- процесс оценки и анализа руководством функционирования системы 

внутреннего контроля (мониторинг средств контроля). 

Рассмотрим состав и особенности указанных элементов системы 

внутреннего контроля в организациях АПК. 

Контрольная среда включает функции управления и руководства 

организацией; отношение, осведомленность и практические действия 

руководства, собственников организации, направленные на организацию и 

поддержание функционирования системы внутреннего контроля, а также 

понимание ими значимости такой системы для организации.Контрольная среда 

является основой для эффективной работы системы внутреннего контроля, 

обеспечивающей поддержание дисциплины и порядка и оказывающей влияние 

на сознательность работников организации в отношении контроля. 

Процесс оценки рисков хозяйственной деятельности представляет собой 

процесс выявления и по возможности устранения рисков хозяйственной 

деятельности, а также их вероятных последствий. 

Информационные системы, связанные с процессом подготовки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, включают в себя систему 

бухгалтерского учета и состоящих из соответствующих процедур и записей, 

установленных для инициирования хозяйственных операций, их регистрации, 

обработки и включения в бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также для 

обеспечения учета соответствующих активов, обязательств и собственного 

капитала. 

Контрольные действия представляют собой политику и процедуры, 

которые помогают удостовериться, что распоряжения руководства 

выполняются, в том числе предприняты необходимые меры в отношении 

рисков хозяйственной деятельности, которые могут препятствовать 

достижению целей организации. 

Мониторинг средств контроля осуществляется с целью обеспечения 

непрерывной и эффективной работы средств контроля. 
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Целью внутреннего контроля является рациональная и эффективная 

финансово – хозяйственная деятельность организации. Задачами контроля 

являются: 

- обеспечение сохранности имущества организации; 

- соблюдение законодательства при совершении фактов хозяйственной 

жизни и ведении бухгалтерского учета; 

- достоверность и своевременность представления финансовой 

(бухгалтерской) отчетности и ее соответствие действующим нормативно – 

правовым актам. 

В настоящее время в Республике Беларусь отсутствует законодательная 

базасоздания системы внутрихозяйственного контролядля организаций 
агропромышленного комплекса. На наш взгляд, следует обратитьсяк 

отечественному опыту в других сферах бизнеса, а также, к зарубежной и 

международной практике внедрения системы внутреннего контроля в 

деятельность коммерческих организаций. 

Считаем целесообразным создание в организациях АПК службы 

внутреннего контролябез выделения отдельного структурного подразделения,на 

уровне функциональных обязанностей таких субъектов контролякак, главные 

специалисты, специалисты среднего звена, руководители структурных 

подразделений, при этом, подчинив данную службу как функционально, так и 

административно руководителю организации. 

Численность службы внутреннего контроляопределяется исходя из 

количества структурныхподразделений и центров ответственности, т. е. бизнес-

процессов, имеющихся в организации, а также затратами времени на 

проведение соответствующей работы каждым из них. При этом, каждый 

субъект хозяйствования должен обеспечить участие органов управления не 

только в создании, но и в деятельности службы внутреннего контроля, в 

распределении полномочий по осуществлению внутреннего контроля и 

ответственности между бизнес-процессами. С этой целью в организации 

должны быть разработаны и утверждены локальные нормативные правовые 

акты как по методике и процедурам внутреннего контроля, так и по порядку 

осуществления внутреннего мониторинга системы внутреннего контроля. 

По нашему мнению, основнымвнутренним нормативным 

документом,регламентирующим деятельность службы внутреннего контроля, 

является Положение о службе внутреннего контроля.В указанном документе 

определяются состав, цель и сфера деятельности службы внутрихозяйственного 

контроля, ее функции и методы деятельности, а также правовой статус, права, 

обязанностии ответственность сотрудниковслужбы внутреннего контроля. 
Причем, в должностных инструкциях сотрудников службы необходимо 

прописать их обязанности по осуществлению функций внутрихозяйственного 

контроля.Рассмотрим основные функции внутреннего контроля и их 

характеристику в таблице 1. 

Таблица 1. - Перечень функций внутреннего контроля и их характеристика 
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№ 

п.п. 

Функции внутреннего 

контроля 
Характеристика 

1 Информационная Обеспечение, сбор, обработка достоверной информации для 

субъектов контроля о действительном состоянии объекта для 

выработки и реализации эффективных управленческих 

решений. 

2 Корректирующая Предоставление предложений по корректировке 

мероприятий к уже принимаемым управленческим 

решениям, поиск средств для своевременного устранения 

выявленных ошибок, отклонений и предотвращения их 

появления в будущем. 

3 Превентивная Помогает выявить нежелательные отклонения и 

предотвратить негативные последствия. 

4 Диагностическая Направлена на изучение, оценку и систематизацию 

реального состояния деятельности предприятия, выявление 

скрытых резервов для развития, преждевременное 

выявление негативных явлений 

5 Коммуникационная Позволяет сделать обратную связь внутри организации 

между ее подразделениями и внешней средой, обеспечивает 

предоставление информации для выполнения 

диагностической функции. 

6 Координационная Обеспечивает постоянное и бесперебойное 

функционирование внутреннего контроля, слаженность в 

работе всех субъектов контроля, единство и согласованность 

на всех этапах управленческого процесса, отсутствие в 

дублировании функций управления. 

7 Функция оценки  Обеспечивает как оценку состояния объекта контроля, так и 

всей системы внутреннего контроля вообще, определение 

эффективности функционирования системы внутреннего 

контроля. 
1. Примечание – Составлена авторами по данным источника [2]. 

 

Функции внутреннего контроля должны формироваться в зависимости от 

концептуальных основ системы внутреннего контроля, которые 

разрабатываются в каждой организации с учетом специфики ее деятельности.  

Таким образом, функции внутреннего контроля, его цель,сфера и методы 

осуществления определяются руководством организации исходя из 

организационно-правовой формы и сложившейся системы управления, 

специфики и объемов финансово-экономической деятельности. 

Подводя итог выше изложенному, следует отметить, что представленный 

механизм реализации внутреннего контроля в организациях АПК будет 

способствовать формированию системного внутреннего контроля фактов 

хозяйственной деятельности, отвечающего современным требованиям иимеет 

важное значение для повышения эффективности деятельности таких субъектов 

хозяйствования. 
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ОЦІНКА СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ В 

НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ 

 

Управлінський  контроль хоч і є однією із ключових функцій управління в 

неприбуткових організаціях, проте до недавнього часу вивчення його 

концептуальних основ не було предметом дослідження вчених та практиків. 

Однією із причин такої незаінтересованості може бути типово негативний 

відтінок терміну «управлінський контроль». Парадоксально, вчені та менеджери 

дуже заінтересовані в розробці стратегій та формуванні планів, які не завжди 

досягаються або ж успішно не реалізуються і при цьому ними нехтуються 

ефективні процедури управлінського контролю. Керівники можуть доручати 

реалізацію планів та стратегій своїм підлеглим, проте вони повинні брати до 

уваги, які дії та виконання яких процесів можна делегувати, а які слід 

перманентно контролювати. Ні наука, ні практика не змогли дати прийнятну 

відповідь на це питання. Таким чином, існує значний розрив у дослідженнях, 

який ще більш відчутний при вивченні особливостей організації та вибору 

методологічного інструментарію управлінського контролю в неприбуткових 

організаціях. 

Як правило, менеджери працюють безпосередньо з процесами та 

результатами діяльності. При цьому часто ними нівелюється вплив, для 

досягнення мети, таких чинників як: підбір працівників для виконання тієї, чи 

іншої роботи та вплив корпоративної культури суб’єкта господарювання на 

працівників. Оскільки менеджери не можуть самостійно здійснювати всі 

відповідні заходи, обов'язки повинні бути обов'язково делеговані підлеглим. 

Однак делегація майже завжди пов'язана з ризиком того, що співробітники не 

будуть вести себе таким чином, щоб досягалася поставлена мета. Отже, 
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найважливішим аспектом роботи менеджера, безсумнівно, є використання 

процедур управлінського контролю.  Таким чином він гарантує, що раніше 

розроблені плани виконуються і цілі індивіда узгоджуються з цілями 

неприбуткової організації. 

Загальна мета управлінського контролю в неприбуткових організаціях 

полягає у виконанні її керівництвом фідуціарних обов’язків та обслуговування 

суспільства або ж окремих його груп. Незважаючи на те, що ця мета визначає 

напрям управлінського контролю, вона є недостатньо конкретизованою, щоб 

керуватися нею в практичній діяльності. 

Особливості здійснення контролю у неприбуткових організаціях 

визначаються низкою факторів: головною метою діяльності та її спрямованістю; 

принципами розподілу доходів; відсутністю виробництва; цільовою групою 

користувачів послуг; юридичним оформленням взаємовідносин з працівниками 

та виконавцями окремих робіт; джерелами фінансування; управлінням 

організації; встановленням ефективності діяльності; організаційно-правовою 

формою [1]. 

В економічно розвинених країнах світу, наприклад таких як США та 

Великобританія, розроблені повноцінні системи оцінювання діяльності 

неприбуткових організацій. Система захисту, яка забезпечує здоровий їх 

розвиток включає державний нагляд за їх діяльністю, незалежну оцінку третіх 

сторін, експертну оцінку, контроль з боку засобів масової інформації, перевірку 

громадськості та ін. Ефективність функціонування та розвитку неприбуткових 

організацій в цих країнах співвідноситься з ефективністю системи оцінки 

діяльності. Також неприбуткові організації можуть створювати внутрішні 

служби (підрозділи) для здійснення контролю та оцінки з метою 

самодисципліни. Для вітчизняних підприємств ми можемо запропонувати 

виокремлення чотирьох складових оцінки діяльності неприбуткових 

організацій: 

 

 

Рис.1Оцінка діяльності неприбуткових організацій 

Складові оцінки діяльності неприбуткових організацій 

Сприяння виникненню відповідальності неприбуткових організацій 

та підтримання суспільної довіри до них 

оцінка місії та стратегічного планування, спрямована на уточнення 

напрямку та стратегії розвитку 

оцінка проекту, спрямована на підвищення ефективності та якості послуг 

оцінка здібностей, спрямована на заохочення неприбуткових організацій до 

виконання місії 
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Управління неприбутковими організаціями  є більш складним процесом 

порівняно з іншими суб’єктами господарювання. Адже для того, щоб залучити 

відмінний управлінський персонал та заохотити менеджерів працювати над 

досягненням організаційних цілей, необхідно забезпечити таких працівників 

одержанням конкурентної винагороди. Для того, щоб бути стимулом, розмір 

компенсації організації повинен бути на тому ж рівні або ж перевищувати їх 

розмір порівняно з комерційним підприємством. З огляду на вищезазначені 

фактори, винагорода керівників в неприбуткових організаціях повинна 

включати в себе три частини: 

1. фіксований дохід – основна частина оплати керівника: поки цілі 

організації реалізуються, а неприбуткові організації зберігають свою 

присутність, менеджери повинні мати таку винагороду. Якщо ж основними 

працівниками неприбуткових організацій є волонтери, які працюють на 

добровільних засадах, то фіксований дохід керівництва може бути нижчим за 

дохід працівника комерційного підприємства.  

2. мотиваційні виплати - пов'язані з розміром неприбуткової 

організації. Чим більший розмір неприбуткової організації, тим важче для 

керівництва її контролювати, підвищується відповідальність та тиск на систему 

управління. У великих за розміром неприбуткових організаціях стимул має 

співвідноситись із відповідальністю, щоб керівництво працювало належним 

чином.  

3. Третя частина пов'язана з грошовими потоками організації. Вхідні 

грошові потоки ілюструють ефективність управлінської діяльності. Вихідні 

грошові потоки відображають ступінь виконання управлінських планів за для 

досягнення організаційних цілей. Співвідношення цих потоків є важливим 

показником, який відображає фінансовий стан неприбуткової організації.  

Неприбуткові організації не можуть використовувати прибуток як 

показник для оцінки результатів своєї діяльності. Вони не мають достатньої 

фінансової підтримки і більшість з них повинні досягти своїх цілей в умовах 

відсутності прибутку. Тому, при оцінці діяльності неприбуткової організації 

головною проблемою є диверсифікація цілей. В більшості випадків основною 

метою діяльності неприбуткової організації не є досягнення єдиної цілі. Це 

відносно «розпорошені» цілі, які не можна об’єднати за певною ознакою, але 

які важливі для існування та розвитку організації. Сформулювати одну мету, яка 

б пояснювала місію неприбуткової організації іноді дуже важко. Також, 

важливим стає завдання переведення результатів діяльності неприбуткової 

організації у кількісні та вартісні показники. І навіть у випадку чіткого 

формулювання головної цілі, при створенні та функціонуванні не прибуткової 

організації, дуже важко оцінити факт її досягнення. Це відбувається тому, що 

зазвичай цілі неприбуткової організації є якісними, а не кількісними, 

досягнення яких важко виміряти та оцінити. Отже, найбільш серйозною 

проблемою функціонування управлінського контролю в неприбуткових 
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організаціях є відсутність задовільної, кількісної та всебічної оцінки їх 

діяльності. 

Не дивлячись на неприбутковість своєї діяльності неприбуткові 

організації повинні велику увагу приділяти стратегічному плануванню. Адже 

дуже важливо правильно розподілити наявні обмежені ресурси між різними 

видами діяльності, виокремивши при цьому найбільш важливі, з метою 

досягнення цілей організації.  При проведенні  стратегічного планування 

потрібно враховувати наступне положення: головною відмінністю стратегічного 

планування в неприбуткових організаціях є те, що в них відсутня можливість 

проведення оцінки результативності своєї діяльності, що робить рішення дуже 

суб'єктивним.  

Хоча головною метою створення неприбуткової організації не є 

отримання прибутку, проте вони можуть приймати фінансові показники у якості 

стандартів управлінського контролю. Фінансові показники в основному будуть 

відображати ефект та ефективність використання ресурсів, а також 

продуктивність їх використання. У той же час управлінський контроль в 

неприбутковій організації не може повністю залежати від фінансових 

показників, як стандартів контролю. Некомерційні організації в багатьох 

випадках надають професійні послуги і безпосередньо стикаються з клієнтом, 

тому професійні стандарти можуть бути використані у якості стандартів 

управлінського контролю. 

Незважаючи на відсутність критеріїв оцінки результативності діяльності 

неприбуткових організацій, які б повній мірі відповідали запитам 

управлінського персоналу, все ж таки потрібно оцінювати ефективність 

діяльності. Оцінка повинна включати два аспекти: 

1. результативність діяльності: чи відповідає діяльність організації 

розробленій місії, чи  досягнення мети організації відповідає стратегічному 

плануванню організації;  

2. ефективність роботи: ефективно чи неефективно здійснюється 

діяльність організації враховуючи принцип оптимізації розподілу ресурсів. 

Таким чином, система управлінського контролю в неприбуткових 

організаціях повинна сприяти забезпеченню ефективності їх діяльності на 

основі використання інноваційних методів та процедур за для досягнення 

поставленої мети. Це стає можливим за умови професійної поведінки як 

працівників неприбуткової організації, так і суб’єктів управлінського контролю 

шляхом використання системи оцінювання. Оцінка системи управлінського 

контролю сприяє чіткому окресленню його цілей, а не лише  цілей системи 

управління, до тих пір поки стратегічні та поточні цілі суб’єкта господарювання 

не будуть досягнуті. Система оцінки не повинна базуватися на оцінюванні рівня 

прибутковості неприбуткової організації. Основними характеристиками 

системи оцінки управлінського контролю в неприбуткових організаціях є 

комплексний підхід до процесу перевірки саме процесу  діяльності, із 

особливим акцентом на процесі, а не результаті у вигляді прибутку. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИННОВАЦИОННОГО 

КЛАСТЕРА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В результате глобальных процессов в мировой экономике появились 

новые организационные формы бизнеса, такие как кластеры, холдинги 

финансово-промышленные группы, концерны и др. Наиболее эффективной 

формой контроля кластера является внутренний аудит - это аудиторская 

проверка, которую организуетуправляющая организация в интересах 

участников кластера, регламентированная внутренними документами для 

соблюдения установленного порядка ведения бухгалтерского учета и 

надежностью функционирования системы внутреннего контроля. 

При формировании методологии  организации внутреннего аудита 

кластера инновационного типа,  необходимо опираться на принципы 

организации самого кластера, которые будет являться своего рода 

”фундаментом“ построения эффективной системы внутреннего контроля, 

обеспечивающая взаимодействие между различными иерархиями 
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организационной структуры кластера.  

По мнению Бурцева В.В., С. П. Суворовой, М. Е. Ханенко, Л. А. 

Панкратовой основными принципами внутреннего аудита являются:  

системность, комплексность, законность, регулярность, независимость, 

объективность, своевременность, регулярность, целенаправленность и 

результативность, рациональность, ответственности, сбалансированности, 

своевременного сообщения об отклонениях, принцип соответствия 

контролирующей и контролируемой систем, разделения обязанностей и 

принцип разрешения и одобрения. 

Сметанко А.В.[1] на основании международных профессиональных 

стандартов внутреннего аудита, международных стандартов аудита, Кодекса 

этики внутренних аудиторов, научной и экономической литературы 

систематизировал принципы внутреннего аудита по различным 

классификационным группам: 

1. Этические принципы: независимость, объективность, честность, 

конфиденциальность, профессиональная компетентность, профессиональный 

скептицизм и самостоятельность мышления, деловые и профессиональные 

отношения с пользователями аудиторских услуг, принцип добросовестности. 

2. Организационные принципы: принцип единообразия, принцип 

предупреждения, принцип документального оформления, принцип постоянства, 

принцип приоритетности, принцип интеграции, принцип гибкости 

3. Методологические принципы: системный подход, системность, 

принцип адекватности использования аудиторских процедур, документация, 

планирование, аудиторские доказательства, осведомленность пользователей о 

результатах деятельности внутренних аудиторов. 

4. Принципы эффективности внутреннего аудита: принцип 

экономической целесообразности, принцип результативности, принцип 

ответственности, принцип сбалансированности, принцип своевременного 

сообщения об отклонениях, принцип комплектности, принцип разделения 

обязанностей, мониторинг эффективности процедур внутреннего контроля 

качества. 

5. Принципы контроля качества внутреннего аудита: принцип 

контроля, принцип самоанализа и самооценки, принцип мотивации. 

6. Профессиональные принципы внутреннего аудита: принцип 

существенности, принцип обоснованной уверенности, принцип разграничения 

ответственности, профессиональный скептицизм, принцип унифицированности 

Очевдым является факт, что классификация принципов внутреннего 

аудита, предложенная Сметанко А.В., является достаточно широкой, и в ней 

приведены принципы, которые достаточно часто встречаются в 

специализированной научной литературе, однако и встречаются такие, которые 

выделил только Сметаноко А.В.  

Необходимо отметить, что в Международных стандартах аудита (IAS) 

выделена отдельная группа принципов внутреннего аудита – правовые 
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принципы, которая отсутствует в научных трудах различных исследователей. 

Таким образом, автор рекомендует дополнить классификацию принципов 

внутреннего аудита, предложенную Сметанко А.В., данной классификационной 

группой и отнести к ней принцип документального оформления и принцип 

ответственности. Именно смысловой контекст указанных принципов 

непосредственно имеет правовой акцент, т.е. вытекает из содержания норм 

конституционного и нормативного права. 

Резюмируя выше изложенное, автор считает, что данные принципы 

должны рассматриваться и соблюдаться комплексно и только в этом случае 

внутренний аудит будет осуществляться эффективно.  

При создании системы внутреннего аудита основными направлениями 

деятельности руководства предприятия должны выступать выбор формы 

организации системы внутреннего аудита. 

Согласно российской практике организации внутреннего аудитаможно 

выделить три основных формы организации внутреннего аудита, преимущества 

которых представленные в таблице1. 

 

 

 

 

 

Таблица1 – Преимущества форм внутреннего аудита 
Форма 

внутреннего 

аудита 

Преимущества форм 

Служба 

внутреннего 

аудита 

- сотрудники организации хорошо знакомы с ее внутренней 

организационной структурой, отраслевыми особенностями бизнеса; 

- при выполнении аудиторского задания собственными сотрудниками,  

полученные ими навыки и опыт остаются внутри компании; 

- руководство организации может использовать внутренний аудит как 

«основу для профессионального роста, приобретения определенных 

навыков и карьерного роста будущих управленческих кадров. 

Аусортинг -организация получает услуги высокого уровня, поскольку нанимает 

высококвалифицированных специалистов; 

- обеспечивается гибкость количества специалистов, необходимых для 

выполнения специфических задач, при этом могут привлекаться 

специалисты на короткий срок. 

Косортинг - доступ к высокопрофессиональным аудиторским кадрам; 

- гибкость в вопросе привлечения аудиторских ресурсов; 

- доступ к передовым технологиям и методикам проведения внутреннего 

аудита 

Примечание – Источник: составлено автором на основе источника [2,3]. 

 

Необходимо отметить тот факт, что в Республике Беларусь такая форма 

внутреннего аудита как косортинг не развита.  
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Исходя из рассмотренных преимуществ форм к организации внутреннего 

аудита, автор разделяет точку зрения с Волошиной Е. И.,  Басаранович Е. о 

необходимости создания именно службы внутреннего аудита. Т.к.именно 

специалисты внутреннего аудита должны осуществлять прогнозирование 

проблем деятельности предприятия и контроль дисциплины исполнения среди 

персонала, определение  эффективности управленческих решений руководства 

и соответствующих должностных лиц в управлении предприятием [2]. 

На практике могут быть использованы три варианта построения службы 

внутреннего аудита: централизованная, децентрализованная, 

иерархическая.Так, как кластер представляет собой сложный конгломерат, 

очевидным и бесспорным является тот факт, что наиболее приемлемым 

вариантом организации службы внутреннего аудита является построение ее по 

централизованному принципу.  

Создание службы внутреннего аудита в инновационном кластере 

рекомендуется осуществлять по следующим этапам (таблица 2). 

Таким образом, cложность и многогранность задач внутреннего аудита 

кластера, значительные затраты на содержание этой службы определяют 

необходимость определения качества ее работы. 

По мнению Шухман М. Э. эффективность функционирования службы 

внутреннего аудита зависит от организации и способов обеспечения ее 

деятельности: 

Правовое обеспечение внутреннего аудита связано с нормативно-

правовым регулированием его деятельности. На сегодняшний день работа 

службы внутреннего аудита в Республике Беларусь регламентируется двух 

уровневой системой основных нормативно-правовых документов.  

Таблица 2 – Этапы создания службы внутреннего аудита 
Этапы Содержание 

1 этап  Выявление и определение круга вопросов, для решения которых формируется 

служба внутреннего аудита, построение целей согласно с политикой кластера 

2 этап  Определение необходимых функция для решения поставленных задач 

3 этап  Разработка схем взаимоотношений, определение обязанностей, прав, 

ответственности для каждой структурной единицы 

4 этап  Разработка положения о службе внутреннего аудита в соответствии с 

установленными целями, задачами и функциями структурных единиц 

5 этап  Интеграция службы внутреннего аудита с другими звеньями управления 

организации 

6 этап  Разработка стандартов аудита внутри кластерных объединений 

Примечание – Источник: составлено автором 

 

Первый уровень включает принятые и утвержденные в установленном 

порядке стандарты аудита, инструкции и другие документы, отражающие 

собственные подходы аудиторской организации к оказанию аудиторских услуг, 

включая конкретные рекомендации, позволяющие аудиторам на практике 

определить четкий порядок действий по выполнению требований 
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национальных стандартов. В Республике Беларусь действует 35 национальных 

правил аудиторской деятельности, но вопросамвнутреннего аудита отведено 

только 1 правило - Национальное правилоаудиторской деятельности 

”Использование результатов работы внутреннего аудита“ от 07.02.2001 №9  [3]. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что в Республике 

Беларусь система правового регулирования внутреннего аудита является не 

усовершенствованной: действия главного правового акта- Закона”Об 

аудиторской деятельности в Республике Беларусь“ от 12.07.2013 № 56-З, не 

распространяется на организацию и осуществление внутреннего аудита 

финансовой и хозяйственной деятельности. В связи с этим в Республике 

Беларусь существует проблема относительно правового регулирования 

внутреннего аудита, которая заключается в том, что отсутствуют нормативно-

правовые акты, принятые в развитие Закона, и все регулирование внутреннего 

аудита отдано локальным нормативно-правовым актам отдельно взятой 

организации. 

При  наличии значительного объема финансовых операций возникла 

необходимость в техническом обеспечении работников службы внутреннего 

аудита – производительных профессиональных компьютеров, объединенных в 

локальные вычислительные сети, высокоразвитых средств связи с высокой 

пропускной способностью, программного обеспечения. 

Информационное обеспечение связано с обеспечением работников 

службы внутреннего аудита необходимой информацией для реализации задания 

внутреннего аудита и отражения результатов. 

Кадровое обеспечение основано на достаточно профессиональном уровне 

для проведения аудиторских проверок и предоставлении других аудиторских 

услуг, необходимых руководству кластеров.  

Для эффективной работы службы внутреннего аудита необходимо 

разрабатывать методические рекомендации для проведения аудиторских 

проверок, учитывая условия деятельности, специфику и разветвленность 

интегрированных объединений [4]. 

По мнению автора, процесс аудита условно можно разделить на 

отдельные этапы в зависимости от срока, содержания и назначения 

выполняемых внутренним аудиторомпроцедур: 

1. Подготовительный этап: утверждение состава  службы внутреннего 

аудита; изучение информации об объекте проверки; изучение источников  

обеспечения аудита. 

2. Этап планирования: составление и документальное оформления 

плана и программы внутреннего аудита. 

3. Этап проведения проверки: определение методов проведения 

внутреннего аудита; сбор, обобщение, анализ информации об объекте 

внутреннего аудита; получение необходимых аудиторских доказательств; 

составление рабочих документов внутреннего аудитора. 
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4. Заключительный этап: составление отчета по результатам 

внутреннего аудита; формирование рекомендаций и предложений; определение 

сроков и способов устранения выявленных нарушений. 

5. После проверочные мероприятия: контрольные мероприятия по 

устранению нарушений; анализ результативности  проведения  внутреннего 

аудит. 

Таким образом, проведенноє исследованиє показало, что организация 

эффективно функционирующей системы внутреннего аудита - это сложный 

многоступенчатый процесс. 

Подводя итоги, отметим, что посредством организации внутреннего 

аудита в инновационных кластерах, их руководство получает надежный 

инструмент по оценке существующих внутри кластеров систем внутреннего 

контроля, от которых во многом зависит эффективность функционирования в 

целом самих хозяйствующих субъектов, образующих кластер и, 

непосредственно, сам кластер. 
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СЕКЦІЯ 5: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 

ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Баліцька В.В.  

д.е.н., професор кафедри теоретичної  

та прикладної економіки 

Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості  

Міністерства соціальної політики України    
 

КАПІТАЛЬНІ ТА ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ  

СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ УКРАЇНИ:  

ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ  
 

Оцінка тенденцій інвестування суб'єктів господарювання, як з точки зору 
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загальних обсягів інвестицій, так напрямів їх використання, має стати об'єктом 

ретельного аналізу експертів і науковців. Зазначена необхідність зумовлена тим, 

що основним пріоритетом економічної політики на державному рівні визнано 

створення привабливого інвестиційного клімату, що дозволить підвищити 

рівень інноваційної активності підприємств та сприяти посиленню їх 

конкурентоспроможності на світовому ринку[1; 3]. Разом з тим, через 

обмеженість інвестиційних ресурсів у виробничу сферу, постає питання щодо 

аналізу пропорцій між обсягами капітальних і фінансових інвестицій 

підприємств, а також виявлення рівня рентабельності (або збитковості) від 

фінансового інвестування.  

Державною службою статистики України в статистичному збірнику 

«Діяльність суб'єктів господарювання»[2] надається інформація по капітальних 

інвестиціях, які представлені в розрізі їх розміщення в матеріальних і 

нематеріальних активах. Як показав проведений аналіз, із загальної величини 

капітальних інвестицій за 2017рік у обсязі 359,2 млрд. грн., інвестиції в 

матеріальні активи становили 344,8 млрд. грн. (табл. 1), в нематеріальні активи 

– 14,3 млрд. грн. (табл. 2). 

З точки зору підвищення рівня інноваційного та індустріального розвитку 

національної економіки, особливо важливими є капітальні інвестиції в 

матеріальні активи, які показують величину інвестицій у нові та існуючі 

матеріальні активи, що придбаваються, в тому числі за договором фінансового 

лізингу, або створюються для власного використання зі строком служби більше 

одного року, включаючи невироблені активи (житлові та нежитлові будівлі, 

інженерні споруди, машини, обладнання та інвентар, транспортні засоби, 

земля), за виключенням витрат на будівництво житла для подальшого продажу 

(передачі)[2, с. 12].  

Таблиця 1- Капітальні інвестиції підприємств України в матеріальні 

активи 

Роки 

Капітальні інвестиції у матеріальні активи, млн. грн.  

Всього  

з них 

у землю 
в існуючі будівлі 

та споруди 

у будівництво  

та перебудову 

будівель 

у машини та 

обладнання 

2010 124970,7 1121,4 3946,3 58095,2 57390,8 

2011 185262,2 2020,1 6939,2 88693,6 81866,6 

2012 222268,9 1688,8 5241,3 103157,8 104038,5 

2013 207615,2 1078,8 4571,9 100764,7 91951,7 

2014 172188,9 921,4 2703,1 85967,5 75854,1 

2015 196400,2 1148,9 4958,3 85729,5 96254,0 

2016 271800,9 1577,1 7962,5 105562,3 145248,5 

2017 344848,8 1894,0 6203,6 120791,4 200888,0 

Джерело: за даними [2, с. 128]. 

 

Не менш важливим, з точки зору підвищення рівня капіталізації 
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національної економіки, є показник капітальних інвестицій в нематеріальні 

активи, які свідчать про права користування надрами, права на товарні знаки, 

торгові марки, фірмові назви, винаходи, патенти, ліцензії, промислові зразки, 

сорти рослин, породи тварин, ноу-хау, авторські та суміжні з ними права, а 

також інвестиції у придбання, створення, модернізацію або поліпшення 

програмного забезпечення та баз даних з урахуванням витрат на підготовку до 

їх цільового використання тощо.  

Варто підкреслити, що в структурі капітальних інвестицій українських 

підприємств на нематеріальні активи  припадає лише 3-5%, на матеріальні – 

близько 95%, із яких найбільша частка інвестицій спрямовується в машини та 

обладнання, а також в будівництво та перебудову будівель. Але, враховуючи, що 

рівень зносу основних засобів в Україні є досить високим, можна зробити 

висновок про те, що інвестицій, особливо у виробничу сферу для придбання 

сучасних машин, обладнання, впровадження інновацій, вкладається 

недостатньо.    

Таблиця 2 - Капітальні інвестиції підприємств України  в нематеріальні активи, 

(млн.грн.) 

Роки 

Капітальні інвестиції у нематеріальні активи  

Всього  
з них 

у концесії, патенти, ліцензії,  торговельні 

марки і аналогічні права 
у придбання програмного 

забезпечення 

2010 5793,9 2830,6 1906,3 

2011 7762,2 3952,3 1905,4 

2012 7218,3 3567,3 2050,5 

2013 9371,7 5533,0 2121,4 

2014 6196,0 2842,8 1850,0 

2015 17077,9 12228,2 3297,2 

2016 9867,0 3896,3 3908,3 

2017 14311,0 5341,3 5504,6 

Джерело: за даними [2, с. 127] 

 

Тим часом, на тлі високого рівня зносу основних засобів, низької частки 

підприємств, які впроваджують технологічні інновації та освоюють  

виробництво інноваційної продукції (для чого необхідні значні капітальні  

інвестиції), вітчизняні підприємства стрімко збільшують обсяги фінансових 

інвестицій. Зокрема, якщо в 2000 році капітальні інвестиції становили 23,6 

млрд. грн., або 13,9 % до ВВП, то фінансові інвестиції дорівнювали 31,6 млрд. 

грн., або 18,6% до ВВП. Водночас, за період 2000-2017 рр. обсяг фінансових 

інвестицій збільшився в 32,9 рази, в той час як обсяг капітальних інвестицій – в 

15,2 рази (табл. 3).     

Таке співвідношення між капітальними та фінансовими інвестиціями, на 

нашу думку, вимагає ґрунтовного аналізу причин, які спонукають підприємства 

України надавати перевагу саме фінансовому інвестуванню, а не спрямовувати 

вільні кошти у виробничу сферу для придбання нових машин, обладнання, 
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програмне забезпечення, розробку нових технологій тощо.   
Таблиця 3 - Динаміка інвестицій суб'єктів господарювання України 

Показники 

Роки  

2000 2004 2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 до 

2000, 

разів 

Фінансові 

інвестиції, 

млрд. грн. 31,6 140,3 215,8 502,9 594,3 656,4 703,6 719,3 1031,5 1078,7 1039,7 32,9 

% до ВВП 18,6 40,7 39,7 38,16 45,14 45,0 46,2 45,3 51,9 45,2 34,8 … 

Капітальні 

інвестиції,              

млрд. грн. 23,6 75,7 125,3 130,7 193,0 229,5 217,0 173,4 213,5 281,7 359,1 15,2 

% до ВВП 13,9 21,9 23,3 11,7 14,3 15,7 14,3 10,9 10,7 11,8 12,0 … 

Джерело: розраховано за даними [1; 2, с. 93, 97, 127, 128]. 

 

Попри те, що в сфері капітального та фінансового інвестування 

підприємств України спостерігаються загрозливі тенденції, царина фінансових 

інвестицій залишається мало досліджуваною. Одна з причин криється в тому, 

що  статистичні дані по фінансових інвестиціях не знаходяться у так званому 

«вільному доступі», оскільки не представлені в окремих тематичних 

статистичних формах, а містяться поміж інших показників в таблицях 

«Необоротні активи за видами економічної діяльності» та «Оборотні активи за 

видами економічної діяльності», які деталізують відповідні статті балансів 

підприємств. Але на макроекономічному рівні дані статей балансів 

підприємств, як правило, не аналізуються, тому процеси стрімкого нарощення 

фінансового інвестування на тлі обмежених інвестицій у виробничу сферу, 

залишаються поза межами уваги не тільки профільних урядових інституцій, а й 

науково-експертного середовища.  

Як свідчать тенденції, фінансові інвестиції постійно збільшуються і за 

обсягами вже значно більші, ніж капітальні інвестиції. Так, у 2017 p. вони в 2,9 

рази перевищили капітальні інвестиції, при тому, що в 2000 р. - лише в 1,3 рази. 

У 2010-2017 роках коефіцієнт перевищення обсягу фінансових інвестицій над 

капітальними був на рівні 3-4 разів (табл. 4).  

Таким чином, підприємства України вже тривалий час мають стійкий 

інтерес до збільшення фінансових інвестицій, зокрема, в сферу обігу цінних 

паперів, а не капітальних інвестицій, які спрямовуються в реальне виробництво.  

Фінансові інвестиції  суб'єкти господарювання України направляють 

в:пайові цінні папери (акції, інвестиційні сертифікати); боргові цінні папери 

(облігації підприємств, державні облігації; облігації місцевих позик; 

казначейські зобов’язання; ощадні депозитні сертифікати; векселі); іпотечні 

цінні папери (іпотечні облігації; іпотечні сертифікати;  заставні). Окрім того, 
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фінансові інвестиції  можуть вкладатися в похідні цінні папери (деривативи) - 

опціони; ф’ючерсні контракти; депозитні операції. Фінансові інвестиції можуть 

також використовуватися з метою пайової участі в  спільних підприємствах, де 

від частки участі в капіталі залежить контроль за діяльністю спільного 

підприємства. Але здійснити аналіз пропорцій між різними видами фінансових 

інвестицій підприємств поки що не представляється можливим, оскільки 

органи статистики в структурі зведеного балансу підприємств надають 

інформацію лише в розрізі загальних обсягів довгострокових і поточних 

фінансових інвестицій(табл. 4).  
Таблиця 4 - Капітальні та фінансові інвестиції суб'єктів господарювання 

України 

Роки 

Капітальні інвестиції, млн. грн. Фінансові інвестиції, млн. грн. Коефіцієнт 
перевищення 

обсягу 
фінансових  

інвестицій над 
капітальними, 
разів (7 : 4)   

у 

нематеріальні 

активи 

у 

матеріальні 

активи 
 

 

всього  
(2+3)  

довгостро- 
кові 

поточні   
всього  
(5+6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2010 5793,9 124970,7 130764,6 334246,7 168691,8 502938,5 3,85 

2011 7762,2 185262,2 193024,4 382928,0 211411,4 594339,4 3,08 

2012 7218,3 222268,9 229487,2 396996,2 259385,2 656381,4 2,86 

2013 9371,7 207615,2 216986,9 447181,1 256432,4 703613,5 3,24 

2014 6196,0 172188,9 178384,9 469342,7 249932,8 719275,5 4,03 

2015 17077,9 196400,2 213478,1 806295,4 225269,6 1031564,4 4,83 

2016 9867,0 271800,9 281667,9 889612,9 189081,8 1078694,7 3,83 

2017 14311,0 344848,8 359159,8 872238,8 167440,7 1039679,5 2,89 

Джерело:розраховано за даними [ 2, с.93, 97, 127,128]. 

 

Слід підкреслити, що в 2015-2017 роках фінансові інвестиції українських 

підприємств сягнули понад 1000 мер. грн. (табл. 4), але рентабельність від 

інвестиційно-фінансової діяльності при цьому є від'ємною (табл. 5), так само, 

як і в інших роках. Тому можна зробити висновок, що спрямування вільних 

ресурсів у фінансові інвестиції не приносить належного інвестиційного  доходу 

попри те, що ці інвестиції є досить значними за обсягами.  

Таблиця 5 -Рентабельність діяльності підприємств України, % 
Рівень 

рентабельності(збитковості) 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Операційної діяльності 4,0 5,9 5,0 3,9 -4,1 1,0 7,4 8,8 

Інвестиційно-фінансової  

діяльності -3,5 -4,1 -4,0 -4,6 -18,3 -8,3 -6,4 -5,8 
Усієї діяльності 0,5 

 
1,8 

 
1,0 

 
-0,7 

 
-14,2 

 
-7,3 

 
0,6 

 
3,0 

 

Джерело: за даними [2, с. 145]. 

 

Тому, ставлячи за мету активізацію інноваційного розвитку національної 



   
 

218 

 

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, АУДИТУ, АНАЛІЗУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

економіки, підвищення рівня її конкурентоспроможності на світовому ринку, 

збільшення обсягів виробництва високотехнологічної продукції, особливо 

важливими є капітальні інвестиції, оскільки це вкладання коштів у реальні 

активи, пов'язані з виробництвом товарів (послуг).Ключове полягає в тому, що 

капітальні інвестиції забезпечують приріст реального (фізичного) капіталу, 

оскільки спрямовуються в засоби виробництва, приріст матеріально-технічних 

засобів тощо. На відміну від виробничого, фінансове інвестування не 

передбачає створення нових виробничих потужностей[4]. 

Вкладання вільних грошових активів у фінансові інвестиції повинні мати 

своїм результатом отримання інвестиційного доходу. Але фінансові інвестиції в 

Україні у вигляді прямих - внесення коштів або майна до статутного фонду 

юридичної особи в обмін на корпоративні права та портфельних - придбання 

цінних паперів (акцій, облігацій, депозитних сертифікатів, казначейських 

зобов’язань), деривативів та інших фінансових інвестицій на фондовому ринку, 

поки що є не рентабельними.  

З огляду на те, що результативність фінансових інвестицій підприємств на 

рівні держави практично не аналізується, не вживаються адекватні заходи по 

запобіганню непродуктивному інвестуванню вільних коштів. Безумовно, 

необхідно створювати привабливі умови для інвесторів, в тому числі, й на 

фінансових ринках, на що вірно звертають увагу експерти, досліджуючи 

фінансові інвестиції та механізми удосконалення їх оподаткування [5]. Але при 

цьому необхідно брати до уваги їх обсяги та пропорції, що тривалий час 

складаються між різними видами інвестицій.  

Оскільки в Україні фінансові інвестиції значно перевищують капітальні, 

має місце не нагромадження капіталу, а його вимивання із сфери виробництва 

та переміщення в сферу обігу. Тому зазначені тенденції мають стати предметом 

детального професійного аналізу та оцінки з метою визначення економічно 

обґрунтованих пропорцій між фінансовими та капітальними інвестиціями в  

залежності від пріоритетів розвитку національної економіки.  
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

 

Сучасний економічний аналіз має обширний і багатий арсенал методів і 

прийомів дослідження, серед яких можна виділити наступні: загальнонаукові 

методи; розрахункові методи; евристичні методи; метод оцінки альтернатив; 

економіко-статистичні методи; математико-статистичні методи; балансовий 

метод; індексний метод; статистико-ймовірнісні методи; методи факторного 

аналізу; методи функціонально-вартісного аналізу; метод коефіцієнтного 

аналізу інвестиційних рішень. 

Аналіз капітальних інвестицій перебуває у нерозривному зв’язку з 

аналізом основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових біологічних 

активів, інших необоротних активів (рис.1). 

 
Рисунок 1. Напрямки аналізу капітальних інвестицій 

 

Для прийняття своєчасних та оптимальних рішень, які задовольнятимуть 

виробничі потреби та інтереси власників, рекомендується дотримуватися 

наступної процедури при розробці проектів капітального інвестування: 
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2. Виконання 

3. Контроль 

Розробка плану капітального інвестування важливий процес, адже нього 

залежить вартість, тривалість, додаткові витрати, які можуть виникнути у 

процесі виконання проекту. Планування, в свою чергу, повинне бути детальним 

та включати декілька етапів (рис.2) 

 
Рисунок 2. Планування капітального інвестування 

1. Капітальне інвестування має відповідати стратегічним визначеним 

цілям підприємства. Для кращого розуміння їх необхідності планування такого 

роду витрат пропонує розглянути прості приклади: 

1) при розширенні певного напряму діяльності потрібно забезпечити 

необхідними машинами та обладнанням, проводити модернізацію устаткування; 

2) при впровадженні нових продуктів, слід передбачити капітальні 

витрати на нематеріальні активи (патенти, ліцензії, авторські права тощо); 

3) при виході на зарубіжний ринок слід визначити шляхи доставки, 

необхідність поновлення автомобільного парку; 

4) при згортанні діяльності, виходу з певного ринку підприємству слід 

утримуватися від здійснення капітальних інвестицій у нові необоротні активи, а 

краще модернізувати ті, які будуть необхідні для провадження ефективної 

господарської діяльності у майбутньому у тому сегменті, який стає ключовим.  

2. При здійсненні капітальних інвестицій необхідно чітко організувати 

процес, визначити часові рамки, здійснити координацію між всіма відділами 

підприємства, усвідомити персонал, щоб не було ніяких перешкод для 

здійснення проекту та зупинки виробничого процесу були мінімальними. При 

розробці плану необхідно дотримуватися підходу, відображеного на рис.3. 

 
Рисунок 3. Підхід до планування аналізу капітальних інвестицій 
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3. Контроль та звітність також має вирішальне значення в підтримці 

організованого, інформованого та ефективного прийняття інвестиційних 

рішень. Дані елементи повинні забезпечити дотримання поставлених цілей, 

політики та принципів, загальної стратегії, форми звітів повинні бути схвалені 

управлінським персоналом, який їх потім перевірятиме. Таке схвалення має 

вирішальне значення для того, щоб процес звітності про результати діяльності 

пов'язував цілі, принципи, методи та потреби. Необхідно забезпечити 

отримання достовірних, точних і своєчасних даних, з правильних джерел і 

широкою автоматизацією проекту.  

Так як капітальні інвестиції потребують багато вкладень грошових 

коштів, для збільшення ефективності діяльності необхідно організувати 

господарські процеси таким чином, щоб мінімізувати участь необоротних 

активів у процесі життєвого циклу товарів (рис.4). 

 
Рисунок 4. Оптимальна модель використання необоротних активів 

 

Планування і бюджетування сприяють веденню точного обліку активів на 

основі керівних принципів щодо рентабельності активів (ROA), які очікувалися 

на підставі виконання попередніх бюджетів 

Визначення попиту дозволяє планувати використання необоротних 

активів відповідно до потреб, тим самим продовжуючи можливий строк їх 

експлуатації і зменшуючи потребу в оновленні ОЗ, інших НА.  

Під час доставки можна скоротити використання необоротних активів і 

шляхом залучення сторонніх транспортних організацій. 

Забезпечення спостереження за активами на всіх етапах життєвого циклу 

в поєднанні з використанням, відстеженням та веденням журналу аудиту для 

аналізу руху активів в мережі дозволяє використовувати необоротні активи для 

досягнення максимальної ефективності. 

При спостереженні за активами в поєднанні з відповідними заходами 

управління, наступним кроком є впровадження аналітичних функцій, що ведуть 
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до оптимізованого капітального інвестування. Такі функції, як закупівлі, 

автоматизовані робочі процеси, звітність та інформаційні панелі дозволяють 

завершити цикл управління інвестиціями та отримати переваги в плані 

оптимізації. 
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БУХГАЛЕТРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК ИСТОЧНИК  

АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Вхождение многих организаций в рыночную экономику 

обуславливаетпредставление полной финансовой информации о деятельности 

организации и имущественном положении на определенную дату. Для 

осуществления прогнозирования, планирования, контроля, анализа и оценки 

экономической эффективности хозяйственной деятельности 

организациинеобходима информация, обобщенно характеризующая состояние 

объектов управления за исследуемые промежутки времени. Такую финансовую 

информацию содержит бухгалтерская отчетность, так как она представляет 

единую систему данных об имущественном и финансовом положении 

организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, которая 

составляется на основании данных бухгалтерского учета. Тем самым 

бухгалтерская отчетность является основным источником экономического 
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анализа финансового состояния организации. 

Бухгалтерская отчетность в Республике Беларусь составляется в 

соответствии с законодательством, а именно закономРеспублике Беларусь «О 

бухгалтерском учете и отчетности» от 12 июля 2013 г.№57-3. Каждая форма 

бухгалтерской отчетности является информационной базой для анализа 

финансово-хозяйствующей деятельности организации, но наибольшую 

важность приобрел бухгалтерский баланс. 

Экономический анализ целесообразно начать с оценкисостава, структуры 

и динамики статей активов, собственного капитала и обязательств, что позволит 

оценить имущественное положение организации, структурные сдвиги и 

определить тенденции развития финансового положения.По данным 

бухгалтерского баланса можно проанализироватьпоказатели ликвидности, 

платежеспособности, финансовой устойчивости организации, что позволит 

оценить финансовое состояние и динамику его изменения.  

Таким образом, при изучении данных бухгалтерского баланса 

раскрывается взаимосвязь между основными элементами хозяйственной 

деятельности организации, и появляется представлениеоб имущественном 

состоянии организации за отчетный и предшествующий периоды. 

Еще одна форма бухгалтерской отчетности – отчет о прибылях и убытках. 

Отчет о прибылях и убытках также предполагает анализ динамики и структуры 

статей отчета о прибылях и убытках, например, определение: 

 изменения выручки, себестоимости от реализованной продукции, 
работ, услуг; 

 соотношения доходов (расходов) текущей, инвестиционной, 

финансовой деятельностях; 

 наибольшего (наименьшего) удельного веса прибыли (убытка) от 
текущей, инвестиционной, финансовой деятельностях в прибыли до 

налогообложения и т.д. 

Отчет о прибылях и убытках в совокупности с бухгалтерским балансов 

позволяет оценить: 

 эффективность работы всей организации с помощью показателей 

рентабельности; 

 эффективность использования отдельных активов компании. 

Данные бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках дают 

информацию именно о тех показателей, на основе которых принимаются 

решения о инвестировании, выдаче банками кредитов и т.д. 

В отчете об изменении собственного капитала демонстрируется динамика 

уставного, добавочного, резервного капиталов и нераспределенной прибыли, а 

также изменение структуры собственного капитала в течение отчетного 

периода, определяются основные источники его формирования. 

При анализе коэффициентов поступления, выбытия, прироста 

собственного капиталаследует сопоставить их значения. Если значения 



   
 

224 

 

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, АУДИТУ, АНАЛІЗУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

коэффициентов поступления превышают значения коэффициентов выбытия, то 

в организации происходит процесс наращивания собственного капитала, и, 

соответственно, наоборот. 

Информация отчета о движении денежных средств дополняет данные 

бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, так как в отчете о 

движении денежных средств отражаются притоки и оттоки денежных средств в 

результате текущей, инвестиционной и финансовой деятельностях. 

Следовательно, при превышении притоков денежных средств над оттоками 

денежных средств организация платежеспособна, и наоборот. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

существующие отчетные формы удовлетворяют информационные потребности 

внешних пользователей (кредиторов, поставщиков, инвесторов и др.). Однако, 

интересы внутренних пользователей не учтены, что требует детализации ряда 

статей бухгалтерского баланса, например, указывать информацию о 

начисленной амортизации основных средств и нематериальных активов, что 

позволит проанализировать степень их изношенности и принимать решения об 

обновлении. Кроме того, необходимо раскрыть информацию не только о 

текущей дебиторской и кредиторской задолженности, но и о просроченной 

задолженности, что позволит оценить ее качество и динамику изменения. 

Многие организации размещают свободные денежные средства в ценные 

бумаги, следовательно, надо расшифровывать долгосрочные и краткосрочные 

финансовые вложения по видам инвестиций, кроме того, денежные средства 

можно разбить по видам валют: в национальной и иностранной. 

В настоящее время ряд организаций занимаются многообразными видами 

деятельности, в связи, с чем требуется все показатели отчета о прибылях и 

убытках раскрывать по сегментам бизнеса, что позволит проанализировать и 

выявить наиболее доходные виды деятельности, развивать их, а также 

изыскивать резервы снижения себестоимости и роста прибыли. 

Таким образом, бухгалтерская отчетность - совокупность показателей, 

отражающих фактическое состояние стоимости хозяйственных средств, их 

источников и экономические результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период. Это значит, что экономический анализ на основании 

бухгалтерской отчетности предоставляет возможность определения причин 

сложившихся успехов или недостатков, а также поможет устранить негативные 

последствия деятельности хозяйствующего субъекта. 
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АНАЛІЗ СТВОРЕННЯ СИНЕРГІЧНОГО ЕФЕКТУ 

ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Аналіз сучасного соціально-економічного становища вітчизняної 

економіки вказує на необхідність пошуку нових інвестиційних джерел для її 

інноваційного розвитку. Необхідність переведення економіки  на інноваційний 

шлях розвитку, що базується на НТП, є необхідною. Але не всі інновації 

економічно виправдані, а тільки ті, які дають економічний ефект достатньої 

величини, відповідаючи при цьому соціальним та екологічним вимогам. 

Реалізація інвестиційних проектів ґрунтується на комплексі взаємопов’язаних 

заходів для досягнення певного ефекту (економічного, соціального, 

технологічного, політичного, екологічного тощо) при визначених обсягах та 

структурі інвестиційних ресурсів протягом відповідного періоду часу. 

Найбільші можливості підвищення ефективності відтворення на всіх його 

рівнях містяться в раціональному поєднанні всіх його чинників, насамперед, 

науково-технічних інновацій, причому результат цього з’єднання приймає 

вигляд синергетичного ефекту [5]. 

Термін «синергетика» походить від грецького слова, яке означає «діючий 

разом». Синергія (від грец. Synergos – (syn) разом; (ergos) діючий, дія) – це 

сумуючий ефект, який полягає у тому, що при взаємодії двох або більше 

факторів їх дія суттєво переважає ефект кожного окремого компонента увигляді 

просто їх суми.Інвестиційний синергізм  обумовлений оптимізацією 

інвестиційних можливостей за рахунок збільшення інвестиційної потужності 

компаній, що забезпечує реалізацію стратегії нарощування вартості, економію 

інвестиційних ресурсів[4].   

Засновником синергетичного наукового напрямку та винахідником 

терміну «синергетика» вважається професор Штутгартського університету та 

директор Інституту теоретичної фізики і синергетики Герман Хакен. Науковий 

термін акцентує увагу на узгодженості взаємодії частин при утворенні 

структури як єдиного цілого. Вчений вважав, щосинергетика займається 
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вивченням систем, що складаються з великої  кількості елементів, компонентів 

або підсистем, які взаємодіють між собою складним чином. 

Вагомий науковий внесок у дослідження проблем розвитку 

синергетичного підходу зробили І. Ансофф, М. Портер, Е. Кемпбелл, В. Б. Занг, 

В. Андерсон, Є. І. Ходаківський, І. Г. Грабар,  Л. І. Антошкіна, В. І. Мелькін,А. 

А. Пересада,В. В. Сопко.Вчені сьогодення вважають, що синергетика, або 

теорія самоорганізації, виявляється одним з найпопулярніших та перспективних 

пізнавальних підходів в управлінській науці. На відміну від більшості нових 

наук, що виникали, як правило, на стику двох інших, синергетика виникає, 

спираючись не на граничні, а на внутрішні точки  наук, з якими вона 

перетинається: у досліджуваних синергетикою системах, режимах і станах 

фізик, біолог, хімік і математик бачать кожен свій матеріал, і кожен з них, 

застосовуючи методи своєї науки, збагачує загальний запас ідей і методів 

обраної  науки. 

В економіці  та аналізі синергічний ефект пов’язаний, зокрема, з тим, що 

комбіноване використання кількох взаємоузгоджених стратегій виявляється 

кориснішим, аніж ізольоване впровадження  однієї. Адже при цьому різні 

фактори так впливають один на одного, що здатні разом досягти більшого, ніж 

за окремого їх застосування. Тому синергію коротко записують як  «ефект, коли 

2 + 2 = 5; 6; ... N». Формула показує, що сумарна віддача від кількох факторів 

може бути вищою, ніж сума показників незалежного їх використання. Оскільки 

в економіці постійно йдеться про комбінацію факторів виробництва, то  

урахування синергічних ефектів набуває стратегічного значення [4]. 

 Використання синергетичного підходу при здійсненні інвестиційної 

діяльності рекомендовано враховувати керівникам  вітчизняних підприємств у 

процесі стратегічного управління з метою підвищення його ефективності. 

Практична реалізація інвестиційних проектів та їх оцінка  передбачає наявність 

об’ємної  інформаційної бази, що містить нормативно-законодавчу, 

фактографічну, планово-нормативну, договірну, маркетингову, інженерно-

технічну та іншу інформацію, що характеризує сам інвестиційний проект та 

умови його здійснення. Велика частина цієї інформація (особливо пов’язаної з 

майбутнім) має прогнозний характер, не володіє необхідною повнотою і 

точністю, що позначається на достовірності оцінок і ефективності 

інвестиційного проекту, що залежать від конкретних умов його реалізації[3, с. 

223]. 

При оцінці інвестиційних проектів найбільш істотними виглядають 

наступні види невизначеності та інвестиційних ризиків: 

– ризик, пов’язаний із нестабільністю економічного законодавства; 

–зовнішньоекономічний ризик обмежень на торгівлю і постачання; 

– ризик несприятливих соціально-політичних змін у країні чи регіоні; 

– неповнота або неточність інформації про динаміку техніко-економічних 

показників, параметри нової техніки і технології; 

– коливання ринкової кон’юнктури, цін і валютних курсів; 
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– невизначеність природно-кліматичних умов, можливість стихійних лих; 

– виробничо-технологічний ризик; 

– невизначеність цілей, інтересів та поведінки учасників ринку[2].  

Тому для ефективного використання залучених грошових коштів та 

отримання максимального ефекту від вкладення – отримання максимального 

прибутку на вкладені інвестиції – необхідний ретельний аналіз грошових 

потоків. 

Інвестиційні проекти доцільно вважати синергетичними за умови, що 

ефект сумісної реалізації декількох проектів перевищує суму ефектів від 

реалізації проектів окремо. У результаті отримання позитивного синергетичного 

ефекту можна очікувати підвищення інвестиційної привабливості, а це 

забезпечить залучення капіталу, поліпшення менеджменту та зростання 

вартості активів підприємства.  

Інвестиційний синергетичний ефект зумовлений нарощуванням 

інвестиційного потенціалу на основі отримання додаткових позикових коштів, 

що відповідно знижує потребу підприємства в обіговому капіталі. 

Інвестиційний синергізм є наслідком спільного використання економічного 

потенціалу та інфраструктури (виробничих потужностей, спільних запасів 

сировини, перерозподілу витрат на науководослідні і дослідно-конструкторські 

витрати між кількома продуктами). 

Як зазначає І. Ансофф,  синергізм класифікують  за критерієм складових 

прибутку, згідно якого акцентами норми повернення інвестиційтипи синергізму 

є: обсяги продаж, витрат, інвестицій та менеджмент.  

- торгівельний синергізм має місце у випадку, якщо товари поставляються 

по однотипним каналам розподілу та зберігаються на одному складі; 

- операційний синергізм є результатом більш високого ступеня 

використання виробничих потужностей і персоналу,  переваг існуючого досвіду 

діяльності  на ринку; 

- управлінський синергізм  визначає загальний позитивний ефект, 

оскільки представляє по ряду компонентів прибутки в неявній формі;  

 - інвестиційний синергізм може бути наслідком спільного використання 

заводського обладнання, перенесення результатів науково-дослідницьких робіт 

з одного товару на інший [1,с. 56]. 
Таким чином, синергетичний ефект інвестиційних проектів – це сукупний 

ефект підвищення ефективності інвестиційної діяльності в результаті 

поєднання, інтеграції окремих частин проекту в єдину систему за рахунок 

системного ефекту реалізації майбутнього задуму з метою отримання певних 

економічних вигод, що зумовлює необхідність визначення виду, цілей, способу 

реалізації, етапів, джерел фінансування, методів та критеріїв оцінювання 

ефективності майбутнього задуму.  

Синергетичний ефект інвестиційного проекту може бути позитивним та 

негативним: 

1. Позитивний ефект можна записати у вигляді  нерівності «2+2>5». 
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Тобто, синергетичний ефект від впровадження інвестицій може проявлятися 

через скорочення витрат  при  заданому рівні доходу, збільшення доходів при 

заданому рівні витрат або в разі збільшення доходів з одночасним скороченням 

витрат (ефект «подвійного синергізму»). 

2. Негативний ефект можна записати у вигляді  нерівності «2+2<5». У 

цьому випадку, синергетичний ефект від впровадження може проявлятися через 

збільшення витрат при заданому рівні доходу, зменшення доходів при заданому 

рівні витрат або в разі зменшення доходів з одночасним збільшенням витрат 

(кризовий синдром) [4]. 

Отже, для досягнення максимально очікуваного ефекту від реалізації 

інвестиційних проектів необхідно своєчасно виявляти, нарощувати і здобувати 

позитивний синергетичний ефект від поєднання і взаємодії усіх можливих 

ресурсів. Отримання позитивного синергетичного ефекту дає змогу 

використовувати додаткові переваги, які дають можливість отримання прибутку. 

Наявність ефекту синергізму й уміння управляти цим ефектом виявляється у 

зниженні рівня витрат або в набуванні продукцією унікальних властивостей, що 

створює специфічну конкурентну перевагу, яка реалізується на рівні 

підприємства, зміцнюючи його конкурентні позиції на ринку.  
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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ 

АКТИВІВ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

В сучасних умовах господарювання оборотні активи відіграють вагому 

роль, так як вони застосовуються в формуванн і найбільш вагомої частки в 
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активах будь-якого суб’єкта господарювання.  

Для здійснення діяльності сільських господарств в умовах ринкової 

економіки, підприємство повинно забезпечувати стан своїх оборотних активів 

на такому рівні, щоб швидко і якісно реагувати на потреби ринку. 

Оборотні активи аграрних підприємств мають досить рухливу структуру 

на відміну від необоротних. В період сезонних змін на ринку особливого 

коливання зазнають: запаси сировини, готової продукції та залишки на 

розрахунковому рахунку. При цьому завжди можна визначити максимальний і 

мінімальний рівні оборотних активів підприємства[1, с.25-38]. 

Проаналізувавши структуру балансу сільськогосподарських 

підприємств(таб.1.1) за 2015-2018рр. можна сказати, що частка оборотних 

акивів в сільському господарстві поступово збільшується, що свідчить про 

мобільність структур активів, які прискорюють оборотність коштів 

підприємства, розширення виробництва чи дії фактора інфляції,а також про 

уповільнення їх обороту,що об’єктивно викликає потребу в збільшенні їх 

маси[2]. 

Основну частку оборотних активів в підприємствах сільського 

господарства України складає дебіторська заборгованість. Високе значення 

показника свідчить про те що кошти по рахункам дебіторів стягуються з 

затрудненням, а також  про активне використання підприємствами механізму 

комерційного кредитування.  

Довгострокова дебіторська заборгованість здебільшого не виникає в ході 

нормального операційного циклу та повинна бути погашена після дванадцяти 

місяців з дати балансу. 

Якщо дебіторська заборгованість не відповідає даним критеріям то її 

відносять до поточної. 

Таблиця 1 - Структура балансу підприємств за видами економічної 

діяльності 
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Усього  2015 45,3 54,7 0,0 35,2 18,6 46,2 0,0 

  2016 46,2 53,7 0,1 34,2 18,7 47,1 0,0 

  2017 45,3 54,6 0,1 24,7 22,7 52,6 0,0 

  2018 49,0 50,9 0,1 28,3 20,7 51,0 0,0 

Сільське, лісове та рибне 

господарство 

A 2015 36,8 63,2 0,0 53,6 12,7 33,7 0,0 

 2016 37,7 62,3 0,0 50,1 13,7 36,2 0,0 

 2017 31,5 68,5 0,0 42,0 16,1 41,9 0,0 

 2018 25,0 75,0 0,0 40,2 9,9 49,9 0,0 
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Короткострокова дебіторська заборгованість виникає в ході нормального 

операційного циклу та повинна бути погашена впродовж дванадцяти місяців з 

дати балансу. 

Якщо до поточної дебіторської заборгованості підприємства відноситься 

дебіторська заборгованість зі строком погашення менше 12 місяців і 

дебіторська заборгованість зі строком погашення більше 12 місяців з дати 

балансу, то така інформація повинна бути розкрита у примітках для фінансової 

звітності. 

Від первісної вартості яка залежить від виду дебіторської заборгованості 

та особливостей її визнання залежить оцінка поточної дебіторської 

заборгованості. 

Специфіка виробничої діяльності потребує значного обсягу оборотних 

активів, в тому числі активів у розрахунках, тому проблема ефективного 

управління дебіторською заборгованістю, спрямованого на оптимізацію 

загального її розміру та забезпечення своєчасної інкасації, має досить важливе 

значення. Для подолання або пом’якшення дебіторської заборгованості 

необхідно гасити її в стислі терміни, та не допускати її збільшення вище  за 

допустиму межу. В зв’язку з цим особливого значення набуває ефективне 

управління дебіторською заборгованістю, оскільки воно призводить до 

відволікання коштів з господарського обороту.  

Якщо на підприємстві стоїть мета зниження дебіторської заборгованості 

то насамперед необхідно мінімізувати обсяги та строки інкасації боргу.  

В процесі управління підприємство повинно вирішувати такі завдання: 

- визначення обсягу інвестицій у дебіторську заборгованість за 

комерційним і споживчим кредитом; 

- формування принципів та умов кредитної політики щодо покупців 

продукції; 

- визначення кола потенційних дебіторів; 

- забезпечення інкасації дебіторської заборгованості; 

- прискорення платежів за допомогою сучасних форм рефінансування 

дебіторської заборгованості. 

- помилково вважати, що завдання управління дебіторською 

заборгованістю зводиться лише до збалансування її обсягів з кредиторською 

заборгованістю підприємства. Насправді, зовсім недостатньо, щоб сума 

дебіторської заборгованості не перевищувала суму кредиторської 

заборгованості. Адже підприємство зобов'язано розрахуватися за своїми 

боргами перед кредиторами незалежно від того, отримує воно борги від своїх 

дебіторів чи ні. Більш принципове значення, з погляду фінансового 

менеджменту, має забезпечення доброякісної дебіторської заборгованості та 

прискорення її оборотності. 

У процесі прийняття рішень щодо надання комерційного кредиту 

покупцям продукції необхідно зважити всі плюси і мінуси такої тактики та 
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визначити загальний ефект від інвестування коштів у дебіторську 

заборгованість. 

Рефінансування дебіторської заборгованості передбачає швидке 

переведення її в інші форми оборотних активів підприємства: грошові кошти та 

високоліквідні короткострокові цінні папери. Основними формами 

рефінансування дебіторської заборгованості є: 

−факторинг; 

−облік векселів, виданих покупцями продукції; 

−форфейтинг. 

Для підвищення суми чистого грошового потоку підприємства можна 

запропонувати  наступні заходи: 

– зниження суми постійних та рівня змінних витрат; 

– вибір оптимальної системи оподаткування у господарстві; 

– формування ефективно гнучкої цінової політики; 

– вибір оптимального амортизаційного періоду, враховуючи сезонність 

виробництва; 

– посилення ролі претензійної роботи у господарстві. 

Для ефективного управління оборотними активами в 

сільськогосподарських підприємствах Херсонщини можна запропонувати 

створення системи фінансового моніторингу, яке дозволить підприємствам 

постійно стежити за контрольними показниками, визначення розмірів відхилень 

фактичних результатів від запланованих та виявлення причин цих відхилень.  

Для впровадження даної системи необхідно виконати наступне: 

1. Створення системи інформаційно-звітних показників для контролю 

за кожним видом грошових потоків. Дана система являє собою сформованість 

первинної інформаційної бази для відстеження абсолютних і відносних 

фінансових показників, що характеризують результати формування грошових 

потоків підприємства. 

2. Розробка системи узагальнюючих показників, передбачених 

методами контролю, які відображають фактично досягнуті результати. Процес 

розробки такої системи ґрунтується на використанні розрахункових алгоритмів 

аналітичних показників, які передбачені методами фінансового аналізу. 

3. Побудова структурних носіїв контрольної інформації за 

показниками. Для забезпечення ефективності моніторингу така інформаційна 

база повинна відображати інформацію про: 

– фактично досягнуте значення у зіставленні з плановим; 

– розмір відхилення фактично досягнутого значення від планового; 

– факторний аналіз розміру відхилення; 

– пояснення причин негативних відхилень в цілому за показником і за 

окремими його складовими частинами. 

4. Побудова диференційованої системи моніторингу будується у 

розрізі фінансового бюджету грошових потоків підприємства, тобто за 

плановими програмами, кошторисами та планами-графіками. 



   
 

232 

 

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, АУДИТУ, АНАЛІЗУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

У даній системі також відображені відповідні етапи її функціонування, які 

повинні деталізувати аналітичні показники грошових потоків, а саме: 

5. Визначення контрольних періодів за кожним видом або групою 

показників грошових потоків. Конкретизація контрольного періоду повинна 

визначатися терміновістю реагування - річне, квартальне, місячне, декадне 

(тижневе). 

6. Встановлення розміру відхилень фактичних результатів від 

запланованих. Виявлення відхилень повинно здійснюватись як в абсолютних, 

так і у відносних показниках. Оскільки кожен показник агрегується у рамках 

господарства в цілому, то за відносними показниками всі відхилення доцільно 

поділити на позитивне відхилення, негативне «допустиме» відхилення і 

негативне «критичне» відхилення [3, с.15]. 

Ефективність управління грошовими потоками визначається впливом 

цього процесу на платоспроможність підприємства, швидкість обороту 

оборотного капіталу, обсяги залучених коштів та кредиторську заборгованість, а 

в кінцевому результаті на рентабельність підприємства та його конкурентні 

позиції. 

Більш ефективне управління грошовими потоками підвищує ступінь 

фінансової і виробничої гнучкості компанії, тому що призводить до: 

– поліпшення оперативного управління, особливо з погляду 

збалансованості надходжень і витрат коштів; 

– зростання продажу й оптимізації витрат за рахунок великих 

можливостей маневрування ресурсами підприємства; 

– поліпшення управління борговими зобов'язаннями; 

– підвищення ліквідності підприємства; 

– можливості вивільнення коштів для інвестування в «зони зростання» 

при відносно невеликих витратах («ефект важеля»); 

– поліпшення умов переговорів із кредиторами і постачальниками; 

– більшої ймовірності одержання кредитів або інвестицій від потенційний 

закордонних партнерів; 

– більшої кількості альтернатив фінансової реструктуризації; 

– можливості швидкого реагування на зміни в ринковому середовищі. 

Щоб підвищити ефективність управління грошовими потоками в 

сільськогосподарських підприємствах Херсонської області необхідно: 

– залучати в практику розрахунок системи показників грошових потоків 

як вимірників фінансової стійкості, платіжної стабільності та нормальної 

платоспроможності; 

– досліджувати галузеві закономірності грошових потоків та враховувати 

їх у практиці обліку та аналізу підприємства; 

– визначати потоки в обліковій, у тому числі оперативній, інформації для 

формування своєчасного та повного інформаційного забезпечення аналізу руху 

грошових коштів підприємств; 

– удосконалити методику аналізу грошових потоків, що повинна 
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здійснюватися, виходячи з реального фінансового стану підприємств; 

– ураховувати фактори руху коштів вітчизняних господарчих суб'єктів в 

умовах невизначеності та ризику. 

На підприємстві любий збій у здійсненні платежів негативно позначається 

на формуванні виробничих запасів сировини і матеріалів, рівні продуктивності 

праці, реалізації готової продукції. Завдяки ефективному управлінню 

грошовими потоками підвищується ритмічність здійснення операційного 

процесу, забезпечуючи збільшення обсягу виробництва і реалізації продукції 

[4]. 

Формування, управління й аналіз оборотних активів – важливий напрям 

підвищення фінансового стану сільськогосподарських підприємств. 

Встановлення оптимального співвідношення джерел формування оборотних 

коштів у сфері виробництва та обігу має важливе значення для забезпечення 

грошовими коштами, виконання виробничої програми, а також є одним з 

основних чинників підвищення ефективності використання оборотних коштів. 

Можна зробити висновок, що наявність якісних результатів аналізу дозволяє 

приймати ефективні управлінські рішення і досягати поставлених цілей 

діяльності. Підприємства, які своєчасно виявляють наявні проблеми у 

формуванні та використані майна, мають вищі шанси виходу з кризової 

ситуації, яка склалась чи загрожує в подальшому. Ефективність використання 

оборотних активів забезпечує підприємству належний майновий та фінансовий 

стан. У подальших дослідженнях нами буде досліджено, яка зміна ефективності 

використання оборотних активів сприятиме фінансовій кризі на підприємстві. 

За допомогою кореляційно-регресійних зв’язків планується визначити те 

значення коефіцієнтів оборотності, при якому підприємству не загрожує 

фінансова криза. 
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СУТЬ ТА СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

В сучасних ринкових умов значення звітності полягає в тому, що вона є 

джерелом інформації про результати фінансово-господарської діяльності 

підприємств. За відповідними показниками керівництво суб’єкта 

господарювання аналізує діяльність, одержує інформацію для подальшого її 

планування, тощо. Тому найбільш повне розуміння цього поняття є досить 

важливим та невід’ємним елементом досягнення незалежності та стабільності 

на зовнішньому ринку. 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні», фінансова звітність — це бухгалтерська звітність, що 

містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух 

грошових коштів підприємства за звітний період. 

Бухгалтерська звітність підприємства являє собою систему узагальнених 

показників, які характеризують підсумки господарсько-фінансової діяльності 

підприємства за минулий період (місяць, квартал, рік). Вона складається 

шляхом підрахунку, групування і спеціальної обробки даних поточного 

бухгалтерського обліку і є завершальною його стадією. 

Фінансова звітність складається з: балансу, звіту про фінансові 

результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток 

до звітів. 

Баланс – це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на 

певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал. Баланс складається з 

двох частин: активу і пасиву. В активі балансу відображають дані, які 

характеризують наявність, розміщення та стан майна, а в пасиві – показники, 

які характеризують джерела утворення цього майна і його цільове призначення. 

Мета складання балансу ― надання користувачам повної, правдивої, 

неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату. 

Баланс дає можливість визначити склад та структуру майна підприємства, 

ліквідність та оборотність засобів, наявність власного та запозиченого капіталу, 

зміну дебіторської та кредиторської заборгованості та інші показники. 

Звіт про фінансові результати - це звіт про доходи, витрати і фінансові 

результати діяльності підприємства. Зміст і форма звіту про фінансові 

результати регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 

3 „Звіт про фінансові результати”, затвердженим наказом Міністерства фінансів 

України від 31 березня 1999 р. № 87. 

У звіті про фінансові результати зіставляють доходи і витрати від 

здійснення різних видів діяльності підприємства, - операційної, фінансової та 

інвестиційної. 

Звіт про рух грошових коштів відображує рух грошових коштів на 

підприємстві протягом звітного періоду. Він складається з трьох розділів, у яких 

розкривається рух коштів у результаті операційної, інвестиційної та фінансової 
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діяльності підприємства. Результат звіту показує зміни у стані грошових коштів, 

що відбулися протягом звітного періоду. Звіт дає змогу відповісти на запитання: 

збільшився чи зменшився обсяг грошових коштів на підприємстві й за рахунок 

чого це збільшення чи зменшення відбулося. Звіт про власний капітал - звіт, 

який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом 

звітного періоду. Звіт складається на підставі балансу, звіту про фінансові 

результати, а також аналітичних даних до відповідних облікових регістрів. 

Метою складання звіту про власний капітал є розкриття і аналіз інформації 

щодо змін у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. 

Читаючи звіт, користувач може з’ясувати основні чинники (операції), які 

вплинули на зміни (збільшення чи зменшення) у складі власного капіталу в 

цілому та окремих його позицій зокрема. 

Державне регламентування звітності передбачає для усіх галузей 

економіки і підприємств встановлюються єдині показники і єдині форми 

звітності, принципи складання і терміни подання. Щодо фінансової звітності, 

основним нормативно-правовим документом є НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності»[1], яким визначаються мета, склад і принципи підготовки 

фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів. 

Міжнародні стандарти фінансової звітності — стандарти, що 

затверджуються Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, штаб-

квартира якої розташована в Лондоні. 

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

включають: 

 Концептуальну основу фінансової звітності (документ, який 

описує загальні вимоги до якісних характеристик фінансової інформації 

та основні облікові концепції, що дозволяють скласти звітність МСФЗ);  

 17 Міжнародних стандартів фінансової звітності;  

 28 Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку; 

  МСФЗ для малих та середніх підприємств ; 

 інтерпретації (роз'яснення)[3]. 

З урахуванням внесених Законом змін до Закону України "Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" МСФЗ для складання 

фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності застосовують: 

обов’язково: 

 підприємства, що становлять суспільний інтерес (підприємства — 

емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів, 

банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи 

(крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що 

належать до мікропідприємств та малих підприємств) та підприємства, які 

відповідно до цього Закону належать до великих підприємств), 

 публічні акціонерні товариства, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B7_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
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 підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних 

копалин загальнодержавного значення, 

 а також підприємства, які провадять господарську діяльність за 

видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів. 

добровільно — інші підприємства (суб’єкти господарювання, крім 

бюджетних установ), які самостійно визначили доцільність застосування 

МСФЗ. 

Чинним законодавством України також чітко встановлено які форми 

звітності необхідно подавати. З цією метою потрібно виділити дві групи 

суб’єктів господарювання:  

І. Підприємства, крім суб’єктів малого підприємництва, подають:  

- Баланс (звіт про фінансовий стан) (форма №1);  

- Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (форма №2). - 

Звіт про рух грошових коштів (форма №3);  

- Звіт про власний капітал (форма №4); 

- Примітки до річної фінансової звітності (форма №5);  

- Додаток до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за 

сегментами" (форма №6).  

ІІ. Суб’єкти малого підприємництва:  

1. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (форми №1-м, 2-м) 

подають:  

1) юридичні особи-суб’єкти малого підприємництва, крім: 

 - довірчих товариств, страхових компаній, банків, ломбардів, інших 

фінансово-кредитних та небанківських фінансових установ;  

- суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють обмін іноземної 

валюти;  

- виробників та імпортерів підакцизних товарів; 

2) представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності.  

Отже, метою складання фінансової звітності є надання користувачам для 

прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про 

фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. Однією із 

важливих вимог, що ставляться до звітності підприємств і організацій всіх форм 

власності, є повнота і достовірність її показників. 

 

Література: 

1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 
вимоги до фінансової звітності» від 07.02.2013 р. №73 (зі змінами та 

доповненнями) [Електронний ресурс]. ― Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 

2.   https://www.golovbukh.ua/article/7302-mjnarodn-standarti-fnansovo-zvtnost-

2018 
  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
https://www.golovbukh.ua/article/7302-mjnarodn-standarti-fnansovo-zvtnost-2018
https://www.golovbukh.ua/article/7302-mjnarodn-standarti-fnansovo-zvtnost-2018
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ТРАДИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ 

 

Результати аналізу платоспроможності,як одного з основних якісних 

показників фінансового станупідприємства, є основою для прийняття 

відповідних управлінських рішень щодо підвищення ефективностійого 

функціонування, формуванняфінансової стратегії розвитку, поліпшення 

взаємодії з іншими партнерами (кредиторами, інвесторами тощо). Однак, 

незважаючи на актуальність і важливість,аналіз платоспроможності 

підприємствадосить часто проводять формально, за спрощеним алгоритмом, а 

аналітичні висновки не завжди відповідають реальним можливостям і 

перспективам покриття зобов’язань. 

Для оцінювання платоспроможності підприємства частіше 

використовують відносні показники,зокрема коефіцієнти абсолютної, швидкої 

та загальної ліквідності, які справляють враження простих у розрахунку та 

інтерпретації.Практично всі  науковці та практики сходяться на тому, що 

коефіцієнти ліквідності мають розраховуватися як відношення певної групи 

активів, сформованоїза рівнем ліквідності, до суми поточних зобов’язань та 

забезпечень.Однакщодо кількості, формули розрахунку та інтерпретації 

індикаторів оцінювання платоспроможностіпідприємства існуютьістотні 

розбіжності, що може призвести до викривлення інформації і відповідно 

прийняття неефективних рішень, упущення моменту  критичного погіршання 

результатів діяльності та наростання ризику банкрутства. 

Основні методичні проблеми коефіцієнтного аналізу ліквідності: 

–показники мають різні назви за умови використання однакової 

формулирозрахунку; 

–різні за способом обчислення показники мають однакову назву;  

–до певної групи оборотних активівабо поточних зобов’язаньта 

забезпечень (чисельника чи знаменника розрахункової формули коефіцієнтів 

ліквідності)залучаютьрізні статті балансу; 

– орієнтація на рекомендовані значення показників, які наведені в 

перекладних виданнях, за умови істотних відмінностей їхрозрахунку та порядку 

формування інформаційних джерел; 

–до системи показників включають коефіцієнти, які опосередковано 

відповідають меті аналізу та його призначенню, наприклад, аналіз 

платоспроможності під час оцінювання ризику банкрутства,відповідно [1], 

рекомендовано здійснювати за такимипоказниками:маневреність власних 

оборотних засобів, коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності, коефіцієнт 
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покриття, коефіцієнт швидкої ліквідності, коефіцієнт абсолютної 

ліквідності(платоспроможності), частка оборотних коштівв активах, частка 

власних  оборотних коштів в їх загальній сумі,частка власнихоборотних коштів 

у покритті запасів,  частка запасів у оборотних активах, коефіцієнт покриття 

запасів[1]; 

 – система показників не містить коефіцієнтів ліквідності грошових 

потоків, незважаючи на те, що незбалансованість різних видів грошових 

потоків за величиною і часом істотно впливає на платоспроможність 

підприємства. 

Удосконаленнятрадиційного аналізу платоспроможності підприємства 

може відбутися за такими напрямами: 

– доповнення формального порівняння значень коефіцієнтів ліквідності з 

рекомендованими значеннями певного діапазону аналізом особливостей виду 

діяльності підприємства, структури оборотних активів і поточних зобов’язань, 

технологічного процесу тощо; 

– інтерпретація значень фактичних показників має враховувати не лише 
нижню межу рекомендованого діапазону, але й верхню, адже надто високі 

значення коефіцієнтів ліквідності вказують на неефективне управління 

фінансовими ресурсами і можливе зниження рентабельності діяльності 

підприємства; 

– аналіз взаємозв’язку між розрахованими значеннями коефіцієнтів 
загальної, швидкої й абсолютної ліквідності та встановлення причин 

«аномальних» відхилень деяких з них; 

– оцінювання стабільності динаміки показників за достатньо тривалий 

період, враховуючи, що різкі коливання значень показників небезпечніші, ніж 

відхилення від рекомендованих значень діапазону показника; 

– поєднання аналізу динамікирівня платоспроможностіта рентабельності 
діяльності підприємства з метою досягнення певного балансу між ними, 

недопущення ризику банкрутства; 

–адаптація методики аналізу платоспроможності підприємства до 

визначеної мети, наприклад, для оцінюванняйого кредитоспроможності чи 

ризику банкрутства, з дотриманням уніфікованих процедур, щоб усунути 

можливість маніпулювання отриманими результатами; 

– розширення можливостей аналізу платоспроможності підприємства в 
короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі з метою 

обґрунтування  відповідних управлінських рішень. 

Загалом наведений перелік проблем і напрямів удосконалення методики 

аналізу платоспроможності підприємства не є вичерпний, але він зорієнтований 

на актуалізацію традиційного аналізу з метою обґрунтування адекватних рішень 

керівниками підприємств чи іншими зацікавленими особами. 

 

Література: 

1. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності 
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підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства 

чи доведення до банкрутства, затверджені наказом Міністерства економіки 

України від 19.01.2006 р. № 14 (у редакції наказу Міністерства економіки 

України від 26.10. 2010 р. № 1361). 

 

Костакова Л.Д., 
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МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛ  

ЙОГО ФОРМУВАННЯ 

 

Кожен суб’єкт господарювання започатковуючи свою діяльність, має 

забезпечити себе майном яке є необхідним атрибутом у виробництві продукції, 

або ж у виконуванні інших функцій. 

У відповідності до Господарського кодексу України «майно підприємства 

становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких 

відображається в самостійному балансі підприємства» [1]. 

З огляду на дане визначення, можна стверджувати, що за своїм 

походженням, майно підприємства є не що інше, як активи якими воно володіє 

на конкретний проміжок часу з відображенням їх вартості у балансі 

підприємства. 

Від величини та структури майна підприємства залежать масштаби його 

діяльності, ступінь платоспроможності та фінансової стійкості, а також 

величина його потенціалу та розвитку. 

Майно,що знаходиться у власності підприємства та обліковується на 

відповідних рахунках бухгалтерського обліку, може формуватися з різних 

джерел. 

У загальному вигляді, за джерелами формування майно підприємства має 

наступну структуру: 

- грошові та матеріальні внески засновників; 

- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів 

господарської діяльності; 

- доходи від цінних паперів; 

- кредити банків та інших кредиторів; 

- капітальні вкладення і дотації з бюджетів; 

- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та 

громадян у встановленому законодавством порядку; 

- інші джерела, не заборонені законодавством України[1]. 

В свою чергу, в межах кожної загальної класифікаційної ознаки джерела 

формування майна підприємства, можна провести її деталізацію. Так, 

наприклад, таке джерело формування майна підприємства, якгрошові та 
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матеріальні внески засновників можуть сформувати статутний капітал 

(основоположне джерело), або як додаткове джерело – пайовий капітал. Внески 

можуть проводитися у грошовій та у матеріальній формах. Дані види капіталу 

мають назву «власний капітал» 

Наступна класифікаційна ознака щодо формування майна підприємства є 

похідною від попередньої, це означає, що за відсутності власного капіталу, 

підприємство не зможе отримувати доходи, одержані від реалізації продукції, 

послуг, інших видів господарської діяльності і навпаки. Доходи, що отримує 

підприємство від реалізації товарів, послуг та інших видів господарської 

діяльності є джерелом відшкодування витрат, що мають місце в процесі його 

функціонування. 

В арсеналі підприємства можуть бути такі види цінних паперів як акції, 

облігації, ощадні сертифікати, векселі.Підприємства, щоє власниками цінних 

паперів, отримують від їх володіння певний зиск (доход). У фінансовійзвітності 

доходи, що були отримані від цінних паперів, відображуються у складі доходів 

від фінансових операцій. 

За умов браку власних джерел формування майна, підприємства 

залучають кредитні кошти банків та інших кредиторів. Зазвичай, таке джерело 

формування майна, як кредити банків є не завжди вигідним для підприємств, 

проте, за деяких умов воно може бути єдиним задля врятування підприємства 

від банкрутства. Щодо інших інвесторів, то підприємство має бути цікавим для 

проведення інвестиційної діяльності за ініціативою інвестора. 

Наступним джерелом формування майна підприємства є капітальні 

вкладення і дотації з бюджетів. Щодо капітальних вкладень, то це джерело має 

місце тоді, коли підприємство в своєму розпорядженні має певні кошти які 

може витратити на самоінвестування. В такому разі, кошти витрачаються на 

придбання нових об’єктів основних засобів, реконструкцію, модернізацію, 

придбання об’єктів інтелектуальної власності тощо. В деяких випадках, з метою 

покриття збитків, держава може надати підприємству субсидію. 

Майно, що придбане у інших суб'єктів господарювання, організацій та 

громадян у встановленому законодавством порядку є ще одним джерелом його 

формування. Наприклад, підприємство може придбати об’єкт основного засобу 

у іншого підприємства. Така угода може бути вигідною і одній, і іншій стороні. 

Ще одним джерелом формування майна підприємства можуть бути інші 

джерела, що не заборонені законодавством України. Прикладом такого джерела 

можуть виступати благодійні внески юридичних, або фізичних осіб. 

Таким чином, майно підприємства являє собою його активи у вигляді 

необоротних та оборотних засобів, а його джерелами формування в левовій 

частині є грошові та матеріальні внески засновників, а також доходи, що 

одержані від реалізації продукції (послуг) та інших видів господарської 

діяльності. В свою чергу, на державному рівні, гарантується захист майнових 

прав підприємства, авилучення державою його майна, може мати місце лише у 

випадках та у порядку, що передбачені законом України. 
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ФРАНЧАЙЗИНГ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

 

 В сучасних умовах господарювання, явище франчайзингу є дуже 

перспективним у підприємницькій сфері, адже має значні переваги перед 

бізнесом "з нуля". Серед них можна виділити нижчий рівень ризику, 

інноваційність, стабільність, наявність сформованої репутації, клієнтури та 

інше. Франчайзинг є поширеним явищем у США та Європі, проте в Україні він 

ще недостатньо розвинений, що ускладнює створення єдиного підходу до 

аналізу та оцінки даного об'єкта. 

 Франшиза (з англ. franchise) — це угода між двома незалежними 

суб'єктами господарювання про надання однією стороною — франчайзером 

(продавцем) — іншій стороні — франчайзі (покупцю) — права продавати свій 

товар, надавати послуги або виконувати роботи під торговою маркою 

франчайзера, тобто використовувати повністю сформовану бізнес-ідею 

франчайзера. Дана угода, крім зазначеного вище, зобов'язує франчайзера 

надавати підтримку у розвитку бізнесу франчайзі шляхом реклами та навчання. 

У свою чергу, покупець франшизи за договором зобов'язаний внести вклад в 

сумі первісної вартості франшизи — паушальний платіж — та сплачувати 

регулярну грошову винагороду — роялті [3].  

 У вітчизняній юридичній практиці використання понять "франшиза" та 

"франчайзинг" є непоширеним. Замість них даний вид підприємницької 

діяльності називається комерційною концесією згідно з Господарським та 

Цивільним Кодексами України. Очікується, що така тенденція буде збережена 

до прийняття спеціального законодавства про франчайзинг. Його прийняття ж 

дозволить використовувати норми, що регулюють підприємницьку діяльність в 

області франчайзингу. 

 Наразі питання франчайзингу регулюються нормативними актами, які 

носять різну юридичну силу, як наприклад: Цивільний кодекс України (глава 76 

"Комерційна концесія"), Господарський кодекс України (глава 36 "Використання 

у підприємницькій діяльності прав інших суб'єктів господарювання (комерційна 
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концесія)"), МСФЗ 10 "Консолідована фінансова звітність" (додаток Б, п.3., пп. 

3 "Франчайзинг"). 

 Необхідність прийняття Закону України «Про франчайзинг» деякий час 

вже обговорюється у політико-економічних колах. Вперше Проект закону 

України "Про франчайзинг" був зареєстрований у Верховній раді України у 

2001 році, проте відхилений через ряд суттєвих недоліків [1]. Нова редакція 

закону була підготовлена компанією "FranchiseGroup" та зареєстрована у травні 

2014 року. Проте проект також був відхилений [2]. Остання спроба реєстрації 

оновленого Проекту Закону України "Про франчайзинг" реалізована у грудні 

2017 році та допущена до розгляду Верховної Ради України у березні та вересні 

2018 року. У пояснювальній записці вказано, що його прийняття сприятиме 

покращенню загального стану вітчизняного підприємницького середовища, 

допоможе усунути "білі плями" у законодавстві, позитивно вплине на 

фінансовий стан суб'єктів господарювання, а крім того, збільшить ВВП України 

та створить нові робочі місця, що у свою чергу, відіграє важливу роль у 

зменшенні безробіття. Проте станом на початок 2019 року Закон України "Про 

франчайзинг" є не прийнятим  [3].  

 В Україні використання франшиз найбільш поширене у галузі 

ресторанного господарства — закладах масового харчування, пекарнях, 

кав'ярнях. Серед вітчизняних підприємств, які поширюють практику 

використання франшиз, можна виділити: торгові марки "Франс.уа-Україна", 

"Французька здоба", "LvivCroissants", "AromaKava" "Сімейна", ТОВ "Чашка 

Espressobar" та інші.  

До закладів харчування, які працюють на іноземній франшизі, можна 

включити "McDonald's" (ТОВ "Макдональдс Юкрейн"), ТМ "KFC" (ТОВ 

"Українська харчова компанія"), ТОВ "Mafia", ТМ "Subway" та інші. 

 Так як, на нашу думку, франчайзинг недостатньо регулюється на 

державному рівні, виникають труднощі з дослідженням його аналітичного 

забезпечення. Нині не існує єдиного підходу до аналізу франшиз, який 

використовувався б для визначення найкращої із запропонованого переліку. 

Підприємства, які займаються франчайзингом, змушені самостійно створювати 

систему показників для аналізу та оцінки перспективності та доцільності 

конкретної франшизи. Тому надалі маємо на меті запропонувати організаційно-

інформаційну модель аналізу франчайзингової діяльності суб'єкта 

господарювання на вітчизняному ринку.  

Об'єктом аналізу на етапі пошуку франшизи виступає фінансово-

господарська діяльність франчайзі та умови франшизи, а в подальшому -  

ефективність реалізації франчайзингового договору.  

Суб'єктом аналізу є франчайзі в особі менеджменту, бухгалтерської або 

планово-економічної служб.  

 Мета аналізу франшизи - це встановлення доцільності придбання 

франшизи, її перспективності та конкурентоспроможності, визначення 

ефективності реалізації франчайзингового договору, фінансового стану 



   
 

243 

 

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, АУДИТУ, АНАЛІЗУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

підприємства після укладення договору франшизи, а також обґрунтування 

планових показників діяльності суб'єкта господарювання в подальшому.  

 Інформаційним забезпеченням аналізу є система взаємопов'язаних 

обладнання, джерел, концепцій та компетентних працівників, що призначені для 

збору, накопичення, обробки, аналізу, оцінки та представлення інформації. 

Щодо франшизи, компетентний працівник може зібрати необхідну інформацію 

як шляхом безпосередньої співпраці із службам франчайзера, так і за 

допомогою відкритих джерел у мережі Інтернет. Так, в Україні ведуть свою 

консалтингову діяльність у сфері франчайзингу: компанія FranchiseGroup, 

Асоціація франчайзингу України, Міжнародна Асоціація франчайзингу. Дані 

організації ведуть електронні ресурси, що можуть бути використані для збору 

інформації про франшизу. Наприклад, таку інформацію становить сфера 

діяльності франчайзера, паушальний внесок, роялті, наявність та розмір 

рекламних стягнень, додаткові вимоги до франчайзі, основні тези договору, 

планова окупність бізнесу та гарантований дохід. Такі дані становлять 

фундамент для вибору необхідної франшизи (табл. 1). 

Таблиця 1 - Популярні вітчизняні франшизи 2018 року [4,5] 

 

 Крім електронних джерел, інформаційною базою аналізу є бізнес-плани 

франчайзера щодо пропонованих ним франшиз, його фінансова та статистична 

звітність, звітність франчайзі, первинні документи, позаоблікові джерела 

(протоколи нарад, з'їздів акціонерів). Бізнес-план франчайзера є одним з 

основних документів, які франчайзі повинен проаналізувати перед придбанням 

франшизи, так як у бізнес-плані, як правило, повинні бути прописані всі 

очікувані результати реалізації франшизи. Якщо в офіційних джерелах та 

оголошеннях щодо доступних франшиз інформація може бути наведена 

некоректно, то у бізнес-плані вона має більший ступінь надійності.  

 Методи обробки вхідної інформації щодо франшиз включають 

загальнонаукові та спеціальні методи. Серед загальнонаукових виділяємо 

методи аналізу і синтезу, дедукції та індукції, аналогії, експерименту, 

математичного моделювання і т.д. До спеціальних методів відносимо 

евристичні, економіко-математичні та економіко-логічні методи та інші.  

 Система показників, що використовується під час  аналізу діяльності 

№ Назва Початковий 

внесок, USD 

Період 

окупності, 

м. 

Роялті, 

% 

Кількість 

франшиз, 

шт. 

Загальні 

інвестиції

,  USD 

Час 

існуван-

ня, р. 

1 Пекарня "Франс.уа"  6 000 18 0 163 22 000 6 

2. Кав'ярня "Чашка 

Espressobar"  

7 000 24 4 1 30 000 7 

3 Пекарня "LvivCroissants" 9 000 18 3 53 25 000 3 

4 Пекарня "Французька 

здоба"  

3750 7 0 30 14 000 22 

5 Пекарня "Сімейна" 5 000 8 0 52 13 000 10 

6 Кав'ярня "Aroma kava" 2 500 10 2 Близько 

150 

9 000 4 
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франчайзера та результатів впровадження франшизи у франчайзі, може 

охоплювати різноманітні показники: платоспроможності, ліквідності, 

рентабельності, абсолютної та відносної фінансової стійкості, показники 

операційного та фінансового левериджу і т.д. Наразі великі підприємства, що 

поширюють досвід франчайзингової діяльності, розробляють власну систему 

показників, у результаті розрахунку якої фахівець отримує єдиний інтегрований 

показник та може використовувати його значення для порівняння з іншими 

варіантами. 

 Останнім елементом організаційно-інформаційної моделі аналізу 

франчайзингової діяльності є методи узагальнення та реалізації вихідної 

інформації. Серед найбільш доречних методів можна виділити групування, 

побудова таблиць, діаграм та схем (математичні методи), прийняття 

економічних рішень щодо придбання або відмови від франшизи, подальшої 

співпраці з франчайзером.  

 Отже, через незакріпленість поняття "франчайзингу" у законодавстві та 

його утотожнення з поняттям "комерційної концесії" існують проблеми із 

закріпленням у наукових дослідженнях теми аналітичного забезпечення 

франчайзингової діяльності. Вважаємо необхідним продовжити дослідження у 

даній сфері з метою розробки та впровадження у підприємницькому секторі 

єдиного вітчизняного підходу до аналізу та оцінки при виборі франшиз.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ЗАТРАТ НА 

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ 

 

В условиях рыночной системы затраты на производство и реализацию 

продукции являются одним из основных качественных показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов и их структурных подразделений. 

Согласно Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов 

затраты - стоимость ресурсов, приобретенных и (или) потребленных 

организацией в процессе осуществления деятельности, которые признаются 

активами организации, если от них организация предполагает получение 

экономических выгод в будущих периодах, или расходами отчетного периода, 

если от них организация не предполагает получение экономических выгод в 

будущих периодах.[1] 

От уровня затрат зависят финансовые результаты (прибыль или убыток), 

темпы расширения производства, финансовое состояние хозяйствующих 

субъектов. 

Главной целью любой коммерческой организации является получение 

максимальной прибыли, при этом уровень затрат должен быть оптимальным. 

Тогда достижение высоких результатов деятельности организации, 

максимизация прибыли и повышение эффективности производства невозможно 

достичь без эффективного управления затратами на производство и 

реализацию. В современных условиях увеличение прибыли не всегда удается 

достичь путем повышения цен реализуемых товаров, так как это может 

привести к снижению конкурентоспособности как данных товаров, так и 

организации целом. В связи с этим, у хозяйствующего субъекта остается один 

способ повлиять на прибыль – комплексный анализ затрат на производство 

продукции. 

Непосредственной задачей проведение данного анализа являются: оценка 

текущих производственных возможностей организации, изучение тенденции 

изменения уровня затрат, выявление отклонения фактических затрат от 

нормативных, причины такого отклонения, а также поиск способов их 

устранения, проверка обоснованности плана по себестоимости, 

прогрессивности норм затрат, определение резервов снижения себестоимости 

продукции. Выявление резервов снижения себестоимости должно опираться на 

комплексный технико-экономический анализ работы предприятия: изучение 

технического и организационного уровня производства, использование 

производственных мощностей и основных фондов, сырья и материалов, 

рабочей силы, хозяйственных связей. 

Основной целью такого анализа является выявление возможности 

повышения эффективности, использования всех видов ресурсов в процессе 

производства и сбыта продукции, и как следствие увеличение прибыли 

организации, получаемой от ее реализации. 

Источниками информации для анализа затрат на производство и 
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реализацию продукции являются: 

1) Форма бухгалтерской отчетности № 1 «Бухгалтерский баланс». 

2) Форма бухгалтерской отчетности № 2 «Отчет о прибылях и убытках». 

3) Форма статистической отчетности № 4- ф (затраты) «Отчет о затратах 

на производство продукции (работ, услуг)». 

4) Плановые и отчетные калькуляции. 
5) Данные синтетического и аналитического учета затрат. 
При анализе затрат необходимо: 

1) Определить отклонение фактических затрат в отчетном году от данных 
за предыдущий год как в целом, так и по их отдельным элементам.  

2) Рассчитать темп роста затрат по сравнению с предыдущим годом; 
3) Сопоставить темп роста затрат на производство как в целом, так и по 

их отдельным элементам с темпом роста объема выпуска продукции. 

4) Определить структуру затрат и выявить изменения в ней. 
5) Установить факторы, вызвавшие изменения отдельных затрат. 
6) Выявить резервы снижения затрат. 
7) Разработать мероприятия по использованию выявленных резервов и 

способы их внедрения в процессы производства и реализации. 

В связи с необходимостью организации учёта и анализа затрат в условиях 

рыночной экономики требуются определить подходы к классификации затрат, 

чтобы в результате получить полную и достоверную информацию для принятия 

важных управленческих решений.   

Основными направлениями анализа являются: 

1. Анализ структуры и динамики затрат на производство. 
2. Анализ себестоимости единицы выпускаемой продукции. 
3. Анализ затрат на рубль товарной продукции. 
4. Анализ фактического уровня  затрат на единицу продукции. 
5. Анализ общих суммарных затрат на производство продукции. 
В основе анализа производственных затрат лежит их классификация по 

тому или иному признаку или нескольким признакам одновременно. Наиболее 

важным признаком для целей анализа является деление затрат по элементам 

затрат, по статьям затрат, по способу отнесения на себестоимость продукции. 

Может использоваться следующая группировка затрат по 

калькуляционным статьям:  

1. Сырьё и материалы; 

2. Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты; 

3. Топливо и энергия на технологические цели; 

4. Амортизация основных средств; 

5. Основная заработная плата производственных рабочих; 

6. Дополнительная заработная плата производственных рабочих; 

7. Отчисления на социальные нужды; 

8. Расходы на подготовку и освоение производства; 

9. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 
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10. Потери от брака; 

11.Общепроизводственные затраты;  

12. Прочие производственные расходы (включая налоги и 

обязательственные взносы и платежи в себестоимости продукции); 

13. Общехозяйственные затраты (расходы управлению); 

14. Коммерческие расходы (расходы по реализации). 

Итог первых 12 статей калькуляции образует производственную 

себестоимость, а сумма затрат по всем 14 вышеприведённым калькуляционным 

статьям показывает полную себестоимость произведённой продукции, работ, 

услуг. 

Классификация по калькуляционным статьям используется для 

определения фактических затрат на производство единицы продукции. [2] 

Для анализа затрат необходимо применять систему специальных 

показателей, позволяющих осуществить предварительную, текущую и 

последующую оценку деятельности исследуемого предприятия. Именно 

правильно подобранная система таких показателей, которая будет полностью 

отвечать поставленным перед анализом целям и задачам позволит получить 

наиболее точные и экономически целесообразные результаты.  

Показатели затрат на производство выпускаемой продукции позволяют 

оценить работу организации не только с качественной стороны, но и 

количественными результатами ее деятельности. Однако, проведение анализа 

возможно при наличии достаточного и достоверного информационного 

обеспечения. 

Таким образом, при реальном функционировании рыночных механизмов 

неизбежно возникает необходимость эффективного управления затратами на 

производство и реализацию продукции промышленных предприятий.  

Постоянный мониторинг уровня фактических затрат и их сопоставление с 

результатами прошлых периодов будут способствовать повышению 

результативности деятельности организаций. Хозяйствующему субъекту 

необходимо предусмотреть подходящие методы и приёмы экономического 

анализа затрат, который позволит дать оценку рациональному использованию 

затрат, выявить негативные и отрицательные факторы, влияющие на развитие 

производства и предприятия в целом.   
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ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Современный процесс кредитования связан с действием многочисленных 

факторов, способных повлечь за собой непогашение ссуды в установленный 

срок. Именно поэтому в процессе определения условий и параметров 

кредитного соглашения банки сталкиваются с необходимостью детального 

изучения вероятности возникновения тех или иных негативных факторов и 

тщательного анализа последствий каждого из них. 

Общепринятым способом минимизации кредитного риска на стадии 

принятия решения о выдаче ссуды является проведение комплексного анализа 

финансового состояния потенциального заемщика и оценка его 

кредитоспособности [1 с. 66-67]. 

Рассмотрим динамику просроченной и пролонгированной задолженности 

в РБ по секторам экономики (таблица 1.1). 

Таблица 1 – Задолженность по кредитам, выданным банками Республики 

Беларусь секторам экономики, млн. руб. 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Откло-

нение 

2017 к 

2011 

1. Задолженность по 

кредитам  

1452

5,4 
19899,1 25638,6 31041,4 37072,6 34775,4 37265,6 22740,2 

1.1 Государственные 

коммерческие 

предприятия 

3761

,0 
9217,9 12296,9 14413,6 16995,7 15759,8 15619,8 11858,8 

1.2 Частный сектор 7565

,5 
6662,8 7944,6 10334,2 13198,1 11860,2 12613,9 5048,4 

1.3 Физические лица 3198

,9 
4018,4 5397,1 6293,6 6878,8 7155,4 9031,9 5833 

2. Просроченная и 

пролонгированная 

задолженность по 

кредитам 

71,1 109,7 252,7 459,2 863,6 1419,8 1464,8 1393,7 

2.1 Государственные 

коммерческие 

предприятия 
5,3 24,3 97,2 192,5 296,1 737,6 718,5 713,2 
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2.2 Частный сектор 
35,3 57,4 117,3 221,9 517,6 633,5 701,8 666,5 

2.3 Физические лица 
30,5 28,0 38,2 44,8 49,9 48,7 44,5 14 

3. Доля просроченной 

и пролонгированной 

задолженности по 

кредитам, % 

0,5 0,6 0,9 1,5 2,3 4,1 3,9 3,4 

3.1 Государственные 

коммерческие 

предприятия 
0,1 0,3 0,7 1,3 1,7 4,7 4,6 4,5 

3.2 Частный сектор 
0,5 0,9 1,5 2,1 3,9 5,3 5,6 5,1 

3.3 Физические лица 
0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 -0,4 

Примечание – Источник: [2] 

Проанализировав таблицу можно сделать вывод о том, что по таким 

секторам экономики как, «государственные коммерческие предприятия» и 

«частный сектор», наблюдается существенный рост просроченной 

кредиторской задолженности в рассматриваемом периоде.Так, с 2011 года по 

2017 год просроченная кредиторская задолженность по сектору экономики 

«государственные коммерческие предприятия» увеличилась на 713,2 млн. руб., 

доля просроченной и пролонгированной задолженности по данному сектору 

экономики выросла на 4,5 п.п. В части «частного сектора» экономики 

просроченная кредиторская задолженность в анализируемом периоде 

увеличилась на 666,5 млн. руб., доля просроченной и пролонгированной 

задолженности по данному сектору экономики выросла на 5,1 п.п. Одной из 

причин роста просроченной задолженности является недостаточно 

эффективная оценка кредитоспособности организаций, в связи с чем возникает 

риск образования проблемной задолженности. В связи с этим возникает 

необходимость более детального подхода в разработке методик оценки 

кредитоспособности. 

Недостаточно высокая степень оценки кредитоспособности юридических 

лиц обусловлена следующими факторами: 

1. Низкое качество информационного обеспечения оценки 

кредитоспособности юридических лиц.  

Основной проблемой для пользователя отчетности является то, что 

финансовые данные в ней, даже если они сформированы с соблюдением всех 

требований законодательства, носят консолидированный, сводный характер и не 

дают полного представления о деятельности предприятия, о результативности 

различных направлений его бизнеса, о технико-экономических 

(производственных) показателях. Следует отметить, что данные должны быть 

раскрыты в отчетности в той степени, в какой это позволяет независимым 

пользователям принимать на основании отчетности экономические решения. В 

случае, если необходимые данные не содержатся в установленных формах, они 
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могут быть внесены в виде дополнительных показателей, таблиц в формы либо 

в пояснительную записку [3]. В силу особенностей законодательства 

Республики Беларусь, в части ведения отчетности, организации применяющие 

упрощённую систему налогообложения могут не составлять бухгалтерский 

баланс, отчет о прибылях и убытках, что не дает в полной мере понять реальное 

положение дел при оценке кредитоспособности. 

2. Отсутствие унифицированной методики оценки кредитоспособности 

юридических лиц.  

В настоящее время разработано множество подходов к оценке 

кредитоспособности клиента, но формирование единой универсальной 

методики осложняется значительным количеством факторов, влияющих на 

кредитные возможности клиента, таких как бизнес-риск (деловая репутация 

кредитополучателя, зависимость от поставщиков и покупателей, наличие 

судебных разбирательств или качество управления), финансовый риск 

(величина чистых активов, коэффициенты ликвидности, рентабельности, 

покрытия и прочие) и др. При отсутствии единой методики банк должен 

совершенствовать имеющиеся методики оценки кредитоспособности для 

обеспечения высокого качества кредитных отношений банка и клиента. В 

современных условиях экономической неустойчивости многих предприятий 

страны банки должны увеличивать свои требования к потенциальным 

кредитополучателям в целях снижения риска невозврата или несвоевременного 

возврата денежных средств, что может повлечь определённые потери для 

банков [4 c. 49]. 

3. Субъективные факторы.  

Кредитные аналитики, занимающиеся вынесением заключения о 

кредитоспособности юридического лица в связи с большой нагрузкой и 

маленькими сроками, особенно в случаях у клиента есть взаимосвязанные 

компании, могут не в полной мере оценить состояние кредитоспособности 

юридического лица, группы взаимосвязанных компаний при консолидации 

информации. Так же одной из причин могут быть различного рода 

государственные программы льготного кредитования разных видов 

экономической деятельности, под которые попадают юридические лица с 

низким уровнем кредитоспособности. Также, несомненно, снижение уровня 

финансового состояния предприятий прямопропорционально отражается на их 

кредитоспособности. 

Исследование проблем и необходимости оценки кредитоспособности 

юридических лиц показало, что: 

1. С целью повышения информационного обеспечения необходимо 

разработка унифицированной автоматизированной формы отчетности, которая 

бы более полно отражала реальное положение дел в организации. 

2. Существует необходимость модификаций методик оценки 

кредитоспособности юридических лиц, которые позволили бы увеличить 

объективность производимой оценки. 
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3. Предприятиям необходимо повышать квалификацию специалистов 

ответственных за платёжную дисциплину. 
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ВИОКРЕМЛЕННЯ ПОКАЗНИКІВ-ІНДИКАТОРІВ УПРАВЛІННЯ 

ГРОШОВИМИ КОШТАМИ ПІДПРИЄМСТВА ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ 

 

В сучасних умовах результативної діяльності економічних суб’єктів 

господарювання аналіз ефективності управління грошовими коштами та 

платоспроможності підприємства є необхідними складовими вдалого 

фінансового стану. Господарська діяльність підприємства пов'язана із 

здійсненням фінансових операцій. Ефективне управління грошовими потоками 

– це одна з найбільш важливих завдань фінансового менеджменту. Для 

забезпечення платоспроможності підприємства і виконання всіх фінансових 

зобов'язань необхідно раціональний розподіл і управління грошовими коштами. 

Для аналізу ефективності управління грошовими коштами та 

платоспроможності було обрано підприємство транспортної галузі, що надає 

послуги у сфері пасажирських перевозок автомобільним транспортом за 

https://www.nbrb.by/Publications/bulletinYearBook/Statistics_Bulletin_Yearbook_2017.pdf
https://www.nbrb.by/Publications/bulletinYearBook/Statistics_Bulletin_Yearbook_2017.pdf
https://cyberleninka.ru/article/v/informatsionnoe-obespechenie-analiza-kreditosposobnosti-korporativnyh-klientov-banka
https://cyberleninka.ru/article/v/informatsionnoe-obespechenie-analiza-kreditosposobnosti-korporativnyh-klientov-banka


   
 

252 

 

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, АУДИТУ, АНАЛІЗУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

розкладом, автобусних туристичних перевозок, служби швидкої допомоги та 

послуг санітарного транспорту. 

Оцiнивши ефективність управлiння грошовими коштами на підприємстві 

транспортної галузі, маємo, щo у даного підприємства наявнi значно знoшенi 

ocнoвнi заcoбi, про щo свідчать коефіцієнти знocу та придатнocтi. Тoму 

ocнoвними мoжливocтями покращення  пoтенцiалу oрганiзацiї є оновлення 

технiчнoгo забезпечення та йoгo мoдернiзацiя, ocкiльки це може cприяти 

пoзитивнoму збільшенню грошових коштів та їх ефективному викoриcтаннi. 

Також можна переглянути те обладнання, яке вже не використовується на 

підприємстві, ті запасні частини для транспорту, які непотрібні та повести 

інвентаризацію, щоб зменшити витрати на це обладнання та запасні частини. 

Рис. 1. Діаграма Ісікави щодо створення ефективної системи управління 

грошовими коштами 

 

Проаналізувавши показники платocпрoмoжнocтi, cаме з використанням 

коефіцієнтів абcoлютнoї, прoмiжнoї та загальної лiквiднocтi, було зрoбленo 

Коефіцієнт 

робочогок

апіталу 

Тривалість 

одного обороту 

ОА 

Коефіцієнт 

заборгованості 

Показники 
оборотностік

апіталу 

Ефективне 
формування та 

авансування ОА 

Ефективне 
управліннякапіта

лом та 

зобов’язаннями 

Показники 

оборотностіОА 

Коефіцієнт 

фінансовогол

евериджу 

Показники 
рентабельності 

Рівень ФОП 

Фондоозб-
роєність 

 

Коефіцієнт 
постійності

кадрів 

Привабливість 
торговоїмарки 

 
Ефективністьза

собівкомунікаці

ї 
Частка ринку 

Рівень 
витратоємностіз

бутупродукції 

Удоскона-
ленняорганіза

ції та умов 

праці 
Ефективне 
управліннязбут

омпродукції 

Продуктивність 
праці 

Коефіцієнт 
плинності

кадрів 

Індексвідношенняціни 
нашого товару до товару 

конкурента 
Наявність широкого 

виборутоварів 

Маркетинговаефекти

вність 

Ефективнакадроваполітик

а 

Задоволенняпо
питуспоживачі

в 

Задово-

лення 

персо- 

налу 

Створенняеф

ективноїсист

емиуправлін

няоборотним

иактивами 

Підвищенняе

фективностіуп

равління 

Підвищенняпр

ибутковостідія

льності 

Стратегічнаефективн

ість 

Оперативна 

ефективність 



   
 

253 

 

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, АУДИТУ, АНАЛІЗУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

висновки про неплатoспроможність  даного пiдприємcтва з-за того, що 

підприємство повністю підпорядковується та залежить від підприємств-

засновників. Підприємство мoже виплатити cвoїзoбoв’язання лише при 

пoвнiйлiквiдацiї та продажі  всіх активiв, тoму важливим аcпектoм є 

покращенняcтанувcьoгoпiдприємcтва. В данoму випадку не можна  гoвoрити 

про ефективність викoриcтання грошових кoштiв, так як в динаміці  

cпocтерiгаєтьcя зменшення коефіцієнта oбoрoтнocтi та коефіцієнта оновлення. 

Слід зазначити, що існує певна низка ключових показників-індикаторів, 

що дозволяють виявити причино-наслідкові зв’язки і ступінь впливу на 

ефективність управління грошовими коштами підприємства. Вибір найбільш 

оптимальних ключових показників-індикаторів за кожним пріоритетним 

критерієм є надзвичайно важливим завданням оскільки на основі отриманих 

результатів відбувається розробка конкретних заходів, а тому навіть незначні 

помилки при виборі системи показників можуть призвести до неадекватності 

отриманих результатів [1]. Використання системи показників-індикаторів 

економічної діагностики ефективності управління грошовими коштами 

підприємства транспортної галузі буде розглянуто у подальших дослідженнях 

діяльності підприємства. 

Взаємозв’язок показників-індикаторів, обраних для діагностики 

ефективності управління грошовими коштами підприємства транспортної 

галузі, візуально можна представити за допомогою діаграми Ісікави (рис. 1), що 

дозволить доволі чітко побачити проблеми у діяльності підприємства 

транспортної галузі та його сильні сторони, зміцнення яких допоможе 

досягненню головної мети, систематизувати всі потенційні причини, які 

заважають якісному управлінню грошовими коштами підприємства, 

виокремити з них найсуттєвіші і провести порівняльний пошук першопричини.  

Таким чином, основними принципами в процесі формування системи 

показників-індикаторів економічної діагностики ефективності управління 

грошовими коштами підприємства транспортної галузі повинні стати простота 

проведення, оперативність розрахунків та збалансованість відібраних 

показників-індикаторів. 

Отже, можна виділити основні напрями створення ефективної системи 

управління грошовими коштами підприємства транспортної галузі: 

– прискорення оборотності оборотних активів за рахунок визначення 

зайвих запасів та їх ліквідації, оптимального вибору постачальників і 

поліпшення організації постачання;  

– впровадження нових технологій та підвищення ефективності праці;  

– раціональної організації збуту, формування і реалізація ефективної 

кредитної політики; 

– формування такого обсягу та структури запасів, які б забезпечили 

неперервність і стабільність виробничого процесу при мінімальних витратах на 

утримання запасів; 
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– оптимізація обсягу дебіторської заборгованості, розрахунків та 

визначення оптимального залишку грошових коштів, складання бюджетів 

поточних надходжень і витрат; 

– використання раціональної політики фінансування оборотних 

активів[2]. 
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ТРУДОВА МІГРАЦІЯ ЯК ПРОБЛЕМНИЙ АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ  

СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ  

 

Реалії сьогодення свідчать, що одним з глобальних проблемних аспектів 

суб’єктів господарювання  надмірна трудова міграція. Передумовою цього є 

економіко-політична криза, військовий конфлікт на сході, анексія Криму. З 

кожним днем все більше українців, які надають перевагу роботі в країнах-

членах ОЕСР (Організації Економічного Співробітництва та Розвитку), 

виїжджають за кордон [3].Українські трудові мігранти становлять близько 10% 

від загальної чисельності (80 млн.) мігрантів у світі. Згідно з статистичними 

даними, оприлюдненими ООН, число українських трудових мігрантів, які 

постійно перебувають за межами країни, становить 8  мільйонів осіб, а в 

сезонний пік їхня чисельність збільшується. За останні 20 років з України 

виїхало 6,5 млн. людей, частина яких перейшла в статус емігрантів[1,2]. 

Теоретичні та практичні аспекти ролі міграції в економічному та 

політичному розвитку України досліджено у працях багатьох вітчизняних 

вчених і практиків, таких як: О. Шокала, О. Савки, С. Вересюка, В. Бідака, В. 

Куценка, О. Краузе, Р. Якеля, О. Малиновської, Д. Лимана, К. Чижевської, О. 

http://econa.at.ua/Vypusk_6/obuhovskyy.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2013_3_57
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Позняка та інших. Однак, враховуючи цінність праць вчених, вважаю дану тему 

не досить висвітленою, що обумовлює її вибір.Комплексне вивчення 

міграційних процесів в Україні протягом останніх трьох століть в українських 

землях дозволило мені систематизувати їх особливості, характер,  причини та 

ключових риси.  

Останнім часом через економічну кризу рівень зовнішньої трудової 

міграції значно виріс. Згідно з даними Міжнародної Організації з Міграції 

(МОМ ООН) у 2017-2018 рр., за кордоном в якості трудових мігрантів 

перебували 710 тис. громадян України, близько 410 тис. осіб мали намір 

мігрувати найближчим часом. За різними  статистичними даними в зарубіжних 

державах нараховується від 8,2 млн. до 20 млн. трудових мігрантів з України. 

71% трудових мігрантів належить до вікової групи 18-44 років. Українські 

мігранти, які проживають у розвинених державах, становлять близько 1,51% 

усього українського населення, що є високим показником у порівнянні з 

іншими країнами світу [2, 3]. 

Основною проблемою міграції населення  з України на сьогодні є 

політична та економічна нестабільність. Це підштовхує населення до пошуку 

більш стабільних джерел доходу за кордоном. Економічна криза завдала удару 

купівельній спроможності кожної української родини: придбання одягу, взуття, 

інших речей стають дедалі рідкісним явищем (61,8%) [4]. В кожній другій сім’ї 

рідше купують деякі продукти харчування, оскільки, за дослідженнями 

науковців,  доходи помітно зменшилися в кожному третьому домашньому 

господарстві через невиплати заробітної плати або пенсії, або їх виплат не в 

повному обсязі. Кожну п’яту сім’ю спіткали безробіття чи неповна зайнятість.  

Виникли труднощі з оплатою виданих у банках кредитів, водночас вкладники 

не можуть отримати зроблені ними раніше грошові внески на депозити. 

Соціально-економічні причини пов’язані з бідністю, незабезпеченістю 

робочими місцями, низьким рівнем реальної заробітної плати та нестабільністю 

політичної та економічної ситуацій. У цьому контексті головною причиною є 

низький рівень оплати праці: 6 із 10 трудових мігрантів основною причиною 

працевлаштування за кордоном назвали низький рівень оплати за відповідну 

роботу в Україні. У рейтингу розвитку людського потенціалу, за Програмою 

розвитку ООН, Україна посідає 85 місце у світі за такими показниками: ВВП на 

душу населення, середня тривалість життя, рівень освіченості. Географічні 

причини пов’язані з близькістю державних кордонів України з іншими 

країнами: це полегшує і здешевлює здійснення трудової міграції. Особливо 

сприяє збільшенню міграційної активності близькість до кордонів з країнами 

ЄС. До міграції українське населення штовхає значний розрив між рівнем 

розвитку України та інших країн світу – особливо це проявляється через 

нерівномірність процесу нагромадження капіталу в окремих країнах. 

Диференціація цін на аналогічні види товарів та послуг проявляється в 

основному різницею між оплатою однорідної за кількісними i якісними 

показниками праці в різних країнах. В умовах зростаючих вимог до найманих 
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працівників частина населення, яка отримала вищу освіту і ефективно 

застосовує свої знання у практичній діяльності, вимагає підвищення ціни своєї 

роботи на ринку праці. Також існує суттєва незбалансованість між обсягами і 

структурою попиту на робочу силу молоді та обсягами і структурою її 

пропозиції. Гарантований ринок праці молоді нині занадто звужений і 

здійснюється в межах порівняно невеликої кількості виділених робочих місць. 

Велика частка молоді, яка не витримала конкурентної боротьби з 

представниками старших вікових поколінь, виштовхується на нерегульований 

ринок праці. Тому молодь знаходиться в значно гіршому становищі щодо 

соціального захисту від безробіття порівняно з іншими представниками робочої 

сили, що призводить до того, що значна її частина змушена виїжджати за 

кордон. Значною мірою мотивує людей до міграції також неможливість 

застосування своїх інтелектуальних, творчих здібностей у різних сферах 

господарства в Україні. Це призводить до виїзду з країни інтелектуальної, 

творчої молоді, яка буде віддавати свої сили за для блага іншої. Також негативно 

на вітчизняному ринку праці відображається світова фінансова криза, яка 

поглиблює всі існуючі проблеми. Одним із проявів фінансово-економічної 

кризи є скорочення попиту на робочу силу, що призводить до скорочення 

робочих місць і тягне за собою безробіття. Внаслідок цього люди мусять 

шукати заробітку за межами нашої держави [3]. 

Отже, можна зробити висновок, що всі наслідки міграції для 

Українинеобхідно систематизувати з позиції сфери їх прояву – на економічні, 

соціальні і демографічні, а також з позиції характеру їх прояву – позитивні і 

негативні [5]. При цьому, якщо серед економічних наслідків можна розмежувати 

як позитивні, так і негативні, то соціальні та демографічні мають яскраво 

виражений негативний вплив. На першому місці серед негативних наслідків 

вказується втрата висококваліфікованої робочої сили, передусім наукових 

кадрів, так званий „відплив інтелекту”. Значною проблемою є і нелегальний 

характер трудової міграції з України, який окрім погіршення трудового 

потенціалу нашої держави, призводить до додаткового навантаження на 

систему соціального забезпечення населення, оскільки мігранти не сплачуючи 

пенсійні внески, не поповнюють пенсійний фонд та не забезпечують гідної 

пенсії в Україні.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ФІНАНСОВОГО 

ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Потреба у використанні спеціалізованих систем автоматизації для 

фінансового управління формується не відразу і визначається ступенем зрілості 

бізнесу. При досягненні певного рівня обсягів бізнесу виникає усвідомлення 

недостатності наявних коштів для забезпечення повного і оперативного 

фінансового контролю. Коли відкриваються нові філії, виникають дочірні 

підприємства і, відповідно, зростає кількість центрів фінансової 

відповідальності, виникають нові напрямки бізнесу, їх фінансове планування 

вимагає розвитку і ускладнення бюджетних моделей [1].  

Дуже важливо не упустити той момент, коли численні помилки і 

зволікання стануть реально перешкоджати розвитку бізнесу і приносити збитки. 

За відсутності оперативної інформації про стан бюджету, руху грошових коштів 

в розрізах бюджетних статей, центрів фінансової відповідальності і інших 

аналітичних зрізів фінансове керівництво компанії може дізнаватися про 

наявність порушень пост-фактум, коли вже не можна прийняти превентивних 

заходів і доводиться розбиратися з наслідками.  

Впровадження спеціалізованої системи управління фінансовою 

діяльністю дозволяє вирішити широке коло різноманітних завдань в області 

фінансового управління: забезпечити процеси бюджетного планування на 

основі єдиної бюджетної моделі підприємства, зверху-вниз і знизу-вгору, 

встановити регламенти узгодження бюджетів; здійснювати моніторинг 

поточного виконання бюджету і оперативне фінансове управління, включаючи 

внесення коригувань до бюджетів; забезпечити оперативний контроль за 

витрачанням коштів відповідно до запланованих лімітами в розрізі статей 
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бюджету, центрів фінансової відповідальності і інших аналітичних зрізів; 

забезпечити резервування коштів на бюджетних статтях, встановити єдиний 

регламент узгодження заявок на оплату, формувати платіжний календар 

підприємства, контролювати касове виконання платежів; отримувати 

оперативну інформацію про виконання бюджетів у вигляді аналітичних звітів в 

розрізах бюджетних статей, центрів фінансової відповідальності і інших 

аналітичних зрізів [2]. Головне - це можливість встановити на підприємстві 

жорстку фінансову дисципліну, що означає здійснення щоденного контролю за 

виконанням бюджету, забезпечення казначейського контролю платежів і 

наявність необхідної аналітичної звітності за фактичними даними для 

своєчасного прийняття рішень. 

Як правило, на підприємствах існує прийнята модель розрахунку 

бюджету, хоча б в Excel. З розрізнених систем-джерел створюється єдине 

сховище даних, на підставі якого може будуватися необхідна управлінська 

звітність. Система фінансового планування і бюджетного управління виходить 

на новий рівень - це надійний і зручний інструмент для аналізу і контролю 

фінансового стану підприємства, в якому використовуються консолідовані дані 

з усіх існуючих на даний момент інформаційних систем. Впровадження такої 

системи дозволить підвищити якість управління фінансами за рахунок 

створення додаткових аналітичних зрізів, уточнення структури сховища, 

регламенту обміну інформацією і забезпечення інтеграції внутрішніх і 

зовнішніх систем-джерел даних.  

Комплексне рішення впроваджувати краще з ряду причин [3]: відразу 

закладається єдина методологія і підхід до автоматизації всіх процесів обліково-

фінансової політики; в основі такого рішення лежатиме єдина архітектура, яка 

об'єднує засоби аналітичної звітності, підсистеми бюджетування і контролю 

платежів; завдяки інтеграції різнорідних джерел даних відразу створюється 

"єдина точка входу", що забезпечує доступ до показників діяльності компанії.  

Якщо ж для компанії некритично здійснення такого комплексного 

впровадження, то можна обійтися і чим-небудь одним - в залежності від 

пріоритетності поставлених завдань. Наприклад, на підприємстві вже може 

існувати сховище даних і система аналітичної звітності. Бюджети можуть 

формуватися в Excel, і це поки компанію влаштовує. Тоді може бути 

впроваджена тільки підсистема контролю платежів, яка буде інтегрована в 

існуючий контекст. Це дозволить вирішити завдання ведення договорів з 

постачальниками та підрядниками, формування та узгодження заявок на оплату, 

контролю лімітів на бюджетних статтях, резервування коштів, ведення 

платіжного календаря, контролю касового виконання. 
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ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ 

РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Вивчення досвіду роботи вітчизняних підприємств у сфері фінансового 

забезпечення маркетингової та збутової діяльності свідчить про наявність низки 

проблем зовнішнього і внутрішнього характеру. 

До зовнішніх належать такі проблеми [1]: 

- низька платоспроможність споживачів продукції; 

- наявність у продажу аналогічної продукції іноземних і вітчизняних 

виробників з кращими характеристиками; 

- обмежені можливості використання знижок; 

- недостатній рівень культури маркетингу, обумовлений сформованим 

стереотипом ділових відносин. 

Характеристика внутрішніх проблем наведена в табл. 1.  

Таблиця 1 - Характеристика проблем діяльності відділів збуту підприємства [2] 

Функції 

маркетингу 

Проблеми Основні причини проблем 

Дослідницька Недостатнє здійснення 

аналітичної функції 

маркетингу 

Недостатня кількість науково-практичних розробок з 

проведення ринкових досліджень; неповне 

використання можливостей сучасних інформаційних 

технологій, маркетингових інформаційних систем; 

відсутність аналітичної та прогнозної оцінки 

положення підприємства на ринку з урахуванням 

сильних і слабких сторін 

Управлінська Недостатнє 

використання ринкових 

методів 

господарювання, низькі 

темпи адаптації роботи 

Обмежене використання інформаційних систем для 

прийняття управлінських рішень; відсутність 

стандартів підприємства, які регламентують оцінку 

якості організації маркетингово-збутової діяльності  
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Подовження таблиці  

Стратегічна Відсутність чітко 

вираженої загальної 

стратегії підприємства 

Нестача спеціалізованого програмного забезпечення 

для розробки стратегії досягнення бізнес-ідей; 

низька компетентність фахівців з питань 

стратегічного планування 

Комунікаційна Відсутність адекватної 

ринковій ситуації 

системи маркетингових 

комунікацій 

Недосконалість стратегічного планування 

просування продукції; відсутність комплексного 

підходу до розробки та реалізації комунікаційної 

політики підприємства; обмежене використання 

сучасних підходів до процесу формування рекламної 

концепції, просування бренду 

 Збутова Короткостроковий 

характер планування 

збуту 

Відсутність діагностики проблем (встановлення 

симптомів, визначення причин та умов їх 

виникнення); відсутність єдиної процедури аналізу, 

обробки та реалізації комерційних пропозицій 

клієнтів; недостатнє використання гнучких 

ефективних технологій роботи з клієнтами в умовах 

взаємозаліків, передоплати, відстрочки платежів, 

кредитування; відсутність методичного забезпечення 

фахівців відділу продажів і маркетингу комплексом 

взаємопов'язаних методик аналізу, оцінки, прогнозу і 

вибору варіантів реалізації продукції; відсутність 

контролінгу процесів збуту і післяпродажного 

обслуговування 

 

Отже, виникає необхідність зміни підходів до організації діяльності 

системи збуту підприємства, що передбачає наступне: 

- зміна функцій відділу продажів і маркетингу, який з простого виконавця 

замовлень споживачів повинен перетворитися на координатора і консультанта 

виробничих, конструкторсько-технологічних підрозділів, торгових 

посередників; 

- удосконалення планування та управління маркетинговими і збутовими 

операціями з метою досягнення планових показників реалізації та прибутку. 

Споживачі продукції підприємства керуються при прийнятті рішення в 

першу чергу такими показниками як якість продукції, рівень цін, організація 

взаємодії при укладанні договорів і відвантаженні продукції. 

 

Література: 
1. Алексунин В.А. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности. М.: 

2008 — с. 53 

2. Голубков, Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и 

практика / Е.П. Голубков. - М.: Изд. «Финпресс», 2000. - 464 с. 
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ЦІЛЬОВІ ОРІЄНТИРИ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ  

ДЛЯ ПРАТ «КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН» 

 

Фінансова стратегія - це чітке розуміння акціонерами ПрАТ «Київська 

кондитерська фабрика «Рошен» плану розвитку, зафіксованого у вигляді 

документа. Кожному підприємству необхідна стратегія, тобто комплекс заходів, 

який охоплює поточну роботу компанії і забезпечує її майбутній розвиток.  

Однією з найвідоміших стратегічних фінансових моделей є матриця 

фінансових стратегій Франшона і Романе, яка використовується як в управлінні 

фінансами підриємстваї, так і в можливостях генерування об'єктивної 

інформації про фінансовий стан підприємства і перспективи його розвитку.  

Проведемо тестування функціональних можливостей матриці для 

досліджуваного підприємства (табл. 1) [1]. 

Таблиця 1 - Параметри матриці фінансових стратегій Франшона і Романе 

для ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 

Позначка Опис Формула розрахунку 

РГД 
Результат господарської 

діяльності 

Прибуток до сплати відсотків та податків – Зміна 

поточних фінансових потреб – Виробничі 

інвестиції - Продаж майна 

РФД 
Результат фінансової 

діяльності 

Зміна позикових коштів – Витрати на позикові 

кошти -  Податок на прибуток – Дівіденди – Інші 

доходи від фінансової діяльності 

РФГД 
Результат фінансово-

господарської діяльності 
РФД + РХД 

 

Ці параметри є базою матриці фінансових стратегій, на основі якої 

визначаються сценарії розвитку підприємства залежно від того, в який квадрант 

матриці потрапило підприємство [2]. 

Проведення поглибленого аналізу фінансової ситуації на підприємстві 

можливо тільки після побудови матриці фінансових стратегій і визначення 

місця розташування підприємства в матриці за досліджуваний період [3].  

У табл. 2 представлено покрокове визначення номерів квадрантів матриці 

для аналізованої компанії за 2012-2020 роки. 

Таблиця 2 - Розташування ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 

в матриці Франшона і Романе 
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1 Батько сімейства 
4 Рантьє 

2013 
6 Материнське товариство 

7 Епізодичний дефіцит 
2 Стала рівновага 

2012 
5 Атака 

9 Криза 

2015 

2017 

2018     2019     2020 

8 Дилема 

3 Нестійка рівновага 

2014 

2016 

 

У 2012 році ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» займало 

квадрант 2 «Стала рівновага», у 2013 році піднялося до зони успіху, у квадрант 

4 «Рантьє», проте далі ситуація погіршилась, і у 2014 році підприємство 

потрапило до квадранту 3 «Нестійка рівновага», до якого поверталося у 2016 

році, попередньо потрапивши у 2015 році до квадранту 9 «Криза», де 

закріпилося у 2017 році і навіть у прогнозному періоді також. 

Отже, у найближчій перспективі ПрАТ «Київська кондитерська фабрика 

«Рошен» необхідно підвищувати і результат господарської діяльноті, і результат 

фінансової діяльності за рахунок збільшення частки оборотних коштів у 

структурі активів, планування поточних фінансових інвестицій для збільшення 

прибутку, розширення асортименту та якості продукції для розширення 

ринкової частки. 
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ринкової конкуренції вітчизняні підприємства є перспективними об’єктами 

реалізації інвестиційних проектів іноземних інвесторів, які потребують 

достовірної та неупередженої інформації від незалежних аудиторів. 

Найважливішим критерієм обґрунтування доцільності вкладення для інвесторів 

є оцінка ефективності проекту, підтвердження якої є одним з найголовніших 

завдань, що постають перед аудиторами під час здійснення аудиту 

інвестиційних проектів. 

Шкіренко В.В. визначає аудит інвестицій як форму інвестиційного 

контролю, однин із напрямків експертної діяльності, що спрямований на 

перевірку та оцінку системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю 

операцій, пов’язаних із інвестуванням, профілактику та виявлення зловживань і 

помилок в цій галузі [1]. 

При здійсненні аудиту інвестиційного проекту аудитору необхідно 

оцінити ефективність реалізації інвестиційного проекту, що є одним з 

найважливіших критеріїв при визначення інвестиційної привабливості проекту 

для інвесторів. Однак  на сьогоднішній день відсутній загальноприйнятий метод 

визначення ефективності інвестиційних проектів. В економічній літературі 

розрізняють статистичні (прості) та динамічні (ускладнені методи оцінки, 

засновані на теорії часової вартості грошей). (рис.1) 

Рис. 1. Методи оцінювання ефективності інвестиційних проектів [2] 

 

Існує велика кількість показників ефективності інвестиційних проектів, 

що використовуються під час оцінки. На нашу думку, саме динамічні 

показники, що базуються на дисконтуванні грошових потоків за проектом є 

найбільш коректними і обґрунтованими методами. Серед них виділяють 

наступні: чиста теперішня вартість, дисконтований термін окупності, індекс 

прибутковості, внутрішня норма дохідності.  
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Проведені дослідження дозволили згрупувати показники ефективності 

інвестиційних проектів, які згруповані нами в табл.1. 

Таблиця 1 - Показники ефективності інвестиційного проекту, що базуються на 

методі дисконтуванні грошових потоків 

Чиста теперішня вартість (чистий приведений дохід) (NPV) 

 

 

Дозволяють визначити абсолютну 

величину ефекту від реалізації проекту 

Переваги: - урахування фактора часової 

вартості грошових надходжень;- забезпечення 

збільшення ринкової вартості підприємства, 

адитивний;- прогнозна оцінка економічного 

потенціалу підприємства характеризує 

прогнозну величину приросту капіталу 

Недоліки: - абсолютні показники не 

дають можливості оцінити «резерв» безпеки 

підприємства, не можна оцінити ступінь 

ризику, має місце невизначеність розрахунків 

майбутніх грошових потоків;- ставка дисконту, 

як правило, обирається сталою для всього 

інвестиційного циклу, хоча може 

здійснюватися залежно від економічних умов 

Індекс рентабельності інвестицій (PI) 

  

Дає змогу визначити відносну величину 

ефекту від реалізації проекту 

Переваги:- дозволяє здійснювати 

порівняльну оцінку проектів; - відносний 

показник, що обумовлює його зручність 

застосування; - дозволяє судити про резерв 

безпеки підприємства 

Недоліки:- неадитивний, залежить від 

дисконту; - при порівняльній оцінці 

взаємовиключаючих проектів з різним обсягом 

інвестиційних витрат вступає в протиріччя з 

NPV 

Внутрішня норма рентабельності (IRR) 

  

 

Показує верхню межу припустимого 

рівня дисконтної ставки, перевищення якої 

робить проект збитковим 

Переваги: - відносне значення 

показника просте для розуміння та 

використання, враховує часову цінність 

грошових вкладень, відображає граничні 

значення процентної ставки та терміну 

окупності; - не залежить від норми дисконту; - 

спрямованість на збільшення доходів 

інвесторів 

Недоліки: - помилкове ранжування 

взаємовиключаючих проектів з різним обсягом 

капітальних вкладень; - неадитивний метод;- 

не має впевненості, що ставка дисконту є 

незмінною на протязі терміну експлуатації 

проекту; - вказує лише на максимальний 

рівень затрат; - проблематичність застосування 

для оцінки проектів у випадку вкладення 

коштів по роках, а не одноразово 
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Продовження табл. 1 

Модифікована норма рентабельності (MIRR) 

 

Модифікована Внутрішня норма доходності 

MIRR передбачає находження такої внутрішньої 

норми дохідності, яка зрівнює поточну оцінку 

інвестиційних витрат та майбутню вартість 

грошового потоку за проектом, і розраховується при 

визначеній відсотковій ставці. 

Переваги:- дозволяє провести 

оцінку проекту без реінвестування 

коштів у проект 

Недоліки:- при різних обсягах інвестиційних 

витрат результати оцінки ефективності проектів 

можуть не забезпечити точності вибору 

Період окупності (РВ) 

 

Дає змогу визначити, який проміжок часу 

необхідний для того, щоб відшкодувати початкові 

інвестиції 

  Переваги:- 

простота розрахунків та розуміння 

Недоліки: - не враховує часову вартість 

грошових потоків; - не враховує грошові потоки поза 

межами періоду окупності;- неадитивний метод;- не 

може бути використаний для визначення 

прибутковості проекту 

Дисконтований період окупності (ВPB)  

 

Дає змогу визначити, який проміжок часу 

необхідний для того, щоб відшкодувати початкові 

інвестиції з урахуванням часу 

Переваги:- дозволяє 

визначити економічно доцільний 

термін реалізації проекту;- дозволяє 

проводити оцінку (хоча і наближену) 

ліквідності та ризикованості 

інвестиційного проекту 

Недоліки: - враховує лише початкові грошові 

потоки протягом періоду окупності 

Середня норма рентабельності (ARR, %)  

 

Показує співвідношення між середньорічними 

надходженнями та початковими інвестиціями 

Переваги: - простота 

розрахунків та використання на 

практиці; - орієнтує на варіанти 

інвестування, безпосередньо 

пов’язані з рівнем доходу 

Недоліки: - не враховує часову оцінку 

вкладень; - в основі розрахунку приймається 

прибуток, а не грошовий потік; - не враховує різницю 

в тривалості експлуатації активів, створених в 

результаті інвестиційних проектів 

 

де СFt – грошовий потік у році t, С0 – початкові інвестиції, Т – 

економічний строк життя інвестицій, t – порядковий номер року від початку 

реалізації проекту, r – відсоткова ставка доходності, що вимагається від проекту. 

Джерело: Розроблено автором на основі дослідження праць Боримської 

К.П. [3] 

Зелінська О.М. у свої дослідженнях виділяє наступні підходи до оцінки 
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інвестиційної привабливості підприємства: 

-підхід, що ґрунтується на аналізі фінансових показників діяльності 

підприємства; 

-комплексний підхід, який, не заперечуючи необхідності проведення 

фінансового аналізу, враховує інші аспекти функціонування суб’єкта 

господарювання та оцінює підприємство різнопланово; 

-ринковий підхід, який базується на оцінці привабливості цінних паперів 

компанії та аналізі показників фондового ринку; 

-вартісний підхід, у рамках якого критерієм інвестиційної привабливості 

підприємства є зростання його вартості [4]. 

Вибір неправильного методу та підходу до оцінювання інвестиційного 

проекту призводить до низки різноманітних помилок, що у кінцевому результаті 

впливає на достовірність наданої інвестору інформації: 

1. Неопрацьованість маркетингової стратегії підприємства; 
2. Помилки при виборі методики проведення розрахунків по проекту; 
3. Помилки, допущені під час проведення фінансово-економічних 

розрахунків за проектом: 

a. помилки при визначення складу інвестиційних (одноразових) 
витрат за проектом; 

b. помилки, пов'язані з оцінкою джерел фінансування і 

управлінням заборгованістю за проектом; 

c. помилки при розрахунку амортизаційних відрахувань за 

проектом; 

d. помилки при визначенні повного обсягу  податкового 

навантаження проекту [5]. 

На нашу думку, застосування комплексного підходу з урахуванням 

особливостей реалізації інвестиційного проекту і показників оцінки його 

ефективності, враховуючи усі переваги та недоліки, надасть змогу уникнути 

більшості помилок та отримати повну та достовірну інформацію про 

інвестиційний проект. Однак, на сьогоднішній день, комплекснbq підхід до 

оцінювання ефективності інвестиційного проекту не є широко 

розповсюдженим.Як свідчить практика, зазвичай при оцінці використовується 

підхід, що ґрунтується на аналізі фінансових показників діяльності 

підприємства, що пояснюється легкістю застосування даного аналітичного 

інструментарію, можливістю комплексно оцінити теперішнє фінансове 

становище підприємства. 

Однак така оцінка підприємства не є достатньою, оскільки як 

задовільний, так і незадовільний фінансовий стан суб’єкта господарювання не 

відображає перспектив розвитку та резервів покращення результатів діяльності.  

Висновок. Отже, на сьогоднішній день існує велика кількість методів, 

підходів та показників, що використовується аудиторами під час оцінки 

ефективності інвестиційних проектів. За результатами проведеного нами 

дослідження встановлено, що, комплексний підхід до оцінки інвестиційних 
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проектів з використанням динамічних методів, дає можливість отримати повну 

та достовірну інформацію потенційним інвесторам в умовах невизначеної 

економіки. На нашу думку, застосування комплексного підходу дозволить 

комплексно оцінити інвестиційну привабливість та ризики інвестиційних 

проектів. 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 

 

В сучасних умовах господарювання істотно змінилися умови 

функціонування українських підприємств. На сьогоднішній день успіх і 

довгострокова стійкість господарюючих суб'єктів насамперед визначається 

ступенем їх адаптації до прискореної або погіршеної динаміки змін, що 

відбуваються у внутрішньому і зовнішньому середовищі функціонування 

організацій. 

Для підвищення результативності господарської діяльності суб'єкти 

господарювання повинні забезпечити підприємствонеоборотними активами та 

ефективно їх використовувати. 

Забезпечення відповідного стану, оновлення та раціональне використання 

необоротних активів є обов’язковими умовами функціонування підприємств при 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2013_10(2)__13
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здійсненні власної діяльності. Ці умови призведуть до ефективності 

використання необоротних активів, що можливо внаслідок зменшення потреби у 

залученому капіталі та раціонального використання власних фінансових 

ресурсів. 

Вивчення аналізу необоротних активів приділено увагу в наукових працях 

таких вчених: І. В. Гейц; Р. А. Миколаєва; В. І. Макарьева; Л. Ф. Фоміна; В. Ф. 

Палій; Р. В. Савицька та ін. 

За формою функціонування у процесі господарської діяльності 

підприємства необоротні активи поділяються на матеріальні, нематеріальні і 

фінансові. Матеріальні необоротні активи у балансі представлені основними 

засобами і незавершеним будівництвом. Нематеріальні активи охоплюють права 

на об'єкти інтелектуальної власності, патенти, ліцензії, торгові знаки, знаки 

обслуговування та ін. Фінансові необоротні активи представлені у балансі 

довгостроковими фінансовими інвестиціями, які не можуть бути вільно 

реалізовані в будь-який момент і обліковуються методом участі в капіталі. 

Ураховуючи особливості руху необоротних активів, доступність і 

достовірність джерел інформації, визначають найбільш раціональні напрями їх 

аналізу[1]: 

1) Аналіз динаміки і структури необоротних активів; 

2) Аналіз структури необоротних активів; 

3) Факторний аналіз зміни необоротних активів; 

4) Аналіз обмежень права у використанні необоротних активів; 

5) Аналіз ефективності використання необоротних активів; 

6) Оцінка ступеня участі необоротних активів у господарській діяльності; 

7) Оцінка можливості повернення активів, внесених в якості фінансових 

вкладень; 

8) Оцінка ринкової вартості необоротних активів і можливості їх реалізації 

на ринкових умовах. 

З метою полегшення аналізу необоротних активів, розглянемо джерела, з 

яких можна отримати інформацію про майно (табл.1)[2]. 

Табл 1 -  Джерела отримання інформації про необоротні активи 

підприємства 
Складова 

необоротних 

активів 

Джерела інформації 

Меблі/ 

оргтехніка, 

устаткування 

Для підтвердження прав власності: 

Договори купівлі продажу; 

Платіжні документи, що підтверджують факти придбання майна 

(платіжні доручення, касові чеки тощо); Рахунки-фактури, транспортні 

накладні; Регістри рахунків 104, 106, 109, 117; Картки основних засобів; 

Інвентарні відомості; 

Розшифровки статей балансу підприємства, що відображають основні засоби. 
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Продовження  таблиці 1 

 Для оцінки вартості додатково: 

Прайс-листи організацій, що торгують подібним майном; Рекламні джерела 

ЗМІ; 

Інтернет; 

Дані незалежної оцінки в частині виробничого устаткування. 

Для виробничого обладнання, придбаного за кордоном: 

Документи проходження митниці; Вантажні митні декларації. 

Автотранспорт Для підтвердження прав власності: 

Паспорт транспортного засобу; 

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу; Регістри рахунків 105; 

Картки основних засобів; Інвентарні відомості. 

Для отримання інформації про вартість: 

Договори купівлі-продажу; 

Документи, що підтверджують факти оплати; Рекламні джерела ЗМІ; 

Інтернет. 

Нерухомість Для підтвердження прав власності: 

Свідоцтво про право власності; 

Для підтвердження належності об'єкта нерухомості підприємству: 

Договори купівлі-продажу, міни, дарування і т.ін.; Регістри рахунків 103; 

Картки основних засобів; Інвентарні картки. 

 Для отримання інформації про вартість об'єкта нерухомості: 

Договори купівлі-продажу, міни, дарування і т.д.; Документи, що 

підтверджують оплату; 

Рекламні джерела ЗМІ; Інтернет; 

Інформація, отримана через агентства нерухомості. 

Інвестиції Для підтвердження прав власності: 

Інвестиційні договори; 

Фінансові документи, що підтверджують факти оплати інвестиційних внесків; 

Регістри рахунків 151. 

Інші не 

оборотні активи 

(нематеріальні 

активи, лізинг і 

т.д.) 

Для підтвердження прав власності: 

Договори з контрагентами на придбання нематеріальних активів; Сертифікати, 

які підтверджують володіння авторськими правами на винаходи, ноу-хау і т.д.; 

Виписки з реєстрів акціонерів; Регістри рахунків: 

лізинг – 01 (якщо майно знаходиться на балансі лізингодавця), 

лізинг – 02 (якщо майно знаходиться на балансі лізингоотримувача), 

нематеріальні активи – 12; 

Платіжні документи, що підтверджують оплату активу; Акти здачі-приймання; 

Кошториси на виконані роботи; Дані незалежної оцінки; 

Дані управлінського обліку. 

 

Що стосується оновленні необоротних активів можна розраховувати за 

допомогою наступних коефіцієнтів: 

1. Обсяг відновлення необоротних активіву процесі простого їх 

відтворення: 

ОВАпрос = СВф + СВМ; 

де ОВАпрос-необхідний обсяг відновлення необоротних активів 
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підприємства в процесі простого їх відтворення;  

СВф-первісна відновлювальна вартість необоротних активів, що вибувають 

у зв'язку з фізичним їх зносом;  

СВМ - початкова відновлювальна вартість необоротних активів, що 

вибувають у зв'язку з моральним їх зносом. 

2. Необхідний обсяг відновленнянеоборотних активів у процесі 

розширеного їх відтворення: 

ОВАрасш = Опов - ФНова + СВф + СВМ; 

де ОВАрасш - необхідний обсяг відновлення необоротних активів 

підприємства в процесі розширеного їх відтворення;  

Опов-загальна потреба підприємства в необоротних активах у 

майбутньому періоді;  

ФНова - фактична наявність використовуваних необоротних активів 

підприємства на кінець звітного періоду;  

СВф - вартість необоротних активів, що вибувають у наступному періоді у 

зв'язку з фізичним їх зносом;  

СВМ - вартість необоротних активів, що вибувають у наступному періоді у 

зв'язку з моральним їх зносом. 

Отже, під час проведення аналізу потрібно особливу увагу приділяти тому, 

наскільки ефективно і рентабельно підприємство використовує необоротні 

активи.Ефективне управління необоротними активами на підприємстві, дає 

змогу створити потужну основу для діяльності підприємства та умови для 

ефективного його розвитку в майбутньому. Необхідно детально планувати та 

аналізувати кожен з показників статей балансу підприємства, а також приділяти 

увагу їх зіставленню поміж собою. 
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На сьогодні, досить важливе місце займає питання пошуку нових 
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механізмів для якісного та оперативного економічного аналізу з метою 

повноцінного аналітичного забезпечення діяльності суб'єктів для 

всестороннього врахування інтересів учасників суспільних відносин. 

Актуальність обраної теми перш за все полягає у необхідності створення 

загальної системи державної стратегії і тактики економічного розвитку 

економіки. Дослідженню данного питання приділили свою увагу такі вчені, як: 

Блонська В.І., Васильців Т.Г., Гриневич С.С., Заярна Н.М., Качмарик Я.Д., 

Масленніков О.Ю., Міценко Н.Г., Маринич І.А., Ященко О.І. [1], Кіндрацька та 

ін. 

За результатами огляду останніх досліджень і публікацій виявлено 

невирішену частину проблеми у сфері аналітичного забезпечення, що полягає у 

відсутності розроблених методик для аналізу стану господарської діяльності на 

макро та мікро рівні, які б враховували рівень науково-технічного прогресу. 

Метою роботи є дослідження аспектів економічного аналізу та аналітичного 

забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання методів 

розрахунку основних економічних показників господарської діяльності на 

основі звітних форм, та вплив цих даних на прийняття управлінських рішень. У 

процесі дослідження використовувалися такі методичні прийоми як аналіз і 

синтез, інтуїтивний та евристичний, аналітичний метод та метод економічного 

розрахунку. 

На мою думку, вивчення даного питання, що  є найбільш вживаним у 

дослідженнях багатьох науковців,  досить важливо,  адже воно включає всі 

основні аспекти питання економічного аналізу та аналітичного забезпечення 

діяльності суб'єктів господарювання. Згідно в наведеним вище приділенням 

уваги видатними  вченими, важко не погодитися, що зазначена проблема досить 

важлива та потребує вирішенню в нашій державі.  

В умовах зростаючої конкуренції і стрімкого розповсюдження сучасних 

інформаційних комунікаційних технологій підприємства для забезпечення свого 

стабільного розвитку повинні час від часу вносити зміни у свою господарську 

діяльність. Форми і види таких змін залежить від низки зовнішніх чинників та 

внутрішньої ситуації на підприємстві [1,С.474]. Необхідність забезпечення 

економічної безпеки обумовлена складним зовнішнім середовищем, бажанням 

підприємства досягнути поставлених цілей. Основні цілі економічної безпеки: 

сприяти досягненню мети підприємства; досягти ефективного використання 

ресурсів; запобігти руйнівному впливу зовнішнього впливу; забезпечити 

фінансову стійкість і платоспроможність; забезпечити належне використання 

інформації, охорону комерційної таємниці; для захисту інформаційного поля 

підприємства досягти безпеки персоналу, підприємства, майна і капіталу 

[1,С.512]. З формуванням ринкових відносин виникла необхідність адаптування 

економічного аналізу до цих змін. Результати діяльності підприємства, все 

більше почали залежати не стільки від внутрішніх залежностей, скільки від 

уміння пристосуватися до свого оточення. Відповідно змінюється методика 

прийняття управлінського рішення: це пошук оптимального з-поміж кількох 



   
 

272 

 

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, АУДИТУ, АНАЛІЗУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

вірогідних рішень. При цьому докорінно змінюється технологія його прийняття: 

від майбутнього до теперішнього, а не від минулого до майбутнього, як це 

властиво адміністративній системі господарювання. 

Внаслідок цього аналіз набуває нових рис і виконує такі функції: 

оцінювальну, діагностичну, прогнозну [2,С.12-13]. Для аналізу господарської 

діяльності використовують цілу низку показників, які як основні 

використовуються у фінансових звітах, основні показники, формули 

розрахунків та їх нормативне значення . 

Аналітичну роботу на підприємстві поділяють на такі етапи: визначення 

суб'єктів і об'єктів аналізу; вибір організаційних форм дослідження; планування 

аналітичної роботи; інформаційне забезпечення аналізу; аналітичне 

опрацювання даних; документальне оформлення результатів аналізу [2,С.117]. 

Зміст методу економічного аналізу господарської діяльності розкривається 

способами і прийомами його проведення. Способи і прийоми економічного 

аналізу обумовлені різноманітністю, внутрішньою складністю і єдністю сторін 

та елементів господарської діяльності [6,С.13-14]. Аналіз господарської 

діяльності розпочинається з підготовки інформації [6,С.21]. Організація 

проведення економічного аналізу передбачає глибинне і повне охоплення 

аналітичною роботою всіх служб і дільниць [6,С.21].  

Серед найважливіших принципів для удосконалення суспільних відносин 

є також єдині для всіх, універсальні, загальні методи та правила ведення 

бухгалтерського обліку як однієї з підвалин економічної безпеки міжнародної 

спільноти. В даний момент особливо актуальне місце займає питання 

стабільного гармонійного розвитку економік країн світу з повним врахуванням 

їхніх потенційних можливостей на умовах міжнародного співробітництва та 

подальшого існування. Потреба примушує суб'єкта (людину) визначити мету 

майбутніх дій, розробити план її здійснення. Розвиток засобів задоволення 

постійно зростаючих потреб і методів їх використання обумовлює зміни в 

способах виробництва матеріальних благ. Якісна особливість способу 

виробництва не обмежується лише функцією створення матеріальних благ. 

Виробляючи матеріальні блага, люди тим самим виробляють і відтворюють своє 

соціальне буття. 
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СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Поняття «потенціал» може бути використано у різних сферах: 

економічній, науково-технічній, виробничій, трудовій, природноресурсній, 

інвестиційній. Економічну суть даного поняття більш широко почали 

розглядатиу кінці 70-х на – початку 80-х років ХХ століття.Частіше  

використовують визначення «підприємницький потенціал», «інтелектуальний 

потенціал», «креативний потенціал», «екологічний потенціал».  

У «Академічному тлумачному словнику»економічний потенціал подано 

як сукупність економічних можливостей держави (або об'єднання держав), які 

можуть бути використані для забезпечення всіх матеріальних потреб 

(виробництва, оборони, особистих потреб населення і т. ін.) [1]. 

Економічний потенціал можна розглядати як на макро- так і на 

мікрорівнях. Багато вчених трактують економічний потенціал на державному 

рівні, інші розглядають в розрізі підприємства. І з того і з іншого боку, 

потенціал виступає як приховані, резервні здатності, сили, можливості, які 

можуть бути використані в певний час, за конкретних умов.  

Існує певна різниця між «економічним потенціалом підприємства» та 

«потенціалом підприємства». Економічний потенціал підприємства 

характеризується обсягами накопичених ресурсів, виробничих потужностей, 

обсягами виробництва, які можна досягти у майбутньому. 

На думку І.А. Гуніної, під потенціалом підприємства прийнято розуміти 

сукупність показників або чинників, що характеризують його силу, джерела, 

можливості, засоби, запаси, здібності, ресурси і багато інших виробничих 

резервів, які можуть бути використані в його діяльності [2, с. 75]. 

Формування потенціалу підприємства – це становлення, виявлення 

потенційних можливостей, резервів, які можуть бути задіяні в певний час, за 

такою необхідністю. Процес формування потенціалу починається з самого 

початку його створення і чим якісніші будуть його початкові можливості тим 

перспективніше воно буде й на далі.У процесі формування економічного 

потенціалу підприємства варто враховувати такі основні його властивості: 

цілісність, динамічність, поліструктурність, взаємозв'язок і взаємодія елементів, 

складність, здатність до розвитку, унікальність, синергійність. У ході діяльності 
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господарюючого суб’єкта відбувається саме розвиток, збагачення його 

потенціалу. Вартовраховувати, що сильністорони є потенціалом, а слабкі – його 

резервом. Відповідно, завдання підприємства полягає у використанні 

сильнихсторін за одночасного усунення слабких сторін. 

Для того щоб з середини зрозуміти суть та принципи дії потенціалу, 

необхідно загалом уявляти його структуру – зв’язки між елементами даного 

поняття. У економічній теорії виділяють об’єктивні та суб’єктивні складові 

потенціалу підприємства (рис. 1) [3]. 

Об’єктивні складові потенціалу підприємства стосуються і є уречевленою 

формою потенціалу. Вони споживаються в ході функціонування підприємства, 

виробництва певних товарів чи послуг. Самі основні з них – це: інноваційний 

потенціал, виробничий потенціал, фінансовий потенціал та потенціал 

відтворення. 

 
 

Рис. 1. Елементипотенціалу підприємства. 
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формою виявлення. Вони не споживаються як такові в підприємстві, але 

становлять теоретичну, загальну основу, передумову споживання об’єктивних 

складових. Найбільш вагомі з них – це: науково-технічний потенціал, 

управлінський потенціал, потенціал організаційної структури управління, 

маркетинговий потенціал. 

Відтворення потенціалу підприємства – це невід’ємний процес 

відновлення всіх його складових. Воно поділяється на два види: 

˗ просте відтворення – здійснюється в стабільних розмірах, слугує 

для відновлення вже спожитих факторів виробництва задля 

забезпечення безперервного функціонування підприємства; 

˗ розширене відтворення – пов’язане з кількісними та якісними 

змінами у виробництві, які забезпечують покращення та 

підвищення рентабельності діяльності. 

У розширеному відтворенні можна виокремити три типи розвитку 

потенціалу: 

˗ екстенсивний або традиційний – пов’язаний з відтворенням 

потенціалу підприємства за рахунок збільшення або додаткового 

залучення трудових, природних ресурсів, засобів виробництва; 

˗ інтенсивний або інноваційний – стосується відтворенню потенціалу 

через якісне удосконалення факторів виробництва, залучення нових 

інвестицій, прогресивних технологій, підвищення кваліфікації 

персоналу; 

˗ екстенсивний-інноваційний або змішаний – характеризується 

домінуванням одного з цих типів, або комплексне їх використання 

у певному співвідношенні.  

Таким чином, економічний потенціал є здатністю сприяти задоволенню 

суспільних потреб,  ефективного виробництва, рентабельною діяльністю 

підприємства. Він виступає як засобом досягнення цілей у нинішній 

нестабільній ситуації в економіці. Про забезпечення економічним потенціалом, 

підприємство повинно потурбуватися з самого початку його діяльності, адже це 

має великий вплив на його подальший розвиток. Господарський об’єкт з 

більшим економічним потенціалом є більш конкурентоздатним на 

ринку.Структура економічного потенціалу являє собою сукупність підсистем, 

комплекс яких за певних зовнішніх та внутрішніх умов, допомагає досягти 

бажаного результату, дає певний розвиток для отримання бажаних цілей. Тільки 

за допомогою відтворення потенціалу, підприємство може стабільно та більш 

ефективно існувати. На сьогоднішній день, найбільш дієвим є розширене 

інноваційне відтворення, але й більш ресурснозатратним, порівняно з 

екстенсивним методом.  

 

Література: 
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АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Фінансовий результат – це не тільки підсумковий показник роботи 

підприємства за рік, але й інформація для прийняття подальших управлінських 

рішень. Тому користувачам фінансової звітності важливо знати не тільки розмір 

отриманого прибутку або збитку, але й те, від якої діяльності (операційної, 

фінансової, інвестиційної) отримано результати.  

Бухгалтерський рахунок 79 "Фінансові результати" пpизначено для обліку 

й узагальнення iнформації про фінансові результати діяльності підприємства. 

Він має субрахунки: 791 "Результат операційної діяльності", 792 "Результат 

фінансових операцій", 793 "Результат іншої діяльності". Фінансовий результат 

визначається як різниця між сумами доходів та відповідних їм витрат.  

ТОВ "Моцарелла" займається ресторанним бізнесом, наданням послуг 

мобільного харчування. Джерелами проведення аналізу є дані бухгалтерської 

звітності. В 2017 році виручка в порівнянні з 2016 роком зросла на 1.19%, в 

2016 р в порівнянні з 2015 роком - на 1,08%. Чисельність працівників в 2017 

році в порівнянні з 2012 роком зменшилась 4 особи. Розмір коефіцієнта 

випередження темпів приросту продуктивності праці працюючих над темпами 

приросту їх зарплати у 2017 році знизився з 1 до 0,9, що говорить про зниження 

ефективності розподілу коштів на оплату праці.  

Підприємство після збитків у 2016 році, які були викликані перевищенням 

собівартості над чистим доходом, знов стало прибутковим у 2017 році. 

Фінансовий результат від операційної діяльності у 2017 році порівняно з 2016 

роком збільшився, перетворившись зі збитків на прибуток, до цього 

максимальне значення прибутку підприємство демонструвало у 2014 році. 

Проведена оцінка рентабельності ТОВ "Моцарелла" за групами витратних, 

ресурсних та доходних показників довела, що усі ці показники демонструють 

потягом досліджуваного періоду динаміку, протилежну рекомендованій. Це 

свідчить про вкрай неефективне управління фінансовими ресурсами 

підприємства, а також його фінансовими результатами. Така ситуація 
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потребувала розробки низки заходів щодо контролю й аналізу формування 

фінансових результатів з метою їх підвищення, недопущення збиткової 

діяльності та забезпечення стійкого розвитку підприємства. 

Для максимізації прибутку ТОВ «Моцарелла» рекомендуємо такі заходи: 

1. Комп'ютеризація управління запасами. 

2. Розрахунок бюджету проведення рекламної акції. 

Процес руху запасів централізовано - всі матеріальні цінності і готова 

продукція згруповані на центральному складі, вони проходять документарний 

облік, потім включаються у виробничий процес. 

Відповідальність за рух запасів і документації несуть бухгалтер і 

комірник: така система не дає належного ефекту і її негативні моменти 

полягають в наступному: 

а) відсутній єдиний інформаційно-технологічний зв'язок між усіма 

учасниками процесу, через це губляться потенційні клієнти, які не можуть 

отримати достатню і оперативну інформацію про наявність товарів; 

б) припиняється робота складу при проведенні ревізій, через це 

виникають витрати, пов'язані з незавантаженістю складських приміщень, 

невидачею товарних цінностей, виплатою неустойок покупцям і замовникам. 

Для вирішення цих проблем рекомендовано впровадження 

комп'ютеризації обліку на складі з встановленням локальної системи мережі з 

метою: 

- об'єднати всю інформацію з обліку і руху товарів; 

- мати можливість проведення аналізу і контролю за рухом запасів на 

складі; 

- вирішити питання щодо виявлення помилок у найменуваннях запасів на 

складі і в документації. 

Контроль залишків в складських приміщеннях складається з 2-х етапів: 

1) початковий контроль - виявлення відповідності замовленої продукції 

тій, що надійшла на склад, і занесення її в єдину базу даннях; 

2) поточний контроль - виявлення відповідності інформації про рух 

запасів, доставлених на склад; виявлення відповідність проданих товарів, 

відпущених зі складу; введення додаткової перевірки наявності запасів на 

складі і оперативне представлення інформації про залишки продукції. 

Для оцінки доцільності введення і застосування розробленої системи 

управління рухом запасів визначено вартість запропонованих заходів. Термін 

окупності такого проекту складе майже півтора року за рахунок скорочення 

працівника, прискорення документообігу та більш жорсткого контролю за 

рухом запасів. 

З метою збільшення обсягу продажів рекомендовано провести рекламну 

акцію: ролик на телебаченні, оголошення в газету, реклама в Інтернет. 

Додатковий прибуток буде визначатися після залучення нових клієнтів і 

збільшення обсягу продажів.  

Наведені заходи дозволять досягти максимальної ефективності 
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підприємства, забезпечивши максимальні показники чистого прибутку. 

Невирішеність проблемних питань у сфері внутрішнього контролю 

фінансових результатів призводить до формування недостовірної та неповної 

інформації для прийняття управлінських рішень. 

Запропоновано систему внутрішнього контролю фінансових результатів 

підприємства, яка передбачає здійснення попереднього, поточного та 

наступного контролю. 

На етапі попереднього контролю здійснюється ряд контрольних процедур, 

що стосуються операцій, які лише мають відбутися.  

Поточний контроль – це фактичний контроль, який стосується дій і 

операцій у ході їх виконання з метою встановлення, чи правильно вони 

проходять і відповідають встановленим визначенням. Він є свого роду 

системою вчасного попередження негативних наслідків і негайно повідомляє 

про загрози, які стосуються порушення правил, марнотратства, фальсифікації. 

Наступний контроль має обмежену ефективність у порівнянні з 

попереднім і поточним контролем, а, отже, не може активно впливати на 

діяльність, яка перед цим здійснювалась неправильно. В даному випадку 

система контролю передбачає на етапі наступного контролю здійснення 

перевірки правильності розподілу та використання фінансового результату 

підприємства. Це в значній мірі залежить також від якості проведення 

контрольних процедур на попередніх стадіях контролю підприємства.  

Методика внутрішнього контролю фінансових результатів має бути 

заснована на проведенні перевірок та застосуванні контрольних процедур на 

етапах формування в обліку показників доходів і витрат від усіх видів 

діяльності; правильності розрахунку податку на прибуток і чистого прибутку і 

складатися з таких напрямів: перевірка документального підтвердження 

операцій, перевірка дотримання вимог облікової політики, перевірка 

правильності визначення фінансового результату на рахунках бухгалтерського 

обліку. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ 

ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Основну частину прибутку підприємства одержують від реалізації 

продукції і послуг. Прибуток від реалізації продукції залежить від таких 

факторів: обсягу реалізації продукції, її структури, собівартості і рівня 

середньореалізаційних цін. 

Обсяг реалізації продукції може справляти позитивний і негативний 

вплив на суму прибутку. Збільшення обсягу продажів рентабельної продукції 

приводить до пропорційного збільшення прибутку. Якщо ж продукція є 

збитковою, то призбільшенні обсягу реалізації відбувається зменшення суми 

прибутку, отриманого від реалізації рентабельної продукції. 

Удосконалений механізм проведення аналізу формування і використання 

прибутку представлений на рис. 1.  

З рис. 1 бачимо, що ми пропонуємо підприємству виконувати аналіз за 7 

етапами. Пропонуємо добавити чотири етапи – це другий, третій, сьомий і 

восьмий. 

Так, після того, як проведено горизонтальний аналіз фінансових 

результатів пропонуємо на основі аналізу виявляти фактори впливу на 

прибуток. Серед зазначених факторів можуть бути доход від реалізації 

продукції і послуг, собівартість, обсяг реалізованої продукції і ціни. 

Після виявлення основних факторів, які змінюють прибуток пропонуємо 

проводити факторний аналіз прибутку. 

Факторний аналіз допомагає зрозуміти вплив окремих чинників на зміну 

результативних показників. Факторний аналіз проводиться за такими етапами: 

постановка мети аналізу, вибір факторних показників, визначення типу 

залежності, побудова факторної моделі, вибір методу факторного аналізу, 

формування висновків і рекомендацій. 

При факторному аналізі застосовуються відповідні методи і прийоми 

дослідження. Широке застосування комп’ютерно-інформаційних систем дає 

можливість розв’язувати задачі багатовимірного аналізу з виявленням та 

кількісним виміром сили впливу багатьох чинників, а також прогнозувати й 

економічно моделювати розвиток суспільних явищ та процесів. 

Факторний аналіз можна визначити одним із методів: ланцюгових 

підстановок, абсолютних та відносних різниць, індексним, логарифмуванням, 

інтегрування тощо. Перші чотири із перелічених методів ґрунтуються на 

прийомі елімінування. Під елімінуванням розуміють усунення впливу усіх 

чинників на результативний показник, крім одного ( рис.1).  

Факторний аналіз будемо проводити за наступною послідовністю. 

Вплив факторних показників на прибуток (результативний показник) 

можна визначити на основінаведеної адитивної моделі: 

ЧП = В - С - АВ - ЗВ - ІОВ + ФД - ФВ - ПНП,   (1) 
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де ПНП – податок на прибуток[4]. 

Як відомо, виручка від реалізації продукції залежить від кожного виду 

продукції у загальномуобсязі реалізації величини та кількості реалізованої 

продукції. Тому залежність можна записати увигляді формули: 

В = Ц  × ПВ × N ,      (2) 

де ПВ – питома вага певного виду реалізованої продукції у загальному обсязі;  

N – обсяг реалізації; 

Ц – ціна одиниці продукції [4]. 

Факторну модель собівартості реалізованої продукції можна записати 

наступним чином: 

C = N × ПВ × Взмін ,      (3) 

де ПВ – питома вага певного виду реалізованої продукції у загальному обсязі;  

N – обсяг виробництвапродукції;  

Взмін – змінні витрати на виробництво одиниці продукції (собівартість 

одиниці продукції) [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Удосконалений механізм аналізу формування і використання 

прибутку на ТОВ «Євротех ЛТД» 

 

Етап 1. Горизонтальний аналіз фінансових результатів 

Етап 2. Виявлення факторів впливу на прибуток 

Етап 3. Факторний аналіз прибутку 

Етап 4. Аналіз рентабельності 

Етап 5. Аналіз розподілу прибутку 

Етап 6. Аналіз використання прибутку 

Етап 8. Аналіз резервів збільшення прибутку та підвищення 

рентабельності 

Етап 7. Аналіз ефективності формування та використання 

прибутку 
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Використовуючи дані Звіту про фінансові результати, визначити вплив 

усіх вищевказанихчинників на фінансовий результат неможливо, оскільки не 

відомі ні питома вага реалізованої тавиробленої продукції, ні обсяг виробництва 

та реалізації, ціна і собівартість одиниці продукції. 

Водночас, обчисливши середній індекс цін, можна визначити вплив на 

розмір чистого прибуткузміни цін, обсягу реалізованої та виробленої продукції. 

Для визначення індексу цін можна скористатись такою формулою: 

    Ір = Σ p1 q1 / Σ p0 q1,     (4) 

де p1, p0 – відповідно ціна одиниці продукції у звітному та базисному періоді;  

q1 – кількістьреалізованої продукції у звітному періоді [4]. 

Факторний аналіз допомагає зрозуміти, який вплив на прибуток мають 

фактори, які були виокремлені зі звіту про фінансові результати. Підприємство 

може застосовувати такі розрахунки для розуміння впливу кожного з факторів 

на результуючий показник. 

На сьомому етапі пропонуємо проводити аналіз ефективності 

формування та використання прибутку.  

Починати аналіз пропонуємо з аналізу валового прибутку. Дослідження 

валового прибутку потрібнокерівництву підприємства для вирішення цілої 

низки питань, пов’язаних зі збільшенням прибутку підприємства. Передусім, це 

стосуєтьсявибору найкращої ціни продажів. Основним показником, що 

характеризує валовий прибуток, є коефіцієнт валового прибутку, який визначає 

рівень, до якого підприємства можуть збільшити прибуток, знижуючи накладні 

витрати. Вінрозраховується відношенням валового прибуткудочистого доходу 

(виручки) від реалізації. 

Ефективність формування та використання прибутку характеризує 

коефіцієнт операційного прибутку, який розраховується відношенням 

операційного прибутку до чистого доходу (виручки) від реалізації. Він надає 

можливість визначити прибуток після вирахування собівартості реалізованих 

товарів та операційних витрат, який припадає на 1 грн. чистого доходу. Цей 

коефіцієнт показує, чи успішно працювали менеджери підприємства для 

підвищення доходів від усіх своїх операцій. Він є приблизним мірилом рівня 

операційного левериджу. 

Дослідження чистого прибутку передбачає розрахунок коефіцієнта 

чистого прибутку, який характеризує ефективність управління підприємства 

своїми ресурсами. Зростання цього коефіцієнтусвідчить про інвестиційну 

привабливість підприємства, яке аналізується. 

Розрахунок цих коефіцієнтів дозволяє охарактеризуватиефективність 

управління ресурсами підприємства. Коефіцієнт валового прибутку показує,до 

якого рівня підприємство може збільшити валовий прибуток, знижуючи 

накладні витрати.  

Таким чином, удосконалений механізм проведення аналізу формування і 

використання прибутку пропонується підприємству виконувати за 7 етапами: 

горизонтальний аналіз фінансових результатів; виявлення факторів впливу на 
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прибуток; факторний аналіз прибутку; аналіз рентабельності; аналіз розподілу 

прибутку; аналіз використання прибутку; аналіз ефективності формування та 

використання прибутку; аналіз резервів збільшення прибутку та підвищення 

рентабельності.  
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Чугрій Н.А., 

завідувач сектору маркетингу та економічних досліджень 

Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція НААН України 

 

КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ В УПРАВЛІННІ 

КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЄЮ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ 

 

В сучасних економічних умовах використання традиційних методів 

дослідження є трудомістким і достатньо проблематичним процесом. Тому,не 

випадковим на сьогодні є зростання інтересу до економіко-математичних 

моделей, які стають важливим інструментом аналізу діяльності підприємства у 

цілому та фінансових результатів зокрема[1, с. 105]. Для того, щоб зрозуміти 

глибинну сутність процесу комерціалізації та дослідити взаємозв’язок між 

статистичними величинами «кількість укладених ліцензійних договорів» та 

«отриманих грошових надходжень у вигляді роялті», в досліджені було 

застосовано кореляційно-регресійний аналіз.  

Основне завдання кореляційно-регресійного аналізу полягає в аналізі 

статистичних даних для виявлення математичної залежності між 

https://uteka.ua/ua/publication/commerce-12-sxemy-buxgalterskix-provodok-30-formirovanie-finansovogo-rezultata
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http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Іщенко%20Н$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж70753:Ек.н.
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досліджуваними ознаками і встановлення за допомогою коефіцієнтів кореляції 

порівняльної оцінки щільності взаємозв’язку, який має певний числовий 

вираз.Кореляційно-регресійний аналіз розв’язує два основні завдання: 

визначення за допомогою рівняння регресії аналітичної форми зв’язку між 

результативним і факторним показниками та встановлення рівня щільності 

зв’язку між ними. 

Проаналізувавши точки зору науковців, визначимо комерціалізацію 

об’єктів права інтелектуальної власності як процес трансформації результатів 

науково-технічної та інноваційної діяльності на товари, які здатні генерувати 

економічні вигоди від їхнього використання у власному виробництві чи від 

використання третіми особами. 

В результаті дослідження визначимо ряд проблемних аспектів 

комерціалізаціїоб’єктів права інтелектуальної власності, серед яких варто 

виділити наступні: 

- недостатньо розроблена нормативно-правова база; 

- нерозвиненість процесів комерціалізації у вітчизняних наукових 

установах та підприємствах; 

- відсутність єдиного підходу до оцінки нематеріальних активів; 

- низька інноваційна активність науково-дослідних установ; 

- недостатня кількість висококваліфікованих спеціалістів з питань обліку, 

охорони, оподаткування та управління нематеріальними активами. 

Осередком створення інноваційної продукції в аграрній сфері та 

подальшої її комерціалізації є науково-дослідні установи НААН України. Тому 

дослідження в частині вивчення механізму комерціалізації об’єктів права 

інтелектуальної власності за допомогою кореляційно-регресійного аналізу було 

спрямовано саме на такі установи. Варто відмітити, що серед науково-

дослідних установ НААН України найбільший дохід від комерціалізації 

наукоємної продукції в 2017 році отримали такі установи: Селекційно-

генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

(15922,50 тис. грн.), Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва (10224,20 тис. грн.), 

ДУ Інститут зернових культур (5566,46 тис. грн.), ННЦ «Інститут землеробства 

НААН» (1862,90 тис. грн.) [4, с. 572-573]. Слід зазначити, що в системі науково-

дослідних установ Національної академії аграрних наук України майже не 

укладаються угоди про повну передачу прав власності на об’єкти права 

інтелектуальної власності. 

Для аналізу було досліджено статистику укладення ліцензійних договорів 

та отриманих роялті від комерціалізації об’єктів права інтелектуальної 

власності 25 науково-дослідними установами Національної академії аграрних 

наук України за 2017 рік (табл. 1).  
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Таблиця 1 - Результати комерціалізації наукової та наукоємної продукції 

науково-дослідних установ НААН України за 2017 рік 
№ 

п/п 

 

Науково-дослідна установа НААН 

Кількість укладених 

ліцензійних 

договорів, шт. 

Отримано 

роялті, тис. 

грн. 

1 ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії 

імені О.Н. Соколовського» 

1 9,00 

2 ННЦ «Інститут землеробства НААН» 110 1862,90 

3 Черкаська ДСГДС ННЦ «Інститут 

землеробства НААН» 

2 123,70 

4 Інститут агроекології та природокористування 2 40,00 

5 Інститут зрошуваного землеробства 38 926,90 

6 Інститут сільського господарства Карпатського 

регіону 

3 16,30 

7 Прикарпатська ДСГДС Інституту сільського 

господрства Карпатського регіону 

5 15,50 

8 Інститут сільськогосподарської мікробіології та 

АПВ 

15 138,70 

9 ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства 

ім. В.Є. Таїрова 

48 214,00 

10 Селекційно-генетичний інститут – 

Національний центр насіннєзнавства та 

сортовивчення 

526 15922,50 

11 ДУ Інститут зернових культур 54 5566,40 

12 Інститут біоенергетичних культур  4 208,30 

13 Інститут картоплярства  16 34,70 

14 Інститут кормів та сільського господарства 

Поділля 

35 133,70 

15 Інститут овочівництва і баштанництва 23 82,10 

16 Інститут рису 2 113,60 

17 Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва  166 10224,20 

18 Інститут садівництва  151 1773,80 

19 Інститут олійних культур 9 169,70 

20 Державна дослідна станція птахівництва 4 118,40 

21 Інститут ветеринарної медицини 2 44,00 

22 Інститут сільського господарства Північного 

Сходу 

29 159,70 

23 Кіровоградська ДСГДС 23 281,00 

24 Донецька ДСГДС 39 392,80 

25 Волинська ДСГДС 4 35,10 

Джерело: побудовано автором за даними [2] 

 

Форма взаємозв’язку між величинами графічно продемонстрована на рис. 

1.На рис. 1 графічно продемонстровано поле кореляції як сукупність точок 

результативного і факторного ознак. На підставі поля кореляції можна висунути 

гіпотезу про те, що зв'язок між усіма можливими значеннями X і Y носить 

лінійний характер. Показник, що показує тісноту зв’язку є коефіцієнт кореляції. 
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Коефіцієнт кореляції було розраховано за допомогою функції «КОРРЕЛ» в 

Excel і за результатом підрахунку він дорівнює 0,913.Таким чином, можемо 

зробити висновок, що зв'язок між ознакою Y (грошові надходження у вигляді 

роялті) і фактором X (кількість укладених ліцензійних угод) прямий та тісний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Кореляційно-регресійний зв'язок між укладеними ліцензійними 

договорами та отриманими роялті 
Джерело: побудовано автором за даними [2] 

 

Для оцінки значущості коефіцієнта кореляції використаємо критерій 

Стьюдента. По таблиці Стьюдента з рівнем значущості α = 0,05 та ступенями 

свободи n = 23 знаходимо tкрит: tкрит(n-m-1; α/2) = (23; 0,025) = 2,069. Щоб 

висловити думку про значущість коефіцієнта кореляції, розрахуємо значення 

критерію Стьюдента та порівняємо його з табличним значенням[3].  
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Результати розрахунків дають змогу зробити висновок, що розрахований 

t-критерій Стьюдента більш ніж табличне значення, тому відхиляємо гіпотезу 

про рівність 0 коефіцієнта кореляції. Іншими словами, коефіцієнт кореляції 

статистично значущий. 

За допомогою пакета аналізу «Регресія» в Excel розраховано коефіцієнт 

детермінації. Зауважимо, чим ближче значення R2до одиниці, тим краще 

статистичні данівідповідають побудованій функції регресії. В нашому 

випадку коефіцієнт детермінації дорівнює 0,8327 і він показує, що варіація 

статистичної величини «отримані грошові надходження у вигляді роялті» 

зумовлюється варіацією «кількість укладених договорів» на 83,27%. 

Лінійне рівняння регресії має вигляд Y = 31,5423X – 109,8007. 

y = 31,542x - 109,8 
R² = 0,8327 
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Кількість укладених ліцензійних договорів, шт.  

кореляційне поле 
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Розглянемо економічну інтерпретацію параметрів моделі – збільшення X на 1 

од.виміру призводить до збільшення Y в середньому на 31,5423 од.виміру. 

Таким чином кореляційно-регресійний аналізуособлює в собі 

потужний та гнучкий інструмент для вивчення взаємозв’язків між 

статистичними показниками. 

Побудована за допомогою кореляційно-регресійного аналізу модель 

може бути впроваджена в практичну діяльність науково-дослідних установ та 

надасть можливість прийняти стратегічні рішення, контролювати та 

спрогнозувати результати комерціалізації об’єктів права інтелектуальної 

власності задля досягнення конкурентних переваг у сучасних умовах 

господарювання. 
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ПАТ «КРИВОРІЖХЛІБ»: РЕЗУЛЬТАТИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ 

ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЇХ ПОКРАЩЕННЯ 

 

Для успішного розвитку в умовах ринкової економіки і не допущення 

банкрутства підприємства усіх форм власності мають володіти інформаційними 

даними щодо забезпеченості фінансовими ресурсами. З метою отримання 

інформації щодо здатності фінансувати свою діяльність підприємства 

здійснюють аналіз фінансового стану. 

Питання здійснення аналізу фінансового стану неодноразово ставало 

предметом дослідження багатьох науковців, економістів та аналітиків. Зокрема, 

слід відзначити: Сіменко І. В., Кіндрацьку Г. І., Поповича П. Я.[3], 

Савицьку Г. В., Грабовецького Б. Є. [2], Мниха Є. В., та інших. 

Для  прийняття управлінських рішень у ПАТ «Криворіжхліб»важливим є 
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проведення фінансового аналізу діяльності підприємства. Інформаційною 

основою для проведення фінансового аналізу діяльності ПАТ «Криворіжхліб» є 

дані фінансової звітності. При цьому складовими фінансового аналізу 

діяльності підприємства є вивчення динамікизміни активів і пасивів, показників 

фінансової стійкості та платоспроможності.  

Проаналізуємо динаміку зміни активів і пасивів ПАТ «Криворіжхліб» за 

2015 – 2017 роки. Результати аналізу подано у таблиці 1 та 2. 

Таблиця 1 - Аналіз складу, структури та динаміки активів 

ПАТ «Криворіжхліб» за 2015 – 2017 роки 
 

Види активів 

2015 р. 2016 р. 2017 р. Відхилення 

(+, -), 2017 

р. до 2016 

р., % 

тис. 

грн. 

% тис. грн. % тис. 

грн. 

% 

1. Всього активів, 
в т.ч. 

83640 

 

100,0 

 

113935 100,0 109383 

 

100,0 

 

* 

 

1.1. Необоротні активи 29542 35,32 30748 26,99 31630 28,92 2,87 

1.2. Оборотні активи, 

з них: 

54098 64,68 83187 73,01 77753 71,08 -6,53 

- запаси 26441 31,61 21083 25,34 15342 19,73 41,98 

- векселі одержані - - - - - - - 

- дебіторська 

заборгованість 

5914 10,93 32259 38,78 21758 27,98 -27,23 

- грошові кошти та їх 

еквіваленти 

1015 1,21 786 0,95 1056 1,36 34,35 

- інші оборотні активи 14 0,02 719 0,86 3849 4,95 - 

1.3. Витрати майбутніх 

періодів 

8 0,01 95 0,11 21 0,03 -77,89 

1.4. Необоротні активи, 

утримувані для продажу, 

та групи вибуття 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Отже,  загальна вартість активів ПАТ «Криворіжхліб» за звітний період у 

порівнянні з минулим зменшились на 4552 тис. грн. Частка необоротних активів 

у загальній структурі активів у 2017 році порівняно з 2016 роком зросла з 26,99 

% до 28,92 % у відносному вираженні. При цьому у абсолютному вираженні 

спостерігається зростання даної групи активів на 2088 тис. грн.  

Частка запасів у структурі оборотних активів у 2017 році зменшилась на 

41,98 %. Це свідчить про те, що оборотні активи не зосереджуються в найменш 

ліквідній формі.Зменшення дебіторської заборгованості ПАТ «Криворіжхліб» за 

звітний період на 10501 тис. грн. або на 27,23 %, перш за все, може вказувати 

про коливання попиту на продукцію та часткове погашення даного виду 

заборгованості. Збільшення величини грошових коштів у 2017 році порівняно з 

минулим звітним періодом на 270 тис. грн. є позитивною тенденцією, проте не 

може свідчити про значне укріплення фінансового стану підприємства.  

У таблиці 2 наведено результати аналізу складу, структури та динаміки 
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пасивів ПАТ «Криворіжхліб» у динаміці за визначені звітні періоди. 

Таблиця 2 – Аналіз складу, структури та динаміки пасивів 

ПАТ «Криворіжхліб» за 2015 - 2017 роки 
 

Види пасивів 

2015 р. 2016 р.      2017 р.  Відхилення 

(+, -) 2017 р. 

до 2016 р., % 
тис. 

грн. 

% тис. 

грн. 

% тис. 

грн. 

% 

1. Всього пасивів, в т.ч. 83640 100,0 113935 100,0 109383 100,0 * 

1.1. Власний капітал -

13338 

-15,95 -13177 -11,57 -28088 -25,68 -113,16 

1.2. Довгострокові 

зобов’язання і 

забезпечення 

8777 10,49 8777 7,70 8777 8,02 - 

1.3. Поточні зобов’язання 

і забезпечення, з них: 

88201 105,45 118335 103,86 128694 117,65 8,75 

- поточна кредиторська 

заборгованість за товари, 

роботи, послуги 

31059 37,13 43898 37,09 48106 37,38 9,59 

1.4. Зобов’язання, 

пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними 

для продажу, та групами 

вибуття 

- - - - -  - 

 

Аналізуючи статті пасивів ПАТ «Криворіжхліб» можна визначити, що 

найбільшу питому вагу становлять поточні зобов’язання та забезпечення. 

Найменшою є питома вага довгострокових зобов’язань і забезпечень. 

Збільшення частки поточних зобов’язань у ПАТ «Криворіжхліб» свідчить про 

те, що підприємство покриває свої непокриті збитки за їх рахунок. Від’ємне 

значення статті пасиву «Власний капітал» було спричинено наявністю 

від’ємного значення нерозподіленого прибутку, зростання якого саме й 

призводить до наявних негативних тенденцій.  

У 2016 році частка поточних зобов’язань у загальній структурі пасивів 

складала 118335 тис. грн., або 103,86 %. У 2017 році, не зважаючи на значне 

зростання даної статті пасивів на 40493 тис. грн., їх питома вага у структурі 

пасивів зросла до 117,65 %. 

Частка довгострокових зобов’язань та забезпечень у кількісному 

вираженні залишилася незмінною. Зміни відбулися у відсотковому 

співвідношенні. Якщо у 2016 році відсоток даних забезпечень до загальної 

вартості пасивів становив 7,70 %, то у 2017 році даний показник становив вже  

8,02 %. 

Наступним етапом є здійснення аналізупоказників фінансової стійкості та 

платоспроможності ПАТ «Криворіжхліб» у 2015 – 2017 році. Результати аналізу 

фінансової стійкості наведено у таблиці 3. 

 

 



   
 

289 

 

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, АУДИТУ, АНАЛІЗУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

 Таблиця 3 – Аналіз фінансової стійкості підприємства у 2015 - 2017 році 
Показники 2015 р. 2016 р. 2017 р. Відхилення 

(+, -) 2017 р. 

до 2016 р. 

1. Коефіцієнт незалежності (автономії) -0,16 -0,16 -0,26 - 

2. Коефіцієнт фінансової залежності -6,27 -8,65 -3,89 +4,76 

3. Коефіцієнт фінансового ризику -7,27 -9,64 -4,89 +4,75 

4. Власні оборотні активи -42880 -43925 -50941 -7016 

5. Коефіцієнт маневрування власним 

капіталом 

3,22 2,67 1,81 -0,86 

6. Коефіцієнт нагромадження амортизації 0,61 0,60 0,62 -0,01 

 

Згідно даних коефіцієнту автономії можна зробити висновок, що 

ПАТ «Криворіжхліб» у 2016 році суттєво залежало від зовнішніх кредиторів, 

оскільки джерела фінансування підприємства переважно  сформовані за 

рахунок залучених коштів. У 2017 році даний показник складає - 0,26, що 

свідчить про негативну тенденцію зменшення частки власних коштів у 

загальній сумі джерел фінансування.  

У 2017 році порівняно з 2016 роком спостерігається тенденція до 

зростання показника фінансової залежності на 4,76 у абсолютному вираженні, 

тобто за рахунок залучених позикових коштів підприємство покриває свої 

непокриті збитки.  

Згідно даних коефіцієнту ризику на 1 грн. власних коштів у 2016 році 

припадало 9,64 грн. залучених коштів. У 2017 році на 1 грн. власних коштів 

припадає 4,89 грн. залучених коштів. Тобто, залежність ПАТ «Криворіжхліб» 

від зовнішніх інвесторів та надходжень посилюється. 

Різке зменшення показника власних оборотних активів безпосередньо 

вплинуло на зменшення зазначених вище даних, і зокрема про посилення 

залежності ПАТ «Криворіжхліб» від зовнішніх запозичень. Показник власних 

оборотних активів у 2016 та 2017 році характеризує те, що підприємство не має 

власних коштів для покриття поточних активів. Для здійснення даного покриття 

підприємством впродовж досліджуваного періоду залучалися додатково 

короткострокові кредити банків.  

Від’ємний показник власного капіталу означає, що всіх активів 

підприємства не вистачає для виконання зобов'язань з погашення позик. Така 

структура балансу є незадовільною і свідчить про те, що ПАТ «Криворіжхліб» є 

напівзбанкрутілим. 

Проаналізуємо показники платоспроможності ПАТ «Криворіжхліб». 

Результати аналізу узагальнено у таблиці 4.  

Коефіцієнт абсолютної ліквідності у ПАТ «Криворіжхліб» за 2016 рік 

означає, що підприємство на 0,7 % могло погасити свої короткострокові борги 

за рахунок наявних грошових коштів. У 2017 році ПАТ «Криворіжхліб» може 

погасити 0,8 % своїх короткострокових боргів за рахунок наявних грошових 

коштів.  
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Таблиця 4 - Аналіз платоспроможності підприємства у 2015 – 2017 році 
Показники 2015 р. 2016 р. 2017 

р. 

Відхилення (+, 

-) 2017 р. до 

2016 р. 

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,012 0,007 0,008 - 

2. Коефіцієнт проміжної ліквідності 0,31 0,52 0,48 -0,04 

3. Коефіцієнт загальної ліквідності 0,61 0,70 0,60 -0,10 

 

Коефіцієнт проміжної ліквідності підприємства у 2016 році становить 

0,52. Це означає, що підприємство за рахунок дебіторської заборгованості та 

наявних грошових коштів було здатне погасити 52 % своїх короткострокових 

боргів. У 2017 році підприємство здатне погасити свої поточні зобов’язання за 

рахунок даних активів вже на 48 %. Це свідчить про негативну тенденцію щодо 

зменшення потенціалу погашення короткострокових зобов’язань. 

Таким чином, проаналізувавши отримані результати фінансового аналізу 

діяльності ПАТ «Криворіжхліб» у 2015 – 2017 роках можна зробити висновок 

про те, що адміністрації підприємства необхідно послабити залежність від 

зовнішніх запозичень. Зокрема підприємству необхідно скоротити частку 

непокритого збитку, який став основним фактором негативного впливу на 

отримані результати. Зокрема, стабілізацію фінансового стану можна досягти за 

рахунок:  

- збільшення обсягів вхідних грошових потоків; 

- оптимізації та збільшення обсягів реалізації товарної продукції; 

- реалізації частини оборотних активів, зокрема понад нормових запасів 

сировини та матеріалів; 

- рефінансування дебіторської заборгованості, тобто переведення її у 

грошову форму; 

- санаційного прибутку, який можливо отримати, внаслідок викупу 

підприємством власних акцій за курсом, нижчим відномінальної вартості цих 

прав. 

 

Література: 
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[підруч.] / П. Попович – К. :Знання, 2008. – 630 с. 
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ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

На успішне функціонування підприємства на ринку впливають внутрішні 

та зовнішні фактори, але одним з центральних питань є ефективне управління 

виробничим потенціалом підприємства із застосування нових методів 

контролінгу 

Слід зазначити, що виробничий потенціал – це система складових, яка 

забезпечує виробництво конкурентоспроможної продукції на основі ресурсів 

підприємства для зміцнення позицій на ринку та потреб споживачів[1]. 

Для підприємства бажано постійно контролювати фактори, які впливають 

на фінансово-господарську діяльність. До цього слід віднести в першу чергу 

внутрішні фактори, які зможуть вплинути на рівень виробничого потенціалу 

підприємства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Внутрішні фактори які впливають на виробничий потенціал 

 

Усі вище перераховані складові мають тенденцію до зміни рівня 

виробничого потенціалу, але для розуміння кожної складової, необхідно дати 

характеристику: 

Фінансова стійкість підприємства – це стабільний фінансовий стан 

підприємства, який гарантує його платоспроможність. 

Кадровий потенціал підприємства – це виробничі кадри, які мають певні 

знання та виробничий стаж, якій дозволить висококваліфіковане приймати 

рішення, щодо поліпшення виробничого потенціалу підприємства. 

Маркетингова стратегія – це механізм фінансовою та організаційно-

виробничих заходів, щодо підвищення конкурентоспроможності компанії, 

вибору цільового ринку та реалізації продукції, з метою  отримання високих 

Внутрішні 

фактори 

виробничого 

потенціалу 

- Фінансова стійкість підприємства 

- Кадровий потенціал підприємства 

- Маркетингова стратегія 

- Інноваційна складова 

- Ефективні управлінські рішення 

- Виробничі ризики 

- Інформаційне забезпечення 

підприємства 

- Динамічність виробничої  системи 

 

 



   
 

292 

 

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, АУДИТУ, АНАЛІЗУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

прибутків підприємством. 

До інноваційної складової відносяться наукові дослідження, розробки та 

покращення продукції, а також трансформація обладнання підприємства на 

більш технологічне. 

Ефективні управлінські рішення – це рішення, які направленні на 

удосконалення та підвищення виробничого потенціалу підприємства, які 

відображаються в показниках фінансово-господарської діяльності. 

До виробничих ризиків відносяться ризики пов’язані з виробництвом 

продукції або у здійсненні будь-яких видів виробничої діяльності. Це може бути 

підвищення цін на сировину або неефективне використання методів 

виробництва на підприємстві. 

До інформаційного забезпечення підприємства слід віднести  надання 

необхідної, а також своєчасно достовірної інформації для прийняття 

ефективних рішень, щодо функціонування підприємства та підвищення 

конкурентоспроможність його на ринку. 

Динамічність виробничої системи – це швидкість виробничих процесів, 

що утворюють систему з інтегральними та функціональними ознаками. 

Отже, як зазначено внутрішні фактори впливають нарівень виробничого 

потенціалу підприємства. Тому підприємству необхідно дуже багато уваги 

приділяти стратегічним рішенням щодо управління внутрішніми факторами. Це 

дозволить контролювати весь процес виробництва та підвищить 

конкурентоспроможність підприємства на ринку. 

 

Список літератури: 

1. Яковлев В.І. Сутність економічної категорії виробничого потенціалу.// 

Економічний вісник запорізької державної інженерної академії. Випуск 4 (16) 

2018р. 

Яценко Є.І 

студентка 

Донецький національний технічний університет 

 

ПОРІВНЯННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ДІАГНОСТИКИ ЙМОВІРНОСТІ 

БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА 

 

В умовах сучасної ринкової економіки дуже гостро постала проблема 

неплатоспроможності багатьох вітчизняних підприємств, які піддаються 

постійним змінам навколишнього середовища, а також безкомпромісному 

тиску конкурентів, котрі щодня намагаються підвищити якість своєї продукції 

та послуг і постійно просуватися вперед. Цей факт негативно впливає на всю 

продуктивність суб'єкта господарювання[1].Тож надзвичайно важливим є 

уміння завчасно передбачити перші прояви фінансової нестабільності, які 

згодом можуть перерости у банкрутство, діагностувати та запобігти їм.Саме 
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тому суб'єкти господарювання змушені постійно аналізувати та контролювати 

їх фінансове становище [2]. 

Метою даної роботи є надання базових знань про найбільш поширені 

моделі оцінки ймовірності банкрутства підприємств, розроблених зарубіжними 

вченими та визначення їх переваг та недоліків в контексті можливості адаптації 

в аналітичну практику підприємств України. 

На сьогодні у світі накопичені значна теоретико-методична база і 

практичний досвід щодо діагности кризових явищ і прогнозування можливого 

банкрутства суб’єктів господарювання. З метою оцінки фінансового стану та 

діагностики банкрутства підприємств для різних країн розроблено велику 

кількість дискримінантних багатофакторних моделей (наприклад, Альтмана для 

США, Таффлера для Великобританії, Терещенка для України, модель Романа 

Ліса для оцінки фінансового стану, модель Фулмера, модель Спрингейта тощо). 

В основі цих моделей лежить задача класифікації підприємств за імовірністю їх 

банкрутства з використанням багатьох незалежних змінних (факторів впливу) 

[3]. 

Виходячи з цілей, викладених у цій статті, далі надається більш детальна 

інформація щодо моделей оцінки ймовірності банкрутства. В ході аналізу 

професійної наукової літератури були визначені основні моделі оцінки ризику 

банкрутства підприємств, за допомогою яких здійснюють аналіз фінансового 

стану підприємств. У табл. 1 проаналізована та наведена порівняльна 

характеристика найбільш поширених моделей прогнозування банкрутства 

підприємства. 

Таблиця 1-  Основні моделі оцінки ризику банкрутства підприємств. 
Назва 

моделі 

Переваги 

моделі 

Недоліки 

моделі 

Модель Альтмана Імовірність прогнозу цієї моделі 

на горизонті одного року - 95%, 

двох років - 83%. 

Модель  можна розглядати 

лише стосовно великих 

компаній, які розмістили свої 

акції на фондовому ринку. 

Базова модель 

Дюпона 

Простота розрахунку і аналізу. 

Виділені фактори, що визначають 

прибутковість компанії для 

акціонерів, досить легко 

зв'язуються з оперативними 

планами підприємства 

Бухгалтерська звітність не є 

абсолютно надійним джерелом 

інформації про діяльність 

підприємства. 

Модель Таффлера 1. Аналітична інформація для 

розрахунку показників є 

доступною, тому що відображена 

в формах фінансової звітності. 

2. Є можливість прогнозування 

банкрутства, визначення зони 

ризику, в якій перебуває 

підприємство. 

Її можна застосовувати лише 

відносно підприємств, що 

котирують свої акції 

на фондових біржах (тому 

в Україні ця модель майже не 

використовується). 

 

http://1fin.ru/?id=281&t=978&str=%CC%EE%E4%E5%EB%FC+%D2%E0%F4%F4%EB%E5%F0%E0
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Продовження таблиці 1  
Модель Фулмера Модель використовує різні 

фінансові показники, що 

характеризують діяльність 

підприємства з різних подій. 

Модель дає неадекватний 

прогноз. Серед обстежених 

підприємств-боржників 56,2% 

були визнані фінансово 

спроможними, тільки 18,75% 

отримали оцінку «фактичний 

банкрут», також існують певні 

технічні складності в здійсненні 

розрахунків. 

 

Модель Гордона Модель Гордона часто 

використовується для оцінки 

вартості позабіржових компаній, 

яку складно оцінити іншими 

методами. 

При занадто високих темпах 

приросту прибутку модель 

Гордона використовувати не 

можна, так як такі показники 

можливі при значних 

додаткових інвестиціях, які ця 

формула не враховує. 

Модель 

Спрингейта 

Модель показує достатній рівень 

надійності прогнозу. 

Немає галузевої і регіональної 

диференціації Z-рахунку. Між 

змінними спостерігається 

досить висока кореляція 

 

Сьогодні існує безліч моделей щодо оцінки ймовірності банкрутства зі 

своїми перевагами та недоліками у практичному застосуванні. Не можна 

виділити єдиного вірного підходу до прогнозування банкрутства, тому без 

модифікації та адаптації розглянутих моделей їх ефективне використання в 

Україні практично неможливе, тому в даних умовах є необхідністю 

розроблення та застосування інтегрованих моделей науково обґрунтованих та 

маючих практичне застосування в умовах програмування економічної системи 

ринкового спрямування. Виконаний аналіз та узагальнення дозволили зробити 

висновок, що розглянуті моделі  дають іноді не точні результати. Надійність 

моделей виявилася набагато нижчою, ніж у середовищі розробки. Насамперед 

без перевірки на дослідних даних застосовувати їх, особливо модель 

Спрингейта, не варто. В описі моделі використовувалися найменування, що 

відповідають українській бухгалтерській практиці, однак при адаптації моделі 

до українських умов необхідно прояснити (перевірити досвідом) деякі поняття. 

Моделі прогнозування банкрутства зарубіжних авторів мають ряд істотних 

обмежень для їх використання на українських підприємствах. Вони не 

адаптовані до вітчизняної економіки і не враховують специфіку діяльності 

вітчизняних підприємств, а саме: особливості в системі бухгалтерського обліку 

та податковому законодавстві, вплив інфляції на формування показників 

діяльності підприємства, галузеву приналежність підприємства й ін., тим самим 

порушуючи принципи ринкової економіки.  

  

 

http://1fin.ru/?id=281&t=1176&str=%CC%EE%E4%E5%EB%FC+%D4%F3%EB%EC%E5%F0%E0
http://1fin.ru/?id=281&t=1554&str=%CC%EE%E4%E5%EB%FC+%C3%EE%F0%E4%EE%ED%E0
http://1fin.ru/?id=281&t=1572&str=%CC%EE%E4%E5%EB%FC+%D1%EF%F0%E8%ED%E3%E5%E9%F2%E0
http://1fin.ru/?id=281&t=1572&str=%CC%EE%E4%E5%EB%FC+%D1%EF%F0%E8%ED%E3%E5%E9%F2%E0
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ  

І ТЕХНОЛОГІЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

В даний час інформаційні технології відіграють важливу роль в житті 

суспільства, в значній мірі визначаючи рівень його розвитку. Вони 

застосовуються в багатьох сферах діяльності людини, полегшуючи при цьому 

виконання різних завдань і операцій. Широке поширення інформаційні 

технології отримали й в сфері економіки, зокрема в системі бухгалтерського 

обліку. 

Під інформаційними технологіями слід розуміти процеси, методи 

пошуку, збору, зберігання, обробки, надання, поширення інформації та способи 

здійснення таких процесів і методів [1]. 

Інформаційні технології необхідні для прискорення і поліпшення процесу 

використання інформації при здійсненні багатьох видів діяльності, тому 

сьогодні практично неможливо уявити ведення бухгалтерського обліку без їх 

застосування. Система бухгалтерського обліку активно розвивається і постійно 

вдосконалюється, і цьому сприяють такі чинники: 

- розвиток обчислювальної техніки й засобів зв’язку; 

- можливість автоматизації логічних операцій бухгалтерського обліку з 

використанням інформаційних технологій; 

- нова система контролю і виправлення помилок; 
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- нові можливості документування фактів господарського життя; 

- поява нових технологій ведення бухгалтерського обліку. 

Застосування сучасних досягнень в сфері інформаційних технологій для 

управління сучасним бізнесом сприяє забезпеченню своєчасності й повноти 

інформації про керовані процеси, надає можливість проведення більш глибоко 

аналізу, моделювання процесів і прогнозування їх розвитку. 

Бухгалтерський облік виступає в якості інформаційної бази, на основі 

якої приймаються найважливіші управлінські рішення керівництвом 

організації, які є внутрішніми користувачами інформації, і здійснюється оцінка 

діяльності підприємства зовнішніми користувачами, такими як державні 

контролюючі органи, акціонери, інвестори, кредитори та ін. [3]. 

Розвиток інформаційних технологій в бізнес-управлінні в останні роки 

йде високими темпами. Сучасний бухгалтер сьогодні вже не може уявити собі 

процес ведення бухгалтерського обліку без широкого використання засобів 

автоматизації. Саме тому однією з основних прикладних проблем формування 

бухгалтерської звітності є процес її автоматизації і сполучення з останніми 

тенденціями в світі комп’ютерних технологій. 

Розробка і створення інформаційної системи бухгалтерського обліку є 

головним завданням автоматизації управління будь-якого підприємства. 

Система бухгалтерського обліку повинна відповідати ряду наступних вимог [4]: 

- правильна методична основа побудови планованих і облікових 

показників; 

- охоплення урахуванням всіх господарських процесів і операцій; 

- достовірність, повнота, точність облікових даних; 

- оперативність виконання облікових операцій; 

- ефективність організації бухгалтерського обліку. 

Застосування інформаційних технологій в бухгалтерському обліку в 

значній мірі підвищує його оперативність. Бухгалтер може швидко отримати 

потрібні результати за будь-який період часу, не вдаючись до ручних вибірок. 

Процес угруповання даних також відрізняється від ручних методів тим, що 

одна і та ж інформація використовується багато разів для складання таблиць, і 

це сприяє полегшенню і прискоренню процесу обліку. 

В даний час в бухгалтерському обліку основним засобом роботи з 

інформацією є персональний комп’ютер, активно застосовуються бухгалтерські 

автоматизовані системи.  

У неавтоматизованій системі бухгалтерського обліку обробка даних 

зазвичай відбувається на паперових носіях інформації у вигляді рахунків, звітів, 

облікових регістрів. Аналогічні документи використовуються і в 

автоматизованій системі, але вони представлені в електронній формі. Крім 

цього, існує ряд інших відмінностей автоматизованої обробки даних в 

бухгалтерському обліку від неавтоматизованої. 
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По-перше, можна виділити те, що застосування інформаційних 

технологій передбачає однаковість виконання операцій. Це означає 

використання одних і тих же команд, необхідних для здійснення однакових 

операцій бухгалтерського обліку, що майже виключає появу випадкових 

помилок, які зазвичай притаманні ручній обробці. По-друге, відбувається поділ 

функцій, що припускає, що комп’ютерна система може сама здійснювати 

процедури внутрішнього контролю, які в неавтоматизованих системах 

виконували б різні фахівці. Але водночас, виникають потенційні можливості 

появи помилок і неточностей, тому що автоматизовані системи бухгалтерського 

обліку більш відкриті для несанкціонованого доступу. Ще однією відмінністю є 

те, що комп’ютерна система може виконувати деякі операції автоматично, 

причому вони не обов’язково документуються, як це робиться в 

неавтоматизованих системах бухгалтерського обліку. 

Необхідно відзначити, що в умовах автоматизації обліку відпадає 

необхідність звіряти дані аналітичного і синтетичного обліку, оскільки 

створення єдиного масиву бухгалтерських записів дозволяє отримувати 

регістри будь-якого ступеня деталізації за синтетичними рахунками, 

аналітичними рахунками, постачальникам, покупцям та ін. 

Використання інформаційних технологій в бухгалтерському обліку 

значно підвищує його оперативність, так як контроль за складанням 

розрахунків, запасів і зобов’язань протягом будь-якого періоду часу може бути 

забезпечений за допомогою складання довідкових регістрів і системи 

оперативного спостереження. Отже, не вдаючись до ручних вибірках і 

угрупованням, можна отримати обороти коштів і визначити сальдо по 

рахунках, постачальникам, покупцям, контрагентам за будь-який період часу 

або на будь-яку дату. 

Попри переваги використання автоматизації бухгалтерського обліку, 

існують такі проблеми її використання безпосередньо в рамках підприємства: 

1. Визначення завдань автоматизації, які полягають в необхідності 

визначати основи функціонування підприємства і ключові бізнес-процеси, що 

дозволяє не виходити за рамки реальних потреб підприємства. 

2. Часта зміна нормативних актів, що встановлюють правила обліку, 

звітності та оподаткування. 

3. Брак кваліфікованих кадрів. 

4. Перенесення наявних даних на підприємстві в нову систему [2]. 

Всі ці проблеми можуть стати причиною збільшення витрат на 

впровадження автоматизованої системи ведення бухгалтерського обліку та 

відсутності економічного ефекту від її впровадження. 

Необхідно відзначити, що в даний час ведення бухгалтерського обліку 

неможливо уявити без використання інформаційних технологій. З розвитком 

інформаційних технологій з’являються нові можливості, а разом з тим і нові 

проблеми автоматизації бухгалтерського обліку, які вимагають свого 

вирішення. 
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Важливим моментом автоматизації бухгалтерського обліку є правильний 

вибір програмного продукту. Інформаційні технології постійно розвиваються, і 

разом з ними йде процес розвитку бухгалтерських програм, внаслідок цього на 

ринку існує досить велика їх кількість. 

В даний час немає загальноприйнятої класифікації бухгалтерських 

програм. У більшості випадків вони відрізняються за складом виконуваних 

ними функцій. Вони можуть виконувати як мінімальний, так і розширений 

набір операцій, що залежить від розміру підприємств, на які вони орієнтуються. 

Виходячи з цього, можна виділити чотири групи бухгалтерських програм. 

Пакети «міні-бухгалтерія». До даної групи належать програми 

бухгалтерського обліку, призначені для підприємств малого бізнесу, де 

невелика чисельність співробітників і невеликий обсяг інформації. 

Пакети «інтегрована бухгалтерська система». Дані програми призначені 

для малого і середнього бізнесу і розроблені на основі пакетів «міні-

бухгалтерія». В даний час ця група є однією з найпоширеніших. 

Пакети «комплексна система бухгалтерського обліку». Дані програми 

були розроблені для того, щоб здійснювати обробку комплексів завдань 

бухгалтерського обліку. 

Пакети «корпоративні системи управління фінансами та бізнесом». Дані 

системи використовуються для автоматизації функцій управління 

підприємством і представлені складною структурою компонентів, включаючи 

підсистему бухгалтерського обліку. 

Розвиток інформаційних технологій в бухгалтерському обліку сприяє 

підвищенню ефективності та якості роботи бухгалтера, поліпшенню контролю 

над фінансово-господарською діяльністю підприємства. Разом з тим слід 

зауважити, що ніяка система автоматизації обліку не в змозі повністю замінити 

бухгалтера. Адже існує безліч питань, при вирішенні яких необхідне 

вироблення професійного судження, яке якраз-таки слабо піддається 

автоматизації, бо ґрунтується, насамперед, на особистому досвіді людини. 

Автоматизація бухгалтерського обліку є одним із головних завдань для 

підприємства, оскільки це забезпечить краще виконання необхідних операцій і 

полегшить весь процес ведення обліку. Для здійснення автоматизації слід 

вибирати необхідні програмні продукти, виходячи із завдань і наявних 

ресурсів. Однак без кваліфікованого фахівця, неможливе використання 

інформаційних технологій. Вони виявляться марними для підприємства, якщо 

не знайти досвідченого і грамотного бухгалтера. Таким чином, можна зробити 

висновок, що нині інформаційні технології відіграють важливу роль в 

бухгалтерській діяльності. Вони охоплюють різні сторони бухгалтерського 

обліку і мають значні переваги в порівнянні з ручними методами. Сучасні 

інформаційні технології дозволяють бути бухгалтеру затребуваним і мобільним 

фахівцем. 
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ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 

БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 

 

У наш час в умовах жорсткого регламентування питань складання 

фінансової звітності важливого значення набуває проблема забезпечення 

високого рівня швидкості обробки значних обсягів фінансово-економічної 

інформації. Це обумовлює необхідність розгляду багатьох концептуальних 

підходів до розв’язання сукупності завдань щодо автоматизації облікових та 

управлінських процедур [1, с. 65]. 

 Слід відзначити, що зазначену проблему досліджували багато вчених, 

зокрема Івахненков С.В., Огійчук М.Ф., Козак М.І., Царенко О.М., Клименко 

О.В. та інші.  

Проведені дослідження засвідчують, що застосування комп’ютерних 

програмних належним чином впливає на організацію праці облікового 

персоналу на підприємстві.  
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Зокрема, Івахненков С.В. вважає, що при застосуванні комп’ютерів 

зменшується кількість ручних операцій з обробки первинних документів, 

систематизації облікових показників, заповнення регістрів та звітних форм. 

Облікова праця при цьому стає більш творчою, спрямованою на організацію й 

удосконалення обліку [2, с. 3].  

Застосування у бухгалтерському обліку комп’ютерних технологій значно 

підвищує продуктивність праці бухгалтерів [3, с. 16]. 

Підвищення оперативності ведення обліку власного капіталу веде до 

зменшення трудомісткості виконання окремих операцій та звільнює бухгалтера 

від надмірної розрахункової роботи [4, с. 28].  

Зручність працювати з введеною в комп’ютер інформацією та можливість 

маніпуляції нею суттєвим чином впливає на якість бухгалтерської програми [5, 

с. 53].  

Клименко О.В. зазначає, що для того, щоб підвищити оперативність 

ведення обліку та зробити деталізацію даних більш точною, необхідні 

спеціальні комп’ютерні програми [4, с. 7]. Використання таких програм 

дозволяє значно підвищити контроль за правильністю та достовірністю 

облікової інформації.  

Використання спеціальних програм та засобів електронного зв’язку 

дозволяють зібрати та узагальнити інформацію про діяльність підприємства, 

складати фінансову звітність та відправляти її користувачам.  

На цей час найбільш розповсюдженими в нашій країні є такі 

інформаційні системи автоматизації бухгалтерського обліку як «1C: 

Бухгалтерія», система «1С:Підприємство», інтегрована програмна система 

«АУБИ», а також програмний комплекс бухгалтерського обліку «ABACUS 

professional». Зокрема, програма «1C: Бухгалтерія» є універсальною 

бухгалтерською програмою і призначена для ведення синтетичного й 

аналітичного бухгалтерського обліку за різними розділами підприємства. 

Використання програми надає можливість ручного й автоматичного введення 

проводок. 

 Позитивний аспект системи «1С: Підприємство» полягає в тому, що ця 

система може бути адаптована до будь-яких особливостей обліку на 

конкретному підприємстві за допомогою модуля «1С:Конфигуратор». Завдяки 

цьому можна сформувати універсальну систему для автоматизації обліку в 

торгівлі, складському господарстві та суміжних галузях діяльності 

підприємства.  

Доцільним є також використання програмних комплексів. Зокрема, 

інтегрована програмна система «АУБИ» може бути з успіхом використана для 

автоматизації бухгалтерського обліку підприємств різного роду діяльності як 

для торгових (комерційних) структур, так і для виробничих підприємств. 

Програмний комплекс бухгалтерського обліку «ABACUS professional» 

відрізняється функціональною повнотою та можливістю формування 

комплексних рішень всіх задач обліку.  
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Належним чином створена інформаційна система дозволяє врахувати 

різницю між рівнями управління, зовнішніми обставинами, сферами дій, а 

також дозволяє надати кожному рівню управління необхідну для нього 

інформацію для ефективної реалізації функцій управління [2, с. 114].  

Впровадження таких комп’ютерних систем на практиці дозволить 

автоматизувати робочі місця облікового персоналу підприємства та підвищити 

продуктивність праці кожного працівника. 

Застосування комп’ютерних та аналітичних технологій на підприємстві 

дозволить ефективно приймати управлінські рішення саме завдяки швидкому 

обробленню фінансово-економічної інформації.  
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АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ АВТОМАТИЗАЦІЇ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
 

Процес обліку є досить трудомістким і разом з тим ризиконебезпечним, 

тому що навіть одна помилка може стати причиною цілого ряду порушень і 

неточностей, це відіб’ється на господарському процесі та інформації про 

фінансово-майновий стан підприємства. Тому питання спрощення та мінімізації 

ризику даного процесу є досить актуальним. Один з основних шляхів 
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вирішення даної проблеми є автоматизація бухгалтерського обліку за 

допомогою сучасних інформаційних технологій. 

Метою дослідження є доведення необхідності автоматизації процесу обліку 

та висвітлення її перспектив. Для досягнення мети були поставленні завдання: 

розглянути сучасну систему бухгалтерського обліку; проаналізувати роль 

інформаційних систем і технологій у процесі обліку; висвітлити сучасний стан 

та перспективи автоматизації бухгалтерського обліку. 

Сучасний етап розвитку економіки характеризується процесами глобалізації 

та інтеграції. Глобальна економіка — це новий етап в розвитку світової 

економіки, для якої характерна наявність нової парадигми бухгалтерського 

обліку і звітності, що базується на інтерактивному використанні інформації, 

комп’ютеризації господарських та фінансових процесів. 

На формуванні нової «інформаційної» парадигми бухгалтерського обліку 

наголошують відомі методологи в галузі бухгалтерського обліку С.Ф. Голов, 

Н.М. Малюга, Ф.Ф. Бутинець, О.М.Петрук, В.М.Жук та інші. Проте розвиток 

комп’ютерного обліку поки не на досить високому рівні, тому дане питання 

потребує теоретичних розробок та практичного їх впровадження в життя. 

Серед основних функцій бухгалтерського обліку слід відзначити 

інформаційну, адже основним завдання обліку є повне і своєчасне 

відображення господарських операцій, крім того бухгалтерський облік є 

джерелом інформації для прийняття управлінських рішень Тому велику 

цінність як для внутрішніх так і для зовнішніх користувачів несе облікова 

інформація. 

Як зазначалось вище сам процес обліку є досить трудомістким та 

ризиконебезпечним, тому одна помилка може викривити інформацію про 

фінансовий та майновий стан підприємства, установи чи організації. В 

сучасних умовах, що характеризуються швидким темпами розвитку 

комп’ютерних технологій, роль та цінність інформації особливо зростає. 

Один з основних шляхів спрощення процесу обліку полягає в його 

автоматизації. Це не лише мінімізує ризик скоєння помилки під час обліку, а й 

стане основою для автоматизації інших процесів на підприємстві. Наприклад 

для налагодження автоматизації виплати заробітної плати на підприємстві 

попередньо має бути розроблена впроваджена автоматизована система обліку 

розрахунків з оплати праці. 

Проте слід зазначити, що процес автоматизації бухгалтерського обліку вже 

розпочався. На даний момент уже існують та широко використовуються 

програні продукти, такі як «1-С: Бухгалтерія», що автоматизують процес 

обліку. Наступним кроком має стати формування нового системного 

забезпечення розвитку бухгалтерського обліку, заснованого на інформаційних 

та мережевих технологіях. 

Таким чино з’явилась нова «мережева» парадигма обліку, тобто обліку в 

мережевому кібернетичному просторі, що включає корпоративні, галузеві, 
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регіональні та міжрегіональні комп’ютерні мережі. Таким чином по суті йде 

мова про формування мережевої системи бухгалтерського обліку. 

Інформацію, джерелом якої є бухгалтерський облік, часто потребують і 

зовнішні користувачі, які можуть знаходитись на великій відстані. А мережевий 

облік зможе швидко надати таку інформацію без подолання цієї відстані. 

 В Україні багато підприємств використовують програму 1С, яка має і 

мережеву версію. Але розвиток мережевого обліку в Україні поки відстає від 

обліку у високо розвинутих країна. Шляхами реформування вітчизняної 

системи обліку є: 

· використання високоякісних міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку і звітності (МСФЗ); 

· бухгалтерський облік повинні виконувати добре підготовлені і 

дисципліновані бухгалтери – професіонали; 

· створення ефективного інститут механізму нагляду за аудиторською і 

бухгалтерською діяльністю. 

Прикладом організації мережевого обліку на сьогодні виступає розширена 

мова фінансової звітності XBRL, (Extensible Business Reporting Language) 

рекомендована в 1998 році консорціумом World Web як стандарт для опису 

Інтернет-інформації. Вона має значні переваги для підготовки, аналізу і 

передачі ділової інформації. Використання цієї мови гарантує усім учасникам 

процесу подачі або використання фінансових даних скорочення витрат, більшу 

ефективність передачі даних та їх більшу точність і достовірність. 

При налагодженні та функціонуванні комп’ютерних систем, частина 

облікової інформації стає доступною для сторонніх осіб. Тому слід за 

допомогою особливих внутрішніх положень (наказів, інструкцій) обмежити 

доступ сторонніх осіб до інформації, яка є комерційною таємницею 

підприємства, а також встановити або передбачити механізм перевірки звітної 

інформації, що виходить за межі підприємства. 

Отже, новим етапом розвитку бухгалтерського обліку після його 

автоматизації стало використання корпоративних, галузевих, регіональних та 

міжрегіональних комп’ютерних мереж. Це є важливим кроком, тому що сприяє 

скороченню витрат для отримання необхідної інформації, надає більшу 

ефективність передачі даних та їх більшу точність і достовірність. В Україні 

мережева система обліку своїми темпами розвитку поступається системі обліку 

у високо розвинутих країнах, тому слід використовувати високоякісні 

міжнародні стандарти та закордонний досвід. 
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АУДИТ ЭФФЕКТИВНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Под аудитом эффективности принято понимать комплекс проверочных 

мероприятий, при осуществлении которых изучаются экономичность, 

продуктивность и результативность использования юридическими лицами 

бюджетных средств, иного государственного имущества, а также средств, 

высвобождаемых в результате предоставления мер государственной поддержки 

[1].Данный вид аудита осуществляется в рамках финансового контроля за 

использованием государственных средств. Соответственно, целесообразным 

является необходимость его совершенствования с перспективой повышения 

действенности и эффективности. 

Одной из главных проблем осуществления государственного контроля 

является низкий процент возврата бюджетных средств по результатам 

проведенных проверок. 

Крайне важным является также дать оценку эффективности вкладываемых 

бюджетных средств в развитие отраслей народного хозяйства, социальной 

сферы. Значительную долю в общем объеме финансовых нарушений, 

выявляемых в ходе осуществления финансового контроля, является нецелевое 

использование бюджетных средств. При этом недостаточно четко определены 

основания, по которым использование бюджетных средств может трактоваться 

как нецелевое, а также отсутствуют правовые механизмы, которые должны 

быть направлены на усиление мер ответственности за нецелевое и 

неэффективное расходование государственных средств.  

На современном этапе под эффективным функционированием финансовой 

системы подразумевается прежде всего эффективное использование 

бюджетных средств, переход к составлению программно-целевого бюджета, 

ориентированного на результаты, что требует внедрения качественно новых 

подходов к организации государственного финансового контроля. 
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Десятки лет аудит эффективности широко используется в высших органах 

финансового контроля ряда зарубежных стран, что обусловлено развитием их 

финансовых систем. Практически на всем постсоветском пространстве есть 

нормативные правовые акты, определяющие порядок осуществления 

внутреннего и внешнего государственного финансового аудита. 

Цель аудита эффективности — установить уровень соответствия данных 

проверки критериям эффективности, дать заключение об эффективности 

использования государственных средств и имущества объектом аудита, а также 

подготовить рекомендации по повышению эффективности его деятельности.  

Результатом аудита эффективности являются выводы и рекомендации по 

повышению эффективности и результативности использования бюджетных 

средств. Отчеты о результатах аудита эффективности обычно существенно 

отличаются друг от друга по форме и характеру изложения материала, и 

документы к ним, как правило, не прилагаются [2]. 

Предметом проверки аудита эффективности является вся деятельность 

проверяемого субъекта в целом, тогда как при финансовом контроле 

проверяются только финансовые документы и отчетность участников 

бюджетного процесса. 

Проведение аудита эффективности включает 4 основных этапа. Первый из 

них — планирование. Здесь выбирают тему и объект контроля, предварительно 

изучают объект проверки, готовят программу проведения аудита. 

На втором этапе определяют, как соотносятся фактические результаты 

работы проверяемого субъекта с избранными критериями оценки 

эффективности, выявляют имеющиеся недостатки, нарушения, проблемы и их 

причины, а также устанавливают наличие возможностей для повышения 

эффективности деятельности проверяемого лица.  

На третьем — составляется отчет по результатам аудита, который должен 

пройти согласование с проверяемой организацией. 

Четвертый, пожалуй, самый важный этап — контроль за выполнением 

рекомендаций, подготовленных в процессе аудита эффективности. С ним 

связано достижение или не достижение цели, поставленной на первом этапе 

контрольного цикла. Поэтому при разработке методики проведения аудита 

эффективности вопросам реализации рекомендаций контрольных органов 

следует уделить особое внимание. 

Опыт зарубежных стран, таких как Болгария и Словакия, показывает, что 

аудит эффективности обычно проводится в течение 1–1,5 года. В данных 

странах после освоения программно-целевого подхода начался переход от 

финансового аудита к аудиту эффективности. Практика его успешного 

использования послужила толчком к совершенствованию системы контроля в 

Республике Беларусь, к уходу от обычных проверок использования бюджетных 

средств к осуществлению масштабного аудита эффективности.  

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств 

акцент будет смещен с контроля за финансовыми потоками на контроль за 
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результатами. Подходы к осуществлению финансового контроля должны быть 

кардинально изменены: его содержание будет состоять не только в фиксации 

факта выделения и расходования средств, но и в подтверждении достижения 

эффекта, на который рассчитывали при принятии решения о выделении 

средств. На законодательном уровне следует определить показатели 

эффективности использования государственных средств и имущества в 

соответствующей сфере деятельности. Для развития в Республике Беларусь 

финансового контроля и аудита в соответствии с международными подходами 

предусматривается: 

— внедрение новых подходов к организации внутреннего финансового 

контроля и аудита путем внесения соответствующих изменений в бюджетное 

законодательство; 

— усиление контроля за эффективностью использования бюджетных 

средств, государственного имущества [3]. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.12.2015 № 

1080 «О реформировании системы управления государственными финансами 

Республики Беларусь» была определена стратегия реформирования системы 

управления государственными финансами Республики Беларусь, которая 

установила, что высший орган государственного финансового контроля должен 

осуществлять аудит эффективности расходования государственных средств. 

Данным органом является Комитет государственного контроля Республики 

Беларусь [4]. 

Помимо этого, стратегия реформирования системы управления 

государственными финансами Республики Беларусь предполагала: 

— внедрение качественно нового подхода к организации внутреннего 

финансового контроля, где помимо проверки законности и целевого 

использования государственных средств должен осуществляться аудит 

эффективности, направленный на проверку экономичности и результативности 

государственного управления; 

— развитие системы государственного финансового контроля и аудита 

в целях ориентации на оценку эффективности государственных расходов. 

Применение стратегия реформирования системы управления 

государственными финансами предусматривалось с поддержкой группы 

Всемирного банка в рамках программы «Модернизации системы управления 

государственными финансами».  

Реализация стратегии планировалась в два основных этапа.  

Первый этап (2016 – 2019 годы) направлен на совершенствование правил и 

процедур управления бюджетом, в том числе создание дизайна 

интегрированной информационной системы управления государственными 

финансами (ИИСУГФ). 
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Второй этап (с 2019 года) направлен непосредственно на создание и 

внедрение новой ИИСУГФ, его начало напрямую будет зависеть от достижения 

результатов на первом этапе. 

ИИСУГФ станет ключевым компонентом платформы электронного 

правительства и сможет взаимодействовать с другими информационными 

системами. Помимо этого она позволит улучшить ведение бухгалтерского и 

кадрового учета на всех уровнях бюджетной системы Республики Беларусь. 

В Республике Беларусь элементы аудита эффективности применяются 

лишь точечно, что подтверждается количеством проведенных проверок. За 

2018 год было проведено 756 мониторингов и 119 аудитов эффективности. По 

результатам этих мероприятий Комитетом Государственного Контроля даны 

рекомендации по устранению выявленных недостатков субъектам 

хозяйствования, а также сэкономлено и предотвращено выплат 

государственных средств на сумму 260 млн. рублей – почти в 4 раза больше 

чем в 2017 году. Для сравнения, в 2017 году количество мероприятий 

упреждающего характера отражалось следующими показателями: 567 

мониторингов и 92 аудита эффективности. По результатам мероприятий 

сэкономлено средств на сумму 67,3 млн. рублей. 

Таким образом, в Республике Беларусь в настоящее время сложилась 

система контроля за соблюдением бюджетного законодательства, а также 

эффективности использования бюджетных средств, которая приближена к 

особенностям социально-экономического развития страны. 

В качестве возможностей совершенствования аудита эффективности в 

Республике Беларусь можно выделить перспективы внедрения в нашей стране 

информационной системы аудита. Она представляет собой программное 

обеспечение процедур аудита для сбора, группировки и хранения данных 

аудиторских проверок. Данная система позволит осуществить 

компьютеризацию бухгалтерского учета с целью проведения более 

эффективного аудита при использовании передового программного 

обеспечения. Такая система уже успешно применяется Высшим контрольным 

управлением Словацкой Республики. 

Мировой опыт других стран показывает, что аудит эффективности 

фокусируется на проверке выполнения программ, определяющих стратегию 

государства в определенных сферах экономики, вместо строгой проверки, 

сконцентрированной сугубо на расходах или финансовой отчетности и учете. В 

этом смысле оценка достижения целей данных программ может 

рассматриваться как один из вариантов применения аудита эффективности [5]. 

Дальнейшее проведение аудита эффективности в Республике Беларусь в 

конечном итоге поможет вывести работу финансовой системы государства на 

принципиально новый уровень развития. 
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ОСОБЛИВОСТІ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

В умовах жорсткої конкуренції з боку великих торгівельних мереж 

невеликі торгові організації потребують вирішення завдань управління власною 

діяльністю більш ефективно та якісно. Необхідність оперативного реагування 

на кон'юнктуру ринку і швидку зміну в економічній ситуації вимагає від 

невеликих торговельних підприємств перебудови власної мікроекономіки, 

удосконаленого управлінського обліку та оптимізації процесів управління. 

Проведення автоматизації торгівлі пов'язано з сукупністю заходів, 

пов'язаних з впровадженням в торгові бізнес-процеси елементів програмного 

забезпечення і устаткування, що дозволяє збільшити ефективність застосування 

трудових ресурсів і ступеня якості обслуговування. Крім того автоматизація 

торгівлі допоможе налагодити як облік товарів, так і його продаж, але для цього 

потрібно використовуються спеціальне обладнання і програми. Зараз сучасні 

автоматизовані системи застосовуються як в автоматизації роздрібної торгівлі, 

так і автоматизації оптової торгівлі[1].  

В даний час на ринку програмного забезпечення спостерігається 

інтенсивний розвиток. Зазначені процеси обумовлені в першу чергу 
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посиленням дій по конкуренції серед роздрібних торговців. Бажання залучати 

потенційних клієнтів веде до того, що багато власників торгових організацій 

шукають нові способи щодо підвищення ефективності функціонування 

магазинів, яка вимагає детальної інформації про діяльність торгових точок в 

будь-який моментів часу [2]. Посилена конкуренція визначила появу нових 

форматів торгівлі, і на даний момент велика частка ринку роздрібного 

товарообороту пов'язана з мережами супер- і гіпермаркетів, в яких 

пропонується покупцям значний асортимент товарів. 

Застосування комп'ютерно-касових систем для магазинів розглядають як 

важливі елементи в сфері нинішньої роздрібної торгівлі. Збільшення 

асортименту товарів, зростання обсягів продажів і високі рівні конкуренції 

зробили проведення обліку руху товару точним, чітким та мати хорошу 

швидкість. Каси в єдиній інформаційній мережі торгівлі дають можливості 

вирішення багатьох актуальних завдань в сучасному магазині. Особливості 

автоматизації роздрібної торгівлі складаються в системі взаємодії самої торгівлі 

зі складом, що досягається на основі використання логістичних принципів і 

підходів, щоб облік проданих товарів був пов'язаний з наявністю подібних 

позицій на складі. 

 

 
Рис. 1 Сегментація підприємств торгівлі 

 

Вибір встановлюваного програмного забезпечення тісно пов'язаний з 

діяльністю підприємства і безпосередньо залежить від нього. Підприємства 

торгівлі можна розділити на діяльність, яку здійснюють відносини купівлі 
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продажу між компаніями - це, так звані, підприємства сектора B2B (Бізнес для 

Бізнесу), і підприємства сектора В2С, які здійснюють продаж товарів для 

кінцевого споживача (Бізнес для Клієнта) рис. 1.  

Як видно з Рис. 1, при виборі програмного забезпечення для підприємства 

торгівлі, необхідно враховувати не тільки до якого сектору відноситься дане 

підприємство, а й який товар реалізує дане підприємство. Зрозуміло, що 

програмне забезпечення підприємства торгівлі, що здійснює продаж ліків має 

відрізнятися від програм, що автоматизують роботу книгарні. 

При виборі програмного забезпечення для налагодження автоматизації 

підприємства торгівлі можна:  

1. замовити розробку «з нуля» і в результаті мати власне програмне 

забезпечення, написане для конкретного підприємства, що враховує всі нюанси 

роботи даного підприємства. Розробкою власного програмного забезпечення, 

як правило, займаються великі роздрібні мережі, оскільки мають змогу 

замовити розробку у висококласних IT - фахівців, здатних створити складний 

програмний комплекс. Даний спосіб автоматизації можуть вибрати і зовсім 

маленькі підприємства. В даному випадку, навпаки, вибір на користь власного 

програмного забезпечення проводиться з точки зору економії коштів. 

Керівництво таких підприємств, з огляду на високу вартість покупки систем 

ERP - класу і спеціалізованих систем, необхідність їх налаштування та 

супроводу, а також те, що велика частина їх функцій не буде використана, 

приймає рішення про розробку нескладного власного програмного 

забезпечення силами одного найманого програміста.  

2. купити спеціалізоване програмне забезпечення для підприємств 

торгівлі. Спеціалізовані програмні засоби створюються для автоматизації 

конкретних функцій в конкретній професійній області. На сучасному ринку 

програмних продуктів широко пропонуються спеціалізовані програми як 

зарубіжних, так і вітчизняних виробників. Найпопулярніші: Програми 

1С:Підприємство для торгівлі (магазинів, супермаркетів, торгових мереж), 

 “Роздріб”, “Управління торгівлею”, “Управління торговим підприємством”, 

 1С:Підприємство 8. Громадське харчування для України, МініСофт Комерція 

(Торгівля, Громадське харчування), SmartTouch POS, 

ЕДЕЛЬВЕЙС/MEDALLION - CИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ ГОТЕЛІВ та ін. 

3. встановлення універсальних комплексних систем управління 

підприємством з адаптацією їх до торгового бізнесу. Яскравими 

представниками даного класу програмного забезпечення є ERP - системи. ERP 

(Enterprise Resource Planning) - це система управління ресурсами компанії, що 

об'єднує всі бізнес - процеси в межах однієї системи, що забезпечує можливість 

планування, обліку, контролю і аналізу діяльності підприємства. Системи ERP 

в даний час досить широко використовуються на великих підприємствах 

торгівлі. Найпопулярнішими такими програмами, які використовуються в 

Україні є OneBox, 1С:ERP, MSDynamicsERP, IT-Enterprise, Парус-

https://medias.com.ua/catalog/Torgoviy_ta_skladskiy_oblik/1S_Roznitsa_8_dlya_Ukrainy/
https://medias.com.ua/catalog/Torgoviy_ta_skladskiy_oblik/1S_Predpriyatie_8_Upravlenie_torgovley_dlya_Ukrainy/
https://medias.com.ua/catalog/Torgoviy_ta_skladskiy_oblik/1S_Predpriyatie_8_Upravlenie_torgovym_predpriyatiem_dlya_Ukrainy/
http://www.livebusiness.com.ua/tool/3/
http://www.livebusiness.com.ua/tool/38/
http://www.livebusiness.com.ua/tool/92/
http://www.livebusiness.com.ua/tool/16/
http://www.livebusiness.com.ua/tool/42/
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Предприятие, BASERP, DeloPro, HansaWorld, Галактика ERP, TendERP та 

ін. 
В цілому ефект від автоматизації обліку у торговій мережі досягається 

шляхом ведення точного кількісного обліку товару, зниження крадіжок та 

підвищення відповідальності персоналу, прискорення обслуговування 

покупців, зниження ступеня завантаженості продавців, збільшення товарообігу 

та прибутку. Все це підвищує престиж і конкурентоспроможність торгового 

підприємства. 

Заходи щодо полегшення роботи, пов'язаної з обробкою великої кількості 

даних з товарами пов'язані з використанням інших спеціальних засобів по 

автоматизації торговельних процесів [3]. Сучасні магазини та торгові мережі 

являють собою складну систему складів, що вимагає оперативного обліку 

продажів і переміщень товарів. Без автоматизації обліку руху товарів і грошей 

досягти успіху у цьому бізнесі досить складно. 

Темп сучасного бізнесу не дозволяє відкладати процес реєстрації руху 

товарів. Більш того, автоматизація у торгівлі важлива не тільки як засіб 

тотального обліку товару в інтересах власників бізнесу, але, перш за, все в 

інтересах покупців як засіб покращення швидкості та якості обслуговування, 

звільнення часу продавця, щоб вільно спілкуватися з покупцем. 

З точки зору автоматизації торговельної мережі, кожна торгова точка - це 

автономний центр реєстрації руху товару і грошей з можливістю передачі 

даних на центральний сервер торговельної мережі. У таких торгових мережах 

зустрічаються дві основні схеми постачання товару: централізована і 

децентралізована постачання [4]. 

Централізоване постачання є кращим для автоматизації обліку, оскільки 

забезпечує єдине маркування товару на центральному складі [5]. При такому 

постачанні вимоги до інформаційних систем на торгових точках суттєво нижче, 

ніж при децентралізованому постачанні. На торгову точку надходить уже 

підготовлена інформація про товар у вигляді накладних внутрішньої передачі, а 

товар вже маркований і готовий до продажу. Така система постачання 

зобов'язує вводити на підприємстві штрихове кодування документів. 

Децентралізоване постачання вимагає від системи автоматизації 

забезпечення реєстрації товару, що надходить, при необхідності — його 

маркування штрих-кодом [5]. Присвоєний товару штрих-код унікальний у 

межах всієї торгової мережі. Штрих - код призначений для того, щоб проводити 

однозначну ідентифікацію самих товарів або будь-яких ознак товарів, 

наприклад упаковок або серійних номерів. Проведення робіт в системах 

роздрібної торгівлі з товарами, що мають штрих-коди, дозволяє збільшувати 

швидкості по обробці даних, які надходять в системи обліку, і помітно 

знижуються ймовірності механічних помилок внесення даних в систему [6, 7]. 

Розподілена інформаційна система торгової мережі повинна 

забезпечувати єдину накопичувальну систему знижок і єдину політику знижок, 

можливість переміщення товарів між будь-якими торговими точками мережі, 

http://www.livebusiness.com.ua/tool/42/
http://www.livebusiness.com.ua/tool/135/
http://www.livebusiness.com.ua/tool/90/
http://www.livebusiness.com.ua/tool/93/
http://www.livebusiness.com.ua/tool/94/
http://www.livebusiness.com.ua/tool/131/
https://www.vostok.dp.ua/ukr/infa1/shtrih-kod/shtrikh-kod-dokumentov/
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передавати дані про продажі на центральний сервер і отримувати назад 

інформацію про ціни, нові товари, клієнтів і суми їх покупок на інших торгових 

точках. Сервер торгової мережі накопичує інформацію про роботу всіх 

торгових точок, веде єдиний фінансовий облік по кожній торговій точці, при 

необхідності, забезпечує єдине ціноутворення, розраховує прибутковість точок. 

Впровадження автоматизованих інформаційних систем безумовно 

вимагає відповідних затрат, на сам перед фінансових. Але, у кінцевому 

рахунку, дасть можливість зниження комерційних витрат підприємства, за 

рахунок чого можливо знизити продажну ціну, збільшити оборотність 

асортименту, його якість і в кінцевому рахунку вивести підприємство в число 

стабільних, впевнених суб'єктів ринку. 
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СТАН, ФУНКЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУСУЧАСНИХ 

КОНТРОЛІНГОВО-АУДИТОРСЬКИХ ТА МАРКЕТИНГОВО-

ЛОГІСТИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ  

 

Інформаційні системи контролінгу у сфері фінансів підприємств 

покликані забезпечити глибокий моніторинг виконання поставлених 

фінансових задач, при врахуванні планових фінансових індикаторів, аналіз 

відхилень між плановими та фактичними показниками, покрокове виявлення 

причинно-наслідкових зв’язків у цих відхиленнях, діагностику фінансового 

стану підприємства, кон’юнктури зовнішніх фінансових ринків, розроблення 

набору можливих подальших дій керівництва, їх оптимізацію задля досягнення 

намічених цілей розвитку підприємства, з можливістю коригування або 

коректування останніх.  

Оператори цих систем працюють у таких областях, як: 1) автоматизація 

обробки фінансової звітності; 2) розрахунки з вибору інвестиційних проектів; 

3) оптимізація вибору джерел фінансування функціонування підприємства. До 

цих програмних продуктів можна віднести такі, як: комп’ютерна програма 

“Инвестор 1.0” фірми “ИНЭК”, “ProjectExpert 6.0 Professional” фірми “Про-

Инвест консалтинг” (у пакеті передбачений додатковий модуль “AuditExpert”), 

продукти COMFAR 3.0, PROSPIN, “Альт-Инвест”, FOCCAL. Ці продукти часто 

враховують і галузеві особливості здійснення капіталовкладень. Так, пакет 

“FOCCAL”, дітище компанії “ЦентрИнвестСофт”, призначений для вирішення 

завдань з аналізу інвестиційних проектів у галузі нафтовидобування [1, c. 402].     

Програмне забезпечення з фінансового аналізу та фінансові 

інтелектуальні системи призначені для автоматизації проведення процедур 

горизонтального і вертикального фінансового аналізу, реалізації на практиці 

детермінованого факторного і стохастичного (кореляційно-регресійного) 

методів визначення зв’язків між економічними індикаторами, виконання 

поставлених для аудиторів задач евристичного програмування. В цей клас 

програм входять також аналітичні програми для врахування різних аспектів 

ведення торговельно-господарської та виробничої діяльності профільних 

підприємств (“1С: Торгівля + Склад”,“SalesExpert”). 

Інформаційні аудиторські системи включають такі класи програмного та 

електронно-інформаційного забезпечення: 1) розглянуте вище бухгалтерське 

програмне забезпечення; 2) різноманітні електронні довідники (збірники 

спеціалізованої фіскальної інформації, довідники банківських відсотків, 

мінімальних заробітних плат, схеми посадових окладів, інструкції щодо обліку 

витрат на відрядження); 3)  національні і міжнародні законодавчі бази стосовно 

аудиту (електронна БД “Законодавство України”, довідкова система “Дінай”, 

база по українському законодавству “Парус-консультант”, системи “QDPro”, 
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МЕГА-НАУ, НаУ, “Ліга: Закон Еліт 9.1.3” і т.д.); 4) табличні програми-

процесори (е-таблиці типу MSExcel, офісної програми “QuattroPro”, більш 

сучасних програм “KSpread”, “Gnumeric”, “Numbers”, “OpenOfficeCalc”, 

“LibreOfficeCalc” та процесора “Lotus” версій 1-2-3); 5) системи управління 

базами даних (найвідоміша з них – програма MSAccess); 6) текстові програми-

редактори (до них відносяться в першу чергу “MicrosoftWord”, а також 

“WordPad”, “Блокнот”, “Lexicon” та ін.); 7) програми фінансового аналізу й 

відбору інвестиційних проектів, програми-аналізатори із застосуванням 

елементів технології штучного інтелекту (“Галактика”, “ОЛІМП: Фінексперт”, 

“AuditExpert”, “1С: АФСП”, “ІНЕК-Аналітик”, “БЕСТ-Аналіз”, “ІНЕК-АФСП”, 

“SalesExpert”, “1С: Торгівля + Склад”, “ІНЕК-Інвестор”, “Альт-Інвест”); 

8) спеціальні аудиторські програми (“Асистент аудитора”, “Помічник 

аудитора”, “AuditSystem 2” зі спеціальним інтелектуальним модулем 

“SmartAuditSupport”, “RiskWeb”, “EY / Auditor’sWorkStation”, “EY / 

BusinessProcessProfiler”, “Експрес Аудит: ПРОФ”).  

Останні дозволяють в першу чергу підтримувати уніфікований підхід до 

міжнародних аудиторських стандартів, планувати і автоматизовувати процеси 

збирання й аналізування результатів здійснення аудиторських перевірок, 

координувати діяльність територіально розосереджених професійних 

аудиторів, а також організовувати внутрішньо-аудиторський процес на 

підприємствах і в організаціях, вчасно виявляти рівень ризику проведення 

аудиту, прогнозувати й контролювати його, презентувати в найбільш наочній 

цільовій формі результати роботи аудиторських комісій, забезпечувати швидку 

підготовку необхідної вхідної й вихідної документації. 

Маркетингові інформаційно-технологічні системи (МІТС) слугують в 

першу чергу для отримання сукупного економічного ефекту від найбільш 

ефективної комплексної взаємодії структурних елементів інформаційно-

технологічної системи (персональних комп’ютерів, терміналів 

самообслуговування, баз даних, локальних мережних систем, інтернет-

браузерів, засобів зв’язку, обробки різних типів інформації тощо) і 

використання його для найбільш оптимального вирішення поставлених завдань 

маркетингової діяльності на підприємствах, її планування, організування, 

контролювання та регулювання.  

Вищеназване програмне забезпечення охоплює два класи програм: 

1) програмні CRM-комплекси (тобто програмне забезпечення для автоматизації 

здійснення управління взаємовідносин з клієнтами); 2) спеціальне 

маркетингове програмне забезпечення. До першого належать пакети програм 

“Microsoft Dynamics CRM”, “Civi CRM”, “Bpm’online CRM”, “v Tiger CRM”, 

“Terrasoft CRM”, “Team Wox”, “Net Suite CRM”, “ONLYOFFICE”, “Sugar 

CRM”, CRM-складові ERP-систем “Microsoft Dynamics NAV”, “ADempiere”, 

“Битрикс24”, “Odoo”, “Dolibarr”, “Компас” і так далі. Зразковою, наприклад, є 

модульна структура побудови комп’ютерної програми “ONLYOFFICE”. Вона 

слугує для реалізації процедур поетапного управління проектами за діаграмами 
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Ганта, застосування широких можливостей інструментарію e-mail-маркетингу, 

роботи з хмарними середовищами (“Drop box”) і платформами (“Microsoft 

Azure”), виконання профільних CRM-операцій, побудови 

внутрішньокорпоративної робочої соціальної мережі (в тому числі із 

застосуванням новітньої технології “SharePoint”).  

Програми другого класу спрямовані на аналізування маркетингової 

інформації, управління маркетинговими ресурсами, кампаніями, зворотним 

зв’язком маркетингової інформаційної системи підприємства, автоматизацію 

ведення е-комерції, систематичну роботу з інтернет-ресурсами, моніторинг 

активності цільових зацікавлених груп з Інтернету. Як правило, багато таких 

програм мають подібну внутрішню структуру, яка містить: 1) блок адрес 

респондентів та зв’язків із громадськістю; 2) блок-конструктор анкет; 3) блок-

аналізатор отриманої інформації. До другого класу треба віднести пакети 

програм “PIMS”, “Экспресс”, “БЕСТ-Маркетинг”, “Marketing Expert”, 

“Marketing Analytic” тощо. Для прикладу розглянемо функціональні 

можливості одного з яскравих представників даного програмного забезпечення 

– програми “БЕСТ-Маркетинг”. Програма “БЕСТ-Маркетинг”, що ґрунтується 

на ключових маркетингових моделях – моделі маркетинг-міксуМаккарті, 

SWOT-аналізі, матриці “товар-ринок” Ансоффа, моделі оцінки 

конкурентоспроможності товару Розенберга, моделі з ідеальною точкою, 

виконує ряд функцій: 1) ринково-аналітична (її суть полягає у виявленні 

цільових сегментів ринку, аналізі конкурентоспроможності продукції, 

визначенні ефективності реклами, удосконалення засобів стимулювання збуту); 

2) конкурентно-аналітична (передбачає аналізування стратегій конкурентів, 

порівняльний аналіз конкуруючих товарів на ринку, діяльність рекламодавців); 

3) маркетингово-прогнозна (прогнозування збуту продукції); 4) бюджетно-

планова (планування різних статтей видатків: на рекламу, просування 

продукції, здійснення маркетингових заходів).  

Про масштаби використання програм цього класу та рівень проникнення 

їх у підприємницьке середовище свідчать наступні статистичні дані. Так, за 

даними американської організації “Marketing Sherpa” [3], у 2011 році 21% 

підприємств у цій країні у повній мірі експлуатували стаціонарні маркетингові 

інформаційно-технологічні системи, 37% – частково, ще близько 20% 

планували це зробити. З іншого боку, дослідницька організація “Aberdeen 

Group” [2] підрахувала рівень віддачі від використання маркетингового 

програмного забезпечення: з’ясувалося, що результативність збутових операцій 

суттєво зростає – в середньому на 40%, достовірність прогнозу обсягів продажу 

продукції більша на 17%, коефіцієнт конвертації лідів (маркетинговий 

комплекс заходів, спрямованих на успішне схиляння потенційних покупців на 

укладення угоди купівлі) становить 107%.  

Програми логістичного аналізу та імітаційно-логістичного моделювання 

мають не менше значення в сучасній цифровій стороні розвитку національного 

господарства.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Dropbox
aberdeen:%20Market%20Intelligence%20Company%20https://www.aberdeen.com
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Логістичне програмне забезпечення (ЛПЗ) націлене на оптимальне і 

швидке рішення задач планування, оперативне регулювання, контролювання й 

інформаційно-технічне обслуговування функціонування логістичного ланцюга, 

координування дій між його учасниками (підприємства-виробники, 

підприємства-постачальники ресурсів, підприємства-збутовики, споживачі) та 

елементами логістичної інфраструктури (логістичні центри, оператори, 

експедитори) по налагодженню ефективного логістичного процесу. Логістичні 

інформаційні системи можна традиційно ділити на організаційно-

координаційні, оперативні та диспозитивні.  

Перші націлені на планування виробництва, розподіл ресурсів, 

проектування логістичного ланцюга, його оптимізацію та ефективізацію 

функціонування, активацію резервів виробництва при необхідності.  

Другі здебільшого носять виконавчий характер і реалізуються на 

адміністративному рівні. Вони покликані своєчасно забезпечити здійснення 

двох ключових функцій логістичного менеджменту – контролю та регулювання 

руху матеріальних потоків в логістичній системі.  

Треті формуються на локальному рівні на окремих ділянках логістичного 

ланцюга й спрямовані на вирішення конкретно-цільових задач з управління 

виробничими запасами, їх обліку, комплектування вантажів, матеріалів, 

організації їх транспортування. Наприклад, для управління внутрішньо 

складськими процесами існує логістичне програмне забезпечення “WAMAS” (3 

клас ЛПЗ). Воно виконує цілу низку функцій: 1) сервісна (логістичне 

обслуговування клієнтів); 2) контрольно-моніторингова (загальне 

спостереження за протіканням логістичного процесу, усунення всіх перешкод і 

порушень); 3) адаптивна (приведення усіх логістичних процесів (складування, 

відвантаження, комісування (тобто складські роботи з комплектування), 

товарна експедиція, транспортування, пакування, фасування тощо) на складі 

відповідно до вимог і установлених стандартів). 

На інтегративних засадах з вище окресленим спеціалізованим 

програмним забезпеченням працює логістична інформаційна система 

“Jungheinrich”, котра має модульну будову (модуль управління гідравлічними 

штабелерами, іншою транспортно-складською технікою, клієнтський модуль, 

програма-модуль перехресного управління різними складами, пакувальний 

модель, модуль “3D-склад”, модуль відслідковування вантажів) і її важливою 

особливістю є реалізація головного принципу розвитку комп’ютерної техніки – 

“plug&play”, тобто можливості підключати будь-які сторонні програми; вона 

виконує роль програмного посередника між системою управління засобами 

складського транспортування вантажів та головною системою логістики на 

сучасному підприємстві “WAMAS”.  
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ВИКОРИСТАННЯ ТА РОЛЬ ERP-СИСТЕМИ В КОНКУРЕНТНОМУ 

БІЗНЕСІ 

 

На сьогоднішній день існує безліч різноманітних підприємств, внаслідок 

чого виникає висока конкуренція. Саме тому підприємствам необхідно 

формувати конкурентні переваги. Під конкурентними перевагами підприємства 

слід розуміти: унікальність його продукції, її висока якість чи низька ціна, 

високий сервіс, широкий асортимент. Наявність таких переваг забезпечить 

підприємству великий дохід, стабільність економічного ефекту та надасть йому 

змогу завоювати свою частку на конкурентному ринку. 

На сучасному конкурентному ринку, одним із головних факторів, що 

визначає конкурентоспроможність підприємства є використання в своїй 

економічній діяльності інформаційних технологій та систем управління, а 

також наявність особливого інформаційного ресурсу. Адже вонидають змогу 

швидко реагувати на зміни. Саме тому відкриття бізнесу чи розвиток нових 

напрямів діяльності багато підприємств розпочинає з впровадження системи 

управління ресурсами підприємства (системи ERP). 

 Однак, інформаційні технології можуть вважатися конкурентною 

перевагою, в тому випадку, коли вони зможуть вирішити поставлені бізнес-

завдання з такою результативністю і ефективністю, яку неможливо отримати 

іншими доступними засобами.  

Теоретичні, а також практичні аспекти, що пов'язані з розробкою ERP-

проектів, висвітлено в працях західних та вітчизняних вчених: Брендона Д., 

Вайборка Д., Гаврилова Д., Коберна А., О'Лірі Д., Рибнікова А., Скріпкіна К., 

Стікула И., Терехова А., Якобса Р. 

Проте дослідження бізнес-перспективи ІТ у сучасних умовах несе більш 

агресивний і концептуальний характер. Саме тому практичні технологічні 

проблеми синхронізації бізнесу та ІТ залишаються актуальними. Адже 

впровадження ERP-системи для підприємства не можна розглядати лише як ІТ-

aberdeen:%20Market%20Intelligence%20Company%20https://www.aberdeen.com
aberdeen:%20Market%20Intelligence%20Company%20https://www.aberdeen.com
MarketingSherpa%20Home
https://www.marketingsherpa.com/
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проект. Це також бізнес-проект, що впливає на діяльність компанії протягом 

багатьох років[1]. 

Під ERP системою розуміють систему управління, що забезпечує 

автоматизацію процесів планування, прогнозування й управління фінансами, 

виробництвом, матеріально-технічним постачанням і збутом, бухгалтерським 

обліком, а також проектування продукції і розробку технологічних процесів [2, 

с. 345].  

Значення ERP – системи, як програми, що допомагає вести бізнес полягає 

в тому, що вона автоматизує всі бізнес-процеси, починаючи від фінансів і 

закінчуючи управлінням виробництвом. Це допомагає інтегрувати інформацію 

всередині підприємства, причому створює взаємозв'язки між відповідними 

підсистемами в єдиному інформаційному просторі. 

Інтегрованість інформаційного середовища в ERP – системі, як правило, 

складається з таких функціональних підсистем, як:  

 планування ресурсів виробництва; 

 управління взаємовідносинами з клієнтами; 

 управління процесами постачання; 

 управління людськими ресурсами; 

 управління фінансовими ресурсами; 

 управління корпоративним контентом [1]. 

Тобто, при впровадженні ERP-системи створюється база даних, в якій 

збирається вся інформація про процеси, які  відбуваються всередині 

підприємства. Така інформація може також використовуватися різними 

підрозділами. За рахунок цього відсоток помилок на підприємстві стає набагато 

меншим, оскільки дані вносяться в систему лише один раз фахівцем, після чого 

зчитуються автоматично усіма підрозділами. 

Використання ERP-системи не тільки зменшує відсоток помилок, але й 

забезпечує миттєвість передачі даних, так як використовується одна база, тому 

вона є необхідна компаніям, для яких швидкість і точність передачі даних між 

підрозділами є важливим критерієм. Обійтися без такої системи також не 

зможуть великі компанії, бо у міру зростання і розвитку виникають складні 

процеси, що вимагають значних обсягів обміну даними. На певному етапі 

інтеграція між декількома програмними системами стає складною, громіздкою і 

нерентабельною. ERP система стає вирішенням цієї проблеми. 

Таким чином, впровадження  ERP забезпечить:  

 швидкий документообіг між відділами;  

 швидкий доступ до інформації; 

  ефективне управління роботою віддалених відділів, філій, співробітників.  

Саме тому впровадження цієї системи та її використання є досить 

необхідною умовою для діяльності великих підприємств. 
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Результатом вдалого впровадження ERP-системиє полегшення введення 

процесів діяльності підприємства, зростання його доходу, можливість точно 

планувати витрати, а також порівнювати фактичні показники з плановими і 

пропонувати набір операцій, які можуть забезпечити ефективне вирішення 

проблемних ситуацій. 

Можна не чекати результату від впровадження системи управління, а 

здійснити його оцінку на всіх рівнях існуючих бізнес-процесів.Наприклад, на 

загальному  рівні – підвищенням якості управлінських рішень, на фінансовому 

рівні – підвищенням прибутку підприємства, на логістичному рівні – великим 

вибіром асортименту, який стабільно поповнюється і не залишає за собою 

запасів, на рівні стосунків з постачальниками – збільшенням кількості 

закупівель, на рівні стосунків з клієнтами – персональними знижками і 

маркетинговими акціями. 

Проте, інколи впровадження ERP систем може бути невдалим. 

Основними причинами невдалих запроваджень систем є недостатній аналіз, 

перед виконанням ERP-проектів. Такий аналіз потрібнопроводити детально та 

точнодля того, щоб уникнути випадковостей на наступних етапах роботи з 

проектами і досягти результатів найбільш виправданим та економним 

способом.  

В умовах зростаючої конкуренції впровадження сучасних інформаційних 

технологій є усвідомленою необхідністю, адже їх використання допомагає 

прийняти ефективне управлінське рішення на основі повної, достовірної, 

оперативної інформації, яка одержана засобами ERP. 

Отже, узагальнюючи вищезазначене, можна зробити висновок, що 

останнім часом більшість підприємств розпочало впровадження західних 

стандартів системи управління, тобто ERP-системи. Оскільки, такі системи 

допомагають зменшити помилки, забезпечують доступність і узгодженість 

даних, миттєвий доступ до інформації підприємства. Ще одним плюсом ERP-

системи є те, що програмне забезпечення можуть використовувати малі, 

середні та великі підприємства.   

Однак, впровадження інтегрованих ERP-систем, є доволі непростим 

завданням з точки зору кожного підприємства з його окремою функціональною 

структурною складністю та кількістю різного роду бізнес-процесів. Проте, таке 

впровадження забезпечить в майбутньому ефективне управління 

підприємством та його розвиток, що в свою чергу веде до зростання доходів 

підприємства і становлення його на конкурентному ринку. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Сучасний етап функціонування економіки характеризується зростанням 

інформаційного навантаження на управлінський персонал. Це визначає 

актуальність проблеми комплексної автоматизації управлінської діяльності та 

систем бухгалтерського обліку на основі сучасних інформаційних технологій та 

засобів телекомунікацій.  

Автоматизація управлінської діяльності – об’єктивний процес, який має 

охопити галузь у цілому, основою якого є створення високоорганізованого 

середовища, що має охоплювати і об’єднувати інформаційне, 

телекомунікаційне, програмне забезпечення, інформаційні технології, мережі, 

бази даних знань, інші засоби інформації. Це дасть змогу на якісно новому рівні 

проводити як повсякденну оперативну роботу, так і аналіз стану та перспектив 

діяльності в цілому, приймати науково обґрунтовані управлінські            

рішення [1, с. 7]. 

Перехід на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності відкриває для підприємств України нові можливості для узгодженості 

та ефективного функціонування інформаційної системи. 

Вивченням теоретичних та методологічних аспектів розвитку та 

впровадження автоматизації управлінської діяльності на основі сучасних 

інформаційних технологій присвячені роботи таких вчених як. Ф. Бутинець, 

С.Івахненко, М. Чумаченко та інших. Вони зробили значний внесок в розвиток 

інформаційних систем, проте ряд проблем щодо їх впровадження є не повністю 

дослідженими. 

На сьогодні ведення бухгалтерського обліку є малоефективним без 

комп’ютерної обробки даних. Зараз на ринку існує безліч бухгалтерських 

програм, що задовольняють найрізноманітніші вимоги до них. Особливу увагу 

слід приділити правильному вибору програми для свого підприємства. 

Актуальність даного питання полягає в тому, що завдяки високому рівню 

комп’ютерної грамотності фахівців у галузі економіки та бухгалтерського 

обліку є можливість створення програмних додатків високої якості з потрібним 

набором функцій [4, с. 121]. 

Автоматизація окремих комплексів задач бухгалтерського обліку сприяє 

зменшенню трудомісткості обліку, але не дозволяє повною мірою зробити його 
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оперативним. Найповніше ці питання вирішуються в умовах автоматизації 

всього комплексу облікових робіт. Особлива увага приділяється розробці 

пакетів прикладних програм, що реалізують автоматизоване вирішення всіх 

типових завдань бухгалтерського обліку. 

Однією з основних проблем використання автоматизованих систем 

бухгалтерського обліку на підприємствах є часта зміна нормативних актів, що 

встановлюють правила обліку, звітності та оподаткування. Для вирішення цієї 

проблеми слід зупиняти свій вибір на інформаційних системах, що володіють 

більшою гнучкістю і здатні відображати зміни зовнішніх умов. 

Важливими проблемами є: нестача кваліфікованих кадрів, перенесення 

даних у нову систему з мінімізацією витрат на введення цієї інформації. Слід 

також відзначити необхідність наявності на підприємстві працівника, 

відповідального за підтримку і подальший розвиток автоматизованої системи 

бухгалтерського обліку [4, с. 122]. 

При впровадженні нових інформаційних систем на підприємстві 

обов’язково потрібно оцінювати ризик відставання від конкурентів через їх 

моральне зношування. Після закінчення заходів щодо постачання й установки 

програмного забезпечення необхідно узгодити ступінь потреби в адаптації 

типової конфігурації програмного забезпечення та особливості ведення обліку 

на підприємстві [2, с. 34]. 

Одним із найважливіших процесів сучасності є інтеграція світової 

економіки. Цей факт робить автоматизацію бухгалтерського обліку вимогою 

часу й запорукою успішного переходу на Міжнародні стандарти фінансової 

звітності. Без цього неможливий перехід на міжнародний ринок і залучення 

іноземних інвестицій. У разі якщо підприємство виходить на зовнішній ринок, 

необхідне досягнення відповідності організації бізнесу міжнародним 

стандартам. Цю проблему легко вирішують автоматизовані системи, які 

дозволяють за одноразового внесення первинних даних розрахувати в короткі 

терміни безліч показників і подати їх у різних формах звітності [4, с. 122]. 

Одним із напрямків удосконалення комп’ютеризації системи 

опрацювання бухгалтерської інформації є уніфікація її програмного 

забезпечення. Ця проблема властива для всього світового матеріального 

виробництва і, тим більше, для кожної окремо взятої країни. Програмні 

продукти, представлені в даний час на ринку, різні за обсягом функцій, 

принципами побудови, технології ведення обліку, цінами тощо. 

Таким чином, перспективи впровадження автоматизованих 

інформаційних систем бухгалтерського обліку невід’ємно пов’язані з 

переходом на міжнародні стандарти, що є на сьогодні економічною 

необхідністю. Прозорість і якість фінансової звітності є необхідною умовою 

розвитку окремих підприємств і економіки в цілому. Тому можна 

стверджувати, що перспективи автоматизації ведення бухгалтерського обліку 

однозначні – вони є необхідною умовою розвитку. Впровадження 

автоматизованої системи бухгалтерського обліку допоможе забезпечити 
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ефективність обліку і подальший розвиток підприємства. Однак не слід 

забувати про те, що автоматизація є складним і трудомістким процесом і для її 

успішної реалізації необхідно заздалегідь продумати вирішення хоча б 

основних проблем, що пов’язані з нею. 
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БУХГАЛТЕРІЇ ПІДПРИЄМСТВАМИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ  

 

Успіх будь-якого підприємства залежить від багатьох факторів, одним з 

яких, є підвищення ефективності роботи кожного структурного підрозділу 

апарата управління компанії.  

Актуальність цієї теми в даний час зростає, по-перше оскільки одним з 

найскладніших питань є впровадження сучасних інформаційних систем обліку 

на українських підприємствах. По-друге віртуальні сервіси управління все 

більше використовуються в виробництві, побуті, особистісному житті людини. 

В світовому досвіді існує засвідчення, що саме підприємництво є 

 важливою складовою конкурентоспроможності національної економіки [2]. 

 За даними Державної служби статистики України, станом на 1 листопада 

2018 року, по всій території держави налічується, одних тільки активних 

підприємств близько 667 тис [5]. 

З огляду на перераховане, метою роботи є дослідження та аналіз «онлайн-

бухгалтерії», перспективи  подальшого розвитку та виявлення переваг і 

недоліків застосування нових технологій обліку підприємствами в 

майбутньому. 
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На даний час, одним із засобів сучасних технологій, що підвищують 

ефективність праці бухгалтера є так звані сервіси «1С Бухгалтерії» [1]. 

З кожним роком,  збільшуються цикли операцій сервісів, такі як: 

формування цін, контролювання розрахунків, облік  придбаних товарів та 

послуг, відображення та слідкування за поточними кредитами.  

Останнім часом,  програмне забезпечення українських підприємств все 

більш віддає перевагу вітчизняним продуктам, аніж іноземним. 

 Розглянемо переваги і недоліки майбутнього бухгалтерського обліку при 

використані  наведених сучасних інформаційних систем.  

Так перевагами використання онлайн-серверів обліку та звітності є: 

1. Актуальність. Згідно з дослідженням компанії IDC, 79% європейських 

підприємств використовують хмарні сервіси обліку. На українському ринку – 

48%. 

2. Доступність. При віртуалізації єдиний канал доступу до бази даних є 

мережа Інтернет. Це обумовлює постійний доступ до потрібних даних 

розміщених  на віддалених серверах, в «хмарі», або навіть у мобільному 

додатку. 

3. Економність. Безумовно онлайн-бухгалтерія знижує витрати 

користувача. Оскільки використання є  автономним та самостійним, зникають 

витрати на закуповування, обслуговування потужного обладнання.  

4. Безпека. Бухгалтерські дані -  конфіденційна інформація, сучасні 

технології забезпеченні професійними системами безпеки. Крім того, резервне 

копіювання – збереження даних забезпечується їхнім регулярним дублюванням 

в іншому місці, що дозволяє відновити інформацію з резерву в разі будь-яких 

збоїв. 

Серед недоліків, використання серверів онлайн-бухгалтерії було 

виявлено: 

1. Автоматизація робочого процесу призводить до примусового 

скорочення чисельності бухгалтерів. З одного боку це зменшення затрат на 

заробітну плату, а на національному рівні – загроза збільшення безробіття. 

2.  Висока залежність від електроніки та роботи інтернет-провайдерів, що 

в будь-який момент може вийти з ладу. Крім того, на даний час відсутня 

можливість самостійного налаштування потужності обладнання. 

3. Навіть в сучасності не існує захисту електронних пристроїв від 

зовнішніх втручань. Постійні кіберзагрози від конкурентів можуть призвести 

до банкрутства підприємства [4]. 

Висновки. Для досягнення відповідного прогресу, як у розвинутих 

країнах, слід враховувати  недоліки, такі як : можливе безробіття, кіберзагрози 

та навіть залежність від наявності мережі Internet.  На даному етапі свого 

існування вітчизняні сервери онлайн-бухгалтерії не є достатньо надійними. 

Шляхом подолання проблем, є безпосереднє створення фізичного доступу до 

даних підприємств. 
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КОМП’ЮТЕРНІ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ СИСТЕМИ В 

БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 

На сьогоднішній день не аби яку роль для підприємницької діяльності 

відіграють інформаційні системи та технології. Автоматизація бухгалтерського 

обліку з кожним роком стає все більш різноманітніша. 

Питання щодо впровадження інформаційних систем в бухгалтерському 

обліку в своїх працях розглядали: Мартін У., Масуди І., Ніколаєва Т.П Парінов 

С., Ситник М.Ф., Тофлер Е., Шеннон Р.  

Інформаційні технології мають свої переваги та недоліки. Перевагами 

сучасних інформаційних систем є: оперативність, професійність, гнучкість, 

динамічність, а до недоліків можна віднести: швидке, різноманітне оновлення 

техніки, висока ціна, навчання персоналу. 

 Підприємство обирає для користування програму автоматизації 

бухгалтерського обліку врахують різні потреби та особливості програми: вводу, 

http://erp-project.com.ua/index.php/uk/korisni-materiali/statti/upravlinnya/214-oblachnye-tekhnologii
http://erp-project.com.ua/index.php/uk/korisni-materiali/statti/upravlinnya/214-oblachnye-tekhnologii
http://chp.com.ua/ua/all-news/item/56005-predstavniki-biznesu-viznachili-suchasni-kiberzagrozi-ta-vazhlivist-khmarnikh-it-sistem
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зберігання й обробки первинних облікових даних, одержання та надання 

результативної інформації, швидкість та правильності підрахунків. Основними  

вимогами для підприємства є: якісне ведення обліку, надійність, його зручність 

в експлуатації та певні функції. Для забезпечення можливостей підприємства 

інформаційна система повинна мати єдину базу даних. Взагалі для того, щоб 

підприємство працювало із легкістю, інформаційна система має бути надійною, 

а отже, максимально захищеною. [1]. 

Інформаційні системи в бухгалтерському обліку доволі різноманітні, а 

ринок програмних продуктів комп’ютерної системи бухгалтерського обліку 

пов’язаний, зазвичай, із різними фірмами-розробниками: «1С:Підприємство», 

«Інтелект-сервіс», «Парус», «Галактика», «Діасофт», «Інфін, «Омега», а також 

багато інших. Взагалі програми забезпечують різний набір послуг, а користувач 

обирає , яка найбільш йому підходить.  

Фірми-розробники комп’ютерних систем бухгалтерського обліку 

пропонують неймовірно багату та доволі широку номенклатуру програмних 

продуктів та забезпечень, що враховують потреби користувачів.  

Програма  «Парус» необхідна для автоматизації бізнес-задач різних 

підприємств малого та великого бізнесу, а також бюджетних установ та 

організацій. До програмних продуктів фірми «Парус» належать такі 

продукти:1) Парус 7.11; 2) Парус «Система керування»; 3) Парус «Аналітика»; 

4) Парус «Бюджет»; 5) Парус «Страхування».   

Фірма «Інтелект-Сервіс» пропонує такі програмні продукти: БЭСТ-4 ; 

БЭСТ-4 «Магазин»; БЭСТ «Компанія»; БЭСТ «Офіс»; БЭСТ «План»; БЭСТ-

ПРО. 

Ведення журналу господарських операцій та складання бухгалтерських 

звітів є основним завданням програмних продуктів. Адже через них ми 

отримуємо різний та повний комплект форм зовнішньої звітності, вихідні дані. 

Комп’ютерні системи бухгалтерського обліку призначені для наповнення  

різними об’єктами, які створюються за допомогою інструментальних засобів, 

програми орієнтовано на фахівців, що здійснюють розроблення та супровід 

комп’ютерних систем БО, а також на кваліфікованих користувачів. Такі 

програмні засоби застосовується за  таких умов: 1)типова конфігурація КСБО 

цілком відповідає потребам автоматизації; 2)кваліфікація користувачів, здатних 

ефективно використовувати інструментальні засоби, досить висока; 

3)забезпечення супроводження програмного продукту, відновлення типових 

компонентів, випуск нових типових конфігурацій. До такого класу відносять: 

«1С:Бухгалтерія», «Фінанси без проблем», «Інфо-Бухгалтер» «Турбо-Бухгал-

тер», а також ряд інших. 

Комп’ютерні системи бухгалтерського обліку в повному складі облікових 

функцій реалізовано на єдиній централізовано контрольованій бази даних, а 

розподілене оброблення даних, зазвичай, не підтримується. Оброблення 

облікової інформації здійснюється від первинних облікових документів. 

Виконується налагодження робочого плану рахунків, довідників аналітичного 
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обліку, вибираються алгоритми облікової політики. Є досить зручні та прості 

для кінцевих користувачів інструментальні засоби й засоби наладки: 1) 

константи, що впливають на алгоритми роботи програми; 2) генератор 

екранних форм; 3) генератор звітів; 4) мова запитів високого рівня. 

Сфера до застосування програм — це малі й середні підприємства, обсяг 

облікової роботи яких невеликий, кількість бухгалтерів — 1—3 особи. 

Типовими представниками такого програм даного класу є розроблення фірм 

«Парус» старих версій, «БЭСТ2+» («Інтелект-Сервіс»), «Інфін», програми 

«Інтегратор». 

Комплексний бухгалтерський облік для середніх і великих підприємств. 

Комплексним комп’ютерним системам бухгалтерського обліку називають  

набір функціональних автоматизованих робочих місць, які працюють на 

централізовано збереженій базі даних у мережі. Комплексні комп’ютерні 

системи бухгалтерського обліку відрізняються від набору ізольованих 

автоматизованих робочих місць,  принципом системності, що вимагає 

виконання різних умов, таких як: єдиний план рахунків; єдина облікова 

політика; загальносистемна нормативно-довідкова інформація; одночасність 

облікових періодів для різних автоматизованих робочих місць; твердий 

регламент функціонування окремих автоматизованих робочих місцях і 

взаємодії їх один з одним. 

Основна умова застосування комплексної комп'ютерної системи 

бухгалтерського обліку є синхронізація облікових періодів у різних 

автоматизованих робочих місцях  й саме для цього використовуються 

організаційні та програмні методи. 

Зауважимо, що комплексні комп’ютерні системи бухгалтерського обліку 

мають адміністраторів системи й окремих підсистем, які надають доступ 

користувачам до автоматизованих робочих місць, пунктів меню, також 

виконують створення архівних копій бази даних, відновлення її з архіву, обмін 

даними з іншими програмними системами та інші функції. 

Важливим ядром комплексної комп’ютерної системи бухгалтерського 

обліку є автоматизоване робоче місце головного бухгалтера, який працює з 

єдиним обліковим регістром бухгалтерських проводок, використовуючи його 

для формування звітів і вихідних форм фінансової звітності та інших функцій. 

Взагалі функції комплексних комп’ютерних систем бухгалтерського 

обліку є біль ширші від чисто бухгалтерських, адже додатково  ще ведеться для 

розрахунку зарплати, облік кадрів, для обліку руху товарно-матеріальних 

цінностей є керування продажем та керування закупівлями. Отже, у ряді систем 

надано акцент на електронний документообіг та сполучене з цим діловодство. 

Таким чином, комп’ютерна система бухгалтерського обліку забезпечують 

реалізацію фінансового, управлінського обліку, оперативного обліку, 

статистичного обліку та звітності, адже вони  наближаються до ІС масштабу 

підприємства що охоплюють різні модулі: «Керування продажем», «Керування 

закупівлями», «Торговий зал» тощо. Типовими представниками систем є 
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розробки різних фірм таких як: «Інтелект-Сервіс», «Компас» («Компас Гігант»), 

Ай-Ти (комплекс програмних продуктів «БОС»), «Атлант-Информ» 

(«Галактика») тощо. 

"1С: Бухгалтерія" - одна з універсальних програм масового застосування 

для автоматичного бухгалтерського і податкового обліку. 

«"1С: Бухгалтерія 8 для України" призначена для автоматизації 

бухгалтерського й податкового обліку, включно з підготовкою обов’язкової 

(регламентованої) звітності, в організаціях, що здійснюють будь-які види 

комерційної діяльності: гуртову й роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю, 

надання послуг, виробництво тощо. Бухгалтерський і податковий облік 

ведеться відповідно до чинного законодавства України»[2] 

Застосування ЕОМ призводить до швидкого прискорення облікових робіт 

за рахунок зміни численних побутових операцій, що зв'язані з нарахуванням і 

згрупуванням даних, їх групування з регістрів, розрахунків, швидко 

виконуючих ЕОМ. Електрона обчислювальна машина дозволяє обробляти різні 

облікові дані по різних напрямків і узагальнюючи їх за різними ознаками. 

Поширення інформаційних технологій в економіці та, зокрема, у 

бухгалтерському обліку, принесло із собою масштабні революційні зміни. 

Інформаційні системи почали змінювати звичну структуру управління. В 

умовах ринкової економіки саме бухгалтерія є основним органом формування 

масивів управлінської інформації, а облікова бухгалтерська система охоплює 

практично весь процес формування, опрацювання й передавання для потреб 

управління техніко – економічної інформації [3]. 

Отже, на сьогоднішній день існує значне різноманіття бухгалтерських 

програм. Користувачеві залишається визначитись з функціональною 

можливістю, доступністю, складністю у використанні та вартістю необхідної 

програми, що полегшить ведення обліку та аналізу господарської ситуації для 

ефективного прийняття управлінського рішення. 
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РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКИХ  ІНФОРМАЦІЙНИХ  СИСТЕМ В 

ОБЛІКУ 

Інформаційна система обліку (ІСО) — це сукупність інформації, апаратно-

програмних і технологічних засобів, засобів телекомунікації, баз і банків даних, 

методів і процедур, персоналу управління, які реалізують функції збору, 

оброблення, нагромадження та оброблення інформації для підготовки та 

прийняття ефективних управлінських рішень. 

В сучасних умовах ведення обліку робота бухгалтера  не можлива без 

застосування  комп’ютерної техніки. Автоматизація  обліку завжди допомагає 

досягти найбільшої керованості своєї фірми чи організації, відчувати зміни 

кон’юнктури  ринку і швидко на них реагувати.  

Проблема використання і вибору інформаційних  технологій у 

господарській діяльності підприємств, а саме у веденні бухгалтерського обліку 

була вивчена у працях  таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як  Ф.Ф. 

Бутинець, Е.К.Гільде, С.В.Іваненко, А.Г.Загородній, В.І.Ісаков, 

А.Кузьмінський, Т.А. Писаревська та ін. 

Сьогодні  пропонується не одна бухгалтерська програма, яка допомагає 

комп’ютеризувати облік  на підприємстві, в установі. Розглянемо лише  деякі , 

які пропонуються на українському ринку. 

«1С: Бухгалтерія" - одна з універсальних програм масового застосування 

для автоматичного бухгалтерського і податкового обліку. Програма 1С є 

найбільш популярною і вживаною програмою на українських 

підприємствах.«1С: Бухгалтерія» вважається універсальною програмою 

ведення бухгалтерського і податкового обліку. Вона дозволяє вести 

повноцінний облік і реально отримувати регламентовану звітність для здачі у 

державні фонди. Таке рішення дозволяє автоматизувати облік в організаціях, 

здійснюють будь-які види діяльності, такі як оптова, роздрібна, комісійна 

торгівля, послуги, виробництво, зарплата тощо. Програму можуть  використати 

як підприємці так і  підприємства які працюють на загальній системі 

оподаткування  і  приватні підприємці   які  працюють на спрощеній системі 

оподаткування. 

Можливості програми «1С: Бухгалтерія»:                                                                  

- контроль коректності введення проводок;                                                                             

-   табло рахунків ( оперативний перегляд підсумків по рахунках 

- перевірка можливості видалення невживаних бухгалтерських рахунків, 

об’єктів аналітики, документів; 

- виклик комп’ютерного навчального відео курсу [1]. 
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«MASTER:Бухгалтерія» -у вересні 2017-го на ринку з’явилося українське 

рішення для ведення обліку на підприємствах малого, середнього бізнесу та в 

державних установах.  Компанія IT-Enterprise — розробник новинки — до 

цього спеціалізувалася на впровадженні виключно комплексних ERP-систем 

для великого бізнесу. Понад 30 років досвіду було консолідовано в 

MASTER:Бухгалтерію.  Відповідає вимогам чинного законодавства України та 

повністю адаптована до українського ринку. Доступна у хмарному та 

стаціонарному рішеннях.        

У MASTER:Бухгалтерії автоматично формується головна книга, 

універсальний звіт, а також звітність по ПДВ, регламентована фінансова 

звітність та звітність із податку на прибуток. У системі всі довідники зібрано в 

окремому модулі. Кожен попередній модуль містить розділи «Звіти» та 

«Довідники». Розробник вчасно вносить зміни до форм подачі звітності у 

випадку зміни законодавства. Крім того, MASTER:Бухгалтерія підтримує 

інтеграцію з різними системами подачі звітності. Це дає змогу максимально 

автоматизувати процес подачі звітності на підприємстві [2]. 

«FIT-Бюджет»- це інноваційна платформа для ведення бухобліку в 

бюджетній установі. FIT-Бюджет» - хмарна платформа, вона не потребує 

установки та додаткових налаштувань. Для того, щоб розпочати роботу, 

необхідно лише оплатити рахунок та зареєструватись в системі. Для роботи 

платформи використовують сервер, який знаходиться в захищеному датацентрі 

та має сертифікат безпеки. 

Можливості платформиFIT-Бюджет: 

1.Робота з кошторисами. 

2.Робота з договорами. 

3.Розрахунок заробітної плати. 

4.Робота з первинними документами. 

5.Бухгалтерський облік: 

 Автоматичне формування меморіальних ордерів; 

 Автоматичне формування головної книги; 

 Автоматичне формування карток і книг аналітичного обліку; 

 Облік матеріальних активів та запасів; 

 Облік капітальних інвестицій; 

 Введення в експлуатацію активів; 

 Облік МШП на складі та в експлуатації (кількісний облік); 

 Зручні обігові відомості ТМЦ в розрізі місць зберігання/експлуатації  

та матеріально-відповідальних осіб;  

6.Звітність:автоматичне складання звітності для подачі в органи державної 

казначейської служби; формування файлів звітності для завантаження на 

портал Є-Data [3]. 

Як бачимо на українському ринку представлена не одна інформаційна 

система , а підприємство обирає самостійно той продукт який найбільше 

задовольняє його потреби. 

http://masterbuh.com/?utm_source=na_chasi&utm_medium=site&utm_campaign=na_chasi_november
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РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ  

 

В сучасних умовах розвитку ринкових відносин в Україні, діяльність 

підприємств відбувається в умовах постійних змін зовнішнього середовища на 

макро- і мікрорівні. Сучасне підприємство, незалежно від виду діяльності та 

форми власності, потребує систематичного контролю за своїм розвитком. Така 

необхідність пов’язана із зміною економічних умов в яких функціонує суб’єкт 

господарювання, із зміною попиту та задоволення потреб ринку, із зміною 

законодавства тощо.Такі фактори, як обмеженість ресурсів, конкуренція і вибір 

управлінських рішень в умовах фінансової нестабільності, вимагають 

проведення аналітичних досліджень. 

В умовах ринку, який характеризується нестабільністю попиту та 

пропозиції, виникає потреба у нових теоретичних підходах оцінки перспектив 

та напрямків господарюючих суб’єктів на основі впровадження досягнень 

науки і удосконалення відповідного рівня організації економічного аналізу як 

важливої функції управління.Економічний аналіз необхідний на всіх стадіях 

господарювання так, як він відіграє важливу роль в їх економічному розвитку. 

Умови зовнішнього середовища вимагають сьогодні визначення способів 

і шляхів протидії кризовим явищам на підприємстві, підвищення ефективності, 

можливостей розвитку та розширення їх діяльності. Провідне місце у вирішенні 

цих завдань все ж таки відводиться економічному аналізу. 

«Господарська діяльність підприємств, як і інші явища суспільного 

життя, потребує систематичного вивчення для успішного й ефективного 

управління нею. Одним із способів вивчення діяльності є аналіз… Слід 

підкреслити, що економічний аналіз провадиться на всіх рівнях управління 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGuePan6fgAhWCXCwKHQYRCVIQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fmasterbuh.com%2F&usg=AOvVaw1qDjWjbPNK4jEdYldkLPhv
https://fit.com.ua/
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економікою: на рівні держави, галузей та регіонів (макроекономіка), на рівні 

підприємств і організацій (мікроекономіка)» [1, с.7]. 

Економічний аналіз є невід’ємним від діяльності підприємств, оскільки 

досліджує процес їх діяльності та допомагає виділити нові завдання і намітити 

перспективи розвитку на майбутнє.  

В ході проведення економічних досліджень особлива увага приділяється 

пошуку та розкриттю резервів виробництва, виявленю напрямків підвищення 

ефективності діяльності підприємства шляхом більш детального вивчення 

основних показників виробничої діяльності, що є основою для вироблення і 

прийняття обґрунтованих управлінських рішень.  

Економічний аналіз сприяє економному використанню ресурсів, 

виявленню та впровадженню передового досвіду, наукової організації праці, 

нової техніки і технології виробництва, запобіганню зайвим витратам тощо та є 

однією із функцій управління виробництвом. 

 «Економічний аналіз дає змогу правильно оцінити  роботу підприємства і 

його підрозділів, виявити причини негараздів і наявні  резерви, уможливлює 

значне поліпшення  рівня всієї економічної роботи, робить її серйозним 

стимулом  науково-технічного прогресу, підвищення ефективності 

виробництва. Аналіз забезпечує можливість об’єктивної оцінки економічних 

результатів діяльності трудових колективів, визначення їхнього місця в галузі, 

регіоні, а також визначення внеску кожного робітника в загальний економічний 

результат діяльності підприємства відповідно до кількості та якості трудових 

затрат» [3, с.160]. 

Своєчасно одержана необхідна якісна аналітична інформація має 

вирішальний вплив на результати управління, а тому проведення аналізу 

вимагає правильної організації аналітичної роботи, тобто упорядкування, 

налагодження координації та погодження її здійснення з метою попередження 

дублювання, внесення єдності в роботу окремих посадових осіб чи аналітичних 

органів. 

«Оволодіння принципами, засобами, методами та навичками 

економічного аналізу необхідне в практичній діяльності кожному економісту: 

плановику, фінансисту, бухгалтеру, маркетологу, аудитору, ревізору. 

Економічний аналіз має бути на озброєнні кожного менеджера для формування 

управлінських рішень» [1, с.4]. 

«Перед тим, як економіст, бухгалтер-аналітик, банкір або менеджер 

приступить до виконання конкретної роботи, йому необхідно усвідомити, що 

аналіз – не самоціль, а перший крок до прийняття мудрого, обґрунтованого та 

виваженого рішення. Це зумовлено значенням і роллю аналізу в управлінні 

різними за формою суб’єктами підприємницької діяльності, а також характером 

знань, що становлять зміст економічного аналізу як науки» [2, с.3]. 

В сучасних умовах господарювання ефективне функціонування 

підприємства визначається тим, наскільки вдало воно взаємодіє із зовнішнім 

середовищем, що можливо досягти за умови здійснення підприємством 
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стратегічного управління.На основі результатів аналізу розробляються й 

обґрунтовуються управлінські рішення. Дані аналізу виконання планів за 

попередні періоди є базою для складання обгрунтованих та оптимальних 

бізнес-планів на майбутнє. 

Процес планування діяльністю підприємства охоплює не тільки 

планування основної виробничої діяльності, але і охоплює соціальний розвиток 

трудового колективу, планування соціального захисту працівників, які 

досліджуються соціальноекономічним аналізом. «Мета виробництва, 

підприємницької діяльності, управління полягає у дотриманні і забезпеченні 

якості життя працівників та їхніх сімей за рахунок встановлення попиту та 

задоволення потреб ринку, збільшення обсягів виробництва і підвищення 

ефективності» [4, с. 91]. 

Аналіз є функцією управління, що забезпечує науковість прийняття 

рішень і як функція управління економічний аналіз виходить за межі 

підприємства та стає функцією управління галузями та народного господарства 

в цілому. Аналіз має не лише виявляти  хиби, а й розкривати можливості 

дальшого зростання економіки. 

З розвитком ринкових відносин роль та сфера застосування економічного 

аналізу в процесі управління зростає, адже він є дієвим засобом обґрунтування 

та вибору доцільних варіантів управлінських рішень, спрямованих на 

забезпечення стійкого та ефективного функціонування суб’єкта 

господарювання, здійснюється контроль за їх виконанням, оцінюються 

результати діяльності підприємства та виявляються причини негараздів.  

Управлінські рішення повинні бути засновані на точних розрахунах, 

глибокому економічному аналізі так, як в сучасних умовах жорсткої 

конкуренції вони не можуть прийматись інтуїтивно, приблизно. В ситуації, що 

склалася сьогодні в Україні лише завдяки проведенню комплексного 

економічного аналізу вдається визначити причини кризи та розробити і 

обґрунтувати можливі шляхи виходу з криз. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 

В УКРАЇНІ 

 

Розвиток економіки України посилюється з кожним роком. 

Привабливість економіки України для іноземних інвесторів дуже висока. 

Неможливо недооцінити значення аудиту щодо оцінки привабливості як 

конкретних галузей економіки, так і конкретного підприємства. Саме тому 

потреба в аудиті, і зокрема, у внутрішньому аудиті набуває об’єктивної 

реальності.  

Сучасний внутрішній аудит з'явився понад 70 років тому як незалежна 

функція перевірки в державному секторі, перш ніж його прийняв приватний 

сектор. За цей час свого розвитку, внутрішній аудит пройшов шлях від не 

зовсім зрозумілої функції примусу, так званих «корпоративних поліцейських», 

до надзвичайно складної функції контролю сьогодні.  

В Україні розвиток аудиту припав на початок 90-х рр.., коли з’явилась 

законодавча база для цієї діяльності: прийняття ЗУ «Про аудиторську 

діяльність», розробка Національних стандартів аудиту та ін.. Станом на 

сьогодні, в Україні відбувається реформування аудиторської діяльності, так би 

мовити, «підведення» її до Міжнародних стандартів аудиту. 

Значення аудиту для економічної сфери важко недооцінити. Рішення, 

пов’язані з аудитом суворо регулюються на державному рівні, починаючи з 

реєстрації аудиторів та аудиторських фірм, видачі ліцензій та закінчуючи 

контролем за їх діяльністю. 

У вищого керівництва банків, об’єднань товариств не викликає сумнівів 

щодо ролі внутрішнього аудиту як життєво важливої частини корпоративного 

управління. 

Система внутрішнього контролю не може бути відокремлена від системи 

контролю в цілому Отже, виникає потреба в постійному і ефективному 

елементі, який входить до системи внутрішнього контролю і є його невід'ємною 

частиною. Таким чином, ефективним механізмом, що допомагає забезпечити 

власникам і керівникам необхідною інформацією про функціонування всіх її 

підсистем є внутрішній аудит.  

Саме тому сьогодні внутрішній аудит надає керівникам підприємств 

важливе запевнення щодо ризиків та контролю, максимізації ефективності 

бізнес-процесів та забезпечення належного поширення кращої практики. 

Необхідність внутрішнього аудиту зумовлена в першу чергу, щоб 

запобігти втраті ресурсів, стабілізації обліку та проведення необхідних змін в 
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організації. Особливістю внутрішнього аудиту можна назвати і те, що ця 

функція здійснюється під час складання та документування ділових операцій. 

Це дозволяє своєчасно виявити всі недоліки в роботі і вжити необхідних 

заходів щодо їх запобігання. 

Внутрішній аудит є діяльністю, що спрямована на забезпечення 

незалежної та об'єктивної аудиторської та консультаційної діяльності щодо 

поліпшення організації. Також під внутрішнім аудитом ми розуміємо 

встановлені внутрішні документи щодо діяльності компанії з контролю всіх 

компонентів контролю та різних аспектів компанії, яка зробила співробітників 

спеціальним органом моніторингу в процесі надання допомоги фірмі, 

контролюють у встановлених межах, відповідно до економічної доцільності для 

підприємства, а також у встановленому порядку ведення бухгалтерського 

обліку. 

Цілі та завдання внутрішнього аудиту в організації визначаються 

відповідно до стану системи внутрішнього контролю, включаючи рівень 

управління та персоналу компанії, системи управління ризиками. В якості 

основної мети внутрішнього аудиту діє забезпечення керівництва організації 

об'єктивною, надійною та своєчасною інформацією про стан компанії у зв'язку 

з досягненням загальних корпоративних цілей і дотримання відповідних 

стандартів ведення бізнесу. У ролі завдань внутрішнього аудиту виділяються 

завдання системи внутрішнього контролю, що є важливим компонентом для 

реалізації прав та відповідальності керівного органу та посадових осіб 

управління. 

Протягом останніх десяти років внутрішній аудит зазнав значного 

підвищення кваліфікації, з підвищенням технічної спеціалізації та значно 

підвищеним профілем як у державному, так і в приватному секторах. Це 

зумовлено не лише важливістю внутрішнього аудиту для ефективного 

корпоративного управління, але й методологіями, які вимагають від 

промисловості або технічних фахівців, які можуть стосуватися вищого 

керівництва. Виконавче керівництво, регулятори та акціонери вимагають від 

внутрішніх аудиторів глибокого розуміння складних сфер діяльності, які 

раніше не були потрібні. Незалежно від того, чи брати до уваги міжнародні 

фінансові звіти, фінансові злочини, кібер-безпеку або проекти трансформації, 

внутрішнім аудиторам тепер потрібно набагато більше, ніж досвід загального 

контролю з минулого. 

Сьогодні складається найбільш ефективна перспектива створення служби 

внутрішнього аудиту для організацій. 

По-перше, це дозволить керівництву компанії встановити ефективний 

контроль за діяльністю структурних підрозділів організації. По-друге, 

внутрішній аудитор проводить тестування та аналіз, що допоможе визначити 

необхідний рівень запасів і виробництво найбільш перспективних напрямків 

розвитку. По-третє, внутрішні аудитори можуть виконувати та надавати 
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консультативні функції посадових осіб фінансової, економічної, бухгалтерської 

та інших служб в організації.  

Функції внутрішнього аудиту в усіх секторах тепер потребують фахівців. 

Відповідні кандидати можуть розвинути свої навички в рамках внутрішнього 

аудиту. Можна бачити сьогодні приплив професіоналів з різноманітним 

досвідом роботи, включаючи актуарії, програмне управління, аналітику даних, 

фінансове моделювання або технологію, які сприймають внутрішній аудит як 

цікавий варіант кар'єри. Ті, у кого є бухгалтерський облік, також доповнюють 

свої технічні навички діловим досвідом і професійною кваліфікацією для того, 

щоб претендувати на можливості. 

Сьогодні від внутрішніх аудиторів вимагають цілого ряду м'яких навичок 

для вирішення різноманітних зацікавлених сторін. Внутрішні аудитори повинні 

вміти пояснювати, виховувати, вести переговори та впливати на всіх рівнях. 

Вони також повинні бути надійними, чітко вираженими і часом, рішучими у 

своїх переконаннях. 

Професійний розвиток внутрішнього аудиту також зробив його набагато 

більш конкурентним середовищем з точки зору як калібру потенційних 

новобранців, так і винагороди, запропонованої для залучення та утримання. 

Команди спеціалістів з аудиту будуть існувати для покриття заходів у різних 

технологіях, секторах бізнесу, центральних функціях, управлінні проектами, 

фінансових злочинах або змінах. 

Роль внутрішнього аудиту визначається Наглядовою радою підприємства. 

Внутрішня ревізія є частиною компанії. Діяльність служби внутрішнього 

аудиту, незалежно від її ступеня незалежності і об'єктивності не можуть 

досягти необхідного від незалежності ступеня незалежності зовнішнього 

аудитора при висловленні думки щодо фінансової звітності. Зовнішній аудитор 

несе повну відповідальність за висловлену аудиторську думку, та його 

відповідальність не зменшується при використанні даних від перевірки служби 

внутрішнього аудиту. Всі судження щодо перевіреної фінансової звітності 

формулює зовнішній аудитор. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що в сучасних умовах формування і 

розвитку ринкових відносин надана чудова можливість продемонструвати свої 

можливості службі внутрішнього аудиту та довести їх спеціаліста потребу в їх 

роботі. 
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ЗБАЛАНСОВАНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ В СИСТЕМІ 

СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

В сучасних умовах господарювання підприємства України щоб 

забезпечити адекватність реакції системи управління на зміни в середовищі 

підприємства, які можуть певним чином зашкодити або сприяти забезпеченню 

ефективності управління підприємством формують так звані системи 

«негайного реагування», що діють за допомогою певних індикаторів, які 

допомагають серед всього масиву змін, що відбуваються в внутрішньому і 

зовнішньому середовищі підприємства, визначити суттєві, які дійсно 

потребують відповідної реакції. 

Складність формування такої системи полягає в досить великій кількості 

індикаторів і обмеженості можливостей підприємства щодо моніторингу як 

зовнішнього, так і внутрішнього середовища. Тому з великої кількості 

індикаторів, що обумовлюють необхідність застосування певних заходів, 

спроможних забезпечити ефективність управління, підприємства повинні 

обрати оптимальну кількість, яка дозволить задовольнити потреби керівництва 

в інформації, яка необхідна для прийняття управлінських рішень, що повинні 

стати своєрідною відповіддю на стан системи управління підприємством та 

його зовнішнього середовища. 

В якості інструменту управління, що дозволяє отримати оперативну 

інформацію про поточну та перспективну ефективність діяльності може 

виступити концепція збалансованих показників. 

Збалансована система показників – це система стратегічного управління 

організацією на основі вимірювання та оцінки її ефективності за набором 

показників, підібраним так, щоб врахувати всі істотні (з погляду стратегії) 

аспекти її діяльності (фінансові, виробничі, маркетингові тощо). Збалансована 

система показників перетворює місію та загальну стратегію організації у 

систему взаємопов’язаних цілей та показників, оскільки, на думку розробників 

системи, управління – це, по суті, переведення стратегії в цілі, які можуть бути 

виміряними [1]. 

При використанні збалансованої системи показників стратегія 

розглядається за чотирма аспектами: 

– фінанси; 

– відносини з клієнтами; 
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– організація внутрішніх бізнес-процесів; 

– навчання та розвиток. 

Основна структурна ідея BSC полягає в тому, щоб збалансувати систему 

показників у вигляді чотирьох груп. 

Перша група включає традиційні фінансові показники. Як би ми не 

доводили важливість ринкової орієнтації підприємства і досконалості 

внутрішніх процесів, власника завжди в першу чергу будуть цікавити 

показники фінансової віддачі на вкладені кошти. Тому збалансована система 

повинна починатися (в класифікації) і закінчуватися (в кінцевій оцінці) 

фінансовими показниками. 

Друга група описує зовнішнє оточення підприємства, його відношення з 

клієнтами. Основними фокусами уваги виступають: здатність підприємства до 

задоволення клієнта, здатність підприємства до утримання клієнта, здатність 

придбання нового клієнта, прибутковість клієнта, обсяг ринку, ринкова частка в 

цільовому сегменті. 

Третя група характеризує внутрішні процеси підприємства: інноваційний 

процес, розробка продукту, підготовка виробництва, постачання основними 

ресурсами, виготовлення, збут, післяпродажне обслуговування. 

Четверта група дозволяє описати здатність підприємства до навчання і 

росту, яка фокусується в наступні чинники: 

 люди з їх здібностями, навичками та мотивацією; 

 інформаційні системи, що дозволяють постачати критичну інформацію 

в режимі реального часу; 

 організаційні процедури, що забезпечують взаємодію між учасниками 

процесу і визначають систему ухвалення рішення [1]. 

Кожен з аспектів повинен містити інформацію про: 

– цілі, яких прагне досягти організація; 

– показники, за допомогою яких можна виміряти успішність досягнення 

цілей; 

– цільові значення показників, які свідчать про досягнення поставленої 

цілі; 

– стратегічні ініціативи – комплекс заходів, спрямованих на ліквідацію 

так званого «розриву» між фактичними значеннями показників та їх цільовими 

значеннями. Кожна стратегічна ініціатива повинна бути забезпечена 

достатньою кількістю ресурсів: людських, фінансових, технічних.  

На думку розробників збалансованої системи показників, ініціативи 

породжують результат, відповідно, реалізація стратегії здійснюється 

реалізацією ініціатив. 

Концепція збалансованої системи показників вигідно відрізняється від 

інших концепцій тим, що фінансові та нефінансові індикатори інтегруються з 

урахуванням причинно-наслідкових зв’язків між результуючими показниками і 

ключовими факторами, під впливом яких вони формуються. 
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У збалансованій системі слід розрізняти показники, що вимірюють 

досягнуті результати, і показники, що відображають процеси, які забезпечують 

досягнення цих результатів. Обидві категорії показників повинні бути пов’язані 

між собою, так як для отримання перших (наприклад, деякого рівня 

продуктивності) потрібно реалізувати другий(наприклад, досягти необхідного 

завантаження виробничих потужностей). 

У процесі застосування збалансована система показників перетворилася 

на широку управлінську систему. Багато вчених бачать у ній структуру всього 

процесу операційного управління чи організаційну структуру. 

Таким чином, BSC можна розглядати як організаційну структуру, яка 

дозволяє розширити можливості вимірювання, оцінки та контролю на рівні 

стратегічного та операційного управління фірмою. Традиційна структура BSC 

може досить легко модифікуватися, але вона має один істотний недолік: у ній 

фактично відсутній кінцевий орієнтир, тобто базовий показник, за яким 

вимірюється успішність реалізації стратегії та ефективність функціонування 

фірми. 

 

 
 

Рис. 1.1 Збалансована система показників [5, с. 13] 

 

Стратегічний процес в будь-якій компанії, яка впровадила збалансовану 

систему показників, спочатку просувається «зверху-вниз». На першому етапі на 

основі бачення вищого керівництва, яке відображає інтереси акціонерів (або, 

точніше, повинно відображати), встановлюються фінансові цілі та орієнтири 

(рис. 1.1). Далі визначається коло проблем, пов’язаних з ідентифікацією 

споживачів, розробкою заходів, спрямованих на поліпшення сприйняття 
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власної продукції або послуг з точки зору клієнта. Після того як бажані цілі для 

задоволення акціонерів і споживачів визначені, починається пошук необхідних 

коштів для їх досягнення. При цьому виявляються заходи щодо удосконалення 

внутрішніх бізнес-процесів (розробка нової продукції, підвищення якості 

обслуговування, підвищення продуктивності і т.д.), які необхідно реалізувати 

для створення якісної пропозиції споживачу та досягнення бажаних для 

власника фінансових результатів. 

Удосконалення внутрішніх бізнес-процесів значною мірою залежить від 

технологій, кваліфікації та досвіду співробітників, внутрішнього клімату в 

колективі та інших факторів. Саме через можливості кількісного і якісного 

зростання і прогнозуються майбутні фінансові результати. 

Таким чином, чотири «перспективи» збалансованої системи показників 

утворюють замкнутий контур з чітко визначеними зв’язками. Включення 

економічної доданої вартості у фінансову «перспективу» в якості базового 

показника дозволяє перетворити збалансовану систему показників з набору 

корисних, але кілька роз’єднаних показників в систему з чітко вираженим 

цільовим орієнтиром. 

Фінансові показники в основному орієнтують керівництво підприємства 

на досягнення короткострокових цілей; мають обмежені можливості щодо 

визначення причин успіху і визначення сильних і слабких сторін діяльності 

підприємства, його можливостей та погроз; не завжди інтерпретують 

результати діяльності підприємства; враховують минулі та перспективні події в 

області фінансової діяльності і не враховують більшість аспектів управління 

маркетинговою діяльністю, управління персоналом та безпосередньо технології 

управління [2]. 

Оцінювання діяльності підприємств лише фінансовими показниками є 

найпростішим за доступом до інформації (як правило, оцінюється фінансова 

звітність підприємств: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про власний 

капітал, Звіт про рух грошових коштів) та простотою методики розрахунків 

показників [3, с. 10]. 

Слід відзначити, що система збалансованих показників дає змогу 

визначити, на скільки слід змінити значення одного показника, щоб отримати 

бажані значення іншого і надати можливість вираження досягнення не лише 

кількісних, але й якісних цілей діяльності підприємства за допомогою 

монетарних величин [2]. Також за допомогою даної системи підприємство 

може отримати інтегральний показник, що характеризує ефективність 

діяльності підприємства, який передбачає визначення ступеня досягнення 

кожним показником свого нормативного значення та врахування ваги кожного 

показника [3, с. 10]. Таким чином, концепція збалансованих показників 

дозволяє забезпечити реактивний підхід, спрямований на врахування потреб 

вдосконалення внутрішніх бізнес-процесів, роботи з персоналом та з клієнтами 

і забезпечення необхідного рівня фінансових показників, що визначають 

ефективність управління підприємством. 
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Стратегічне управління, як процес, передбачає визначення цільових 

орієнтирів організації, здійснення стратегічного аналізу (зовнішнього та 

внутрішнього середовища організації), розробку й реалізацію стратегії та 

здійснення стратегічного контролю [4, с. 26]. 

Однак на практиці підприємства досить часто стикаються із труднощами 

під час реалізації стратегії, а саме через помітні розриви між стратегічними 

цілями і щоденними діями співробітників, між підходами, передбаченими 

вищим керівництвом й ініціативами, що починаються на нижчому рівні 

управління. 

Саме контроль в системі стратегічного управління є тим інструментом, 

який має зменшитирозрив між стратегічними цілями та щоденними діями 

співробітників. Однак більшість систем операційного та управлінського 

контролю організацій побудовані довкола показників, які фокусуються на 

прийнятті поточних рішень, не пов’язуючи короткострокові дії з 

довгостроковою стратегією. Більше того, традиційні фінансові показники 

діяльності можуть спрацювати проти стратегій, що базуються на знаннях та 

досвіді, оскільки розглядають поліпшення такого ресурсу, як людський капітал, 

який може мати негативний вплив на поточні витрати. 

Системою, спроможною подолати вищевказані проблеми, є збалансована 

система показників, що вміщує індикатори стратегічного управління, котрі 

характеризують вимір та оцінювання ефективності за всіма аспектами 

діяльності підприємства – фінансовими, виробничими, маркетинговими та ін. 

Ця система базується на двох основних положеннях: 

1. Одних фінансових показників не достатньо для того, щоб у повній мірі 

та всебічно(збалансовано) відобразити стан підприємства, тому їх потрібно 

доповнити іншими показниками. 

2. Дана система показників може бути використана не лише як 

комплексний індикатор стану підприємства, а як система управління, здатна 

забезпечити зв’язок між стратегічною політикою власників та операційним 

управлінням діяльністю підприємства. 

Таким чином, збалансована система показників допомагає виявити 

причини багатьох критичних управлінських рішень, дозволяє підвищити 

ефективність стратегічного управління на всіх його етапах: починаючи від 

здійснення стратегічного аналізу, розробки та реалізації стратегії й закінчуючи 

здійсненням стратегічного контролю. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ  ПІДПРИЄМСТВА 

 

Підприємства України  перебувають на дуже складному етапі свого 

розвитку. Поряд з економічною кризою, постійними змінами податкового 

законодавства йдуть процеси накопичення досвіду в галузі, які формують нові 

антикризові форми господарювання, що вимагають від менеджменту 

підприємства заходів з формування та зміцнення конкурентоспроможності в 

умовах постійних змін зовнішнього середовища. 

Метою обліково-аналітичного забезпечення менеджерів фірми є 

забезпечення управлінського персоналу підприємства повною, своєчасною та 

достовірною інформацією для прийняття поточних і стратегічних 

управлінських рішень. Управління підприємством вимагає систематичної 

інформації про господарські процеси, їх характер і обсяг, про наявність 

матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, їх використання, про фінансові 

результати діяльності. Основним джерелом такої інформації є дані поточного 

бухгалтерського обліку, що узагальнюються у фінансовій звітності, яка 

використовується не тільки для економічного аналізу діяльності окремого 

підприємства з метою одержання інформації, 

необхідної для управління, а й для узагальнення результатів у масштабі 

галузей і економіки загалом. 

    Бухгалтерський облік ведуть всі підприємства, незалежно від їх форми 

власності. Недбалість і неточність у системі ведення бухгалтерського обліку 

може завдати чималих збитків. Невід'ємними складовими бухгалтерського 

обліку є великий потік первинних документів, постійне виконання 

арифметичних операцій, перевірка правильності розрахунків і здійснення 

операцій, зіставлення даних з інформацією на суміжних ділянках обліку тощо. 

Система обліку та звітності повинна ґрунтуватися на прийнятих у світовій 

практиці методологічних принципах і підходах до аналітичних досліджень, 

спрямованих на всебічний вплив на діяльність підприємства для забезпечення 

отримання прибутку та зміцнення його фінансових позицій на ринку. 
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   Отже, на мій погляд, основним джерелом інформаційного забезпечення 

у функціонуванні підприємства є обліково-аналітична інформація. У період 

поглиблення ринкових відносин та глобалізаційних процесів розширюється 

коло проблем, що покликані вирішувати бухгалтерський облік та економічний 

аналіз. Стрімкий розвиток науково-технічного прогресу, впровадження 

інноваційних 

технологій та поява нових організаційних форм виробництва зумовлюють 

ускладнення управління господарсько-фінансовою діяльністю підприємств, 

тому виникає нагальна потреба удосконалення системи інформаційного 

забезпечення, яке дасть змогу підвищити якість облікової та аналітичної 

інформації, її 

обробки та зберігання, що є необхідною умовою для ефективного 

управління підприємством. 

     Актуальність проблеми вдосконалення обліково-аналітичного 

інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень з метою 

розв'язання економічних проблем зумовлена сучасним станом національної 

економіки. Можливість використання облікової інформації суб'єктами 

господарювання для задоволення різноманітних інформаційних потреб і 

прийняття економічних рішень з метою вирішення конкретних проблем і 

досягнення поставлених цілей забезпечується якісними властивостями самої 

облікової інформації. Враховуючи міжнародний досвід, теоретичні засади, 

стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності, виділяють не тільки 

загальні групи користувачів облікової інформації, а й групи конкретних 

економічних проблем та варіанти оптимальних рішень, які вони можуть 

приймати на основі цієї облікової інформації . 

    Сутність інформаційного забезпечення управлінської діяльності 

формується за рахунок сукупності інформаційних ресурсів, які сприяють 

ефективному проведенню процесу управління, зокрема розробленню та 

реалізації управлінських рішень. Інформаційне забезпечення – це якісне 

інформаційне обслуговування управлінського персоналу підприємства шляхом 

створення динамічної системи збору даних, їх обробки, зберігання та 

перетворення на достовірну, своєчасну, точну, актуальну інформацію для 

ефективного ведення процесу управління та прийняття відповідних 

управлінських рішень. 

    Для успішного управління документообігом, оперативного одержання 

потрібної інформації та її обробки для прийняття рішення з потоку 

документації (поза залежністю від її характеристик:(фінансова, технічна, 

нормативно-довідкова чи управлінська) необхідна особлива система керування 

документами. Ця система повинна вирішувати завдання швидкого й якісного 

обміну інформацією між відділами і підрозділами підприємства, забезпечувати 

швидкий доступ вищої управлінської ланки до фінансово-економічної 

інформації. Усе це збільшує швидкість і якість прийняття рішень у складних 
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економічних ситуаціях. Так само в межах цієї системи повинні 

використовуватися програмні продукти, 

що дають змогу здійснювати планування, аналіз і оптимізацію фінансово-

економічної діяльності. 

   Тому, інформаційно-комунікаційні системи повинні розв'язувати такі 

завдання: створення(введення інформації), підтвердження, розсилання, 

збереження, здійснення контролю за змінами, розподіл прав доступу окремих 

користувачів до конкретної інформації. 

    Облік та аналіз є важливими функціональними компонентами 

інформаційної системи підприємства. Оперативність збирання та обробки 

виробничої, комерційної, фінансової та інших видів інформації, забезпечення 

зацікавлених користувачів об'єктивною інформацією про фінансовий стан і 

результати діяльності підприємства – основні функції обліку. Аналіз – функція, 

яка за допомогою 

аналітичних і економіко-математичних методів досліджує наявність, 

структуру, динаміку економічних показників, вивчає ефективність їх 

використання, розглядає вплив різних факторів на фінансовий стан 

підприємства. Бухгалтерський облік є основним джерелом інформації, 

необхідної для аналізу з метою прийняття управлінських рішень. 

    Система обліково-аналітичного забезпечення менеджменту відіграє 

важливу роль в функціонуванні системи управління підприємством, 

забезпечуючи взаємодію різних структурних підрозділів та реагуючи на зміни 

внутрішнього та зовнішнього середовища. Під системою розуміють сукупність 

множин взаємопов'язаних елементів, які утворюють певну цілісність . 

     Обліково-аналітична система – це система, що ґрунтується на даних 

оперативного, статистичного, фінансового і управлінського обліку, включаючи 

оперативні дані, і використовує для економічного аналізу статистичну, 

виробничу, довідкову та інші види інформації. Тому обліково- аналітична 

система виконує збір, опрацювання та оцінку всіх видів інформації, що 

використовується 

для прийняття управлінських рішень на мікро- і макрорівнях. Система 

обліково-аналітичного забезпечення є складовою загальної системи управління. 

Її суть полягає в об'єднанні облікових та аналітичних операцій в один процес, 

виконання оперативного мікроаналізу, забезпеченні безперервності цього 

процесу і використанні його результатів для формування рекомендацій щодо 

прийняття управлінських рішень. Загальну методологію і нормативні 

положення обліку і аналізу удосконалюють для раціонального використання в 

єдиній обліково-аналітичній системі. 

    Основними завданнями обліково-аналітичної системи підприємства є: 

1) аналіз діяльності підприємства за вказаними напрямами; 

2) облік господарських операцій за цільовими напрямами на базі 

бухгалтерського обліку з додаванням не фінансових показників; 
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3) контроль за використанням матеріальних та нематеріальних ресурсів, 

за правильним відображенням усіх господарських операцій на етапах 

планування, обліку та за достовірністю аналітичних даних; 

4) планування діяльності підприємства за її основними видами: 

операційної, інвестиційної, фінансової, податкової; центрів відповідальності та 

підприємства загалом; 

5) формування аналітичних бюджетів як джерел акумулювання планової 

облікової та аналітичної інформації. 

    Вдосконалення інформаційної бази відповідно до потреб менеджменту 

є суттєвим елементом розвитку економіки. Домінуючі підходи до формування 

інформаційних потоків обліково-аналітичного спрямування поступаються 

місцем новому підходу, основним принципом якого є забезпечення корисності 

для прийняття управлінських рішень. Відповідно в новітній економіці різко 

зростає цінність інформації. Зовнішнє нестабільне оточення вимагає від 

підприємств розроблення складніших та деталізованіших систем управління. 

Кожний етап якісного переходу до нової концепції управління 

характеризується різкими змінами на макро- та мікроекономічному рівні. 

Еволюційне ускладнення завдань управління та системних рішень призвели до 

виникнення спеціальних методичних підходів як до організації виробничо-

комерційної діяльності підприємств, так і до інформаційного супроводу 

управління нею. 

    Зростання вимог до інформаційного забезпечення системи 

управлінського обліку викликане,зокрема, постійними змінами і ускладненням 

зовнішнього середовища і, відповідно, умов економічної діяльності, умов 

виробництва, розвитком системи розгалужених взаємозв'язків з іншими 

інформаційними системами управління підприємством. Об'єктивною 

передумовою їх вирішення є стрімке зростання можливостей і техніко-

економічних характеристик сучасного програмного забезпечення збору, 

обробки і передавання значних інформаційних масивів баз даних на основі 

комп'ютеризації обліково-аналітичного процесу.    

    Визначальну роль в інформаційній системі менеджменту займає 

система обробки даних.Спочатку дані вводяться в інформаційну систему. Потім 

вони проходять трансформацію, або процес,що передбачає різні форми 

маніпулювання даними і аналізу (такі як класифікація, сортування,підрахунок, 

підсумки), які трансформують дані в інформацію. Інформаційно-процесійні 

системи також, 

як правило, використовують склад даних або їх акумулювання. Вихід 

даних – це звіти, документи, інші системні кінцеві показники, які постачають 

необхідну інформацію для рішень і контролю виконання поставлених завдань. 

   Таким чином, інформаційну систему можна визначити як набір 

процедур, таких як процес, збір і переробка інформації для підтримки 

планування, прийняття рішень, координації і контролю, а комунікаційна 

функція системи полягає у швидкому та надійному передаванні даних. 
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   Потреби різних організаційних рівнів і функціональних сфер 

менеджменту задовольняють п'ять головних типів інформаційних систем: діло-

процесійні, офісно-автоматизаційні, управлінсько-інформаційні, системи 

підтримки рішення, системи підтримки виконання рішень.   

   Процес формування обліково-аналітичного забезпечення, що охоплює 

менеджмент підприємства, схематично відображено на рис. 1. 

    Отримуючи інформацію, користувачі досить часто переслідують різні 

цілі, тому змінюється кількість і цінність інформації, що відповідає 

методологічним засадам організації фінансового та управлінського обліку. 

Таким чином обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту 

підприємств відіграє велику роль у забезпеченні прийняття ефективних 

управлінських рішень, проте в сучасних умовах господарювання вимоги і 

критерії до інформаційної бази обліково-аналітичної системи істотно 

змінюються у зв’язку із зростанням корисності економічної інформації, якісних 

змін у формах внутрішньої звітності, відборі оптимального переліку показників 

первинної звітності та розрахункових показників економічної ефективності 

функціонування підприємств. Зростання вимог до кількісних і якісних 

характеристик інформаційної бази менеджменту спонукають до перегляду 

кваліфікаційних характеристик працівників обліково-аналітичних та 

економічних служб підприємств. 

    Отже, обліково-аналітичне забезпечення як компонент інформаційного 

забезпечення управління підприємством дає змогу розв’язувати функціональні 

завдання управління, забезпечуючи керівництво повною та достовірною 

інформацією про господарські процеси та зв'язки із зовнішнім середовищем. 

 

Список використаної літератури: 

1. Вовчак І. С. Інформаційні системи та комп'ютерні технології в 

менеджменті : навч. посіб. /І. С. Вовчак. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 354 с 

2. Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського 

обліку та аудиту : навч.посіб. / С.В. Івахненков– 3-тє вид., випр.. і доп. – К: 

Знання, 2006. – 350 с. 

3. Лень B.C. Управлінський облік: навч. посіб. / B.C. Лень. – 2-ге вид., 

виправл. – К. : Знання –Прес, 2006. – 317 с. 

4. Писаревська Т. А. Інформаційні системи обліку та аудиту : навч. посіб. 

/ Т. А. Писаревська. –К. : КНЕУ, 2004. – 369 с. 

5. Пушкар М. С. Контролінг – інформаційна підсистема стратегічного 

менеджменту : моногр. /М. С. Пушкар, P. M. Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 

2004. – 370 с. 

 

Бондарець М.М.,  

студентка, 3 курс, група ПТ-21 

Спеціальність підприємницво, 

торгівля та біржова діяльність, 
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РОЗВИТОК ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ  

Однією із найважливіших складових країни, де в основу суспільного 

виробництва входить ринкова економіка, є інфляція. Саме явище «інфляція» 

означає знецінювання грошей у результаті перевищення кількості грошових 

знаків, що перебувають в обігу, порівняно з сумою товарних цін.  

У світі немає країни, яку б в останні десятиліття тією чи іншою мірою не 

торкнулася інфляція. Її наслідки є доволі складні й різноманітні. Високий  

рівень інфляції перетворюється на серйозну перешкоду для виробництва, 

спричинює економічну і соціальну напруженість у суспільстві. В Україні  таке 

явище  виникло  за становленням держави незалежною. Інфляційні процеси в 

Україні за 1991-1993 рр. набули найвищих значень, ніж у інших 

пострадянських країнах, і супроводжували економіку протягом усього періоду 

незалежності (рис.1). 

Але за 25 років незалежності інфляція в країні так і не набула 

стабільності. Так, за підсумками 2015 року рівень інфляції в Україні перевищив 

показники інших країн, що увійшли до світового рейтингу країн за темпами 

інфляції, складений американським ЦРУ. За рік інфляція в країні зросла в 

півтора рази - до 49%. Можна відзначити, що наша країна посіла 225 місце в 

списку.  

Однак на 226-й позиції значиться Венесуела, показники якої в рейтингу 

не вказані. Серед найближчих сусідів України - Південний Судан (41%), Сирія 

(33,6%) та Ємен (30%).  
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Рис. 1. Динаміка інфляції в Україні 1996-2017 рр. 

Раніше НВ повідомляло, що за даними Національного банку, в Україні 

спостерігається найбільша з 90-х років інфляція – 43% - з них 20% – це базова 

інфляція, яку контролює НБУ, і 23% - результат підвищення цін на комунальні 

послуги[3]. Уже сьогодні Національний Банк України ,оцінюючи стан інфляції 

за січень 2017 року, надає такі показники: -споживча інфляція очікувано 

прискорилася до 12.6% р/р з 12.4% р/р у грудні 2016 року, а ціни за січень 

збільшилися на 1.1%.уже надалі Національний банк очікує на уповільнення 

інфляції до 9.1% на кінець 2017 54 року, що відповідатиме цільовому діапазону 

8% ± 2 в. п., визначеному Основними засадами грошово- кредитної політики на 

2017 рік; -базова інфляція в січні прискорилася до 6.2% р/р (у місячному вимірі 

становила 0.4% м/м).  

Як пояснює НБУ, це відбулося внаслідок послаблення курсу гривні 

наприкінці минулого року та на початку 2017 року, що зумовило подорожчання 

окремих імпортованих товарів (транспортні засоби, окремі види техніки, товари 

особистого догляду тощо); -прискорилося зростання ціни на продукти 

харчування  (до 5.9% р/р), що, крім збільшення інших виробничих витрат, 

пов’язано із вторинними ефектами від зростання цін на окремі сирі продукти, 

зокрема молоко; - підвищилася вартість послуг закладів громадського 

харчування та готелів, що може бути відображенням зростання витрат на 

оплату праці; -зростання цін і тарифів, що регулюються адміністративно, 

прискорилося до 35.9% р/р (за місяць становило 1.1% м/м). Основним 

чинником такого прискорення стало підвищення плати за проїзд в 

автодорожньому пасажирському транспорті внаслідок зростання собівартості, у 

тому числі через підвищення вартості палива; -підвищилася плата за дошкільну 

та початкову освіту (на 8.8% м/м), що зокрема пов’язано з початком нового 

бюджетного періоду; -ціни на паливо прискорили зростання до 24.5% р/р 

(збільшилися на 2.8% м/м). Це відображало підвищення цін на нафту на 

світових ринках та послаблення гривні наприкінці 2016 року та в першій 

половині січня 2017 року; - у харчовій промисловості прискорилося до 16.4% 
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р/р; -у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря у січні 

сповільнилося до 37.1% р/р. (51.5% р/р у грудні) завдяки зниженню оптово-

ринкової ціни електричної енергії Національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).  

Тому, можна зробити висновок, що інфляція негативно впливає на 

суспільство в цілому, погіршує економічне становище, знижує реальні доходи і 

рівень життя, знецінює заощадження громадян. Тобто інфляційні процеси 

призводять до такого загострення економічних та соціальних суперечностей, 

що держава починає вживати заходів для подолання інфляції та стабілізації 

грошового обігу. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

 УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КЛАСТЕРА 

 

Одним из наиболее перспективных направлений развития экономики 

Республики Беларусь представляется формирование и развитие инновационных 

кластеров. Формирование инновационных кластеров, по нашему мнению, 

позволит не только создать инновационную продукцию, пользующуюся 

высоким уровнем спроса не только на внутреннем рынке страны, но и на 

внешних рынках, на и обеспечит привлечение источников финансирования, 

необходимых для проведения научных разработок. 

Постепенное формирование инновационных кластеров в Республике 

Беларусь проходит в рамках реализации Концепции формирования и развития 

инновационно-промышленных кластеров в Республике Беларусь, утвержденной  

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.01.2014 N 27 

[1]. 

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58162
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В то же время, развитие кластеров в стране ограничивается рядом 

объективных и субъективных факторов. Одним из объективных факторов, 

ограничивающих развитие инновационных кластеров в Республике Беларусь, 

по нашему мнению, выступает отсутствие четко сформированного учетно-

аналитического обеспечения функционирования кластеров в стране. Важность 

разработки учетно-аналитического обеспечения для успешного 

функционирования кластеров определяется тем, что именно в рамках данного 

вида обеспечения формируется информационная база для принятия 

управленческих решений.  

Учетно-аналитическое обеспечение управления инновационным 

кластером, по нашему мнению, целесообразно рассматривать как  результат 

процесса сбора, обработки, анализа и передачи финансовой и нефинансовой 

информации о состоянии управляемых объектов и внешней среды, 

сформированной в учетно-аналитической системе  инновационного кластера, а 

также совокупность методов и методик экономического анализа, используемых 

как для подтверждения бухгалтерской отчетности, так и для формирования 

информации, используемой менеджерами при принятии управленческих 

решений, планирования, контроля за ходом деятельности вверенных им 

подразделений, измерения и оценки полученных результатов.  

При формировании учетно-аналитического обеспечения его необходимо 

рассматривать как два взаимосвязанных базовых блока: учетное обеспечение и 

аналитическое, которые выполняют соответствующие функции в системе 

управления инновационного кластера. Рассмотрим более подробно базовые 

блоки учетно-аналитического обеспечения инновационного кластера. 

При трактовке учетного обеспечения его часто сводят к информационному 

обеспечению. По нашему мнению, данный подход не полностью раскрывает 

заявленную категорию, не определяет ее особенности и специфический 

инструментарий, указывая только на его назначение – получение информации о 

состоянии объекта учета. В то же время, важнейшей составляющей учетного 

обеспечения являются элементы метода бухгалтерского учета. Все элементы 

метода бухгалтерского учета можно условно разделить на две группы: 

- те, которые неизменны для любого субъекта хозяйствования или для 

любого субъекта учета; 

- те, реализация которых может отличаться для отдельных объектов учета. 

К первой группе элементов относятся двойная запись операций на счетах, 

инвентаризация, оценка, калькуляция, баланс, ко второй группе -  

бухгалтерские счета, документация и бухгалтерская отчетность. 

Вторая группа элементов метода бухгалтерского учета предоставляет 

особый интерес при определении учетного обеспечения кластера, так как 

именно в рамках данных элементов формируются основные отличительные 

особенности  учетного обеспечения отдельных субъектов хозяйствования.  
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Содержание элементов  метода бухгалтерского учета, по которым 

формируются основные отличия учетного обеспечения кластера в целом и его 

отдельных субъектов исследуем более подробно:   

1. Счета. При формировании учетного обеспечения инновационного 

кластера необходимо разработать рабочий план счетов, который будет 

использоваться во всех организациях кластера. Это позволит собирать 

однородную информацию по организациям внутри кластера, создаст базу для 

формирования единой отчетности, позволяющей отразить результаты 

функционирования кластера. 

В рамках типового плана счетов целесообразно выделить один уровень 

субсчетов, который позволит разделить имущество и хозяйственные операции, 

реализуемые в рамках функционирования инновационного кластера и те 

имущество и хозяйственные операции, которые организация реализует вне 

функционирования инновационного кластера. Такое выделение субчетов 

позволит разделить потоки информации по изменению имущества организации 

и ее обязательств как в рамках традиционной системы учета, так и в рамках 

функционирования кластера. Кроме того, возможно введение и 

дополнительных счетов, отражающих внутренний оборот товаров, услуг, 

результатов интеллектуальной собственности внутри инновационного кластера, 

что позволит упростить формирование консолидированной  отчетности 

кластера в целом, и отражения в ней вклада отдельных объектов внутри 

кластера. 

2. Документация. Функционирование инновационного кластера определяет 

необходимость его документального оформления. При этом, формы 

документов, определяющих хозяйственные операции между участниками 

кластера должны быть четко регламентированы. В первую очередь это касается 

документов, удостоверяющих  факт передачи одним участникам 

инновационного кластера, технологий, разработанных другими участниками 

кластера, а также документы об участии в финансировании разработок других 

членов инновационного кластера.  

Формы таких документов должны быть унифицированы либо на уровне 

государственных нормативных правовых актов, либо на уровне органов 

управления отдельных кластеров. В соответствии с Законом о бухгалтерском 

учете и отчетности № 57- З от 12.06.2013 г. №57-З. (в ред. от 17.07.2017 г. № 

57- З ) (далее- Закон), организация вправе самостоятельно утверждать для 

применения формы первичных учетных документов независимо от наличия 

форм таких документов, утвержденных республиканскими органами 

государственного управления [2]. Ряд хозяйственных операций между 

организациями, входящими в состав кластера, может оформляться и с помощью 

стандартных форм документов (ТТН-1, ТН-2 и др.). Но для более корректной 

обработки документации, по нашему мнению, целесообразно в стандартную 

форму документа добавить отметку, позволяющую разграничить операции, 

реализуемые в рамках инновационного кластера и прочие операции 
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организации. Корректировка формы документации для целей кластера, по 

нашему мнению, позволит упростить ведение бухгалтерского учета, облегчит 

проведение контрольных мероприятий за ведением учета и повысит его 

качество и достоверность. 

3. Отчетность представляет собой завершающую стадию учетного 

процесса за определенный период. Ее данные используются на внутреннем и 

внешнем уровнях управления хозяйственной деятельностью. При 

формировании учетного обеспечения функционирования инновационного 

кластера необходимо регламентировать систему внешней и внутренней 

отчетности организаций, входящих в состав  инновационного кластера. 

Важным моментом является разработка форм внутренней отчетности 

организаций инновационного кластера, определение видов, состава и 

содержания, определение сроков предоставления, разработка методики анализа 

отчетности. Внутренняя отчетность является неотъемлемой частью 

информационного обеспечения управления инновационным кластером. Формы 

как внешней, так и внутренней отчетности инновационного кластера должны 

удовлетворять тем же требованиям, которые предъявляются к бухгалтерской 

отчетности в целом. Порядок ее составления, требования к содержанию и 

раскрытию информации  идентичны тем, что закреплены для индивидуальной 

бухгалтерской отчетности [3]. 

Состав показателей, отражаемых в отчетности кластера, будет 

индивидуальным для различных видов кластеров, что обусловлено различными 

целями их функционирования. Это позволит отразить специфику 

функционирования отдельных субъектов функционирования внутри кластера, 

степень их вклада в результативность работы кластера в целом, а также  

степень достижения поставленных целей и результативность работы кластера.  

Таким образом, учетное обеспечение функционирования кластера в целом 

будет неразрывно связано с учетным обеспечением функционирования его 

субъектов, определенные особенности его будут проявляться в таких элементах 

метода бухгалтерского учета как счета, документация и отчетность.  

Основой для принятия и обоснования управленческих решений служит 

анализ. Для анализа хозяйственной деятельности предприятий, входящих в 

инновационный кластер, используется информация, сформированная в учетной 

системе. При этом необходимо взаимосвязанное изучение хозяйственных 

фактов и процессов как внутри организации, так и за ее пределами. Это 

определяет актуальность разработки аналитического обеспечения 

функционирования кластера. 

По нашему мнению, принципиальное отличие аналитического обеспечения 

функционирования инновационного кластера от общего аналитического 

обеспечения организации, заключается в следующих основных позициях: 

1 специфические источники информации, используемые для 

последующего анализа; 

2 особенности методического обеспечения функционирования кластера. 
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Первая из перечисленных особенностей связана с наличием специального 

учетно-аналитического обеспечения, которое формирует информационную базу 

для принятия управленческих решений и основывается на разработанной 

внутренней и внешней отчетности кластера, внутренней документации и 

данных управленческого учета субъектов кластера. 

Вторая особенность связана с использованием специфических методик, 

используемых в рамках аналитического обеспечения функционирования 

инновационного кластера. Помимо традиционных методик оценки субъектов 

хозяйствования, в кластере будут использоваться и специфические методики: 

- направленные на оценку результативности инновационного кластера в 

целом и определение вклада его участников в достижение данного эффекта. 

При этом, важно учесть возникновение возможного синергического эффекта, 

появляющегося при эффективном взаимодействии участников кластера. 

Важность данных методик обусловлена необходимостью объективной оценки 

результативности функционирования кластера, для повышения его 

привлекательности для потенциальных и действующих участников и 

инвесторов, определением его вклада в развитие экономики региона в 

частности и экономики государства в целом; 

- направленные на оценку привлекательности инновационных проектов, 

разрабатываемых в рамках функционирования кластера. Данная методика 

должна обеспечивать возможность ранжирования проектов, разработанными 

участниками инновационного кластера с точки зрения их эффективности, срока 

их окупаемости, привлекательности для потенциальных инвесторов, уровня 

риска и т.д. Такое ранжирование позволит повысить прозрачность информации 

при привлечении инвесторов для финансирования отдельных проектов, отсеять 

«нежизнеспособные» проекты, невостребованные на рынке, или те из них, 

которые нуждаются в доработке. 

Использование для этих целей  методики оценки инвестиционных 

проектов, закрепленной в Правилах по разработке бизнес-планов 

инвестиционных проектов [4] по нашему мнению является нецелесообразным. 

Это обусловлено тем фактом, что данная методика не учитывает специфику 

функционирования инновационного кластера. Функционирования 

инновационного кластера предполагает более свободный доступ участников 

кластера к инновационным технологиям, обеспечивает помощь при 

определении источников финансирования приобретения данных разработок, а 

также в реализации продукции, произведенной с помощью данных технологий. 

Специфика проектов, созданных внутри инновационного кластера, 

особенности их распространения внутри участников кластера, их 

финансирования определяет высокие требования, предъявляемые к методикам 

их оценки. Они должны быть не только точными и объективными, но и 

содержать минимально необходимое количество итоговых расчетов и 

показателей, быть понятными для участников кластера и потенциальных 

инвесторов. 
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Таким образом, разработка учетно-аналитического обеспечения 

инновационного кластера является важнейшим этапом его формирования. При 

этом, особое внимание должно быть направлено на те особенности, которые 

выделяют его из общего учетно-аналитического обеспечения 

функционирования субъектов хозяйствования. 
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Головною мотиваційною силою спонукання працівників до праці є 

незадоволені потреби. Правильно сформована система мотивації персоналу 

являє собою сукупність зовнішніх і внутрішніх рушійних сил, які спонукають 

особистість до усвідомленої цілеспрямованої діяльності задля досягнення 

певних цілей і, таким чином, задоволення власних потреб. Падіння рівня 

трудової мотивації персоналу на вітчизняних підприємствах, яке 

спостерігається сьогодні, обумовлене, на наш погляд, перш за все, 

ігноруванням підприємствами базових принципів формування системи 

мотивації. В умовах, які склалися в Україні, мотиваційний механізм у сфері 

праці, як правило, базується на прагненні задовольнити первинні потреби 

працюючих, причому в переважній своїй більшості виключно за допомогою 

матеріальних стимулів. І доки вони залишатимуться не задоволеними у 

достатній мірі, більш високі мотиви не проявляються. 

Сьогодні для переважної більшості працездатного населення країни 

існують два основних стимули, які діють за будь-яких обставин, – це зайнятість 

і оплата праці. В умовах хронічного безробіття, яке часто носить прихований 

характер, «старіння» робочої сили на підприємствах та насичення ринку праці 

молодими фахівцями, праця, знання і уміння яких не користуються попитом 

внаслідок відсутності практичного досвіду роботи, питання умов оплати праці 

відходить на другорядні позиції. Ситуація, яка склалася у сфері оплати праці, 

не здатна слугувати підґрунтям впровадження ефективної системи мотивації 

праці. За умов, коли заробітна плата не спроможна виконувати притаманні їй 

функції, зокрема мотивуючу, пошук та формування інших мотивів до праці не 

мають сенсу. Тому, перш ніж формувати «портфель» мотивації, доцільно 

удосконалити процес регулювання оплати праці усіх категорій персоналу та 

привести його у відповідність до ринкових умов господарювання. 

Кожне підприємство має розробити власну систему стимулювання праці. 

Адже, завдяки створенню мотиваційної бази підприємство забезпечує 

реалізацію власних потреб: залучає кваліфікованих працівників; через систему 

додаткової гарантії зайнятості розв’язує питання, пов’язані із плинністю кадрів; 

досягає підвищення продуктивності праці за рахунок застосування оптимальної 

винагороди за результатами оцінювання працівників і т. ін. Успішно розв’язати 

поставлене завдання можливо лише за допомогою впровадження 

широкомасштабного аудиту в сфері праці, зокрема її оплати. 

Система оплати праці економічно розвинутого суспільства побудована на 

підставі її диференціації залежно від складності, кількості та якості виконуваної 

роботи. Якщо показник кількості праці можна виміряти шляхом зіставлення з 

мірою, нормами чи нормативами праці, то якісні характеристики праці 

залежать від кваліфікації, майстерності, досвіду працівника. Усвідомлення 

працівниками існування прямої залежності між результатами праці і її оплатою 

спонукає їх до покращення результатів своєї діяльності, таким чином 

впливаючи на показник продуктивності праці, а також на розвиток ринкових 

відносин в цілому. Зрозуміло, що для покращення результатів діяльності 
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необхідно збільшити кількість праці в одиницю часу. Водночас, кількість праці 

можна збільшити, лише підвищуючи її якість. А це, в свою чергу, спонукає 

працівника до набуття нових знань, вмінь, навичок, здобуття освіти, 

підвищення кваліфікації, майстерності, накопичення досвіду, пошуку 

раціональних методів та прийомів організації праці, вивчення нових 

технологій, найбільш повноцінного розкриття своїх здібностей. Отже, 

стимулююча функція заробітної плати спрямована на всебічний розвиток носіїв 

робочої сили з метою досягнення більш продуктивної праці. 

Аудит організаційно-економічного регулювання заробітної плати 

забезпечуватиме впорядкування системи оплати праці, основними складовими 

якої є нормування праці, тарифна система, форми та системи оплати праці. 

Разом з тим, створення ефективної системи регулювання оплати праці 

пов’язане з низкою проблем. Зокрема, важливим є розв’язання таких питань: 

по-перше, підвищення мотивації кожного працівника до виявлення і повної 

реалізації своїх здібностей у процесі праці з метою покращення результатів 

діяльності, з виключенням можливості одержання невідпрацьованих грошових 

коштів; по-друге, усунення «зрівнялівки» або, навпаки, надмірної диференціації 

в оплаті праці та досягнення прямої залежності розміру заробітної плати від 

результатів праці конкретного працівника; по-третє, досягнення оптимального 

співвідношення в оплаті праці працівників різних категорій і професійно-

кваліфікаційних груп з урахуванням складності виконуваних робіт, умов праці, 

ступеня «дефіциту» на ту чи іншу спеціальність. 

Механізм організації та регулювання заробітної плати на рівні 

підприємства безпосередньо відображає процес перетворення ціни робочої 

сили у заробітну плату. Відповідно до чинного законодавства, питання вибору 

форм та систем оплати праці знаходяться у компетенції підприємства. 

У ст. 15 Закону України «Про оплату праці» зазначено, що єдиним 

нормативним актом регулювання оплати праці на рівні підприємства є 

колективний договір, в якому закріплюються всі умови і розміри оплати праці. 

У колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо 

регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин. У 

випадках, коли колективний договір не укладений, питання у сфері оплати 

праці погоджуються із профспілкою (в разі її відсутності – з іншими 

представниками трудового колективу) і фіксуються в локальних актах 

(положенні про оплату праці, положенні про преміювання, штатному розкладі). 

Згідно зі ст. 6 Закону України «Про оплату праці» та ст. 96-98 КЗпП 

України, основою організації оплати праці в Україні є тарифна система, до якої 

входять: тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів та тарифно-

кваліфікаційні довідники. 

Таким чином, в економічній практиці підприємств, установ та організацій 

України за основу взято тарифну систему оплати праці, яка дозволяє 

розподілити роботи залежно від їх складності, а робітників – залежно від їх 

кваліфікації та за розрядами тарифної сітки. У тарифній системі виокремлюють 
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дві основні форми оплати праці: погодинну, яка передбачає нарахування 

заробітної плати пропорційно до відпрацьованого часу, та відрядну, за якою 

заробітна плата нараховується пропорційно досягнутому рівню продуктивності 

праці. Щодо систем оплати праці, то їх існує значно більше, адже вони 

покликані враховувати різні організаційно-технічні умови виробництва. 

Нерідко на промислових підприємствах практикується введення системи 

заробітної плати, яка поєднує елементи погодинної та відрядної форм оплати 

праці. За такою системою для робітників-погодинників встановлюються 

нормовані завдання та вводиться преміювання за їх виконання. Нормоване 

завдання являє собою змінну величину, верхня межа якої встановлюється на 

рівні запланованої продуктивності праці. 

Оплата праці бригади повинна забезпечувати поєднання колективної і 

особистісної зацікавленості робітників у досягненні високих кінцевих 

результатів трудової діяльності. У зв’язку з цим, організація стимулювання 

праці передбачає: нарахування заробітної плати і премій за колективними 

результатами праці бригади (колективу); розподілення зароблених колективом 

сум між членами бригади з урахуванням індивідуального внеску кожного до 

кінцевих результатів діяльності. За основу розрахунку заробітної плати 

кожного працівника береться кількість кінцевої продукції (роботи), 

виготовленої (виконаної) відповідним колективом. Заробіток кожного 

робітника визначається з урахуванням кількості годин, відпрацьованих ним, і з 

урахуванням його кваліфікації. Залежно від специфіки окремих видів робіт 

бригадна оплата праці має такі різновиди: оплата праці на основі встановлення 

індивідуальної розцінки за кінцевими результатами діяльності; оплата праці на 

основі встановлених для всієї бригади комплексних норм і комплексної 

відрядної розцінки на одиницю конкретного виду продукції. 

З метою посилення індивідуальної мотивації до продуктивної діяльності 

методи розподілу колективного відрядного заробітку повинні адекватно 

відбивати витрати праці кожного члена бригади. Зазвичай відрядний заробіток 

розподіляється між членами бригади з урахуванням коефіцієнтів трудової 

участі, які встановлюються наприкінці кожного місяця бригадиром спільно з 

активом бригади або на загальних зборах. Для визначення коефіцієнта трудової 

участі враховуються: продуктивність праці працівника; якість виготовленої 

продукції; дотримання норм трудової та виробничої дисципліни; ставлення до 

своїх службових обов’язків. Оплата праці підрядного колективу здійснюється 

тільки за кінцевим результатом [1, с. 149]. 

Тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів встановлюються 

підприємствами, установами, організаціями у колективному договорі з 

дотриманням норм, передбачених законодавством, генеральною та галузевими 

угодами. Посадові оклади керівників, професіоналів, фахівців і технічних 

виконавців встановлює власник або уповноважений ним орган відповідно до 

посади та кваліфікації працівника. За основу формування тарифної системи 

береться тарифна ставка першого розряду; саме вона є основою формування 
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тарифних ставок робітників за розрядами та схем посадових окладів 

управлінців. Розмір ставки (окладу) першого розряду встановлюється, як 

правило, на рівні гарантованої державою мінімальної заробітної плати. 

Основою організації оплати праці управлінського персоналу є схеми 

посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні довідники, які забезпечують єдині 

вимоги до рівня кваліфікації і кола обов’язків. Для врахування рівня 

кваліфікації та особистих якостей (стажу, досвіду роботи, освіти, ініціативи) 

управлінців однієї й тієї ж посади у схемі посадових окладів передбачена 

розбіжність посадових окладів (мінімальних та максимальних окладів). 

Потужною мотиваційною складовою в оплаті праці управлінців є 

внутрішньопосадове категорування за рівнем оплати праці, що дозволяє 

диференціювати оклади залежно від особистого внеску кожного працівника, 

його рівня кваліфікації й професіоналізму. Кваліфікаційна категорія 

встановлюється в межах однієї посади. Наприклад, посада «інженер» вміщує 

чотири кваліфікаційні категорії: «інженер»; «інженер другої категорії»; 

«інженер першої категорії»; «провідний інженер». Кваліфікаційна категорія, 

яка присвоюється персонально конкретному працівникові, є оцінкою його 

особистих успіхів у процесі трудової діяльності, ознакою високої кваліфікації 

та результативності праці, а не посадовим найменуванням. 

В умовах функціонування економіки ринкового типу постає питання: чи є 

альтернатива тарифній системі, чи не є вона пережитком минулого, чи й надалі 

залишатиметься об’єктивно необхідною складовою організації оплати праці. 

Вивчення літературних джерел та досвіду економічно розвинених країн 

переконує, що і за умов функціонування ринкової економіки потрібен 

універсальний регулятор, за допомогою якого можна об’єктивно виміряти, а 

отже, справедливо відшкодувати суспільно необхідні затрати праці у вигляді її 

оплати. Оплата праці працівників установ і організацій, які фінансуються з 

бюджету, здійснюється у межах бюджетних асигнувань та позабюджетних 

доходів на основі формування бюджетного запиту. На важких роботах, на 

роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, з особливими 

природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного 

ризику для здоров’я встановлюється підвищена оплата праці. Перелік цих робіт 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

Економічні свободи, одержані підприємствами з початком перехідного до 

ринкової економіки періоду, сприяли зростанню активності в пошуках 

найраціональнішої організації праці і її оплати. Разом з тим, такі проблеми, як 

інфляція, труднощі зі збутом продукції, порушення господарських зв’язків, 

нестабільність податкового законодавства тощо, ускладнюють роботу 

підприємств настільки, що не завжди вони мають можливість виплачувати всім 

працівникам гарантовану тарифною системою заробітну плату [2]. Все це 

спричинило виникнення і поширення безтарифних та гнучких систем оплати 

праці, систем винагороди за кваліфікацію і особисті заслуги, в яких 

враховуються фінансові результати діяльності підприємств. 
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Отже, в сучасних умовах керівникам підприємств доводиться розглядати 

безліч питань, в тому числі: як досягти стратегічних цілей, як залучити й 

утримати цінних працівників і як підвищити результативність їхньої праці. 

Один з основних шляхів розв’язання цих проблем – побудова ефективної 

системи мотивації та оплати праці. Основний акцент слід змістити на питання 

створення «ефективної системи оплати праці», яка дозволить забезпечити 

зростання результативності праці зі зниженням витрат підприємства. 

Для формування ефективної системи оплати праці під час проведення 

аудиту в сфері праці необхідно дотримуватись таких принципів: відповідності 

цілей оплати праці і мотивування персоналу цілям підприємства; врахування 

мотиваційних факторів, очікувань, потреб персоналу; виявлення та усунення 

демотивуючих факторів; справедливості системи оплати праці; винагороди за 

індивідуальні та колективні результати; своєчасність виплати винагороди; 

комплексність системи мотивації; моніторинг рівня середньомісячної 

заробітної плати в галузі (регіоні), забезпечення конкурентоспроможності 

заробітної плати підприємства; врахування життєвого циклу підприємства;  

відповідність системи компенсації корпоративній культурі; взаємозв’язок рівня 

оплати праці з репутацією (брендом) підприємства на ринку праці [3, с. 9-22]. 

Аудит існуючих систем оплати праці, свідчить про те, що саме тарифна 

система, завдяки закладеним в ній принципам (однакової оплати за однакову 

працю, всебічної диференціації залежно від складності, якості, відповідальності 

та рівня кваліфікації) здатна сприяти відновленню заробітною платою її 

провідних функцій і виступати універсальним регулятором міри і оплати праці. 

Інша сторона питання пов’язана з практичним застосуванням тарифної 

системи: якою повинна бути тарифна система в умовах ринку, за якими 

принципами побудована і на що спрямована. Функціонування традиційної 

тарифної системи жорсткого типу не тільки не сприяє підвищенню 

стимулюючої ролі заробітної плати, а навпаки, перетворює її у різновид 

соціальної виплати, який ледве забезпечує просте відтворення робочої сили. 

Таким чином, можна стверджувати, що в умови ринкової економіки «не 

вписується» не сама тарифна система часів централізованого управління, а 

занижено-зрівняльний характер визначення її параметрів та централізований 

порядок затвердження і перегляду цієї системи. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ПОГЛИБЛЕНОЇ ОЦІНКИ 

ФІНАНСОВОГО СТАНУ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Постійне спостереження стану зовнішнього і внутрішнього середовища 

будь-якого суб’єкта господарювання допомагає виявити його «слабкі сигнали», 

які призводять до зниження фінансово-економічної безпеки підприємства.  

Головне завдання управління підприємством виявляється у своєчасній і 

якісній діагностиці, а також у профілактичній роботі. Така робота проводиться 

у декілька етапів: 

1) аналіз фінансового стану підприємства; 

2) своєчасне виявлення причин і факторів, які призводять до розвитку 

кризових ситуацій; 

3) виявлення ознак прийдешньої кризи. 

Тому важливішим аспектом діяльності підприємства є аналіз усіх 

факторів кризи, які можуть спричинити загрози підприємству, а також 

проведення їх оцінки і розробка заходів щодо їх настання.  

Важливим аспектом якісного управління підприємством є проведення 

його фінансового аналізу, який являю собою метод оцінки і прогнозування 

фінансового стану підприємства на основі його бухгалтерської звітності[1].  

Існує два види фінансового аналізу:  

1) внутрішній аналіз – аналіз, який проводиться працівниками 

підприємства (фінансові менеджери); 

2) зовнішній аналіз – аналіз, який проводиться сторонніми особами для 

підприємства (аудитори)[2]. 

Фінансовий аналіз, як і кожна економічна складова, має свої основні цілі: 

- визначення фінансово-економічного становища підприємства; 

- виявлення основних факторів, що викликають зміни у фінансовому 

стані; 

- прогноз основних тенденцій фінансового стану. 

Але для досягнення цих основних цілей потрібно здійснювати за 

допомогою різних методів і прийомів, таких як: горизонтальний і вертикальний 

аналіз, трендовий аналіз, аналіз відносних показників (коефіцієнтів), 

порівняльний аналіз тощо.  

Фінансові менеджери проводять діагностику фінансової кризи. Тобто 

комплексне дослідження, яке спрямоване на своєчасне виявлення ознак 

фінансової кризи, оцінку її масштабів, а також вивчення тих факторів і причин, 

які призводять до загрози підприємства у фазу банкрутства.  

Така діагностика здійснюється у такій послідовності: 

1) вивчення стану реалізації і виробництва продукції; 
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2) вивчення складу і структури продукції, яка випускається 

підприємством; 

3) вивчення конкурентоспроможності продукції, яка випускається 

підприємством.  

Крім того, фінансові менеджери проводять аналіз різних складових 

підприємства, а саме: аналіз персоналу, аналіз необоротних та оборотних 

активів, аналіз вартості й структури оборотних активів, а також проводять 

оцінку фінансового результату підприємства[3].  

Якщо на підприємстві працює кваліфікований фінансовий менеджер, 

який постійно проводить вищенаведені аналізи та оцінки різних складових 

підприємства, а також слідкує за всім фінансовим становищем, то на такому 

підприємстві буде висока фінансово-економічна безпека, адже такий працівник 

буде професійно розробляти спеціальні заходи щодо знищення ще на ранньої 

стадії фінансової проблеми, яка може призвести до порушення нормальної 

роботи на підприємстві, а також до втрати його платоспроможності і 

конкурентоспроможності, а в подальшому його банкрутства та ліквідації.  
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО    

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Сучасні підприємства потребують гнучких систем оцінки й аналізу 

діяльності як своїх підрозділів, так підприємства в цілому. Техніко-економічні, 

фінансові та інші показники виробничо-фінансової діяльності, які 



   
 

361 

 

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, АУДИТУ, АНАЛІЗУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

використовуються в обліково-аналітичній практиці, так як і методи їх оцінки і 

використання в системі ефективного управління підприємством, мають суттєві 

недоліки. В даних умовах найбільш важливим елементом управління 

господарською діяльністю є бухгалтерський облік. Облікова та аналітична 

інформація повинна забезпечувати досягнення поставлених цілей і завдань, які 

використовуються на різних рівнях управління підприємством. Для цього 

необхідно сформувати та реалізувати обліково-аналітичну систему. 

Важливим етапом освоєння системи обліку має аналіз досвіду та 

напрацювань вітчизняної і закордонної обліково-аналітичної школи, теорії і 

практики менеджменту та чітке розуміння завдань та потреб, що стоять перед 

системою бухгалтерського обліку в умовах ринкової економіки. 

Значний вклад в дослідження проблем теорії та методології формування 

обліково-аналітичної системи внесли наступні науковці: Ф.Ф. Бутинець, М.А. 

Вахрушина,     А.М. Герасимович, С.Ф. Голов, З.В. Гуцайлюк, В.Б. Івашкевич, 

В.А. Константинов,  І.О. Ламикін, Ю.Я. Литвин, В.С. Лень, Б.Г. Маслов., І.А. 

Маслова, Ю.А. Мішин,        Л.В. Нападовська, Б. Нідлз, Л.К. Сук, В.Ф. Палій, 

Г.О. Партин, І.І. Поклад, П.В Попова, М.С. Пушкар, В.В. Сопко, Г.О. Фалько, 

Дж. Фостер, Ч.Т. Хорнгрен, А.Д. Шеремет [1-11]. 

Однак, проблемі визначення місця і ролі облікової-аналітичної системи 

для прийняття управлінських рішень не було приділено належної уваги. 

Метою даної статті є висвітлення значення обліково-аналітичної системи 

у зростанні ефективності господарювання, дослідження її елементів та ролі 

інформаційного забезпечення підприємства у прийнятті науково-обґрунтованих 

управлінських рішень. 

Функціонування системи управління неможливе без достовірної, 

оперативної, релевантної інформації та її аналітичного опрацювання. Система 

обліково-аналітичного забезпечення менеджменту відіграє важливу роль в 

функціонуванні системи управління підприємством, забезпечуючи взаємодію 

різних структурних підрозділів та реагуючи на зміни внутрішнього та 

зовнішнього середовища. 

Під системою розуміють сукупність множин взаємопов’язаних елементів, 

які утворюють певну цілісність [1:10]. 

Обліково-аналітична система – це система, що базується на даних 

бухгалтерського обліку, включаючи оперативні дані і використовує для 

економічного аналізу статистичну, виробничу та довідкову та інші види 

інформації. Тому обліково-аналітична система являє собою збір, опрацювання 

та оцінку всіх видів інформації, що використовується для прийняття 

управлінських рішень на макро- і мікро- рівнях. 

Завданнями обліково-аналітичної системи є визначення кінцевого 

результату діяльності суб’єкта господарювання в необхідні для управлінців 

терміни, забезпечення контролю за використанням ресурсів на рівні 

підприємства та центрів відповідальності. 
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Одним із головних критеріїв при виборі обліково-аналітичної системи є 

співставлення очікуваних вигод для управління підприємством з витратами на 

саме управління. При виборі обліково-аналітичної системи необхідно дослідити 

її значення для досягнення мети підприємства [11, с. 11]. 

Обліково-аналітична система складається з елементів, які взаємодіють 

між собою, залежать одне від одного і формують єдине ціле. Ми вважаємо, 

обліково-аналітичну систему можна представити як сукупність наступних 

складових: обліку, аналізу та аудиту 

Центральним елементом обліково-аналітичної системі є бухгалтерський 

облік, який виступає одним з основних джерел економічної інформації, що 

характеризує фактичний стан справ на підприємстві. 

Бухгалтерський облік як система представляє собою сукупність елементів 

певного змісту та форми, які пов’язані між собою та об’єднані регулярною 

взаємодією. Це система інформації про стан та рух ресурсів підприємства, 

характер та результати господарської діяльності. Облік можна 

охарактеризувати як систему, оскільки він має ознаки властиві системі: 

наявність зв’язків, поділ на частини, наявність структури, цілеспрямованість та 

багатоаспектність. 

Бухгалтерський облік може розглядатися як елемент господарської 

інформаційної системи, яка генерує та інтерпретує всю базу інформаційного 

потоку, надану різними системами для ефективного управління. Поряд з тим, 

облікова система є автономною, елементи якої можуть виступати в якості 

систем більш низького порядку [2, с. 16-18]. 

 За визначенням Американської асоціації бухгалтерів, "бухгалтерський 

облік – це процес ідентифікації інформації, вимірювання та оцінки показників і 

представлення даних користувачам для опрацювання, обґрунтування та 

прийняття управлінських рішень"  

Фінансовий облік – це сукупність правил та процедур, які забезпечують 

підготовку та оприлюднення інформації про результати діяльності 

підприємства відповідно до вимог законодавчих актів та стандартів 

бухгалтерського обліку. Фінансовий облік призначений для узагальнення 

фінансових даних бухгалтерських записів і надання їх у формі річних звітів 

різним користувачам. Традиційно даний вид обліку був пов'язаний із 

забезпеченням інформацією зовнішніх користувачів: інвесторів, банківських та 

інших кредитних установ, постачальників, замовників, акціонерів та органів 

державного регулювання та контролю. Дані фінансового обліку є найбільш 

достовірними й доступними. Однак, ця інформація не є повною, оперативною і 

достатньою для прийняття рішень і повинна бути доповнена іншими видами 

інформації, яка формується в системі управлінського обліку [9, с. 54-55]. 

Управлінський облік охоплює всі види облікової інформації, необхідної 

для управління в середині підприємства. Дана інформація повністю розкриває 

економічні, технічні і технологічні особливості виробничих процесів і 

подальших можливостей виробництва, наявні внутрішньовиробничі відносини, 



   
 

363 

 

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, АУДИТУ, АНАЛІЗУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

ресурси та фінансові можливості. Основна мета управлінського обліку полягає 

в забезпечення інформації менеджерів, відповідальних за досягнення 

конкретних виробничих показників, для підготовки та розробки можливих 

альтернативних варіантів для прийняття оптимальних коротко- та 

довгострокових управлінських рішень. 

Управлінські рішення повинні ґрунтуватися на точних розрахунках, 

глибокому та всебічному аналізі. Аналіз є важливим елементом у системі 

управління виробництвом, дієвим засобом виявлення внутрішньогосподарських 

резервів, основою розробки науково-обґрунтованих планів та рішень. 

Аналітична функція є однією із складових обліково-аналітичної системи і 

реалізується у формуванні великих масивів інформації про стан і рух 

виробничо-фінансових активів підприємства. Підсистема аналітичного 

забезпечення управління господарською діяльністю перетворюється в постійно 

діючий фактор зростання ефективності виробництва за рахунок активізації 

інформаційного фонду підприємства. 

Ринкова економіка зумовлює потребу в диференціації аналізу на 

фінансовий та управлінський. Фінансовий аналіз – елемент фінансового обліку, 

що забезпечує інформацією зовнішніх користувачів на основі даних публічної 

бухгалтерської звітності. 

Безперервне використання прийомів та елементів аудиту в процесі 

формування облікової інформації дозволяє своєчасно виявити та виправити 

здійснені відхилення та помилки, що, в свою чергу, забезпечує якість 

оперативного аналізу та пов’язаних з ним управлінських рішень. 

Система обліково-аналітичного забезпечення характеризується великою 

кількістю різних показників, що відображають стан окремих її елементів, 

входів та виходів та вимірюються кількісно у вигляді конкретних чисел. 

Складовими обліково-аналітичної системи є база облікових даних, планових 

даних, норм і нормативів, даних звітності, довідково-інформаційний фонд та 

система аналітичних показників. Обліково-аналітична система повинна 

будуватися за принципом хронології збору, опрацювання даних та формування 

звітних документів, від первинних документів до даних фінансової, 

внутрігосподарської та статистичної звітності. 

Суттєве місце у прийнятті управлінцями відповідних рішень належить 

інформаційним передумовам. Важливий та необхідний етап вдосконалення 

системи управління – це дослідження і аналіз існуючих процесів управління і 

руху інформації, на базі яких повинно здійснюватись прийняття управлінських 

рішень. 

А.Д. Шеремет, М.А. Вахрушина під інформацією розуміють "факти, дані, 

результати спостережень…, тобто все, що певним чином розширяє наші 

знання". [10, с.17; 3, с. 15]. 

Інформація, яка необхідна для управління підприємством представляє 

собою різні повідомлення економічного, технологічного, соціального та іншого 

змісту. Управлінською розуміють інформацію, що обслуговує процеси 
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виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ і забезпечує 

вирішення завдань організаційно-економічного управління підприємством [2, с. 

89]. 

Найважливішою складовою управлінської інформації є економічна 

інформація, під якою розуміють всі відомості в сфері економіки, які необхідно 

фіксувати, обробляти, передавати та зберігати для використання в процесі 

планування, обліку, контролю та аналізу. 

В структурі економічної інформації виділяють цілісну підсистему 

облікової інформації, яка складається з наступних стадій: збір, реєстрація 

первинних даних, передача їх апарату управління для обробки, накопичення та 

групування даних, формування зведеної інформації, відображення даних в 

аналітичному та синтетичному обліку, складання внутрішньої за зовнішньої 

звітності.  

Обліково-аналітичну інформацію з метою її ефективного використання 

можна класифікувати за різними ознаками: за видами, повнотою, стабільністю, 

достовірністю, своєчасністю, способом передачі. Важливим класифікатором 

обліково-аналітичної інформації є її групування за формою і змістом, 

структурою і призначенням, властивостями та значенням окремих її видів. 

Форма і призначення облікової інформації визначається місцем її в системі 

менеджменту, рівнем повноти і зрозумілості, джерелами виникнення і 

використання. Успішне вирішення завдань обліку в системі управління 

економікою підприємства можливе при отриманні якісної і достовірної, 

найбільш повної і своєчасної інформації. 

 Вивчення обліково-аналітичної інформації, що функціонує в сфері 

матеріального виробництва на перспективу, дозволяє виділити інформацію в 

масштабах ієрархічної структури підприємства, а з допомогою елементів її 

виробничого процесу – встановити її зміст. 

Облікова інформація як впливовий фактор виробничого процесу або 

окремих елементів даного процесу може бути деталізована за напрямами її 

використання в сфері управління конкретними видами діяльності, складними 

внутрішньовиробничими відносинами, економікою підприємства вцілому, 

відносинами з контрагентами, ринком. 

Часто на практиці дана класифікація обліково-аналітичної інформації 

залежить від сформованої структури управління підприємством. Групування за 

елементам виробничого процесу розкриває функціональні особливості 

побудови апарату управління. В її основі лежить розмежування всієї системи 

управління підприємством за функціями та стадіями управлінської діяльності. 

На основі даної класифікації для кожного підрозділу, виду діяльності 

виділяються її специфічні види. В подальшому вона може бути деталізована за 

видами сировини та матеріалів, засобів праці, продукції, особливостями 

економічних відносин і зв’язків [5, с. 40-46]. 

Таким чином, інформаційним забезпеченням управління діяльністю 

підприємства повинна стати належним чином побудована обліково-аналітична 
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система, яка являє собою сукупність облікової інформації та отриманих на її 

базі аналітичних даних, які сприяють прийняттю управлінських рішень на 

макро- і мікро- рівнях. Основним принципом, що забезпечує ефективність 

функціонування обліково-аналітичної системи, є безперервність взаємодії її 

складових: обліку, аналізу та аудиту. 
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті досліджено значення обліково–аналітичного забезпечення в 

управлінні економічною безпекою підприємства. Встановлено, що основою 

економічної безпеки підприємства є обліково-аналітичне забезпечення, від 

стану якого залежить ефективність і стабільність функціонування 

підприємства, створення передумов для подальшого розвитку шляхом 

своєчасного виявлення та запобігання зовнішнім і внутрішнім загрозам і 

небезпекам. Констатовано, що при визначенні сучасних потреб розвитку 

підприємства необхідно розширювати межі інформаційного забезпечення. А 

це, у свою чергу, вимагає в системі обліково-аналітичного забезпечення 

виокремлення відповідних складових. Виокремлення таких систем обумовлено 

потребами окремих груп користувачів. 

Запропоновано під обліково-аналітичним забезпеченням розуміти 

систему, яка містить в собі такі складові як: фінансово-аналітична, обліково-
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аналітична, соціально-аналітична, екологічно-аналітична, які пов’язані між 

собою та створюють необхідну інформаційну базу для прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень. 

Актуальність дослідження. Економічна безпека України – це насамперед 

безпека економічних взаємовідносин вітчизняних суб’єктів господарювання, 

що характеризується ефектами їх діяльності. Разом з тим сьогоднішні реалії 

вказують на загострення розбіжностей у сфері економіки, які проявляються у 

зростанні недобросовісної конкуренції, корупції та хабарництві, шахрайстві, 

маніпулюванні фінансовими показниками тощо. 

Наявність цих та інших задач зумовлює актуальність досліджень, 

спрямованих, з одного боку, на пошук новітніх методологій забезпечення 

економічної безпеки на основі обліково-аналітичного інструментарію, а з 

іншого – на удосконалення самої обліково-аналітичної системи, як 

інформаційної основи для прийняття рішень щодо безпечного функціонування 

підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зазначена проблематика 

перебуває в полі зору вчених. Дослідженню її різноманітних аспектів 

присвятили свої праці такі вчені: Барановська С.П.,І.А. Бланк, О.М. Брадул, 

Р.Ф. Бруханський, В.О. Волощук, О.Д. Гудзинський, Н.В. Голячук, В.М. Жук, 

А.Г. Загородній, Т.Г. Камінська, Сідак В.С. та інші. Враховуючи велику 

кількість проведених наукових досліджень дане питання залишається 

актуальним. 

Метою статті є визначення сутності обліково-аналітичного забезпечення 

в управлінні економічною безпекою підприємства, проаналізувати принципи 

організації обліково-аналітичного забезпечення в управлінні економічною 

безпекою підприємства. 

Результати дослідження. Найважливішою умовою функціонування і 

розвитку сфери підприємництва в економіці будь якої країни є фінансово – 

економічна безпека підприємства. Пов’язано це з конкуренцією на зовнішньому 

та внутрішньому ринку. Функція безпеки є невід’ємною з огляду на 

забезпечення життєздатності  кожного суб’єкта господарювання, що об’єктивно 

обумовлює  потребу в її включенні до планової роботи, тим більше з огляду на 

ускладнення умов вітчизняного економіко-правового середовища 

підприємницької діяльності [1]. 

Економічна безпека підприємства є динамічною ознакою, що змінюється 

під впливом чинників і загроз внутрішнього та зовнішнього середовища. 

Організація системи економічної безпеки підприємства забезпечує його 

стабільну роботу та створює умови для зростання його економічного 

потенціалу. 

Основою економічної безпеки підприємства є обліково-аналітичне 

забезпечення, від стану якого залежить ефективність і стабільність 

функціонування підприємства, створення передумов для подальшого розвитку 
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шляхом своєчасного виявлення та запобігання зовнішнім і внутрішнім загрозам 

і небезпекам. 

В основі обліково-аналітичного забезпечення знаходиться інформація,   

тобто сукупність відомостей про внутрішнє і зовнішнє середовище 

підприємства, яку використовують  для оцінки й аналізу економічних явищ та 

процесів управлінських рішень. Потрібно зауважити, що управління 

економічною безпекою підприємства є постійним процесом отримання 

інформації про рівень безпеки та ймовірність виникнення загроз і ризиків [2]. 

Саме тому обліково-аналітична інформація повинна відповідати таким 

вимогам: 

- чітко та достовірно відображати в зовнішній та внутрішній звітності всі 

господарські операції, що здійснюються на підприємстві; 

- подавати суб’єктам безпеки інформацію про поточний рівень 

економічної безпеки шляхом розрахунку найважливіших якісних та кількісних 

показників; 

- виявляти, ідентифікувати та відстежувати розвиток внутрішніх та 

зовнішніх викликів, ризиків та загроз; 

- протистояти промисловому шпигунству та витоку конфіденційної 

інформації; 

- формувати інформаційну базу для прийняття рішень у процесі 

управління економічною безпекою підприємства [6]. 

В управлінському процесі використовують різні види інформації: 

наукову, технічну, виробничу, правову, соціальну, економічну тощо. Однак 

основним видом інформаційного забезпечення процесу управління на рівні 

господарюючих суб’єктів є економічна інформація, під якою розуміють таку, 

що характеризує виробничі відносини в суспільстві. 

Ширше і глибше економічну інформацію можна охарактеризувати як 

сукупність відомостей, пов’язаних з функціонуванням і управлінням 

економікою, тобто плануванням, обліком, контролем тощо. Польська 

дослідниця Йоланта Стажевська, зокрема, зазначає, що використовувана для 

потреб управління інформація дозволяє реалізувати функції планування, 

організації, керівництва, мотивації та контролю [8]. 

З допомогою натурального, трудового та вартісного показників 

економічна інформація відображає склад матеріальних, трудових і фінансових 

ресурсів, хід виробничо-господарських процесів тощо. 

З метою забезпечення економічної безпеки діяльності підприємстві 

обліково-аналітичну інформацію можна класифікувати наступним чином (рис 

1). 

Обліково-аналітична інформація є результатом функціонування 

відповідної системи забезпечення. Для формування методичних засад обліково-

аналітичного забезпечення управління економічною безпекою підприємства 

з’ясуємо суть поняття «обліково-аналітичне забезпечення», підходи до 

трактування якого в економічній літературі суттєво різняться. 
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Так, Т. Безродна під цим терміном розуміє процес підготовки обліково-

аналітичної інформації, забезпечення її кількості та якості. Тому на думку 

автора термін «забезпечення» означає виконання, гарантування здійснення 

процесу постачання обліково-аналітичної інформації в  системі управління [1]. 

Т. Камінська пропонує під обліковим забезпеченням розуміти систему 

збору, обробки, узагальнення, подання та аналізу фінансової інформації, 

забезпечення її кількості і якості для ведення господарської діяльності, зокрема, 

її управління [3]. 

Штангрет А.М. стверджує, що обліково-аналітичне забезпечення 

управління суб’єктами господарювання можна охарактеризувати як систему 

(під системою розуміють сукупність множин взаємопов’язаних елементів, які 

утворюють певну цілісність, оскільки воно має ознаки, властиві системі: 

наявність зв’язків (у тому числі зворотних), поділ на частини, наявність 

структури (упорядкованих елементів), цілеспрямованість, збереження певної 

стійкості в заданих межах під впливом зовнішніх факторів та багатоаспектність 

[7]. 

Гнилицька Л.В. під обліково-аналітична інформація представляє собою 

економічну модель взаємозв’язку між системою економічної безпеки, 

інформаційним ресурсом, якої вона є, та інформаційними процесами в середині 

підприємства. В якості інформаційного ресурсу обліково-аналітична 

інформація виступає у двох основних ролях: з одного боку, вона визначає 

структуру функціонування системи економічної безпеки і забезпечує її 

стабільність, стійкість щодо зовнішніх і внутрішніх впливів, а з іншого – 

визначає характер процесів, що протікають в цій системі [2]. 

Таким чином, враховуючи думки різних авторів можна зробити висновок, 

що з одного боку обліково-аналітичне забезпечення - це діяльність, яка 

пов’язана із збором, реєстрацією, узагальненням, накопиченням, передачею 

інформації зацікавленим користувачам, а з іншого боку, - це процес 

забезпечення системи управління відповідною кількістю необхідною якісною 

інформацією. 

Враховуючі сучасні потреби розвитку підприємства необхідно 

розширювати межі інформаційного забезпечення. А це у свою чергу вимагає у 

системі обліково-аналітичного забезпечення виокремлення таких складових: 

фінансової, управлінської, соціальної, економічної та обліково-аналітичної 

систем. Виокремлення таких систем обумовлено потребами окремих груп 

користувачів. Відповідна цільова направленість обліково-аналітичних систем 

різна. 

Враховуючи вище наведені твердження пропонуємо під обліково-

аналітичним забезпеченням розуміти систему, яка містить в собі такі складові 

як фінансово-аналітичну, обліково-аналітичну, соціально-аналітичну, 

екологічно-аналітичну, які пов’язані між собою та створюють необхідну 

інформаційну базу для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. 
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Якісну систему інформаційного забезпечення процесу управління слід 

формувати на стадії створення підприємства. Система бухгалтерського обліку 

повинна відображати специфіку діяльності підприємства та бути адаптованою 

до його конкретних інформаційних потреб. 

Сформована інформаційна база знаходить у подальшому своє 

використання у прогнозуванні, плануванні, обліку, контролі, аналізі, 

регулюванні. Тобто можна зробити висновок, що формування якісної 

інформаційної бази можливе лише за умов тісної взаємодії бухгалтерії зі 

структурними підрозділами підприємства. 

Ефективна організація бухгалтерського обліку дозволить в багатьох 

випадках знизити загрози економічній безпеці підприємства. Особливості 

організації бухгалтерського обліку на підприємстві в першу чергу знаходять 

своє відображення в обліковій політиці підприємства. Облікова політика 

підприємства, а також накази та розпорядження, які видаються, складають 

нижній рівень  регулювання бухгалтерського обліку. 

Поняття облікової політики закріплено в Законі України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність» та П(С)БО 1»Загальні вимоги до 

фінансової звітності» [5]. Згідно НП(С)БО 1 під обліковою політикою слід 

розуміти сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються 

підприємством  для складання і подання фінансової звітності [5]. 

Ефективність облікової політики, в свою чергу, залежить від того, 

наскільки чітко сформовані її елементи, які відображають систему ведення 

бухгалтерського обліку, оподаткування  та управління на підприємстві. 

Елементи облікової політики розкрито у відповідних стандартах 

бухгалтерського обліку. 

Формування облікової політики потребує обережного ставлення до 

вибору методів та принципів ведення обліку, адже від неї буде залежати якість 

облікової інформації необхідної для прийняття обґрунтованих управлінських 

рішень. 

Висновки. В основі обліково-аналітичного забезпечення знаходиться 

інформація про внутрішнє і зовнішнє середовище підприємства, яку 

використовують для оцінки й аналізу економічних явищ та процесів з метою 

прийняття обґрунтованих управлінських рішень. 

Від ефективної організації бухгалтерського обліку залежить ефективність 

діяльності підприємства, збереження його активів, формування повної, 

правдивої та неупередженої інформації для цілей управління підприємством та 

сприяє забезпеченню економічної безпеки на рівні господарюючого суб’єкта. 
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ОТЛИЧИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ АКТУАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА УРОВНЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  

И В ГРУППАХ ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В настоящее время стратегический менеджмент является одной из 

наиболее развитых частных областей теории управления предприятиями, 

продолжая оставаться в фокусе внимания исследователей-менеджеров. Однако, 

поскольку современный стратегический менеджмент базируется на 

ситуационной версии системного подхода, а не на системной или 

количественной, то возникает некоторое методологическое противоречие: 

рассмотрение процессов формирования и выбора стратегического плана 

происходят сквозь призму ситуационного подхода, но сама потребность в плане 

исходит из понятия «миссии» и прочих интерпретаций общеорганизационных 

(корпоративных) целей, хотя ситуационный подход отрицает существование 

целей у организаций самих по себе, – цели существуют только у групп людей, 

акторов, действующих внутри организаций. Поэтому несоответствующим 

ситуационному подходу является отсутствие детальных исследований 

процессов актуализации стратегических проблем, постановка на повестку дня 

http://www.nbuv.gov.ua/portal-/Soc_Gum/VSUNU/2008_10_2/bezrodna.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal-/Soc_Gum/VSUNU/2008_10_2/bezrodna.pdf
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
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задач формирования и выбора стратегий, принятия стратегических решений. 

При этом всякое принятие решений требует предварительного информацион-

ного обеспечения, сбора сведений, составления прогнозов, проведения работы 

по консолидации информации, – целого комплекса учётно-аналитической 

подготовки решений. Если говорить о предприятии, на котором происходит 

формировании и выбор стратегических планов, то распределение такой учётно-

аналитической и прогностической работы может происходить в рамках общего 

распределения функциональных обязанностей, то есть сугубо в рамках 

системно-структурных взглядов на организацию. Однако, если речь идёт о 

проведении такой работы в отдельных группах акторов, то такой процесс и 

проведение подготовительной работы, обеспечивающих актуализацию 

стратегических решений и стратегическую инициативу аналитическими 

данными и прогнозами, становится неоднозначным предметом описание и 

проектирования, – не просто сложным, а фундаментально неопределённым. 

Под стратегическими решениями понимаем то, что подразумевалось 

Игорем Ансовом при имплементации в менеджмент положений теории 

стратегических игр Джона фон Неймана и Оскара Моргенштерна: 

альтернативные планы действий одной из сторон конфликта. Под 

стратегической инициативой – включение в повестку обсуждения, 

согласования ЛПР, обладающими организационной властью, альтернатив 

стратегических планов, направленных на решение конкретного конфликта, а 

под актуализацией стратегического решений – соответственно, осознание, 

обоснование и признание актуальности стратегической инициативы и 

потребности во включении конкретного конфликта в повестку стратегического 

планирования. Под организационной властью понимаем способность оказывать 

определяющее воздействие одних акторов организации на других акторов той 

же организации. Естественно, если предметом исследования становится то, как 

акторы организации приходят к соглашению о том, что тот или иной конфликт 

должен попасть в фокус их общего внимания, и что конкретные стратегические 

альтернативы решения должны быть рассмотрены на предмет выбора и 

последующей реализации, очевидна актуальность исследования роли 

организационной власти в этих явлениях. 

Целью исследования такого предмета может быть целый спектр научно-

практических задач: от первичного описания и систематизации до разработки 

организационного сопровождения и экспертизы инициатив стратегических 

решений на предприятии.  Но считаем, что составление дескриптивной модели 

процесса использования организационной власти разными акторами 

организации для выдвижения и постановки на повестку обсуждения 

стратегических инициатив и обоснования их актуальности, – в настоящее время 

достаточно полноценная и конкретная научно-практическая задача в силу не 

разработанности этого вопроса. Наиболее близко к этому вопросу подходят 

исследователи так называемой когнитивной школы стратегического 

менеджмента и исследователи вопросов компетентных организаций – Джерард 
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П. Ходкинсон, Пол Р. Сперроу [5] и следующие в этом русле исследования. 

Сами вопросы актуализации решений (но чаще нестратегических) поднимались 

в отечественными исследователями, – например, вопросы актуализации 

организационных решений и связанные с ним комплексы вопросов 

рассматривал А. Н. Колосов ([2], [3]). 

Ключевым вопросом, влияющим на составление адекватной модели 

предмета является возможность достаточно полноценного представления того, 

как может быть распределена организационная власть. В исследованиях 

организационной власти, конечно, признаётся недостаточным представление 

организации как иерархии, но нельзя отрицать и того, что именно так её 

привыкли воспринимать не только работники организаций, но и менеджеры, 

получившие высшее образование по этой специальности. На практике это 

может быть иерархия, подобная трёхголовому Змею Горынычу, или вообще 

полицентрическая сетевая организация с доминирующими только в отдельных 

функциональных областях центрами. Конфигураций может быт много. 

Поэтому, если опираться на признание распределённой организационной 

власти, то вопрос актуализации стратегических решений и вопрос 

стратегических инициатив предстаёт не как один вопрос, а как два вопроса, и 

оба являются нетривиальными в описании и формировании рекомендованных 

императивов. 

Вот такое видение вопроса даёт использование сугубо системного 

подхода, который предполагает, что вся иерархия предприятия монолитна и 

состоит из функциональных винтиков, пружинок и анкеров, выполняющих 

каждый своё дело, а некий условный процессор думает за всех, обрабатывая 

описания возможных состояний внутренней структуры и внешней среды.  

Организационная власть распределена, и все акторы организации в 

действительности такие же субъекты деятельности, как и условный 

«процессор», со своими интересами и доступными инструментами влияния на 

условия реализации этих интересов. Поэтому уже недостаточен такой узко-

рациональный концепт, продолжающий традицию аксиоматики существования 

homo ekonomicusa, которую в настоящее время оспаривают, выдвигая очень 

вескую аргументацию. Но это не значит, что этот концепт не может быть 

базовым, но он должен быть дополнен как минимум множественностью шкал 

прогнозирования актуализации стратегических решений для разных центров 

концентрации организационной власти. В зависимости от того, как 

распределена власть в организации, те или иные актуализации начинают 

доминировать и соответственно актуализация стратегических решений может 

идти не только от общеорганизационных интересов, а и от структурных 

составляющих корпоративной бизнес-стратегии. 

Поскольку она разбивается на функциональные стратегии, то в обычном 

порядке системного подхода предполагается, что происходит принятие общего 

решения, а затем должна происходить его декомпозиция. Но поскольку бизнес-

стратегия разбита на составляющие, которые закреплены за постоянно 
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действующими центрами организационной власти, то стратегическая 

инициатива может быть выдвинута с позиций обязательности реализации 

некоторой конкретной функциональной стратегии, претендующей быть 

дополненной до корпоративной стратегии, чтоб в итоге такого хода 

стратегического планирования представить нечто целое для организации. И 

даже наличие такого интереса в выдвижении и реализации пусть только 

функциональной стратегии, требующей разрастания до масштаба 

корпоративной стратегии по поводу решения некоторого конфликта, даёт уже 

основание говорить об актуализации этого конфликта.  

Если учитывать, что в каждой организации может сложиться ситуация, 

которой характерно специфическое распределение организационной власти, то 

следует учитывать и то, что такое распределение не может быть абсолютно 

равномерным, отличаясь не только по объёму полномочий, но и по их качеству: 

у одних должностных лиц полномочий больше, у других – меньше, и у одних 

должностных лиц полномочия относятся по качественному содержанию к 

одним элементам спецификации прав собственности, а у других – к другим. Но 

сколько бы ни было центров власти, тем не менее, конкретная инициатива 

будет происходить только из одного из них. Неправдоподобным будет 

выглядеть допущение синхронной инициативы нескольких центров 

организационной власти (другое дело, что стратегическая инициатива может 

иметь кулуарную завязку).  

Однако если инициатива касается состояния всей организации и 

совместного – то есть и согласованного в той или иной мере – плана действий, 

то в результате кульминации инициативы должен быть либо выработан 

совместный план, либо инициатива должна быть отвергнута. 

Достаточно сфокусировать внимание на том, что содержание такой 

корпоративной стратегии предполагает быть выгодным не предприятию в 

целом, а инициирующему этот совместный план действий актору, то есть 

отдельному центру организационной власти предприятия. Однако сможет ли 

инициативный центр организационной власти в ходе выдвижения, 

обоснования, закрепления корпоративной стратегии и в ходе её реализации (на 

всех этапах может быть искажено содержание корпоративной стратегии) 

уберечь содержательную начинку корпоративной стратегии от посягательств 

других центров организационной власти, преследующих свои интересы, 

которые также пытаются сделать свои интересы общекорпоративными, или 

даже оппортунистически подменить корпоративную политику – в ходе 

фактической реализации стратегии в политике – на ту, что выгодна им?  

Этот вопрос в менеджменте уже достаточно раскрыт. Решению такого 

вопроса посвящены различные работы менеджмента, – например, модель 

«мусорной корзины» Дж. Марча [1], исходящая из ключевых разработок в 

области процесса принятия решений в организациях Г. Саймона, Дж. Марча и 

К. Сайерта, или модели управленческой борьбы, рассматриваемые 

В. К. Тарасовым [4]. Все эти модели можно было бы образно именовать 
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моделями «перетягивания каната» в сфере формирования, закрепления и 

реализации организационной власти. И точно такое же перетягивание каната 

должно происходить и в сфере инициативы корпоративной стратегии: согласно 

первичной инициативе будет выдвинута стратегия в наибольшей степени 

соответствующая инициирующему центру организационной власти, а в ходе 

обсуждений, согласований, передачи по коммуникационным каналам, 

оформления, доработки, детализации, разбиения корпоративной стратегии на 

функциональные стратегии – в ходе всех этих процессов содержание 

инициативы может не просто отклониться от своей сущности по содержанию, 

но может быть существенно искажено и даже подменено на свою 

противоположность (возможно, на противоположность по содержанию, но при 

той же оболочке риторического оформления, а возможно даже и на 

противоположность по риторике обоснования и изложения). 

Также нужно разделить вопросы прогнозирования и вопросы 

стратегического планирования. Прогнозирование очень часто воспринимается 

как нечто, направленное на внешнюю среду, на экзогенные факторы, 

противопоставляемые эндогенным факторам. То есть прогнозируют то, что 

является внешней средой для предприятия. Этой средой может быть и природа, 

то есть то, что не действует как думающий субъект. А может среда быть 

конкурентной или ещё какой-то, соответственно, это какая-то стратегическая 

ситуация, когда нужно принять решение, соответствующее другим решениям, 

стратегическое, то есть вопреки желаниям конкурента или другого класса 

субъекта, с которым принимающее стратегическое решение актор находимся в 

конфликте. Так вот прогнозирование в разбираемом случае должно будет 

восприниматься не как прогнозирование на уровне предприятия, – да, по 

поводу состояния предприятия, но не на уровне предприятия. Это 

прогнозирование актора, то есть той или иной отдельной группы интересов, 

действующей в организации, для которой внешней средой становится частично 

и само предприятие, поскольку представляет поле действия и других групп 

интересов. Однако часть акторов представляют коалиции интересов, а часть 

акторов представляют коалиции действия – эти множества лишь пересекаются 

и структурированы на подмножества различным образом.  

Поэтому вопрос коалиций действий и коалиции интересов, 

рассматриваемый в теории нестратегических игр, тоже должен быть 

рассмотрен в контексте разбираемого вопроса. То есть прогнозирование 

осуществляет не предприятие, а какая-то отдельная коалиция. Эта коалиция 

прогнозирует не только внешнюю среду, но и прогнозирует действия других 

групп влияния, которые для них частично внешние и соответственно 

инициатива исходит из прогноза не только будущих состояний предприятия, 

рынка и т.п., но исходит также из возможных конфигураций взаимодействия 

внутренних коалиций предприятия. А это также прямо относится в вопросу 

влияния распределения организационной власти на процесс актуализации 

конфликтов, происхождения и выдвижения стратегических инициатив. 
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РАЗРАБОТКА ПЛАТЕЖНОГО КАЛЕНДАРЯ  КАК ЧАСТЬ 

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ  ПРОМЫШЛЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Одним из наиболее важных элементов разработки бюджета 

промышленной организации является разработка и внедрение платежного 

календаря. В любой промышленной организации существуют сложности в 

управлении денежными потоками, которые непосредственно связаны с 

отсутствием эффективного механизма управления денежными потоками, 

обеспечивающего формирование оперативной и достоверной информации, 

регулирование взаиморасчетов, повышение платежной дисциплины, ускорение 

оборачиваемости денежных средств и т. д. Решить такие вопросы помогает 

механизм платежного календаря как подсистема бюджетного управления 

организацией. Оперативное планирование денежного потока на определенный 

период осуществляется путем составления платежного календаря в рамках 

бюджета движения денежных средств (далее – БДДС) на основании текущего 
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состояния платежей, заключенных контрактов, подписанных договоров и 

фактических обязательств.  

Процесс внедрения в организацию платежного календаря можно разбить 

на несколько последовательных этапов (рисунок 1). 

Содержание этапов: 

1. Формирование плановых данных. Предполагается, что организация 

имеет финансовую структуру с выделенными центрами финансовой 

ответственности (ЦФО), бюджетирование как инструмент управления внедрен 

и работает. Этот этап является основой для платежного календаря, т. к. 

проверка возможности оплаты/поступления происходит в разрезе 

определенных плановых данных.  

Важно составить БДДС относительно денежных потоков по основной, 

инвестиционной и финансовой деятельности, для чего необходимо иметь 

бюджеты как основной деятельности, так и инвестиционных проектов. За 

каждой статьей целесообразно закрепить ответственного (т. е. работника, 

который принимает решения и несет ответственность как за плановые, так и за 

фактические показатели, отклонения факт-план).  

2. Определение перечня аналитик. Перечень аналитик позволяет создать 

инструмент для проверки выплат/ поступлений на возможность реализации. 

Можно использовать следующие аналитики: ЦФО, источник денежных 

средств, контрагент (получатель денежных средств), договор с контрагентом (в 

рамках которого будут осуществлены выплаты), статья ДДС (по которой 

пройдут выплаты денежных средств), проект (по которому идут 

инвестиционные выплаты), приоритет платежа.  

Выделяя аналитики в учетной системе, необходимо помнить о принципе 

экономической целесообразности – завышенные требования к перечню 

аналитик делают систему трудоемкой и немобильной. Поэтому следует 

остановиться на перечне, минимально необходимом для решения задач, 

поставленных организацией перед учетной системой.  
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Рисунок 1 – Процесс внедрения платежного календаря 

 

3. Построение механизма формирования реестров платежей, заявок. 

После определения аналитик и реквизитов платежа формируется 

инструментарий оплаты/поступления денежных средств. Система оперативного 

управления финансами организации, реализуемая через бизнес-процесс 

«Платежный календарь», включает в себя несколько участников (сотрудник, 

отдел, служба), и каждому необходим инструмент, с которым он будет работать 

в данной системе. Сотрудники отделов и служб подают заявки на 

выплату/поступление денежных средств, а руководство или сотрудники, 

уполномоченные принимать решения, реализуют их через реестры заявок. 

Заявка представляет собой документ-запрос на поступления или выплаты 

денежных средств, содержащий описательную информацию о данной 

операции. В заявке отражаются все утвержденные аналитики, вспомогательные 

реквизиты, приоритетность, если необходимо, и поле для комментариев 

каждого из участников будущего процесса платежного календаря.  

Реестр заявок – это перечень заявок, консолидированных по 

определенному признаку (дата, ответственный, источник денежных средств, 

вид статей).  И заявка, и реестр заявок на выплату денежных средств должны 

содержать полный и достаточный объем информации для принятия решения о 

выплате/поступлении денег.  

Формирование БДДС 

Определение лимитообразующих аналитик 

Автоматизация бизнес-процесса 

«Платежный календарь» 

Описание бизнес-процесса  

«Платежный календарь» 

Регламентация и документальное оформление 

бизнес-процесса «Платежный календарь» 

Построение механизма формирования 

реестров платежей и заявок 
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4. Описание бизнес-процесса «Платежный календарь». После проверки и 

одобрения оплаты предоставленных заявок считается, что платежный 

календарь как бизнес-процесс реализован в реестрах, утвержденных заявках.  

Далее нужно ответить на вопросы: кто, что, когда и в какие сроки. 

Именно на данном этапе важен процесс разработки платежного календаря, 

который устанавливает порядок взаимодействия работников и, следовательно, 

определяет результат платежной дисциплины организации и его репутацию 

добросовестного партнера. Вариантов взаимодействия работников в процессе 

согласования заявок множество, и каждая организация вырабатывает схему, 

целесообразную и удобную для нее. Наиболее наглядный вариант 

представления бизнес-процесса – графический, в виде диаграммы (рисунок).  

5. Регламентация бизнес-процесса «Платежный календарь». На 

заключительном этапе бизнес-процесс управления денежными потоками 

закрепляется в регламентных документах, которые утверждаются внутренним 

приказом и являются обязательными для исполнения всеми подразделениями и 

работниками организации. Внутренний документ, определяющий правила 

функционирования платежной системы компании, должен содержать 

информацию о порядке прохождения заявок на оплату, сроках, лицах, 

ответственных за согласование и утверждение, обязанностях и полномочиях 

сотрудников, последовательности действий. 

6. Автоматизация бизнес-процесса «Платежный календарь». Для 

поддержания оперативного управления денежными потоками потребуется 

автоматизация соответствующих бизнес-процессов. Программное обеспечение 

должно позволять: 

1. Создавать электронные учетные документы платежной системы 

(например, заявки на оплату или реестры). 

2. Формировать электронную отчетность, необходимую для контроля 

исполнения платежей, выполнения регламентов платежной системы, 

БДЦС (к примеру, платежного календаря). 

3. Реализовывать поддержку процедур контроля и согласования  

(бюджетов, заявок на оплату и пр.). 

4. Разграничивать права доступа к финансовой информации для разных 

уровней ответственности в организации. 

            Некоторые организации для автоматизации бизнес-процессов 

управления денежными потоками до сих пор используют Excel и прочие 

непрофильные программы. Благодаря автоматизации функций управления 

денежными средствами можно оперативно составить платежный календарь, 

запланировать выплаты под предстоящие поступления денег, проанализировать 

постоянные платежи, оценить динамику платежей дебиторами, 

проконтролировать соблюдение установленных лимитов дебиторской 
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задолженности, оценить баланс распределения средств на банковских счетах 

организации.  

          Платежный календарь предполагает наглядное представление сумм 

денежных поступлений и выплат организации, в процессе разработки и 

внедрения которого, можно выявить степень задолженности организации за 

счет превышения выплат над поступлениями.  

         С целью погашения вышеизложенной задолженности было предложено 

взять краткосрочный кредит в банке. Выдача кредита без определения условия 

о целевом использовании предоставляемых денежных средств допускается 

кредитоспособным клиентам на срок не более 1 года, в случае, если доля 

задолженности организации по краткосрочным кредитам (с учетом 

запрашиваемого кредита) в сумме оборотных активов не превышает 70 %. 

         Возможная сумма кредита определяется исходя из потребности клиента в 

заемных средствах, с учетом результатов его финансово-хозяйственной 

деятельности, подтверждаемой прогнозным расчетом объема средств, которые 

могут быть использованы для погашения задолженности перед банком, а также 

с учетом наличия ликвидного обеспечения для своевременного исполнения 

обязательств по кредитному договору.  

        Сроки погашения по указанным кредитам устанавливаются исходя из 

планируемых денежных потоков (объемы поступления и расходования 

денежных средств) по текущему (расчетному) счету кредитополучателя. При 

этом не учитываются поступившие суммы кредитов, предоставленных Банком, 

поступления денежных средств, возвращенных с вкладов (депозитов) или 

полученных от продажи ценных бумаг. Для рассмотрения вопроса о 

возможности выдачи кредита кредитополучателем в банк представляется 

стандартный пакет документов. Краткосрочный кредит предоставлялся со 

следующими условиями: 

Таблица 1 – Условия предоставления кредита 
Условия предоставления кредита (займа, ссуды) Значение 

Срок предоставления (лет) 1 год 

Годовая процентная ставка 15 % 

Отсрочка по выплате основного долга (месяцев) — 

Дата начала выплаты основного долга (число, месяц, год) 10.01.2019 

Периодичность погашения основного долга ежемесячно 

 

 

Продолжение таблицы 1  
Дата окончания погашения (число, месяц, год) 10.01.2020 

Дополнительные условия (указать) — 

 

Платежный календарь наглядно показывает, каким образом эта 

задолженность погашается. При этом в результате разработки и внедрения 

платежного календаря промышленная организация сможет эффективно 

управлять денежными потоками, регулировать взаиморасчеты. При этом 
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произойдет повышение платежной дисциплины, ускориться оборачиваемость 

денежных средств и т. д. 

 

Пестовська З.С. 

к.е.н., доцент кафедри 

міжнародних фінансів, обліку та оподаткування 

Черноморченко А.С. 

магістрант кафедри 

міжнародних фінансів, обліку та оподаткування 

Університет імені Альфреда Нобеля 

 

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ КОРПОРАЦІЇ «INDITEX» 

 

Особливість компанії Inditex в тому, що вона не рекламує вироби своїх 

брендів. Кошти, які компанія могла б витратити на рекламу, вона витрачає на 

відкриття нових магазинів. Оригінальна стратегія, і дуже успішна. Таким чином 

компанія заощаджує на рекламі 2 500 000 млн євро, та на ці кошти відкрити 2-3 

магазини, які разом за місяць принесуть 3 700 000 млн. євро [1]. 

Засновник компанії Амансіо Ортега прагнув створити стильний і модний 

одяг за доступними цінами. Фактично, це і є основне «кредо» Inditex. Доступні 

ціни не дозволяють наймати висококласних дизайнерів, тому в основному 

відбувається копіювання головних ідей провідних модних дизайнерів. Для 

зменшення ціни зазвичай використовуються досить дешеві матеріали. 

У магазині лінійна система управління: директор магазину, менеджер 

магазину, асистент менеджера (комерційний спеціаліст), старший касир, 

старший продавець, продавець-касир, продавець-консультант.  

Директор магазину: складає графік роботи всіх працівників на 

місяць/тиждень/день, та контролює роботу менеджерів. Менеджер магазину: 

забезпечує дотримання обов'язкових з урахуванням профілю та спеціалізації 

діяльності підприємства роздрібної торгівлі вимог, встановлених для 

підприємства в державних стандартах, санітарних, протипожежних правилах та 

інших нормативних документах. 

Оцінку ефективності використання інноваційних технологій у магазинах 

корпорації «Inditex» почнемо з того, що з вересня 2018 року «ТОВ ЗАРА 

УКРАЇНА» перейшло на нову систему роботи під назвою «RFID» [2]. У 

торговельній роздрібній мережі одягу «Zara» в Європі кілька років з успіхом 

використовується технологія RFID. Передова програма значно спрощує 

обслуговування клієнтів, облік надходження та відпуску товарів зі складу, а 

також проведення інвентаризації в торговому залі. На сьогодні RFID технологія 

успішно застосовується в 6,700 магазинах і ще в 1200 торгових точках 

приступають до впровадження цієї системи обліку в повсякденну практику. У 
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торговельній мережі Zara використовуються акустомагнітні RFID пристрої для 

твердих міток компанії Tyco, а також деташер з читачем RFID компанії Enable. 

Після відділення тегу від одягу, його направляють в центр рециркуляції, 

де ID стирається з пам'яті системи. Потім тег можна повторно використовувати 

на фабриці Zara. До 2025 року компанія Inditex розраховує впровадити 

технологію практично у всіх своїх 7,475 магазинах.  Крім того, компанія Tyco 

може забезпечити роботу EAS порталів не тільки для виявлення крадіжки, а й 

для конкретизації віддаленого товару з метою поповнення асортименту. Ось як 

виглядають пристрої, які зчитують інформацію та надаюсь усі данні про цей, чи 

інший товар. 

Переваги систем RFID є швидкий виїзд / реєстрація заїзду / та прийом 

товару. Використання RFID зменшує час, необхідний для виконання операцій з 

циркуляції. Найбільш значні економії часу пов'язані з фактами, що інформацію 

можна прочитати з RFID міток набагато швидше, ніж від штрих-кодів. Від 

процесу інновацій 

Перш ніж система RFID була реалізована, працівники Zara повинні були 

сканувати штрих-коди за один раз, ці магазини широкомасштабні, рекламні 

ресурси виконувалися кожні чотири місяці. Оскільки RFID заощаджує небагато 

часу, Zara тепер здійснює інвентаризацію кожні шість тижнів, отримуючи 

більш точне уявлення про те, які моди добре продаються, і про будь-які стилі, 

які зникають. 

Ця компанія показує дуже гарні результати в економічному плані, 

кожного року прибутки компанії «Inditex» виростають на 10-15%. Також 

кожний рік компанія мотивує своїх працівників тим, що виплачує додатковий 

аванс, приріст грошей до попереднього  року становить від 10-15 % і цей 

приріст помножується на процент, який компанія визначає і ділить на кількість 

всіх працівників компанії у світі. 

Проект «RFID» знаходиться у процесі реалізації та присутній у більш ніж 

5,700 магазинах Zara у 27 країнах. Темп реалізації - понад 500 магазинів на рік. 

Всі логістичні центри Zara вже мають технологію, а штаб-квартира прогнозує, 

що його застосування буде доступним для всіх магазинів Zara в кінці 2018 році. 

А система RFID буде реалізована в інших мережах до 2020 року. 

 

Література: 

1. «Феномен Zara» - автор Ковадонга О'Ши. 

2. Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 р. №40-

ΙV. Дата оновлення: 05.12.2012. URL:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/40-15 

(дата звернення : 25.03.2018) 
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магістр 

факультету економіки та менеджменту 
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ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

ФІНАНСОВА КРИЗА НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ЇЇ СИМПТОМИ 

На даний час фінансова сфера України і економіка в цілому ознаменовані 

неоднозначністю і невизначеністю тенденцій розвитку. Основним джерелом 

нестабільності є політично-економічні події в країні. На сьогоднішній день 

існує проблема створення, визначення та застосування таких організаційних, 

методологічних методів і технологій, які могли б забезпечити не тільки вихід з 

кризи, а і їх фінансове оздоровлення і подальше процвітання. 

В Україні за останні роки спостерігається тенденція до збільшення 

неплатоспроможних підприємств, яка в свою чергу приводить до збитків не 

тільки їх акціонерів, кредиторів, партнерів, споживачів, а і спричиняє 

зменшення податкових надходжень у бюджет. Банкрутство підприємства є 

наслідком глибокої фінансової кризи, у якій перебуває не тільки підприємство, 

а й економіка країни в цілому. 

Фінансова криза – фаза розбалансованої діяльності підприємства й 

обмежених можливостей впливу його керівників на фінансові відносини, які 

виникають на цьому підприємстві [1, с. 7]. 

Симптом кризи – це первісний зовнішній прояв кризових явищ. 

Симптоми проявляються в значеннях показників і тенденціях їхніх змін, що 

характеризують стан підприємства. До таких показників належать: сума 

прибутку, величина витрат, рентабельність, фондовіддача, фондоозброєність, 

продуктивність праці, плинність кадрів та інші [1, с. 9].  

Установити всі можливі варіанти сигналів практично неможливо, 

оскільки різноманіття обставин, що формують стан зовнішнього й 

внутрішнього середовища підприємства, урахувати не можна. 

Причини фінансової кризи можуть носити різноманітний характер, 

наприклад: загальний економічний спад ринку, відсутність стратегії розвитку 

підприємства, непродуктивна робота працівників або підприємства, тощо. Всі 

фактори, які спричиняють фінансову кризу, можна розділити на зовнішні та 

внутрішні. Для того, щоби зрозуміти справжні причини фінансової кризи на 

підприємстві, внутрішні фактори треба розглядати більш детально, це 

дозволить розробити оптимальну програму дій щодо виходу з кризи для 

конкретної ситуації. 

Основним завданням антикризового регулювання є стимулювання 

посилення впливу позитивних і ослаблення негативних факторів. 

Ранні ознаки фінансової кризи на підприємстві можна представити у 2 

блоках (рис.1): 
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Рис. 1 – Рані ознаки кризи 
Згруповано автором на основі даних [2] 

 

Якщо розглядати блок перший, то у цьому змісті показовими є 

реорганізації підприємства (організаційні, структурні, відкриття або закриття 

підрозділів підприємства, філій, дочірніх фірм, їхнє злиття), часта й 

необґрунтована зміна постачальників, вихід на нові ринки, ризикована 

закупівля сировини й матеріалів та інші зміни в стратегії підприємства. Іншою 

ознакою, на яку слід звернути увагу, також контрольованою кредиторами, є 

зміна в структурі управління. 

У другому блоці предметом ретельного спостереження є: 

а) затримки з наданням бухгалтерської звітності і її низька якість, що може 

свідчити або про свідомі дії, або про низький рівень кваліфікації персоналу. У 

всякому разі, і те й інше може говорити фахівцеві про неефективність 

фінансового управління; 

б) зміни в статтях бухгалтерського балансу в частині пасивів і активів і 

порушення певної їхньої пропорційності; 

в) збільшення або зменшення матеріальних запасів, що може свідчити або про 

незацікавленість, або про нездатність підприємства виконувати свої 

зобов'язання з постачання; 

г) збільшення заборгованості підприємства постачальникам і кредиторам; 

д) зменшення доходів підприємства й падіння прибутковості фірми, 

знецінювання акцій підприємства, установлення підприємством нереальних 

(високих або низьких) цін на свою продукцію та інше. 

Ознаками, що насторожують, є також позачергові перевірки 

підприємства, обмеження комерційної діяльності підприємства органами влади, 

скасування й вилучення ліцензій і т. д. 

Блок 1 

Негативна реакція 

партнерів по бізнесу, 

постачальників, 

кредиторів, банків, 

споживачів продукції 

на ті або інші заходи, 

проведені 

підприємством. 

Блок 2 

зміна фінансових 

показників 

діяльності 

підприємства;своєч

асність і якість 

надання фінансової 

звітності; 

проведення 

аудиторських 

перевірок. 
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Діагностика кризи, яка спіткала підприємство є узагальненням усіх 

складових економічної стратегії. Головним завданням є визначення 

можливостей підприємства в умовах кризи, запобігання банкрутства 

підприємства та визначення заходів для її усунення. Особливим значенням для 

компаній, які знаходяться в кризовому стані є формування напрямів управління 

в даних умовах.  

 Підприємствам, з метою забезпечення власної економічної стабільності, 

як запоруки подальшого успішного функціонування, доцільно приділяти 

достатньо уваги прогнозуванню можливих загроз, діагностиці криз і кризових 

явищ та застосуванню системи раннього попереджування та реагування. 

 Встановлення причин кризи з урахуванням фази розвитку підприємства 

дозволяє вибрати найбільш доцільні заходи реагування на неї, а отже, не лише 

подолати складний період, не втративши свій потенціал, а й використати цей 

час для запровадження позитивних змін, впровадження інновацій, розширення 

виробництва, укріплення ринкових позицій. 
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ACCOUNTING POLICY’S IMPACT ON DECISION-MAKING 
 

The success of the management of the company depends on how well they use 

information as a means of organizing the process of production activities of the 

enterprise and solve the issues of its financial situation. An important role in this is 

given to accounting. The availability of timely accounting information, ensuring the 

interaction of various structural divisions of the enterprise, allows you to quickly 

monitor the state of the environment and assess the internal situation, receive 

information support in decision making, which, as a result, increases the performance 

of the enterprise 

Accounting for decision-making introduces the basic concepts and principles 

of accounting with an emphasis on the use of such concepts and principles in 

business decision-making. Every manager within an organization makes various 
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decisions that often require accounting-based information. As a minimum, 

understanding the basic format of financial statements, the development of financial 

budgets and costing of products and services is essential to being an effective 

business decision maker and manager. 

Operational, flexible accounting policy is needed to ensure the management of 

the enterprise with the necessary information. It acts as a factor affecting not only 

accounting, but also the adoption of managerial decisions. This influence is exercised 

through the selection of a particular version of accounting policy. 

General theoretical issues of accounting for decision-making are reflected in 

the researches of J. Zimmerman, R. Emmanuel, D. Otley, P. Atrill, E. McLaney, H. 

Bayer, A. Pylypenko. 

Accounting is the process of identifying, measuring and communicating 

economic information about an entity to a variety of users for decision-making 

purposes.Thus, it can be considered how the accounting and decision-making are 

connected, and what role it plays for the enterprise. 

In accordance with the Law of Ukraine "On Accounting and Financial 

Reporting in Ukraine", the accounting policy is a method of displaying business 

transactions in accounting, provided by accounting standards. More broadly, the 

definition of accounting policies, which includes not only methods, but also the form 

of accounting, workflow schedules, etc., is wider. In the general sense, accounting 

policy includes organizational, methodological and technical aspects of accounting 

organization at the enterprise. Organizational covers organizational structure of 

accounting and its place in the system of management and interaction with other 

structures. The methodical aspect is the means of valuing property, depreciation, and 

so on. The technical aspect includes the work plan of accounts, the form of 

accounting, the technology of information processing, the methods and timing of 

inventory. 

Interpretation of the term "accounting policy", both in international law and in 

domestic law, provides that an enterprise, prior to the beginning of the reporting 

period, chooses, in accordance with standards or other normative documents, certain 

methods, methods, methods of assessment, forms of accounting, which are used by 

them for conducting current accounting and financial reporting. On the one hand, it 

ensures the unambiguous interpretation of financial reporting indicators, and, on the 

other, creates conditions for the implementation of financial management. 

The quality of accounting information is a set of essential properties of 

accounting information that characterizes its compliance with its purpose and the 

requirements put forward to it, as well as the ability to meet the needs and requests of 

users. In addition, this is a set of essential properties that are quantified by a system 

of indicators that determine the degree of satisfaction of users' information in market 

conditions for the optimal cost of the formation of this information. The quality of the 

accounting information is formed in the process of its creation and is maintained at 

all stages of its movement along the control circuit. The quality of the accounting 

information is: - a critical assessment by consumers of the degree of compliance of its 
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properties and quality indicators with expectations and mandatory standards in 

accordance with its purpose; a set of properties of information that determine its 

ability to meet certain needs in accordance with the purpose. The accounting 

information should meet the specific needs of users, depending on the level and 

nature of the decisions made. 

Undoubtedly, accounting policy is an instrument of accounting management at 

an enterprise. However, the accounting policy value goes beyond this process. As an 

accounting policy tool, an enterprise must perform the following functions: 

- information, which is manifested in the analysis of forms of financial 

reporting by external and internal users; 

- protective, at audit and tax audits, litigation, etc .; 

- regulatory, which is aimed at the correct reflection of economic processes and 

reducing the complexity of the accounting process 

Accounting information is designed to meet the needs of both internal users 

(management) and external users (stakeholders). External users include: investors 

(both current and prospective), suppliers and banks, government authorities. 

Since accounting is divided into financial accounting and management 

accounting, it should be considered what the difference between them. This affects 

the decisions that are made in the future in accordance with the account.  

In general there are three main areas where financial accounting helps 

decision-making: 

it provides investors with a baseline of analysis for — and comparison between 

— the financial health of securities-issuing corporations. 

it helps creditors assess the solvency, liquidity, and creditworthiness of 

businesses. 

Along with managerial accounting, it helps users  to make decisions about how 

to allocate scarce resources. 

Fundamental analysis depends heavily on a company's balance sheet, 

its statement of cash flows and its income statement. All of the financial statements 

for publicly traded companies are created and reported according to the national 

financial accounting standards (NFAS). 

Investors use the information from financial statements to make decisions 

about the valuation and creditworthiness of a company. Without the information 

provided by financial accounting, investors would have less understanding about the 

history and current financial health of stock and bond issuers. The requirements set 

forth by the NFAS create consistency in the timing and style of financial accounts, 

which means investors are less likely to be subject to accounting information that has 

been filtered based on a firm's current condition. 

Financial accounting is also a key for lenders. Because they financial 

statements outline all its assets as well as the short- and long-term debt, lenders get a 

better sense of a company's creditworthiness. 

A number of common accounting ratios creditors rely on, such as the debt-to-

equity ratio and times interest earned ratio, are derived from a company's financial 

https://www.investopedia.com/terms/f/financial-health.asp
https://www.investopedia.com/terms/c/credit-worthiness.asp
https://www.investopedia.com/terms/f/fundamentalanalysis.asp
https://www.investopedia.com/terms/b/balancesheet.asp
https://www.investopedia.com/terms/c/cashflowstatement.asp
https://www.investopedia.com/terms/i/incomestatement.asp
https://www.investopedia.com/terms/f/financial-statements.asp
https://www.investopedia.com/terms/s/stock.asp
https://www.investopedia.com/terms/b/bond.asp
https://www.investopedia.com/terms/b/bond.asp
https://www.investopedia.com/terms/f/financial-account.asp
https://www.investopedia.com/terms/a/accounting-ratio.asp
https://www.investopedia.com/terms/d/debtequityratio.asp
https://www.investopedia.com/terms/d/debtequityratio.asp
https://www.investopedia.com/terms/t/tie.asp
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statements. Even for privately-owned businesses, no lending institution assumes 

the liability of a large business loan without critical information provided by financial 

accounting techniques. Ultimately, a lender wants to know just how much risk is 

involved by lending a company money, which can be determined by reviewing the 

company's financial accounting. Once this is determined, the lender will also be able 

to outline exactly how much to lend and at what interest rates. 

Reliable accounting serves a practical function not only for investors and 

lenders but also for the firms themselves. 

The most obvious benefit for businesses to complete their financial accounting 

is to meet the legal and regulatory obligations outlined for (public) companies. 

Companies must be honest about their financial activities and the data must be 

accurate and published regularly. Beyond the regulatory and compliance 

hurdles financial accounting helps clear, financial accounting also helps managers 

create budgets, understand public perception, track efficiency, analyze product 

performance and develop short- and long-term strategies. 

Financial accounting is a way for businesses to keep track of their operations, 

but also to provide a snapshot of their financial health. By providing data through a 

variety of statements including the balance sheet and income statement, a company 

can give investors and lenders more power in their decision-making. 

Management accounting – provides economic information for internal users 

that is then reflected in financial accounting statements for external users. Core 

activities include: formulating plans and budgets, providing information to be used in 

monitoring and control within the entity. 

Managerial accounting information is used by company management to 

determine what should be sold and how to sell it. Relevant cost analysis can be used 

to determine whether to add product lines or discontinue operations.  

Once the company has determined what products to sell, the business needs to 

determine to whom they should sell the products. By using activity-based costing 

techniques, small business management can determine the activities required to 

produce and service a product line. Embedded in this information is the cost of 

customers.  

Deciding which customers are more or less profitable allows the business 

owner to focus advertising toward the consumers who are the most profitable. A 

primary use of managerial accounting information is to provide information used in 

manufacturing.  

By completing a make or buy analysis, it can determined which choice is more 

profitable - whether to make or buy a component needed to manufacture the 

company's primary product. While this technique is certainly useful, small business 

owners should only use these analyses as a factor in the decision. There could be 

other non-financial metrics that are important to consider that would not be part of 

the analysis.  

Budgeting, financial statement projections and balanced scorecards are just a 

few examples of how managerial accounting information is used to provide 

https://www.investopedia.com/terms/l/liability.asp
https://www.investopedia.com/financial-edge/0711/compliance-the-price-companies-pay.aspx
https://www.investopedia.com/financial-edge/0711/compliance-the-price-companies-pay.aspx
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information to help management guide the future of a company. By focusing on this 

data, managers can make decisions that aim for continuous improvement and are 

justifiable based on intelligent analysis of the company data. 

Unfortunately, the practice shows that in many cases, companies follow a 

formal approach when formulating enterprise accounting policies, and in particular, 

when developing an order on accounting policies. And there are no elements of 

accounting policy for tax purposes in many enterprises. 

The disadvantages inherent in most of the orders for accounting policies can be 

identified as follows: 

there is no distinction of accounting policy for accounting and tax accounting; 

there are no references to the norms of the current legislation, which would 

allow to monitor changes in regulatory acts and to make changes and adjustments 

accordingly in the accounting policy; 

accounting policy in some cases is a typical document that in no way takes into 

account the specifics of the enterprise and includes only a list of accounts and 

subaccounts used in accounting; 

the changes and additions to the accounting policy are not properly executed; 

no alternative elements are identified for individual taxes, fees and mandatory 

payments; 

the elements of accounting policy are formed without proper assessment of the 

consequences for taxation of the enterprise. 

When forming an accounting policy for taxation purposes, one should proceed 

from the fact that the accounting policy includes a number of organizational and 

methodological elements, the use of which of all the existing alternatives stipulated 

by the current legislation will minimize the amount of tax payments. 

An efficient and efficient organization of accounting for tax calculations 

according to the tax legislation at the enterprise provides for the choice of the optimal 

system of taxation, methodical methods, methods and procedures for organizing and 

keeping records of payments for taxes and payments. 

The accounting policy of an enterprise for tax purposes should address the 

following main tasks: organizational and technical: organization of tax accounting, 

development of a tax registry system, development of a document flow system for the 

formation of tax registry indicators, etc .; 

selection of the most suitable accounting methods for the enterprise, for which 

there are alternatives stipulated by the tax legislation; 

the coverage of certain issues concerning the collection of tax payments on 

which there are contradictions in normative acts or which are not regulated by law. 

Formation of accounting policy of an enterprise belongs to the most important 

issues of accounting organization. Its proper formation and implementation will help 

to accurately determine the financial result, optimize taxation, avoid financial 

sanctions, and vice versa, the formal approach to accounting policy will have a 

negative impact primarily on financial results and will manifest itself at a high level 

of tax burden on the enterprise. 
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Improvement in accounting policies should move through updating accounting 

policies and improving their quality. Accounting policies should preferably contain 

provisions on the organization of accounting in a separate enterprise, and therefore 

promising the state to develop normative acts of the appropriate level, minimizing the 

uncertainty about the methodological issues of accounting in a separate enterprise. 

Consequently, the formation of accounting policies - a complex process that 

requires the availability of organizational, technical, personnel and does not end after 

the approval of the Order on accounting policies, and continues until the liquidation 

of the enterprise. 
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THE SPECIFIC ELEMENTS OF THE TRAVEL BUSINESS' ACCOUNTING 

POLICY  

  

One of the important components of the effective operation of any 

organization, regardless of its form of ownership and activity, is adequate, timely, 
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well-organized information provision. More than 80% of the information in the 

enterprise is formed on the basis of accounts. Therefore, the qualitative information 

support of travel business depends on the correct organization of accounting. In order 

to provide users with objective, reliable, operational information about the activities 

of the company, it is necessary to adhere to the relevant rules, which should be fixed 

in the order and regulations on accounting policies. 

Problems of formation and implementation of accounting policy are devoted to 

a number of scientific works of scientists-economists, among them: V.V. Babich, 

T.V. Baranovskaya, P.S. Bezrukykh, F. F. Butinets, P.E. Zhitnij, O. V. Prokopyshina, 

G.G. Kireytsev, M. T. Shirba and others. 

So, M. Pushkar [3] researched the general scientific methodology of 

accounting policy. P.E. Zhitnij [3] considered the organizational and methodological 

principles and principles of accounting policy formation. T.V. Baranovskaya [1] 

studied the peculiarities of the formation of accounting policies at the level of the 

economic entity and the state, O. Prokopishyna revealed the specifics of the 

accounting process for innovation activities [4, 5]. 

However, in spite of the importance and practical direction of the research of 

scientists, the problems of formation of the accounting policy of subjects of tourism 

activity remain unresolved. The purpose of the study is to reveal peculiarities of the 

formation of the accounting policy of travel business. 

According to the Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in 

Ukraine", the accounting policy is a set of principles, methods and procedures used 

by the enterprise for the compilation and presentation of financial statements. The 

International Accounting Standard 8 "Accounting Policies, Changes in Accounting 

Estimates and Errors" provides a somewhat different definition of accounting 

policies-specific principles, bases, arrangements, rules and practices applied by the 

entity in preparing and presenting financial statements. After examining the definition 

of accounting policies in domestic and foreign normative documents, it is worth 

noting that their common feature is that accounting policies are limited to the 

compilation and presentation of financial statements and do not apply to the 

organization of accounting. 

The development and adoption of accounting policies is a complex process that 

requires the availability of special personnel, financial and technical capabilities, as 

well as thorough knowledge of the enterprise. Formation of accounting policies in 

Ukraine, according to some scholars [1, 3] takes into account two levels: 

1) macro level - policy of public authorities regarding the development of the 

accounting system. In this case, the accounting policy is formed through government 

structures and is issued in the form of legal acts; 

2) micro-level - the policy of a particular company to ensure the reliability of 

financial reporting. The enterprise, on the basis of legislative acts, forms an internal 

normative document, named the Regulation on the accounting policy. 

The methodological and organizational management of the accounting system 

at the enterprise is carried out by the state, which adopts regulatory documents 
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containing specific recommendations, a list of rules of separate methods and 

procedures of accounting. Thus, in accordance with the "Guidelines for drawing up a 

regulatory document on accounting policies of the enterprise" during the formation of 

the regulation (order) on accounting policies, it is necessary to adhere to certain 

requirements: 

1) legality - selected or developed methodological techniques, methods and 

procedures for organizing and keeping records of an entity shall not be in conflict 

with the legislation in force; 

2) adequacy - the accounting policy of an enterprise must meet the specifics of 

the conditions and specifics of its activities; 

3) efficiency - costs for the development or introduction of a specific element 

of the accounting policies of the enterprise should not exceed the effect of their 

implementation; 

4) unity - the accounting policy of the entity shall be the sole regardless of the 

number of units, branches or enterprises. It will provide an opportunity to compare 

and analyze within corporations, holdings, associations; 

5) publicity - the accounting policy should be communicated to internal and 

external users of the information to get them an idea of the used methods of data 

generation. 

It should be noted that the enterprise independently determines the accounting 

policy: chooses the form of accounting, the way of registration and generalization of 

information in the registries with the observance of uniform methodological 

principles and taking into account peculiarities of economic activity and existing 

technology of data processing, develops a system and forms of management 

accounting, reporting and control business operations, etc. Also during the formation 

and adoption of accounting policies it should be taken into account that in accordance 

with the Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine", the 

question of the organization of accounting at an enterprise belongs to the competence 

of its owner or the authorized body. That is, the responsibility for the organization of 

accounting, including the formation of accounting policies, is the owner of the 

enterprise or its head. 

As it correctly stated by O. Prokopishyna, the formulation of accounting policy 

depends not only on the objective coverage of information in the financial statements, 

but also on the decision-making on organizing its work [5]. 

In addition to the above factors, the formation of accounting policies for 

enterprises in the tourism industry is significantly influenced by the form of 

organization of accounting. Thus, according to the Law of Ukraine "On Accounting 

and Financial Reporting in Ukraine", in order to ensure accounting, the enterprise 

independently chooses the forms of its organization: 

1) introduction of an accountant's position in the state of a company or the 

creation of an accounting service headed by a chief accountant; 

2) services of a specialist in accounting, registered as an entrepreneur who 

carries out business activity without the creation of a legal entity; 
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3) keeping on a contractual basis accounting by a centralized accounting or 

audit firm; 

4) accounting and reporting conducted directly by the owner or manager of the 

enterprise. 

The process of formation of accounting policies is to select and develop 

methodological techniques, methods and procedures for maintaining and organizing 

accounting from the number of approved accounting normative acts and analysis of 

their suitability to the conditions of the enterprise. The process of organization of 

accounting at an enterprise should be carried out in the following directions: 

the first methodological direction, defines the objects and methods of 

accounting used for the formation of the necessary information; 

the second technical direction, reflects the choice of forms of analytical and 

synthetic registers for internal reporting indicating the directions of information 

traffic in the middle of the enterprise and for external users; 

The third organizational direction, provides for the division of responsibilities 

between employees in the accounting system at the enterprise. It is not possible to 

provide practical recommendations on how to create an accounting policy for each 

enterprise individually, as the sector specifics of each of them are different, therefore, 

the proposals offered may help to eliminate the negative aspects of the organization 

of the accounting process in the enterprise as a whole. At the same time, the 

conceptual issue that needs additional research is the impact of accounting policies on 

the achievement of accounting objectives 

Of great importance at the stage of formation of accounting policy for 

enterprises of the tourism industry is the definition of its elements in relation to the 

main objects of accounting. Depending on the subject of tourism activity, the number 

of objects of accounting differs, as well as its complexity. So for a small travel 

agency, a small number of accounting objects is typical, unlike a tourist operator, 

which can be observed: fixed assets, stocks, debts, income, expenses, etc. 

In accordance with National standard of accounting 15 "Revenue", revenue 

related to the provision of services is recognized based on the degree of completeness 

of the operation for their execution at the balance sheet date, if the outcome of this 

transaction can be reliably estimated. Assessment of the degree of completeness of 

the operation for the provision of services is carried out: study of the work 

performed; the definition of the share of services rendered for a certain date in the 

total amount of services to be provided; the definition of the proportion of costs 

incurred by the enterprise in connection with the provision of services in the total 

expected amount of such costs. 

The amount of costs incurred on a given date only takes into account costs that 

reflect the volume of services rendered on the same date. Therefore, the way of 

determining the degree of completeness of services, according to National standard of 

accounting 15 "Revenue", is set by the accounting policy of the enterprise. It should 

be noted that in the accounting, there are two options for recognizing the income of a 

tourist enterprise - income arises on the date of receipt of funds on the current 
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account or to the cash desk for the tourist product. In practice, the second one is used 

more often, according to which income is recognized only by the date of the end of 

the tour. Therefore, in the (instruction) of the accounting policy, it is necessary to 

indicate the method of evaluation of the services rendered during the settlement with 

the customer. 

Small travel companies account incurred costs on the account 23 "Production", 

while not using accounts 92 "Administrative expenses" and 93 "Sales costs", which 

are inherent in sanatorium and resort facilities, tourist centers and holiday homes, or 

in the use of a simplified form Accounting - keep an account on the accounts of class 

8 "Expenses for the elements". Taking into account this in the position (order) of the 

accounting policy, the subject of tourism activity must determine the objects of 

accounting for the costs of providing services, the composition of costs, forming the 

cost of tourism product, the method of their accounting, accounting, distribution and 

write-off of generic production costs at the end of the reporting period. 

Thus, during the research, it has been established that accounting policies are 

an important tool for the organization of accounting and financial reporting. It is 

revealed that among the factors influencing the formation of accounting policies, the 

membership in the branch or type of activity is essential, which determines the order 

of accounting of some objects, the system of tax and accounting financial accounting. 

The peculiarities of the formation and implementation of accounting policies largely 

depend on the efficiency of management of financial and economic activity of the 

enterprise. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНИЙ АНАЛІЗ В СИСТЕМІ 

ЗАКОНОДАВЧИХ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ 

 

Сьогодні ФВА набув значного поширення в роботі управлінського 

персоналу з метою забезпечення реалізації контрольних дій. Він застосовується 

для прогнозування ефективності, сприяє модернізації та науково-технічному 

розвитку. Саме це й ідентифікує його з-поміж інших видів аналізу. 

ФВА використовується для оцінки процесів виробництва та експлуатації 

для удосконалення споживчих властивостей об’єкта і зменшення витрат. 

У ФВА значного поширення набуло групування функцій за принципом 

Ейзенхауера «АВС», у рамках якого здійснюють такий розподіл [1]: 

 головні, основні та корисні (А); 

 другорядні, допоміжні й корисні (В); 

 другорядні, допоміжні й некорисні (С). 

При цьому важливим залишається дотримання ряду постулатів: 

1) Якщо головна функція управління не може бути здійснена за 

допомогою якого-небудь визначеного набору основних функцій, то це означає, 

що в даному наборі не передбачено основних функцій. 

2) Якщо головна функція управління може бути здійснена без будь-якої 

функції, що входить у початково сформований набір основних функцій, то вона 

є допоміжною. 

Корисність ФВА відмічається під час здійснення маркетингових 

досліджень, тому що дає змогу визначити в рамках методичного підходу до 

комплексного оцінювання конкурентоспроможності шляхом порівняння з 

конкурентами [2]. Це сприяє збільшенню достовірності та наукової 

обґрунтованості результативного показника. 

Застосування ФВА в системі управління задля досягнення реалізації 

контрольної функції відзначається його незамінністю з питань оптимізації 

організаційної структури, збільшення якості виконуваних структурними 

підрозділами обов’язків, удосконалення кадрового, інформаційного і 

технічного забезпечення. 

Передбачено такі етапи ФВА: 

 підготовчий – ідентифікація мети та основних завдань ФВА; 

 інформаційний – формування інформаційного забезпечення ФВА; 
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 аналітично-досліницький – здійснення розрахунків, аналітична 

обробка інформації з застосуванням методичних прийомів ФВА. 

 рекомендаційний – розроблення рекомендацій та фомулювання 

висновків здійсненою ФВА. 

 реалізація результатів ФВА – практичне впровадження  

рекомендацій за результатами ФВА. 

Отже, ФВА здобуде високу популярність в економічно розвинених 

країнах. За результатами його застосування середньорічне зниження 

собівартості виробів досягло 12 %, що підтверджує його корисність, 

ефективність та важливість. 
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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ОБЛІКОВО – АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ 

 

На даному етапі розвитку Україна докладає багато зусиль до інтеграції в 

сучасну європейську та світову співдружність. Підприємства перебувають на 

дуже складному етапі свого розвитку. Поряд з економічною кризою, 

постійними змінами податкового законодавства відбуваються процеси 

накопичення досвіду в галузі, які формують нові антикризові форми 

господарювання, що вимагають від менеджменту підприємства заходів з 

формування та зміцнення конкурентоспроможності в умовах постійних змін 

зовнішнього середовища.  

Метою обліково – аналітичного забезпечення менеджерів фірми є 

забезпечення управлінського персоналу підприємства повною, своєчасною та 

достовірною інформацією для прийняття поточних і стратегічних 

управлінських рішень.  
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Управління підприємством вимагає систематичної інформації про 

господарські процеси, їх характер і обсяг, про наявність матеріальних, трудових 

і фінансових ресурсів, їх використання, про фінансові результати діяльності. 

Основним джерелом такої інформації є дані поточного бухгалтерського обліку, 

що узагальнюються у фінансовій звітності, яка використовується не тільки для 

економічного аналізу діяльності окремого підприємства з метою одержання 

інформації, необхідної для управління, а й для узагальнення результатів у 

масштабі галузей і економіки загалом. Бухгалтерський облік ведуть всі 

підприємства, незалежно від їх форми власності. Недбалість і неточність у 

системі ведення бухгалтерського обліку може завдати чималих збитків. 

Невід'ємними складовими бухгалтерського обліку є великий потік 

первинних документів, постійне виконання арифметичних операцій, перевірка 

правильності розрахунків і здійснення операцій, зіставлення даних з 

інформацією на суміжних ділянках обліку тощо. Система обліку та звітності 

повинна ґрунтуватися на прийнятих у світовій практиці методологічних 

принципах і підходах до аналітичних досліджень, спрямованих на всебічний 

вплив на діяльність підприємства для забезпечення отримання прибутку та 

зміцнення його фінансових позицій на ринку.  

Основним джерелом інформаційного забезпечення у функціонуванні 

підприємства є обліково–аналітична інформація. У період поглиблення 

ринкових відносин та глобалізаційних процесів розширюється коло проблем, 

що покликані вирішувати бухгалтерський облік та економічний аналіз.  

Стрімкий розвиток науково – технічного прогресу, впровадження 

інноваційних технологій та поява нових організаційних форм виробництва 

зумовлюють ускладнення управління господарсько–фінансовою діяльністю 

підприємств, тому виникає нагальна потреба удосконалення системи 

інформаційного забезпечення, яке дасть змогу підвищити якість облікової та 

аналітичної інформації, її обробки та зберігання, що є необхідною умовою для 

ефективного управління підприємством [1]. 

Обліково – аналітична система – це система, що ґрунтується на даних 

оперативного, статистичного, фінансового і управлінського обліку, включаючи 

оперативні дані, і використовує для економічного аналізу статистичну, 

виробничу, довідкову та інші види інформації. Тому обліково– аналітична 

система виконує збір, опрацювання та оцінку всіх видів інформації, що 

використовується для прийняття управлінських рішень на мікро– і макрорівнях.  

Система обліково – аналітичного забезпечення є складовою загальної 

системи управління. Її суть полягає в об'єднанні облікових та аналітичних 

операцій в один процес, виконанні оперативного мікроаналізу, забезпеченні 

безперервності цього процесу і використанні його результатів для формування 

рекомендацій щодо прийняття управлінських рішень. Загальну методологію і 

нормативні положення обліку і аналізу удосконалюють для раціонального 

використання в єдиній обліково–аналітичній системі [3].  

Основними завданнями обліково–аналітичної системи підприємства є:  
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1) аналіз діяльності підприємства за вказаними напрямами;  

2)облік господарських операцій за цільовими напрямами на базі 

бухгалтерського обліку з додаванням нефінансових показників;  

3) контроль за використанням матеріальних та нематеріальних ресурсів, 

за правильним відображенням усіх господарських операцій на етапах 

планування, обліку та за достовірністю аналітичних даних;  

4) планування діяльності підприємства за її основними видами: 

операційною, інвестиційною, фінансовою, податковою; центрами 

відповідальності та підприємства загалом;  

5) формування аналітичних бюджетів як джерел акумулювання планової 

облікової та аналітичної інформації [2, с. 166]. 

Обліково – аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємств 

відіграє велику роль у забезпеченні прийняття ефективних управлінських 

рішень, проте в сучасних умовах господарювання вимоги і критерії до 

інформаційної бази обліковоаналітичної системи істотно змінюються у зв’язку 

із зростанням корисності економічної інформації, якісних змін у формах 

внутрішньої звітності, відборі оптимального переліку показників первинної 

звітності та розрахункових показників економічної ефективності 

функціонування підприємств. 
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ПРАКТИКА, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ  

 

Правове регулювання бухгалтерського обліку – це система законодавчих і 

нормативних актів, відповідно до яких підприємство здійснює господарсько-

фінансову діяльність і забезпечує ведення її бухгалтерського обліку  та  

фінансової звітності.  

 Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 1706 було 

затверджено «Програму реформування системи бухгалтерського обліку із 

застосуванням міжнародних стандартів», де зазначалося, що приведення 

національної системи бухгалтерського обліку у відповідність із вимогами 

ринкової економіки і міжнародними стандартами бухгалтерського обліку 

здійснюється за такими напрямами: 

- законодавче закріплення принципів ведення бухгалтерського обліку – 

Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; 

- формування нормативної бази – положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку; 

- методичне забезпечення – інструкції, методичні вказівки, коментарі;  

- кадрове забезпечення – підготовка, перепідготовка та підвищення 

кваліфікації спеціалістів бухгалтерського обліку;  

- міжнародне співробітництво – вступ і активна робота в міжнародних 

спеціалізованих професійних організаціях.  

    Вся система правового регулювання бухгалтерського обліку з 

01.01.2000 р. в Україні може бути представлена таким чином: 

1. Закону України від 16.07.99 р. №996-ХIV "Про бухгалтерський 

облік та    фінансову звітність в Україні"; 

2. Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку; 

3. Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою 

кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. №419. 

4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань 

та господарських операцій підприємств і організацій та розроблена до нього 

Інструкція із застосування, затверджені наказом Міністерства фінансів України 

від 30.11.99р. №291. Тощо. 

Правове регулювання бухгалтерського обліку здійснюється на підставі: 

 законів і постанов органу законодавчої влади (наприклад, 

Верховної Ради), що стосуються діяльності підприємств, оподаткування, оплати 

праці, відпусток, цінних паперів, зовнішньоекономічної діяльності тощо; 

 постанов Кабінету Міністрів та інших органів виконавчої влади з 

найважливіших питань економіки, планування, обліку та калькуляції 

собівартості продукції (робіт, послуг), складу витрат обігу в торгівлі, 

амортизації основних засобів; 

 постанов Національного банку з питань ведення касових операцій, 

розрахунково-кредитних операцій, відкриття рахунків в національній та 
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іноземній валюті, правил перевезення іноземної валюти в межах і за межі 

країни. 

Суттєвий вплив на бухгалтерський облік здійснює регулювання 

бухгалтерського обліку: 

1. Економічне  

2. Правове 

3. Морально-етичне  

Економічне. Розробка методичних рекомендацій, роз’яснень з ведення 

обліку, обмін досвідом. Спрямоване на одержання корисної інформації для 

оцінки ефективності діяльності та прийняття управлінських рішень. Має 

ненормативний характер. 

Правове. Здійснюється державою, яка встановлює правові норми, 

окреслюючи межі можливої поведінки суб’єктів. Є обов’язковим щодо 

дотримання. Взаємодія економічного та правового регулювання проявляється в 

тому, що підприємство при веденні обліку обирає для себе економічно доцільні 

напрями поведінки, але при цьому воно змушене враховувати правові норми, 

порушення яких призводить до юридичної відповідальності та економічних 

втрат. 

Морально-етичне. Охоплює всі сфери суспільного життя. Вплив 

спрямовано, передусім, на підсвідомість людей. Якщо норми права закріплено 

державою, то моральні норми існують у підсвідомості людей, в громадській 

думці, знаходять відображення у творах літератури, мистецтва, засобах масової 

інформації. У ряді країн прийняті етичні “стандарти” поведінки аудиторів і 

бухгалтерів, але вони не можуть розглядатися як нормативно-правові 

документи.[3,с.124] 

До основних проблем в регулюванні бухгалтерського обліку відносять: 

1. Неврахування, в повній мірі, досвіду професійних бухгалтерських 

організацій. Хоча вони й беруть певну участь в регулюванні бухгалтерського 

обліку, все ж їх співпраці з регуляторним органом не вистачає чіткості і 

правового визнання 

2. Підготовка бухгалтерських кадрів. Міжнародний досвід і практика      

показують, що післядипломна підготовка й процес постійного підвищення 

кваліфікації практикуючих бухгалтерів - це прерогатива професійних 

бухгалтерських організацій. 

3. Галузеві особливості обліку та звітності. Сьогодні склалася 

ситуація, коли стандарти фінансової звітності встановлює Міністерство 

фінансів України, але їхнє дотримання держава не контролює. 

Регулювання бухгалтерського обліку в країні. Тобто практично в усіх 

країнах, на відміну від України, де законом визначений єдиний метод 

регулювання бухгалтерської діяльності - державний, саморегулювання 

бухгалтерської професії є обов'язковою складовою.[2,с.43-44] 

Передумовою подальшого розвитку бухгалтерського обліку в Україні є:  
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- 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.9-10] 

Державне регулювання бухгалтерського обліку в Україні здійснюється за 

допомогою безлічі правових та законодавчих інструментів. Українське 

регулювання не можна назвати поганим, але й ідеальним також. Правові засади 

регулювання, організації і ведення бухгалтерського обліку та складання 

фінансової звітності в Україні визначено Законом України "Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні». Закон поширюється на всіх юридичних 

законодавствах України, незалежно від їх організаційно-правових форм 

власності, а також на представництва іноземних суб'єктів господарської 

діяльності, які зобов'язані вести бухгалтерський облік і подавати фінансову 

звітність згідно із законодавством. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО 

КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ В УМОВАХ 

ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН 

 

У сучасних умовах значна частина підприємств України різних форм 

власності прагне вийти на міжнародні ринки, у зв’язку з чим і змінюються 

умови функціонування таких підприємств. У свою чергу, це призводить до 

виникнення певних проблем з забезпеченням стабільності та стійкості 

підприємств України. Для забезпечення фінансової стійкості підприємств 

важливе значення відіграє їх власний капітал, оскільки саме його аналіз надає 

можливість як внутрішнім, так і зовнішнім користувачам бухгалтерської 

звітності контролювати фінансові можливості підприємств на тривалий період 

часу. 

Дана тема є актуальною для кожного товариства, особливо для 

акціонерних підприємств, оскільки саме вони повинні володіти інформацією, 

яка, по-перше, дозволить власникам акцій контролювати стан та фінансові 

результати від розміщення капіталу і, по-друге – розуміти схеми щодо руху 

капіталу та його змін.  

Розглядаючи питання сутності власного капіталу, паралельно необхідно 

також розглядати капітал, як засіб «керування» підприємством, оскільки для 

акціонерів найважливішим є не точна вартість власного капіталу, яка 

відображається у фінансовій звітності, а саме його оцінка, оскільки капітал є 

потенційним джерелом їх прибутку. Тому для більшості суб’єктів 

господарювання важливим завданням є запобігання втраті контролю за 

діяльністю підприємства в цілому [1-3]. Таким чином, потреба  в дослідженні 

питань ефективного управління власним капіталом та розробленням певної 

методики його аналізу свідчить про актуальність даної проблеми. 

Якщо досліджувати тлумачення капіталу з погляду різних економічних 

наук, то можна помітити певну неоднозначність: поняття «власний капітал» у 

бухгалтерському обліку принципово відрізняється від його тлумачення в інших 

економічних науках. Існує основні 3 аспекти визначення сутності власного 

капіталу [4-5]: економічний, правовий, обліковий. Поняття «власний капітал» 

для перших двох аспектів можливо об’єднати в одне визначення, яке можна 

сформулювати таким чином: «Власний капітал – це сума коштів, яку отримує 

підприємство від власників (засновників) у вигляді грошових внесків, паїв, 

безоплатно отриманих активів чи придбаних акцій або в результаті своєї 

діяльності». Що ж стосується облікового аспекту, то НП(С)БО 1 «Загальні 
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вимоги до фінансової звітності» та Концептуальні основи фінансової звітності 

майже однаково трактують поняття «власний капітал». 

Таким чином, власний капітал займає важливе значення у діяльності 

підприємств, оскільки він є основою для створення та подальшого розвитку 

суб’єктів господарювання, а також він забезпечує фінансову стійкість будь-

якого товариства.  

Не менш важливе значення у бухгалтерському обліку відіграє 

класифікація власного капіталу, яка на сьогоднішній день не єдина, оскільки 

кожен науковець відповідно до власного визначення цього поняття по-різному 

її наводить. Найпоширеніша класифікація передбачає поділ власного капіталу 

за формою (інвестований, подарований, нерозподілений прибуток), рівнем 

відповідальності (статутний, додатковий) та залежно від джерела формування – 

вкладений, накопичений, позиковий. За допомогою класифікації за рівнем 

відповідальності підприємства можуть ранжувати капітал на юридично 

закріплений в установчих документах (Статуті) та нерегламентований. 

Наявність власного капіталу є однією з умов створення та розвитку 

бізнесу, оскільки новостворене підприємство не може розпочинати свою 

діяльність, не сформувавши певного стартового капіталу, що в свою чергу, 

відповідає вартості внесених засновниками активів, які були оцінені за 

узгодженою власниками справедливою вартістю. Не менш важливе значення у 

бухгалтерському обліку відіграє класифікація власного капіталу, яка на 

сьогоднішній день не єдина, оскільки кожен науковець відповідно до власного 

визначення цього поняття по-різному її наводить. Найпоширеніша класифікація 

передбачає поділ власного капіталу за формою (інвестований, подарований, 

нерозподілений прибуток), рівнем відповідальності (статутний, додатковий) та 

залежно від джерела формування – вкладений, накопичений, позиковий. За 

допомогою класифікації за рівнем відповідальності підприємства можуть 

ранжувати капітал на юридично закріплений в установчих документах (Статуті) 

та нерегламентований. 

Однією з проблем організації обліку власного капіталу є використання 

доречних аналітичних рахунків у бухгалтерському обліку. Для накопичення 

інформації в обліку щодо власного капіталу використовуються різноманітні 

пасивні рахунки. Але для підвищення релевантості та усунення асиметричності   

облікової інформації, управлінці здійснюють контроль за напрямками 

використання власного капіталу з метою прийняття ефективних рішень щодо 

розвитку компанії. Це потребує зміни елементу методики обліку у розрізі 

«рахунки та подвійний запис». 

В сучасний умовах господарювання роль обліку власного капіталу 

зводиться до забезпечення управління власністю  в  адекватних оцінках.  Вибір 

методики та процедури оцінки власного капіталу впливає на якість інформації в 

обліковій системі. Таким чином, на сьогоднішній день використовуються 

різноманітні види оцінок власного капіталу в обліку. Це можна пояснити 

наявністю великої кількості суперечливих інтересів користувачів 
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бухгалтерської інформації, внаслідок чого і змінюється пріоритет тієї чи іншої 

концепції вартісної оцінки. Тому на нашу думку, концептуальні підходи до 

вартісного виміру об’єктів бухгалтерського спостереження повинні 

розглядатися залежно від превалювання інтересів тих чи інших груп 

користувачів бухгалтерської інформації та цілей складання бухгалтерської 

звітності. 

Методи оцінки дійсної вартості акцій водночас відображають також 

механізм ринкової оцінки власного капіталу, оскільки сумарна дійсна вартість 

акцій визначає ринкову оцінку капіталу. Основною умовою оцінки акцій 

(часток) є те, що статутний (складений) капітал господарського товариства має 

бути повністю сплачений та розподілений між його акціонерами (учасниками). 
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Инновационное развитие экономики в Республике Беларусь приводит к 

необходимости использования новых инструментов эффективного управления 

финансами предприятия. Появление новых инструментов, методов и средств 

управления производственно-хозяйственной деятельностью вызвали 

необходимость в дополнительной информации, которая обеспечивает успешное 

функционирование предприятия. Организация, имеющие сложную структуру, 

нуждаются в оперативной экономической и финансовой информации, которая 

является помощником в оптимизации затрат и финансовых результатов, в 

принятии правильных управленческих решений. Для управления 

производственным процессом и финансовым положением предприятия, 

возникает необходимость в постановке системы управленческого учета. 

Система управленческого учета рассматривается как комплексная 

информационная система, снабжающая необходимыми сведениями всех 

заинтересованных внутренних пользователей.  

Рассмотрим экономическую сущность понятия «управленческий учет» на 

основании критического обзора экономической литературы в таблице 1. 

Таблица 1- Экономическая сущность понятия «управленческий» учет по 

мнению различных авторов 
Автор Экономическая интерпретация 

О.Н. 

Волкова  

[1] 

Управленческий учет – это система информационного обмена в организации, 

которая предназначена для принятия управленческих решений, направленных 

на достижение целей всей организации. 

В.Ф. 

Палий 

[4]  

Управленческий учет - это система, выполняющая функции планирования, 

организации, учета и контроля, компенсаций и поощрений, самооценки и 

оценки менеджеров и персонала, координации и обмена информацией. 

Л.С. 

Васильева 

[3] 

Управленческий учет – это комплексная система учета, планирования, 

контроля, анализа информации о доходах и расходах и результатах 

хозяйственной деятельности организации, необходимой для оперативного 

принятия различных управленческих решений в целях оптимизации 

финансовых результатов деятельности организации в краткосрочной и 

долгосрочной перспективах. 

Е.М. 

Дусаева 

[1,2] 

Управленческий учет представляет собой систему экономической информации 

о затратах и доходах по различным объектам управления, представленной по 

различным признакам, что позволяет выявить все факторы влияющие на 

затраты, объемы производства, объемы продаж и прибыль организации, 

воздействовать на них. 

Примечание: Источник – собственная разработка на основании 

экономической литературы 

 

Таким образом, на основании критического обзора экономической 

литературы, можно дать следующее определение понятия «управленческий 
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учет» – это не только экономическая информация, необходимая для принятия 

решений и оптимизации финансово-хозяйственной деятельности организации, а 

также это механизм управления предпринимательской деятельностью. Данный 

учет реализуется посредством создания организационной структуры 

предприятия (распределение обязанностей между исполнителями, определение 

каналов связи разных уровней управления и т.д.), контроля и оценки 

управленческих решений. 

Управленческий учет прошел несколько этапов становления и развития. 

Так, например, К. Эммануэль и К. Ги выделяют следующие этапы развития 

управленческого учета, представленные в таблице 2. 

Таблица 2- Этапы становления и развития управленческого учета по мнению К. 

Эммануэль и К. Ги. 
Этапы Характеристики 

Этап 1: 

1950 г. 

Целью управленческого учета было определение затрат и финансовый 

контроль посредством применения бюджетирования и методов калькуляции 

себестоимости; 

Этап 2: 

1965 г. 

Больший интерес стала представлять информация, которая могла быть 

использована в целях управленческого планирования и контроля посредством 

использования таких методов, как анализ принятия решений и учет по центрам 

ответственности; 

Этап 3: 

1985 г. 

Внимание сосредоточилось на сокращении потерь ресурсов, задействованных в 

бизнес-процессах, посредством применения процессного анализа и более 

точных методов управления затратами; 

Этап 4: 

1995 г. 

Внимание обращается на область управления созданием дополнительной 

стоимости посредством эффективного использования ресурсов, применения 

методов оценки и планирования показателей стоимости, управлением 

организационными инновациями и капитализацией знаний. 

Примечание: Источник – собственная разработка на основании 

экономической литературы [4]. 

 

Пьер Лассек помимо выше изложенных этапов, считает, что 

немаловажным этапом в развитии управленческого учета является этап 1990 

года, который связан с глобальным изменением в организации учета, 

вызванным распространением вычислительной техники, информатики, 

расширением учетных объектов, широким включением в них нематериальных 

активов, появлением огромных концернов, особенно транснациональных 

корпораций [4].  

После прохождения всех этапов становления и развития, управленческий 

учет стал пониматься как упорядоченная система выявления, измерения, сбора, 

регистрации, интерпретации, обобщения, подготовки и предоставления важной 

информации для принятия решений по деятельности предприятия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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В связи с этим можно выделить следующие направления (виды) 

управленческого учета: 

 Производственный учет – это учет, направленный на составление 

внутренних отчетов, предназначенных для использования аппаратом 

управления при планировании, осуществлении контроля и принятии решений. 

 Маржинальный учет - это вид учета, направленный на 

оптимизацию реализации продукции, цены и затрат в целях максимизации 

прибыли предприятия. 

 Бюджетный учет - это учет, предназначенный для повышения 

управляемости, прозрачности и предсказуемости финансовых результатов 

предприятия для менеджеров, усиления их ответственности за результаты 

деятельности подразделений, планирования доходов и фиксирования лимитов 

расходов. 

 Стратегический учет - это раздел управленческого учета, который 

содержит информацию не только о внутренней среде организации, но и о 

внешнем окружении, в том числе о положении организации по отношению к 

конкурентам, и позволяет согласовать интересы различных групп лиц при 

принятии стратегических управленческих решений. 

Для определения сущности развития каждого из видов управленческого 

учета, в таблице 3 проведем сравнительную характеристику их направлений по 

определенным признакам. 

Таблица 3- Сравнительная характеристика направлений управленческого учета. 

Критерий 

Производственн

ый 

учет 

Маржинальный 

учет 
Бюджетный учет 

Стратегический 

учет 

Обязанность 

ведения 

учета 

Направлен на 

расчет 

производственн

ой 

себестоимости, 

учет затрат и 

калькулировани

е себестоимости 

продукции 

Направлен на 

оптимизацию 

объема 

реализации 

продукции, 

цены и затрат 

Формирование 

системы 

бюджетирования 

и 

персонифициров

анной 

ответственности 

за финансовые 

результаты 

Направлен на 

создание системы 

ресурсного и 

финансового 

обеспечения 

стратегии развития 

предприятия 

Пользовател

и 

информации 

Руководители 

предприятий 

Менеджеры и  

Руководители 

организации 

Руководители и 

сотрудники 

организации 

Руководители 

организаций и 

Менеджеры 

Точность 

информации 
90% 90-100% 90-100% 90-100% 

Объект 

учета и 

отчетности 

Предприятие Предприятие Предприятие Предприятие 
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Продовження таб.1 

Цель учета 

Калькуляция 

себестоимости 

продукции и 

услуг 

Максимизация 

прибыли 

предприятия 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

предприятия 

Создание стратегий 

развития 

предприятия 

Измерители 

в учете 
Денежный 

Денежный, 

Натуральный 
Денежный Денежный 

Степень 

открытости 

информации 

Закрыта от 

внешних 

пользователей 

Является 

коммерческой 

тайной, не 

полежит 

публикации и 

носит 

конфиденциаль

ный характер. 

Открыта только 

для внутренних 

пользователей: 

руководителя и 

сотрудников 

организации. 

Открыта для 

внутренних 

пользователей. 

Частота 

составления 

отчета 

Составляется по 

мере 

необходимости 

Определяется 

самостоятельно 

на организации 

Год, квартал, 

месяц 

Представляется в 

любое нужное для 

руководства 

организации время 

Методы  

Нормирование 

затрат и анализ 

отклонений, 

функциональны

е методы 

распределения 

затрат, 

калькулировани

е по видам 

деятельности, 

управление 

изменениями 

затрат. 

Выделение 

переменной 

составляющей 

себестоимости, 

оценка 

показателей 

прибыли при 

принятии 

решений. 

Разработка 

системы 

показателей 

эффективности 

деятельности 

подразделений, 

разработка 

бюджетов, 

формирование 

трансфертной 

цены. 

Оценка 

возникновения 

затрат и сравнение с 

конкурентами, 

разработка системы 

показателей 

результативности 

предприятия, 

формирование 

фондов развития 

предприятия. 

Примечание: Источник - собственная разработка [1,2,3]. 

 

Проанализировав приведенную выше таблицу, можно сделать вывод о 

том, что рассмотренные виды управленческого учета отличаются друг от друга 

в зависимости от сферы их применения. 

Производственный учет предназначен для управления себестоимостью 

продукции, маржинальный – изучает планирование объемов продукции, цены и 

затрат в целях максимизации прибыли, бюджетный учет направлен на 

повышение управляемости и прозрачности финансовых результатов 

предприятия, стратегический учет изучает развитие предприятия и повышение 

конкурентоспособности продукции в долгосрочной перспективе.  

Следует отметить, что наряду с различиями между видами 

управленческого учета, преобладают и схожие признаки: так, например, 

объектом каждого вида управленческого учета является организация, 

использование денежного измерителя для учета хозяйственных операций; 
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информация, отраженная по видам учета доступна только для сотрудников и 

руководителей организации. 

Управленческий учет необходим для нормального функционирования и 

развития предприятия. С его помощью руководители определяют основное 

направление развития организации с учетом материальных источников его 

обеспечения. Управленческий учет позволяет правильно учесть все внутренние 

и внешние факторы в постановке конкретных целей развития предприятия и 

путей их достижения, обеспечивает взаимосвязь между отдельными 

структурными подразделениями предприятия, позволяет минимизировать 

издержки и открывает все возможные дополнительные источники ресурсов 

внутри предприятия. 

Система управленческого учета позволит руководителю предприятия: 

1. Выявить отклонения от запланированных результатов и 

проанализировать причины этих отклонений;  

2. Выявить резервы повышения эффективности деятельности 

предприятия;  

3. Контроль за наличием и движением материальных, трудовых и 

денежных ресурсов, а также имущества и источников формирования 

имущества; 

4. Принимать эффективные управленческие решения, позволяющие 

значительно увеличить прибыль предприятия за счет сокращения издержек[2]. 

Данный учет позволяет сделать вывод не только о целесообразности 

расходования ресурсов, но и о качестве управления. Это дает возможность 

оценки работы каждого центра ответственности, повышает оперативность 

учета и контроль процесса формирования себестоимости продукции путем 

сопоставления величин получаемых доходов и затрат.  

Таким образом, внедрение системы управленческого учета в 

организациях позволит улучшить экономический контроль производственных 

ресурсов, оперировать эффективным инструментарием управления 

себестоимостью производимой продукции (выполняемых работ, оказываемых 

услуг).  
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА МАКСИМИЗАЦИИ 

ПРАВДОПОДОБИЯ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ НА МНОЖЕСТВЕ 

РАЗНООБРАЗНЫХ ОЦЕНОК ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

 

Если аналитик получает в своё распоряжение несколько оценок одного и 

того же явления, то его чутьё, – видимо заложенное природой в сознание, –

предполагает, что существует некоторая действительная оценка, которая: 

1) существует, раз уж существуют какие-то оценки в каких-то системах 

измерения; 2) расположена в поле транзитивных отношений, то есть все 

располагаемые оценки интерпретируются коннотативно и дают либо более 

высокую оценку, либо более низкую, и, в конце концов, среди располагаемых 

оценок есть минимальная и максимальная оценки; 3) принадлежит диапазону 

значений между полученными минимальной и максимальной оценками; 

4) может быть определена посредством вычислительных операций с 

располагаемыми оценками, если располагаемые оценки представлены оценками 

на количественных или интервальных шкалах. В сущности, такие установки 

просто следуют аксиомам теории ожидаемой полезности. Если любому 

человеку сказать перечень оценок, данных членами жюри в каком-то конкурсе, 

то он тут же попытается вычислить среднюю оценку, – такое стремление к 

вычислению этой с методической точки зрения интегральной оценки, а с 

прагматической точки зрения более правдоподобной оценки, как раз и 

иллюстрирует совокупность действия аксиом теории ожидаемой полезности. 

То есть человек верит, что все элементы множества оценок не могут быть 

релевантными, – только одна оценка истинна; нет ничего предосудительного в 

попытке найти эту релевантную оценку, тем более, что понять и 

интерпретировать эту единственную оценку будет проще. Таким образом, 

можно утверждать, конечно, что получение интегральной оценки является 

результатом желания получить более удобный для дальнейших операций 

методический инструмент, но этого недостаточно, – человеку вообще, и 

аналитику в частности, такая интегральная оценка кажется не просто удобнее, 

но и более правдоподобной. Можно сделать к этому тезису много уточняющих 

и даже критических замечаний, основанных на частой нерациональности 
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психических феноменов, но следует признать, что эти психические феномены 

свойственны большинству людей, и что всякое понимание рациональности 

базируется также на психических феноменах, – теория ожидаемой полезности 

такая же недискредитированная теория, как и многие другие 

недискредитированные теории. Перечисленные установки, следующие 

аксиомам теории ожидаемой полезности, всего лишь являются 

аксиоматическим ядром выведения возможности получения интегральной 

оценки, в частности и средневзвешенной с вероятностями в качестве весовых 

коэффициентов. Но если все оценки, полученные аналитиком, уже сами по себе 

являются «взвешенными», и в том числе и с учётом вероятности, то как их 

взвешивать в новом интегральном показателе? И более того, точно ли можно 

утверждать, что правдоподобная оценка является интерполяционной (в том 

смысле, что должна располагаться именно внутри диапазона располагаемых 

оценок, а не в смысле принадлежности интерполяционному тренду). Если 

верить С. Каннеману, то размещение внутри диапазона, в сущности, является 

психологическим якорением: мысль, руководствуясь одновременно 

установками «больше, чем самое маленькое» и «меньше, чем самое большое» 

устанавливает правдоподобный диапазон «внутри» максимума и минимума 

располагаемых оценок. Но является ли такое якорение негативным 

психическим эффектом, или ошибочным представлением правдоподобия, – об 

этом сложно выносить оценочные суждения априори, вне разбора конкретных 

случаев получения интегральных оценок. То же можно утверждать и о других 

установках: непрерывен ли диапазон потенциальных оценок, являются ли они 

транзитивными, являются ли интерпретируемыми коннотативно, имеют ли веса 

правдоподобия, не обладают ли специфическими характеризующими 

способностями в силу природы их получения (утрачиваемой в ходе операций 

по получению интегральной оценки), – всё это также не может быть оценено 

априори, хотя и известно как система контрдоводов против аксиоматического 

ядра теории ожидаемой полезности. Пока можем констатировать, что при всех 

имеющихся критических замечаниях, выдвигаемых к аксиоматическому ядру 

теории ожидаемой полезности в тех или иных конкретных случаях, в целом 

существуют случаи, где это аксиоматическое ядро позволяет получать 

правдоподобные оценки, и является действительно конвенциальной теорией. 

В рамках приложения теории ожидаемой полезности к предметному 

полю оценивания уровня риска портфельных инвестиций была предложена 

Гарри Марковицем и получила высокую положительную оценку сообществом 

экономистов модель минимизации портфельного риска. Не пересказывая 

содержание математических процедур минимизации уровня риска 

портфельных инвестиций, заметим также, что эта модель нашла адаптации в 

других областях. В частности в 2009 году в совместном исследовании 

П. В. Кривули с Ю. В. Сиканевич была предложена и верифицирована модель 

получения уверенной оценки стоимости предприятия, которая предполагала 

конкретную вычислительную процедуру получения относительно самой 
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правдоподобной оценки стоимости предприятия (бизнеса) на основе оценок 

стоимости, полученных разными методами на основе разных существующих в 

этой предметной области подходов оценивания. Предполагая, что такая 

адаптация вполне универсальна в области получения интегральных оценок на 

основе максимизации уровня правдоподобия, аналогичной задаче минимизации 

уровня портфельного риска, считаем возможным проверить это предположение 

на других множествах оценок, в частности и на множестве оценок уровня 

развитости человеческого капитала предприятия. Такие оценки также не 

получили одного способа оценивания, как и оценки стоимости бизнеса, а также 

имеют то отличие, что даже не имеют конвенционализированной единицы 

измерения, – человеческий капитал разные исследователи предлагают измерять  

не только в стоимостных измерителях. Более того, природа его как «капитала» 

пока ещё неясна, – он может в разных случаях использования варьировать 

семантические значения в некотором поле, тяготея к разным полюсам этого 

поля: то «человеческий капитал» становится равнозначным «человеческому 

потенциалу», то «капитализированными человеческими качествами», то 

получает оценки, аналогичные «накапливаемым» оценкам собственности, а то 

получает оценки «развитости», что имеет совсем другие императивные 

интерпретации. Таким образом, с одной стороны, получение интегральных 

оценок человеческого капитала является актуальной научной задачей, а с 

другой стороны, наличие разных по способу шкалирования оценок 

человеческого капитала делает применение метода максимизации 

правдоподобия интегрированной оценки на множестве полученных разными 

методами оценок нетривиальным. Такая нетривиальность предоставляет 

возможность проверить возможность адаптации этого метода (уже и без того 

являющимся адаптацией модели Марковица) к новым условиям применения. В 

случае положительности результатов такой вторичной адаптации можно будет 

с большей степенью уверенности говорить о методе максимизация 

правдоподобия интегрированной оценки на множестве полученных разными 

методами оценок как об универсальном. Потребность же повторной адаптации 

обоснуем описанием следующей специфики предмета оценивания. 

Теорию индивидуального человеческого капитала создали Теодор Шульц 

(Нобелевская премия по экономике за 1979 год) и Гэри Беккер (Нобелевская 

премия по экономике 1992 года). Вклад в развитие теории человеческого 

капитала за последующие годы внесли очень многие учёные. 

По Гэри Беккеру, человеческий капитал – это «совокупность врожденных 

способностей и приобретенных знаний, навыков и мотиваций, эффективное 

использование которых способствует увеличению дохода и иных благ». Такое 

определение нельзя признать достаточно чётким и ориентирующим, поскольку 

задана слишком общая родовая категория (способности людей) и при этом 

общеэкономическое видовое отличие (получение способности приобретать 

блага). Но видимо такое широкое определение отражает современное состояние 

множественности интерпретаций новой и востребованной категории 
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«человеческий капитал». Сегодня существует множество определений этой 

категории, и на наш взгляд это обусловлено тем, что пока еще они все 

востребованы как понятия, но не разобозначены как термины. Не следует 

априори утверждать, что люди по разному понимая употребляемое 

обозначение, обязательно неверно его понимают и дают неправильные 

определения. В данном случае, когда категория только возникла, можно 

утверждать, что почти все определения, которые ей дают, – если они не 

являются определениями других терминов, конечно, – видимо, востребованы, 

но, скорее всего, ещё не получили собственных названий. Но ввиду того, что 

они идут в рамках одного общего нового кластера значений, то по этой причине 

и обозначены пока ещё одинаково.  

Человеческий капитал, если его воспринимать именно как капитал, то 

есть как дериватный термин от термина «капитал», то этот термин должен 

подразумевать обозначение некоторого частного вида отношений 

собственности, а сам человеческий капитал соответственно должен иметь 

собственника, капитализирующего другие ресурсы в этот вид капитала. Если 

будем использовать определение Г. Беккера, что человеческий капитал – это 

совокупность врожденных способностей и приобретенных знаний, навыков и 

мотиваций, эффективное использование которых способствует увеличению 

дохода и иных благ, то нет возможности отличить обладателя человеческого 

капитала и просто ремесленника, наёмного работника, вообще всех 

работающих акторов, существовавших и раньше, и не представляется 

возможным отличить персонал предприятий и некоего нового по содержанию 

собственника. Работники предприятий, которые работали как персонал 

предприятий задолго до востребованности этого нового понятия (но при явной 

востребованности других видов категории «капитал»), работали и получали 

доход как раз используя те самые упомянутые врождённые способности и 

приобретённые знания, но при этом никакого «человеческого капитала» для их 

обозначения не требовалось. Для появления данного термина должны были 

произойти какие-то своеобразные изменения. Эти изменения заключаются, 

скорее всего, в том, что поменялись производственные отношения в связи с 

переходом к новому информационному обществу, а соответственно имеющиеся 

навыки уже не будут встроены в систему функционирующих в границах 

предприятия иерархических институтов, а будут вступать в отношения, 

регулируемые новыми институтами, подобными тем, что действуют на рынке. 

То есть, предполагаем, что потребность в категории «человеческий капитал» 

определена тем, что в структуру иерархических институтов вплетается 

некоторая часть рыночных институтов, а акторы внутри предприятия будут в 

большем количестве ситуаций действовать так, как действуют акторы на рынке. 

Если акторы предприятия будут вступать в подобные рыночным отношения, и 

соответственно каждый начнёт свои способности и знания «продавать» в 

рамках действия эксплицитных отношений, а не имплицитных, – это будет в 

некоторой степени аналогично действию механизма интрапренёрства. Но с 
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одной стороны, интрапренёрство актуализировано именно в то же время, когда 

актуализирована и категория человеческого капитала, а с другой стороны, 

область применения отношений, вызванных использованием человеческого 

капитала, ещё шире, чем область применения интрапренёрства. Но при этом 

отношения, вызванные использованием так называемого человеческого 

капитала, будут наверняка проявляться и на рынке труда, то есть вне 

предприятия. Будет ли это означать и обратный процесс распространения 

иерархических институтов в среду, привычную для использования рыночных 

институтов, – пока непонятно. 

Во множестве даваемых в разных источниках определений можно 

наткнуться и на дефиниции, даваемые в таком роде: «человеческий капитал в 

широком смысле – это интенсивный производительный фактор экономического 

развития, развития общества и семьи, включающий образованную часть 

трудовых ресурсов, знания, инструментарий интеллектуального и 

управленческого труда, среду обитания и трудовой деятельности, 

обеспечивающие эффективное и рациональное функционирование 

человеческого капитала как производительного фактора развития»; 

«человеческий капитал – главный фактор формирования и развития 

инновационной экономики и экономики знаний». Такие утверждения либо 

также слишком общи, либо являются вторичными к определению, то есть 

самими определениями они не являются: если давать определение автомобилю 

как транспортному средству, то такое определение будет содержать только 

родовую принадлежность, но не видовые отличия, а если определять 

автомобиль как составляющую часть предметов роскоши, то это и вовсе лишь 

вторичное утверждение, указание на пересекающиеся множества, из которого 

сущности определяемого термина понять нельзя. 

Также можно встретить и другой перекос в определениях – это сведение 

категории к её частностям, особенно к показателям, которые применяют или 

вырабатывают для измерения обозначаемого явления. Так происходит со 

многими новыми категориями: риск до сих пор путают с уровнем риска, 

безопасность с измерителями её факторов, устойчивость с критериальными 

оценками или степенью разрыва между фактическими и желаемыми 

значениями, и т. п. То же видим и в отношении попыток определить 

человеческий капитал: «это мера, представляющая способность человека 

приносить доход» и т. п. То есть не сама способность, о которой говорили 

выше, а мера этой способности. И хотя следует согласиться, что появление 

категории актуализирует вопросы разработки системы показателей, 

применимой и действенной в отношении этой категории, но с таким 

отождествлением соглашаться не следует. 

Поскольку «человеческий капитал» пока ещё представляет 

экспериенциальный кластер понятий, часть из которых имеет смещение к 

категории «собственность», а часть к категории «потенциал», но при этом в 

практике используются и частные истолкования, сводящие «человеческий 



   
 

414 

 

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, АУДИТУ, АНАЛІЗУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

капитал» к ситуативным интерпретациям, или даже отдельным способам 

измерения, то следует ожидать, что в ближайшие годы оценивание 

человеческого капитала (по стоимости ли, по уровню ли развития, по 

потенциальным или фактическим компетентностям, способности создавать 

продукт или приносить доход, или ещё как-либо в зависимости от акцентуаций 

того или иного исследователя) будут происходить очень разнообразно по 

способу и единицам измерения, а также и по вкладываемым коннотативным и 

императивным смыслам. Такое разнообразие или даже разнобой оценок 

является объективным, ставя вызов способности аналитика определить 

интегральную оценку на основе такого разнообразия. Такой вызов является 

одновременно и благоприятной возможностью провести экспериментальную 

адаптацию метода максимизации правдоподобия интегрированной оценки на 

множестве полученных разными методами оценок человеческого капитала. 

 

Кривуля П. В., 

к.е.н, доцент, доцент 

кафедри економіки і підприємництва, 

Тіщенко С. Ф., 

студентка 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ІДЕЇ ІТЕРАТИВНО-ЗВОРОТНОГО 

РОЗРАХУНКУКРИТИЧНОГО ШЛЯХУ РОЗВ’ЯЗАННЯ «М’ЯКИХ» 

ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ НА ПРИКЛАДІ ПЛАНУВАННЯ 

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Планування й управління комплексами робіт являє собою складне і, як 

правило, суперечливе завдання. Методи мережевого планування можуть бути 

використані і для планування процесу підготовки фахівців, – раніше 

використовувались частіше, а зараз планування відбувається з прив’язкою до 

колись встановлених пропорцій та послідовностей. Але умови підготовки 

фахівців значно змінились, також як і вимоги до набутих фахівцями в ході 

навчання комптентностей. Підприємства безпосередньо зацікавлені в 

максимально кваліфікованому навчанні співробітників. Ідея організації 

навчання за допомогою мережевого планування полягає в тому, щоб 

максимально продуктивно допомогти більшій кількості персоналу, який може 

працювати в різних галузях, отримати як можна більш універсальні знання. 

Вирішення такого завдання звичайними засобами мережевого планування 

неможливо, оскільки воно має йти не від відомого обсягу робіт до встановлення 

термінів отримання результату, а навпаки, від встановлених ззовні термінів до 

отримання того комплексу робіт навчального процесу, який найбільшою мірою 

задовольняє замовника. У проведеному за цією проблемою дослідженні 

встановлено, що за умов повторюваного (ітеративного) використання 
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алгоритму критичного шляху виникає потреба у мережі робіт таких ітерацій, 

яка на відміну від базової мережі може мати цикли, що вважається 

неприпустимим у мережевому плануванні. Але це має сенс, якщо базова 

множина робіт має завеликий розмір, та одним з завдань використання 

мережевого планування є зменшення кількості елементів множини робіт до 

задовільного розміру. 

Мережеве планування й управління комплексами робіт або складними 

проектами використовують з метою чіткого впорядкування та встановлення 

ординальних та кількісних зв’язків між виконанням кожної окремої роботи та 

виконанням всього комплексу. Завдяки використанню мережевої моделі 

керівник всього комплексу робіт отримує можливість системно представляти 

стан виконання всього комплексу робіт, отримуючи дані про виконання 

оперативних заходів. Досягнення такої мети авжеж являє собою складне та 

суперечливе завдання, бо не завжди призначення всього комплексу робіт 

однозначно може бути декомпоновано на складові. Склад окремих робіт може 

бути варіативним та з варіативними параметрами, але ця варіативність та зміни 

у рамках цієї варіативності можуть як впливати на досягнення загальної мети, 

так і не впливати, або бути компенсованими змінами у інших складових 

комплексу. Оцінка окремих параметрів як відповідних загальному призначенню 

всього комплексу не завжди здійснюється у ході аналізу загального 

призначення, а інколи потребує перепровірки через новий синтез комплексу, а 

тому у різних випадках потребує використання різних методів мережевого 

планування та управління. Саме через це існує множина методів мережевого 

планування, які доречні або можуть бути застосовані у плануванні й управлінні 

різними проектними групами. Складність вирішення завдання використання 

мережевого планування для складання плану, який забезпечує не тільки 

адаптованість майбутнього фахівця, а й адаптивність, що має розумітися як 

вимога до плану підготовки охопити потенційно надвелику кількість 

предметних знань та навичок. Для вирішення такого завдання недостатньо 

виконати аналіз складу методів мережевого планування задля виявлення 

найбільш доречного з них для конкретного окремого завдання та об’єднати ці 

результати, – слід, можливо, й їх самих скомбінувати, щоб вирішення завдання 

було зорієнтовано не на вирішення строго оптимізаційної задачі, а на 

досягнення задовільного рівня сполучення якості адаптованості та 

адаптивності. Досягненню цієї мети присвячено презентовану розробку. 

Маємо виходити з того, що в мережевому плануванні існує базове 

завдання аналізу мережі, того графа, який впорядковує весь комплекс робіт. Це 

завдання полягає у визначенні критичного шляху, – тобто тієї послідовності 

робіт, того маршруту, який визначає тривалість виконання всього комплексу 

робіт. Стало звичним ставитися до мережевого планування як деякої 

послідовності завдань, однією з яких, – і часом обов'язкової – є визначення 

критичного шляху. І завжди послідовність цього комплексу завдань виходить з 

того, що (1) визначено комплекс робіт, (2) визначено послідовність їх 
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виконання, і (3) слід знайти критичний шлях у мережі послідовно та паралельно 

виконуваних робіт. Але якщо виходити з того, що послідовність аналізу всього 

цього комплексу робіт, його здійсненності, напруженості різних маршрутів (і 

так далі, і так далі) робити згідно припущенню про існування додаткового 

завдання (1-а) перегляду параметрів робіт (тобто це частина опису самої 

множини робіт до опису їх упорядкування), то цей підкомплекс опису 1-а слід 

вважати варіативним. Таким чином, слід не виходити з того, що саме для нього 

потрібно визначати критичний шлях, а навпаки виходити з заданої умови 

встановленої сукупної тривалості визначати параметри робіт. Вірогідне 

існування такого припущення має достатньо просту аргументацію: існує 

достатньо багато спеціальностей, але термін навчання майже у всіх 

спеціальностей є однаковим, – якщо виходити з того, що спеціальності різні, 

мають різну складність предметної області, то й терміни навчання, які би 

спиралися на досягнення необхідного рівня підготовки мали би бути різними, 

але цього не відбувається. Чому це може бути? Тому, що існують умови, які не 

з внутрішніх аспектів питання регулюють терміни навчання, а ззовні, з умов 

потреб суспільства та з боку інституційної структури суспільства, до якого 

мають піти нові фахівці. Тобто слід виходити з того, що має бути інституційно 

зумовлений термін навчання, який нівелює умови підготовки фахівців майже 

будь якої спеціальності за терміном підготовки. Сам процес підготовки 

фахівців має адаптуватися до цього інституційно зумовленого терміну 

навчання. Ось у цьому й полягає відправна гіпотеза дослідження процесу 

підготовки як маючого зворотну зумовленість вирішення завдання планування: 

від критичного шляху до корекції складу та параметрів робіт. Розроблену за 

такою гіпотезою мережу робіт (похідну до мережі, яку складає плановик 

навчального процесу) надано на рис. 1. Слід вбачати, що таке вирішення задачи 

мережевого планування має бути запитуваним і у вирішенні певного кола 

інших об’єктно-орієнтованих задач управління проектами та програмами 

(рис.1). 

Якщо починати побудову мережі з максимумів трудомісткості, то для 

всіх модулів буде взято ці самі максимуми, та мережу обраховано за цими 

максимальними значеннями: коли встановлено фактичний для такої мережі 

критичний шлях, то він вірогідно за першою ітерацією вирішення має бути 

більше, ніж те значення критичного шляху, яке є обмеженням у задачі. Якщо 

тривалість критичного шляху не задовольняє умові обмеження за загальною 

тривалістю, то слід скоротити фактичну тривалість через зменшення тривалості 

предметних модулів, які належать критичному шляху. Зменшувати їх за першу 

ітерацію до значень, які відповідають загальній тривалості-обмеженню немає 

сенсу, бо після певного скорочення критичний шлях перестає бути критичним 

шляхом, а подальше скорочення складових першого критичного шляху не 

впливає на загальну тривалість. Таким чином слід встановити конкуруючий 

критичний шлях та скорочувати першим за порядком встановлення до значень, 

які орієнтовані не на тривалість-обмеження, а на тривалість конкуруючого 
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критичного шляху. Крім того, слід розуміти, що скорочення не можуть бути 

виконані без врахування функціональної ролі предметних (змістовних) модулів, 

тому має вирішуватися допоміжна задача, яка встановлює пріоритети модулів. 

 

 

 
Рис. 1. Загальна послідовність ітеративно-зворотного розв'язання задачі 

критичного шляху мережевого планування у впорядкуванні  

навчально-методичного комплексу модулів навчального процесу 

 

Природно можна впорядковувати ці зменшувані максимуми критичного 

шляху в якійсь системі ABC (тобто у системі класів важливості фокусу уваги). 

Тобто спочатку орієнтуватися на ті максимуми, які найбільш сильно впливають 
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підготовки фахівця 
академічної школи 

Визначення розширеної множини 
предметних модулів, які можуть 
надати продуктивний вплив на 

картину світу фахівця академічної 
школи 

Визначення взаємозв'язків між елементами 
(впорядкування) розширеної множини предметних 

модулів, які можуть надати продуктивний вплив на картину 
світу фахівця академічної школи 

Опис кваліфікаційних характеристик фахівця академічної школи, для 
підготовки якого необхідно скласти новий план навчального процесу 
формування компетентностей у рамках усвідомленої як потрібної (та 

описаної) спеціалізації 

Складання «великого плану» 
підготовки фахівця, який не 
обмежено часом підготовки 

Визначення 
пріоритетних  

ваг для окремих  
предметних модулів 

Визначення тривалості 
для окремих  

предметних модулів 

Визначення ФВА-
ранжування окремих 
предметних модулів 

Рішення завдання 
критичного шляху для 

всього комплексу 

Перевірка загальної тривалості  
та перегляд тривалості окремих 

предметних модулів у разі 
потреби виконати зворотній 

рух 

Складання курсів 
дисциплін з підкомплексів 

окремих предметних 
модулів 

зворотній рух  
у 

послідовності 
прямий рух  

у послідовності 
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на цю довжину маршруту, але цього буде недостатньо – обов’язково слід 

враховувати не просто менші чи більші тривалості предметних модулів, а й їх 

значення у набутті компетеностей фахівця. Якщо довжину зменшувати з 

урахуванням пріоритету кожної роботи, то відношення функціонального 

значення до тривалості на критичному шляху буде рівним чи приблизно 

рівним, але на інших шляхах, поза критичного, це відношення може бути 

меншим. Тому слід визнати, що завдання зменшення тривалості модулів у 

відповідності до паритетного співвідношення пріоритету та тривалості не є 

головним, а вирівнювання це не може бути виконано строго пропорційно. 

Більш того, насичення некритичних шляхів буде зменшувати таке відношення, 

буде суперечити вирішенню задачі встановлення паритету, але саме таке 

насичення буде збільшувати якість підготовки фахівця, та при цьому не 

суперечити виконанню умови відповідності загальної тривалості навчального 

процесу його обмеженню інституційно зумовленою тривалістю. 

Головна властивість пропозиції – це ітеративні розрахунки мережевого 

планування зі зворотною координацією складу та тривалості предметних 

модулів, які на кожній ітерації слід зменшувати, починаючі з максимальних 

значень тривалості дій або трудомісткості робіт, послідовно наближаючись до 

встановленого обмеження загальної тривалості як інституційно зумовленому 

значенню тривалості. Таке рішення має найкращім чином задовольняти 

потребу у рамочній (за Гербертом Саймоном) насиченості за змістом та 

напруженістю змістовних модулів підготовки фахівця академічного рівня. 

Таке ітеративне вирішення можна використовувати для вирішення інших 

задач, але якщо говорити саме про планування навчального процесу, то 

підготовка будь-якого фахівця у вищій школі, тобто фахівця академічного 

рівня, – це, звичайно ж, якийсь потенційно нескінченно великий обсяг різного 

навчального матеріалу – сучасні знання людства необмежені та ніяка окрема 

людина не є носієм всього багажу знань людства. Оскільки важливий для 

спеціальності та кваліфікації навчальний матеріал потрібно втиснути в 

прокрустове ложе заданої тривалості навчального процесу підготовки фахівця, 

то такий ітеративний перегляд не тільки тривалості, а й навіть складу 

предметних модулів є необхідністю. За таких умов таке бачення завдання 

мережевого планування цілком адекватним: коли критичний шлях постійно 

коригується через коригування вихідних даних. Цими вихідними даними 

передбачаються обсяги годин, які виділяються на вивчення окремо взятих 

модулів. Роботи, з яких складено мережу, ще не є дисциплінами та курсами, а є 

лише окремими змістовними модулями, для яких потім буде вирішуватися 

завдання формування дисциплін з цих модулів. Таке формування дисциплін 

стає ще одною окремою під задачею формування плану навчального процесу. 

Сам склад дисциплін таким чином не має бути, власне кажучи, якимось певним 

інваріантом, а теж має бути варіативним. варіативність ця спричинена не тільки 

тим, що можуть бути дисципліни повністю альтернативні у плані навчального 

процесу, але й тим що можуть бути альтернативні комбінування змістовних 
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модулів у дисципліни. Для цього потрібно буде також вирішувати не тільки 

задачу пошуку пріоритетів окремо взятих модулів, а й задачу пріоритетів 

комбінування модулів, тому що одна тільки трудомісткість та суміжність у 

послідовності змістовних модулів не можуть бути достатнім орієнтиром для 

скорочення того чи іншого модуля та об’єднання його з іншим. Порівнювати 

слід не стільки співвідношення важливості (функціональної) та тривалості 

змістовних модулів, скільки таке співвідношення для курсів, що є 

синтетичними об’єктами щодо змістовних модулів. Це ускладнює постановку 

та вирішення задачі та тому й потребує окремого розгляду.  

Згідно з пропонованою схемою ітеративно-зворотного розв'язання задачі 

критичного шляху мережевого планування у впорядкуванні навчально-

методичного комплексу модулів навчального процесу запропоновано 

вирішувати ітерактивно декілька задач. Головною новою рисою такого 

вирішення задачі критичного шляху є те, що рефлексивна мережа складання та 

обрахування мереж має цикли (що завжди вважалось помилковим складання 

мережі) через те, що пропонована схема має як прямий рух, так і зворотній. Але 

ітеративне обрахування критичного шляху має надати досягти задовільного 

рішення встановлення параметрів критичного шляху навчального процесу. 

У дослідженні показано, що за умов повторюваного (ітеративного) 

використання алгоритму критичного шляху виникає потреба у мережі робіт 

таких ітерацій, яка на відміну від базової мережі може мати цикли, що 

вважається неприпустимим у мережевому плануванні. Але це має сенс, якщо 

базова множина робіт має завеликий розмір, та одне з завдань використання 

мережевого планування – зменшити кількість елементів множини робіт до 

задовільного розміру. Шляхи подальшого дослідження мають бути спрямовані 

на отримання емпіричного матеріалу випробування запропонованої схеми. 

 

Літовченко В. В.,студентка 32 групи 

сп. «Початкова освіта. Англійська мова» 

  КВНЗ КОР «Богуславський гуманітарний        

коледж імені І. С. Нечуя-Левицького» 

 

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМНОЇ 

ДІАГНОСТИКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

В Україні в умовах падіння промислового виробництва, важкого 

фінансового становища підприємств, жорсткої конкуренції як на внутрішньому, 

так і на зовнішньому ринках, наявності старого обладнання на підприємствах та 

недостатнього впровадження у виробництво техніко-технологічних інновацій 

проблема забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств стає 

першочерговим завданням, від вирішення якого залежить здатність 

підприємств працювати й розвиватись у жорстких конкурентних умовах.    
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На сьогоднішній день найактуальнішими питаннями реалізації 

системного підходу в процесі оцінювання конкурентоспроможності 

підприємств є розробка економіко-математичних моделей. Моделювання – це 

потужний засіб наукового пізнання і вирішення практичних завдань, який 

широко використовується в багатьох галузях економічної, виробничої й 

управлінської діяльності підприємства. Застосування економіко-математичних 

моделей дозволить об'єктивно оцінити рівень конкурентоспроможності 

підприємства та підвищити обґрунтованість і ефективність прийнятих 

управлінських рішень. Актуальність дослідження підтверджується тим, що за 

даними «Звіту про глобальну конкурентоспроможність» за 2009–2010 рр. 

Україна посіла 82 позицію серед 133 країн світу. Це на 10 позицій нижче 

порівняно з попереднім періодом. У 2010–2011 рр. Україна посіла 89 місце, 

тобто ще на 7 позицій нижче.  

 
Мал 1. Модель комплексного дослідження конкурентоспроможності 

підприємства 

 

Для виправлення несприятливої ситуації, яка склалась зараз в Україні, 

особливу увагу необхідно приділити підвищенню конкурентоспроможності 

підприємств бюджетоутворюючих галузей, які формують український 

промисловий сектор, зокрема металургійній галузі. Саме вона є однією із 
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стратегічних складових національного виробництва, визначає стан соціально-

економічного розвитку України та забезпечує валютні надходження (обсяг 

металургійної продукції у загальній структурі експорту України у 2009 р. склав 

31,7%, у 2010 р. – 33,2% до загального обсягу експорту). Обсяг реалізованої 

металургійної продукції у 2011 р. склав 20,3% від усієї реалізованої в країні 

продукції [3]. 

Проте на сьогоднішній день дослідження проблем 

конкурентоспроможності мають розрізнений характер. Недостатньо висвітлені 

економічні аспекти, природа й механізми формування конкурентоспроможності 

промислових підприємств за галузевою спрямованістю та регіональним 

розподілом. Актуальною залишається проблема об'єктивного визначення 

комплексного стану конкурентоспроможності підприємств, в основі якої були б 

не експертні оцінки, а комплексна методологія на основі об'єктивних даних 

фінансово-господарської діяльності підприємств 

У дослідженні пропонується модель комплексного просторово-

динамічного дослідження галузевих тенденцій розвитку рівня 

конкурентоспроможності металургійних підприємств, алгоритм реалізації якої 

представлено на рис. 1. Модель містить комплекс взаємопов'язаних модулів. 

Розглянемо їхній зміст і завдання. 

Модуль 1. Формування інформаційного простору дослідження. Даний 

модуль включає пошук, збір та обробку інформаційного простору даних за 

основними сферами життєдіяльності підприємств. Мета реалізації цього модуля 

– формування репрезентативної статистичної бази дослідження. На основі 

анотованого аналізу літературних джерел виявлено, що найважливішими для 

дослідження рівня конкурентоспроможності є такі сфери: виробнича діяльність 

підприємства; фінансовий розвиток підприємства; ефективність організації 

збуту й просування товарів; ефективність трудового потенціалу підприємства; 

ефективність інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства; позиція 

підприємства на ринку цінних паперів і, звичайно, конкурентоспроможність 

продукції. Показники, які найбільш повно оцінюють виділені локальні сфери, 

обрані за допомогою логічного методу після аналізу показників, які 

використовувалися в існуючих методах і методиках [2; 8; 9; 11; 12; 14; 19; 23]. 

При формуванні інформаційного простору показників перевірялося, щоб вони 

не були взаємообернені та взаємозалежні, а також, щоб були дотримані 

наступні загальні вимоги, що висуваються до інформаційного простору, а саме:  

1) унікальність показників, тобто відсутність надмірності;  

2) повнота, тобто можливість за допомогою показників досить повно описати 

різні процеси, факти, явища предметної галузі, яка досліджується;  

3) достовірність, тобто відповідність виділених одиниць смислової інформації 

їх реальним найменуванням;  

4) несуперечність, тобто відсутність омонімії. Також враховувалась можливість 

розрахунку показників, на основі загальнодоступної інформації про фінансово-

господарську діяльність металургійних підприємств. 
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Модуль 2. Комплексна просторово-динамічна оцінка рівня 

конкурентоспроможності підприємств. В основі дослідження – розрахунок 

інтегрального рейтингового показника рівня розвитку за локальними 

складовими конкурентоспроможності та загальним рівнем 

конкурентоспроможності підприємств [5]. 

Результати розрахованих комплексних показників оцінки загального 

рівня конкурентоспроможності металургійних підприємств у динаміці за 6 

років та основні статистичні характеристики дослідження даної сукупності 

підприємств галузі наведено у табл. 1. Аналіз отриманих результатів 

оцінювання конкурентоспроможності підприємств дозволяє розподілити 

аналізовані металургійні підприємства на підприємства з високим, середнім і 

низьким рівнем конкурентоспроможності. Значення комплексного загального 

інтегрального показника оцінки рівня конкурентоспроможності близькі до 

одиниці свідчать про високий рівень конкурентоспроможності. Отже, до 

підприємств з високим рівнем конкурентоспроможності належать ВАТ 

«Арселор Міттал Кривий Ріг», ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат 

ім. Ілліча», ВАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» та ВАТ 

«Маріупольський металургійний комбінат «Азовсталь». Найнижчий рівень 

конкурентоспроможності мають ПАТ «Дніпропетровський металургійний завод 

ім. Петровського» та ВАТ «Краматорський металургійний завод ім. 

Куйбишева». Результати оцінювання й аналізу підприємств є підґрунтям 

формування упpaвлінських pішeнь для poзpoбки стpaтeгічних пpoгpaм poзвитку 

aдaптoвaнo для підприємств з різним рівнем конкурентоспроможності. 

Модуль 3. Аналіз конкурентного середовища підприємств галузі. Мета 

цього модуля – формування як загальних тенденцій розвитку галузі, так і 

виділення специфічних особливостей для кожного підприємства галузі. 

Перший етап передбачає побудову економетричних моделей панельних даних 

оцінки впливу локальних індикаторів на загальний рівень 

конкурентоспроможності підприємств. Моделі панельних даних доцільно 

використати для виявлення індикаторів, у яких закладені найбільші резерви 

підвищення рівня конкурентоспроможності. Вибір даного математичного 

інструментарію для оцінювання, аналізу й прогнозування 

конкурентоспроможності підприємств обумовлений такими їхніми 

особливостями: 

 - при розгляді завдань побудови моделей оцінювання 

конкурентоспроможності підприємств що поєднують в собі як дані 

просторового типу, так і дані типу часових рядів, використання панельних 

даних  дозволяє вирішити проблему розширення інформаційної бази; 

 - застосування панельних даних призводить до підвищення ефективності 

оцінювання порівняно з оцінюванням на основі окремих моделей тимчасових 

або варіаційних рядів; 

При застосуванні панельних даних можна отримати  оцінки параметрів 

моделі навіть в умовах пропущених даних. Проблема пропущених даних є 
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особливо серйозною, якщо виключена з моделі змінна корелює з включеними в 

модель чинниками; 

 - панельні дані дозволяють будувати більш гнучкі та змістовні моделі й 

проводити аналіз індивідуальних відмінностей рівнів конкурентоспроможності 

підприємств, що неможливо при застосування моделей, заснованих, зокрема, на 

просторових даних.  

Однією з проблем використання панельних даних є проблема вибору 

виду моделі (звичайна регресія, фіксований або випадковий ефект). 

Отримана модель панельних даних дає змогу зробити висновок, що 

найбільше на конкурентоспроможність підприємства впливають його позиція 

на ринку цінних паперів, ефективність трудового потенціалу, фінансовий 

розвиток та ефективність виробничої діяльності. Це пояснюється тим, що 

фондовий ринок вирішує проблему нестачі грошей і відсутності реальних 

джерел їх залучення. Від позиції підприємства на ринку цінних паперів 

залежить його привабливість для інвесторів. Також для підвищення 

конкурентоспроможності надзвичайно важливим є підвищення ефективності 

трудового потенціалу металургійного підприємства, що можна досягти шляхом 

регулювання процесів плинності та руху кадрів, оптимізації вікової й освітньо-

кваліфікаційної структури колективу, створення умов для інтенсивного 

професійного розвитку працівників металургійних підприємств, підвищення 

кваліфікації кадрів, збільшення розміру інвестицій у працівників, забезпечення 

збереження та відновлення працездатності трудових ресурсів (дотримання 

нормативно-правових вимог у сфері безпеки праці, запровадження заходів 

щодо мінімізації нещасних випадків і професійних захворювань на 

виробництві, гарантування працівникам усіх передбачених законодавством 

пільг і компенсацій тощо). Для підвищення ефективності трудового потенціалу 

необхідно також запроваджувати інновації у сфері праці шляхом використання 

новітніх технологій при підготовці та професійній перепідготовці працівників, 

використання нових методів організації й мотивації праці в управлінні 

працівниками, комплексного використання інформаційних, інтелектуальних, 

технологічних ресурсів, запровадження інноваційного менеджменту в практику 

управління трудовими ресурсами на металургійних підприємствах. 

Вагомий вплив на комплексний інтегральний показник 

конкурентоспроможності металургійних підприємств мають фінансовий 

розвиток підприємства й ефективність виробничої діяльності. Тому для 

підвищення рівня конкурентоспроможності підприємству необхідно збільшити 

продуктивність праці, рентабельність виробництва продукції, поліпшити стан 

основних засобів шляхом їх реконструкції та модернізації.  

Модуль 4. Формування управлінських рішень і вибір конкурентних 

стратегій розвитку металургійних підприємств. Даний модуль складається з 

двох послідовних етапів – формування загальних стратегій підвищення рівня 

конкурентоспроможності галузі та комплексу стратегічних напрямів розвитку 

конкурентних переваг підприємств. У рамках даного модуля приймаються 
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рішення на основі врахування рівня конкурентоспроможності підприємства, 

також визначаються показники діяльності підприємства, яким слід приділити 

найбільшу увагу. Це дозволить сформувати пріоритетні стратегії підвищення 

конкурентоспроможності підприємства та покращити позиції на ринку в 

майбутньому. 

Таким чином, запропонована методика комплексного аналізу галузевих 

тенденцій розвитку конкурентоспроможності підприємства дозволить 

об'єктивно оцінити рівень конкурентоспроможності, дасть змогу керівництву 

підприємства виявити, в яких саме чинниках закладені найбільші резерви 

підвищення конкурентоспроможності і таким чином підвищити якість 

управлінських рішень з формування, вибopу та реалізації стpaтeгічних 

aльтepнaтив poзвитку підпpиємствa в умoвaх дії негативних чинників 

зовнішнього і внутрішнього середовища з урахуванням усієї сукупності 

взaємoпoв'язaних фінaнсoвo-eкoнoмічних процесів. Крім того, розглянутий 

комплексний аналіз галузевих тенденцій розвитку конкурентоспроможності 

підприємств допоможе органам державної влади управляти динамікою 

конкурентоспроможності як окремих підприємств і галузей, так і національної 

економіки, знижуючи таким чином ризик зміни умов розвитку внутрішнього 

ринку й кон'юнктури світових ринків. 
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Управління персоналом — складний процес, якому властиві свої 

особливості та закономірності. Їх повинні знати всі керівники та спеціалісти 
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сучасного виробництва, так і працівники кадрової служби задля забезпечення 

постійного підвищення якості та продуктивності праці.  

Взагалі, ефективна та стабільна діяльність підприємства на ринку 

залежить саме від того, в якому ритмі використовується персонал організації. 

Виникнення різких коливань зміни темпу планомірно-виробничого 

застосування персоналу означає появу проблем в системі управління трудовими 

ресурсами. Як наслідок, порушується баланс між обсягом завдань виробничого 

характеру, які підприємству потрібно виконати та величиною кадрового 

потенціалу підприємства. Для забезпечення постійного балансу підприємству 

необхідно постійно слідкувати та відтворювати необхідну пропорцію між 

обсягами завдань виробничого характеру та кількістю необхідних кадрів для їх 

виконання. 

Кожне підприємство розраховує для себе саме ту необхідну кількість 

персоналу, нормативну чисельність персоналу. У разі, коли виникають 

відхилення в сторону збільшення або зменшення реальної кількості кадрів від 

нормативної, то це може негативно вплинути на виробничий ритм організації. 

Наприклад, якщо реальна чисельність кадрів перевищує нормативну 

чисельність кадрів, це свідчить про збільшення кадрового потенціалу. Проте 

для організації для утримання надлишкової чисельності кадрів потрібні 

витрати, а це значно обтяжує фінансове положення організації. Зовсім інша 

ситуація виникає тоді, коли реальна чисельність кадрів є меншою від 

нормативної чисельності кадрів. Виробничий процес не підкріплюється 

достатньою кількістю кваліфікованих працівників. Як результат, колектив 

організації байдуже відноситься до реорганізації системи управління 

підприємством. У робітників повністю відсутній інтерес в освоєнні суміжних 

професій або в підвищенні своєї кваліфікації. 

Визначення нормативної чисельності персоналу є процесом планування 

чисельності працівників. Процес створення кадрового потенціалу організації 

зображений нижче на рисунку 1. 

Планування чисельності персоналу відповідає на декілька питань: "Яким 

чином?", "Де?", "Коли?", "Скільки?", "Яка спеціалізація?", "Який рівень 

кваліфікації?", "Яка ціна робочої сили?". Звідси можна зробити висновок, що 

головною ціллю планування персоналу є здійснення фрагменту плану розвитку 

підприємства, яка стосується забезпечення підприємства необхідною кількістю 

робочої сили, необхідного рівня кваліфікації, враховуючи затрати на найм та 

утримання працівників.  

Фахівці вважають, що неправильне планування необхідної кількості 

працівників може привести до значних збитків організації.. Якщо ж 

дотримуватися всіх вимог при плануванні, використовуючи сучасні методи 

планування та новітні технології, це сприятиме збільшенню прибутковості 

підприємства [1]. 
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Рис. 1. Створення кадрового потенціалу організації 

 

На етапі планування потреб підприємства в кадрах слід враховувати дію 

багатьох факторів. Всі чинники за ознакою напряму дії можна виділити 

наступні групи факторів (рис. 1). 

Перша група містить в собі зовнішні фактори впливу. В цій групі 

виділяється підгрупа чинників, які безпосередньо впливають на стан ринку 

праці, звідки до підприємства приходить робоча сила. Фактори, які входять до 

цієї групи, установлюють макроекономічні характеристики ринку праці. До цієї 

підгрупи відносяться показники економічного зростання, рівень безробіття, 

рівень інфляції. Наслідки дії цих чинників не є однозначними. 

З одного боку, ці чинники впливають на ситуацію, яка склалася на ринку 

праці, це виражається у зміні пропозиції на трудові ресурси. Якщо поглянути з 

іншого боку, то можна побачити, що  вони здатні впливати на стратегію 

підприємства щодо планування потреби у працівниках. Якщо економіка країни 

стабільно зростає, то і підвищується платіжна спроможність громадян цієї 

країни. Завдяки економічному підйому з’являються додаткові можливості для 

збільшення обсягів реалізації товарів підприємства. 

Іншу групу складають техніко-технологічні чинники, які здатні змінити 

потребу підприємства в працівниках. Наприклад, поява на підприємстві 

персональних комп’ютерів позбавили роботи багатьох рахівників. Завдяки 

виникненню інтернет-системи, обмін необхідною  інформацією між 

підприємствами значно прискорився. 

Політика країни також впливає на попит підприємства в кадрах. Цей 

чинник відноситься до групи чинників опосередкованого впливу. Через 

внесення змін до законодавства, змінюється й ситуація на ринку праці. Такими 

змінами можна вважати встановлення нового податкового режиму або внесення 

змін до існуючого трудового законодавства тощо. Наприклад, зниження 

відсотків податку призведе до скорочення витрат роботодавця. Це, в свою 

чергу, дає можливість створити додаткові робочі місця на підприємстві. 

Також існують внутрішні фактори впливу на потребу підприємства в 

кадрах. Внутрішні фактори пов’язані з цілями, які ставить перед собою 

підприємство. Відповідно до цілей, фактори діляться на три групи: стратегічні, 

середньострокові і поточні. У випадку, коли цілі організації направлені на 

поступове збільшення якості продукції, яку вона випускає, спостерігається 

наявність впливу стратегічних факторів.  Якщо підприємство орієнтоване на 

стратегічну ціль, то його потреба в кадрах є стабільною. Розрахувати необхідну 

кількість в робітниках не є проблемою. В іншому випадку, коли стратегічні цілі 

підприємства часто змінюються (пошук нових ринків збуту, випуск нової 

продукції), у підприємства виникають складнощі при визначенні потреби у 

працівниках. 

Висновок. Отже планування та організація рекрутингу персоналу 

підприємства є важливою частиною в підвищенні конкурентоздатності 
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підприємства на ринку. Завдяки правильному розрахуванні нормативної 

кількості працівників, підприємство може не тільки зменшити витрати, але й 

стати лідером на ринку для споживачів. Також необхідно брати до уваги, що 

планування повинно здійснюватися, використовуючи новітні методи 

розрахунку та використовуючи новітні технології. 

В статті розглянуті фактори впливу на планування потреби підприємства 

в кадрах. Фактори впливу розподілені на групи, а також вказано, як саме вони 

впливають на визначення потреби підприємства в необхідній кількості робочої 

сили. 
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AN OPERATIONAL ADMINISTRATION THE PROJECT OF 

INNOVATIVE DEVELOPMENT – OF THE COMPLEX TOWN-PLANNING 

POWER RECONSTRUCTION 

 

A problematic urgency – in Odessa isolated building contract organizations 

(constantly varying), performing works at low scientific and technical level, without 

the general vision of a specific problem of reconstruction of historical building of a 

city are engaged in reconstruction of historical building of a city. 

Problem statement in a general view – as one of perspective forms of 

integration various complexes act in town-planning structure; in the course of 

formation of plans of social and economic development of large cities even more 

often there is a situation when for increase of efficiency used financial, material and a 

manpower concentration of efforts, but also new progressive forms of the 
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organisation of building manufacture – corporate, scientific and technical is necessary 

not simply, power efficiency [1,2]. 

Research objective – to offer the organizational structure using in practice the 

saved up scientific and technical potential for reconstruction of buildings of historical 

building of Odessa 1820…1920 years under standards power efficiency and to 

execute formation of streams (in the matrix form) a method of calculation of the 

organisation of internal painting and decorating of the Corporate scientific and 

technical complex town-planning power reconstruction"CSTC T-PPR" – a method of 

continuous development of fronts works. 

Tendencies of economy a modern information society are that, which the 

science [3, с.29] becomes motive power innovative development of a society. For hi-

tech, high technology, technically difficult goods and services the competitive 

potential is very important, as the enterprise, not capable to create the competitive 

goods in the future and services, it can appear in general the bankrupt. In the present 

it in the market can have competitive goods, but it a fruit of last works [4, s.21-22]. 

The concept covers «a town-planning heritage» both separate buildings, and large 

quarters, zones of the historical centers and a city as a whole. «The city is the integral 

of human activity materialized in architecture...». Such capacious definition to a 

difficult city organism was given by architect A.K. Byrov [5, с.103]. A new city – the 

instant phenomenon. Time having arisen, it becomes a historical category in the 

course of the development and is object of modern consideration. Value of a 

historical architecturally-town-planning heritage is defined by following positions [5, 

с.105]: architectural and town-planning achievements of last epoch are one of the 

major components of a historical and cultural heritage; history and culture 

monuments, the historical architecturally-spatial environment enriches shape of 

modern cities; presence of the developed ensembles causes aspiration to harmony 

with surrounding context.  

According to varying social and economic conditions of a life in a city 

organism naturally die off old fabrics and are born new, therefore updating of cities 

occurs consistently, by replacement of an out-of-date supply available and gradual 

transformation by this basis planned structures in whole or its separate elements. The 

purpose of reconstruction and restoration of an architecturally-town-planning heritage 

is preservation of composite and aesthetic features of the historical city environment. 

Town-planning reconstruction is a purposeful activity on change before the generated 

town-planning structure, caused by requirements of development and perfection. The 

concept reconstruction of cities has double sense. On the first, it reflects development 

of the occupied places, improvement of their spatial organisation, proceeding long 

time. On the second, it is material result, a building condition at present. Only having 

understood these parties of reconstruction in their interrelation, it is possible to 

approach correctly to an estimation of problems and to establish methods of a 

reorganization of cities. Reconstruction - the continuous process which is passing in 

each city differently depending on the previous growth and modern requirements. It 
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predetermines value of a city as historical phenomenon in which various epoch 

intertwine. And in a modern city organism its components continuously change. 

As leading sign expediency application coordination principles of management 

the generality the economic purposes and the problems, demanding industrial 

cooperation acts. 

From positions methodology management CSTC T-PPR is the economic object 

the new class which has received the name integration. Its specificity follows from its 

integrated approach that assumes: 

High level coincidence interests of the basic industrial organizations entering in 

CSTC T-PPR at preservation a branch accessory and its corresponding inclusiveness 

in branch systems of planning, financing, logistics and management;  

The interrelation of economic activities defining them dependence in 

achievement both own, and branch purposes, forming the given complex.  

Territorially caused social and economic unity, impossible without realization 

the coordinated economic policy, free from administrative restrictions. 

Such are the most general features, testifying that at the organisation 

management CSTC T-PPR it is impossible to adapt only an operating economic 

mechanism, search of new forms and methods is necessary. In effect, the main 

problem is today a maintenance coordination in activity of the controls concerning 

various links and levels building branch. Suggest them to unite "under the general 

roof" more often. But such structures are too bulky, unhandy, and are not always 

realized in practice, especially in building. It is necessary to organize thus 

participants CSTC T-PPR that they, realizing own purposes, would reach also the 

general results - we will tell, with partners in building of those or other building 

objects or with accessory manufacturers, though and not participating directly in 

works, but providing them, etc. Such mechanism is a coordination. Integrity CSTC T-

PPR is given by not so much spatial organisation, how many that end result - a 

product of manufacture of reconstruction which and is created by builders. Now, 

when the emphasis becomes on economic control levers, neglect lessons coordination 

management in relation to primary economic cells are necessary for considering. 

Line methods the organisation works can be calculated in the different ways, 

therefore they have received names of methods calculation the organisation works. 

We will consider a method of continuous development fronts works (M-CDF). 

For a conclusion of the basic settlement formulas the size carrying the name of 

the period expansion which defines a difference between the beginning the 

subsequent work on private front I and the beginning of previous work on the same 

front - T
p

j, j+1is entered into consideration. Clearly, that the work first in a 

technological order is not preceded by any other work and, hence, its beginning is 

accepted by the zero. Thus, having defined the beginning the first work and the 

corresponding period of expansion the second work, it is possible to calculate the 

beginning its manufacture on private front I etc. (on an induction) before definition 

the beginning last kind of work. 
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Having calculated the beginning of last work taking into account restriction on 

a continuity performance of works, it is possible to define the general duration of all 

complex works under the formula (1): 
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Where T
p

j, j+1 - the period expansion the subsequent front of work concerning 

previous; m - the general number kinds of works (a current serial index, i); n - the 

general number fronts of works (a current serial index, j); tn, i - duration i works on 

last private front. 

 

For definition of values the periods expansion the subsequent fronts of works 

we will take advantage a condition (2) at which prior to the beginning any simple 

work, work the same kind previous on front should be executed: 
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Where tj+1,0 - the operation time a zero kind equal to zero. 

 

For M-CDF restrictions forbid negativity of resource communications. 

Let's take advantage the previous formula (2) and we will define the periods 

expansion works II, III and IV, shown by following formulas (3): 
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УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Проблемным элементом для ОАО ”Гомельский мясокомбинат”  является 

реализация продукции. Для оценки совершенства реализации мясной 

продукции  используется  нефинансовый показатель CSI. Customer Satisfaction 

Index, или в переводе на русский язык – это «индекс удовлетворенности 

клиентов». CSI -является оценкой удовлетворенности потребителя после его 

взаимодействия с компанией. Иными словами, с помощью CSI можно узнать 

насколько был успешен опыт посещения клиентом той или иной компании. 

Данный показатель применяется чаще в зарубежных компаниях с более 

развитой маркетинговой стратегией, но в видоизменённом варианте он может 

быть применён и для оценки ОАО «Гомельский мясокомбинат».  
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Для более подробной оценки CSI необходимо ввести несколько 

промежуточных показателей и представить методику их расчёта. Указанные 

показатели рассчитываются следующим образом:  

К исп.(коэффициент исполнения заявки определяется по формуле 1) 

К исп.= (Заявлено – Невыполнение)/Заявлено,                       (1) 

К пр.(коэффициент превышения заявки определяется по формуле 2)       

К пр.= Отгружено/(Заявлено – Невыполнение),                      (2) 

К в.(коэффициент возврата определяется по формуле 3) 

К в.= Возврат/Отгружено,                                                        (3) 

CSI - оценка удовлетворенности потребителя после его взаимодействия с 

компанией определяется по формуле(4): 

CSI = К исп. + К пр. + К в.,                                                      (4) 

Среднесуточные показатели при реализации продукции и расчёт 

показателя СSI приведём в таблице. 

Выполненное исследование, приведенные  расчеты и их анализ 

показывают, что ОАО «Гомельский мясокомбинат» требует серьёзного и 

полновесного изменения в стратегическом планировании деятельности. 

Предприятие требует разработки концептуально новой маркетинговой 

стратегии, полномасштабной модернизации и автоматизации производства, 

внедрения логистики во всех её проявлениях. 

Таблица 1 – Среднесуточные показатели при реализации продукции и 

расчет показателя СSI. 
Наименование Единица 

измерения 

Колбасные изделия Мясные полуфабрикаты 

Заявлено тонн 28,99 17,57 

Невыполнение тонн 1,0 0,5 

Отгружено тонн 31,6 18,34 

Количество рейсов шт. 29 29 

Количество 

торговых точек в 

рейсе 

шт. 301 294 

Возврат продукции тонн 0,58 0,35 

К исп.  0,97 0,97 

К исп. стремиться к 1,0, а именно к полному удовлетворению потребностей клиента. 

К пр.  1,13 1,07 

К пр. стремиться к 1,0, поскольку заявки клиентов должны исполняться в точности. 

К в.  0,018 0,019 

К в. стремиться к 0, поскольку необходимо стремиться к высокому качеству и 

полноценному удовлетворению заявок клиентов. 

СSI  2,118 2,059 

СSI – в идеальном случае равен 2, что говорит о полном удовлетворении всех 

нормативных показателей. 
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Учитывая агрессивное поведение конкурентов и ухудшающуюся 

ситуацию на предприятии в целом необходимо рассмотреть возможность 

привлечения опытных специалистов маркетологов и логистов. Также, исходя из 

данных таблицы, где приведены среднемесячные данные по заявкам 

покупателей и качеству их исполнения, необходимо уделить особое внимание 

максимальному удовлетворению пожеланий самых требовательных из них. 

Существующая в ОАО «Гомельский мясокомбинат» цепь поставок 

требует изменения в целом и комплексного гибкого подхода в частности. 

Рынок быстро меняется и реакция на изменения должна быть такой же 

быстрой, а иногда и с учётом этого предупредительной. Создание собственной 

сырьевой базы на основе создания ассоциаций поставщиков, маркетинговые 

исследования рынка, построение стратегически логичной цепи поставок 

является жизненной необходимостью для выхода из кризисной ситуации.    

  

А.В.Шилович  

д.т.н., профессор, 

 профессор кафедры «инновационной экономики» Гомельского филиала 

УО ФПБ Международный университет «МИТСО» 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БАНКРОТСТВА НА ОСНОВЕ ПАРАМЕТРОВ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОАО”ГОМЕЛЬСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ” 

 

      На основе анализа финансовой отчетности организаций в зарубежной 

практике аналитики разных стран сформировали различные модели 

предсказания риска деловой несостоятельности (банкротства). Наиболее 

распространёнными выступают модели, основанные на множественном 

дискриминантном анализе. 

   Коэффициенты регрессии рассчитываются в результате статистической 

обработки данных по выборке организаций, которые либо обанкротились, либо 

сумели выжить в течение некоторого периода. Экономическое состояние 

организации можно разделить на две условные группы: 

• финансовые затруднения вплоть до банкротства в ближайшем будущем не 

грозят; 

• финансовые затруднения грозят. 

   С целью повышения надежности прогноза банкротства организаций 

используются экономико-математические модели известных зарубежных 

экономистов. 

    В 1973 г. Э.Альтман разработал экономико-математическую  модель для 

компаний, акции которых не котировались на бирже: 
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Z = 0,717 х Х1 + 0,847 х Х2 + 3,107 х Х3 + 0,42 х Х4 + 0,995 х Х5,   

  

    где Z - надежность, степень отдаленности от банкротства; 

    X1 – (собственный оборотный капитал / всего активов) показывает степень 

ликвидности активов; 

    X2 –(реинвестированная прибыль / всего активов) показывает уровень 

генерирования прибыли; 

    X3 – (прибыль до уплаты налогов и процентов / всего активов) показывает, в 

какой степени доходы организации достаточны для возмещения текущих затрат 

и формирования прибыли; 

    X4 – (собственный капитал / заемный капитал); 

    X5 – (выручка от реализации / всего активов). 

    В случае нахождения рассчитанного показателя в “опасной зоне” 

вероятность банкротства велика.  

Использование этой модели приводит к следующим 

результатам(соответственно для 2017 и 2018 годов): 

 

Z (2017)= 0,717 х Х1 + 0,847 х Х2 + 3,107 х Х3 + 0,42 х Х4 + 0,995хХ5 = 1,43 

 

Z (2018) = 0,717 х Х1 + 0,847 х Х2 + 3,107 х Х3 + 0,42 х Х4 + 0,995 х Х5 = 0,78 

 

Аналогичный подход в 1977 г. применили британские исследователи 

Р.Таффлер и Г.Тишоу с усовершенствованием прогнозной модели финансовой 

несостоятельности описываемую следующим уравнением  

   

Z = 0,53 х Х1 + 0,13 х Х2 + 0,18 х Х3 + 0,16 х Х4,   

 

Оценки риска банкротства по модели Р. Таффлера и Г.Тишоу в исследуемых 

периодах дают следующие результаты соответственно.  

 

Z (2017)= 0,53 х Х1 + 0,13 х Х2 + 0,18 х Х3 + 0,16 х Х4 = 0,59 

 

Z (2018)= 0,53 х Х1 + 0,13 х Х2 + 0,18 х Х3 + 0,16 х Х4 = 0,32 

 

   Исходя из выполненных расчетов, и соизмеряя полученные результаты с 

рекомендациями упомянутых выше авторов, можно сделать вывод, что ОАО 

«Гомельский мясокомбинат» вплотную подошло к показателям близким, к  

банкротству. 

   На основании выполненных исследований и их анализа можно заключить 

следующее. ОАО «Гомельский мясокомбинат» находится в убыточном 

состоянии. Некогда внушительный потенциал, подготовленные кадры, научная 
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база и рыночное преимущество местного производителя потеряны. В 

исследуемом периоде, а именно с 2015 года предприятие показывает 

тенденцию к спаду производства, уменьшению объёмов реализации продукции 

и потерю рынков сбыта. Некогда прибыльное предприятие на данный момент 

не имеет собственных средств, а прибыль от всех видов деятельности уходит на 

уплату задолженностей. По этой причине модернизация производства носит 

вялотекущий, а зачастую формальный характер. Конкурентоспособность 

предприятия в целом и выпускаемой продукции в частности приближается к 

нулевым показателям.      

 

А.В.Шилович,   

д.т.н., профессор,  

профессор кафедры «инновационной экономики» Гомельского филиала 

Международного университета (МИТСО), 

Копылов В.М. магистрант 

 УО «Белорусский государственный университет транспорта» 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ 

 

В предлагаемой работе приводятся результаты исследования: Общества с 

дополнительной ответственностью «Белэкс-Логистик» (ОДО «Белэкс-

Логистик»). 

Целью работы является выбор оптимальной схемы доставки грузов в 

международном сообщении. 

Задачами исследования являются:  

 изучение и анализ аспектов деятельности организации;  

 приобретение практических навыков анализа экономических процессов, 

выбора и обоснования управленческих решений в конкретных 

производственных ситуациях;  

 овладение навыками управления материальными потоками в процессе 

движения грузов;  

 разработка схем перемещения грузов (продукции) транспортными 

средствами по определенной технологии в цепи поставок;  

 овладение навыками оценки логистической и экономической 

эффективности деятельности предприятия;  

 разработка мероприятия по выбору оптимальной схемы доставки грузов 

в международном сообщении;  

 ознакомление с экономико-математическими методами, используемыми 

в прогнозировании, планировании, управлении и организации производства и 

труда;  
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 сбор, систематизация и анализ фактической информации по теме 

исследования для ее дальнейшего использования. 

Материалами для исследования являлись документы первичного 

бухгалтерского учета и отчетности ОДО «Белэкс-Логистик» и результаты 

наблюдений за организацией деятельности предприятия. Кроме того были 

использованы различные учебные пособия по логистике и научные труды. 

В качестве единого целого функционирование системы обеспечивается 

связями между ее элементами. Для макро логистической системы звенья – это 

промышленные предприятия, а также пункты концентрации и распределения 

готовой продукции. Звенья между собой связывают логистические цепи 

движения ресурсов (готовой продукции). В макро логистических системах 

связи могут организовываться в плановом порядке или стихийно, под 

воздействием рынка. Размещение звеньев и место их в цепях зависит от 

экономической ситуации, наличие трудовых и энергетических ресурсов, 

средств сообщения и т.д. Специализация транспортных и экспедиционных 

предприятий в пределах макро логистической системы зависит от качества и 

объема спроса на определенном секторе рынка. Взаимодействие реальных 

объектов внутри конкретной логистической системы очень разнообразны и 

поэтому при проектировании логистических систем принимаются во внимание 

те связи, которые влияют на ее функционирование существенно. Формирование 

конкретной логистической системы всегда направлено на удовлетворение 

спроса и поэтому ее звенья выбираются с учетом характеристик конечной 

готовой продукции. 

В макро логистической системе исследуемое предприятие выступает в 

роли посредника, осуществляя перевозочную деятельность и оказывая 

дополнительные услуги, связанные с движением товара от поставщика 

потребителю. В данной системе обычно выделяют 3 звена: поставщик, 

транспорт, покупатель. В роли поставщика выступают предприятия 

промышленного сектора, организации, торговые фирмы, предъявляющие свой 

товар к перевозке. В роли покупателя выступают предприятия, организации, 

частные лица, приобретающие данный товар у поставщика.  

В микро логистической системе выделяют 3 звена: закупка, управление 

производством, сбыт. Закупка – подсистема, которая обеспечивает поступление 

материального потока в логистическую систему. Управление производством – 

эта подсистема принимает материальный поток от подсистемы закупок и 

управляет им в процессе выполнения различных технологических операций, 

превращающих предмет труда в продукт труда. Сбыт – подсистема, которая 

обеспечивает выбытие материального потока из логистической системы. 

Каналы распределения – путь, по которому движется товар от 

производителя к конечному потребителю, включающий в себе все 

посреднические организации. Использование каналов распределения 

производителем основывается на следующих предпосылках: необходимость и 

возможность экономии финансовых средств при распределении продукции; 
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развитие производства за счет сэкономленных средств; организация продажи 

товара более эффективным способом; увеличение объемов реализации и более 

доступная продажа товара на целевых рынках. 

Для ОДО «Белэкс-Логистик» свойственно наличие множества 

логистических каналов. Например, существует множество поставщиков в 

различных точках Европы и Азии которые доставляют груз потребителю 

собственным либо наемным транспортом, либо пользуются услугами 

исследуемого предприятия. Посредниками для ОДО «Белэкс-Логистик» 

выступают сторонние транспортные организации, которые предоставляют 

необходимый автомобильный подвижной состав для перевозки грузов 

покупателям либо посредникам. Доставка грузов потребителям либо 

посредникам чаще всего осуществляется транспортом, находящимся в 

собственности исследуемого предприятия. 

Республика Беларусь находится в самом центре Европы и является 

неотъемлемым звеном международных перевозок грузов. Это дало толчок к 

формированию транспортно-логистической системы, которая развивается до 

сих пор, ведь развитие экономики любого суверенного государства при 

ориентации на экспорт продукции и реализацию его транзитного потенциала 

невозможны без создания эффективной логистической системы. Для Беларуси 

логистика является достаточно новой областью, и она формирует около 7,5-8,0 

% ВВП. Для сравнения, в некоторых государствах Евросоюза данный 

показатель достигает 30 %. Логистические процессы в организации перевозок 

грузов стимулируют развитие и инновационные процессы в транспортном 

комплексе страны. Это обеспечивает экономию финансовых средств и 

усиливает взаимосвязь различных видов транспорта, заменяющую простую 

конкуренцию между ними. Особенно актуально это стало в условиях развития 

интеграционных процессов в рамках единого экономического и таможенного 

пространства ЕврАзЭС.  

Ключевым элементом транспортно-логистической инфраструктуры 

страны выступают действующие на ее территории логистические центры и 

транспортные предприятия. Важным показателем реализации транзитного 

потенциала Беларуси является объем логистических услуг по обработке 

транзитных грузов на территории страны.  

По мнению экспертов, в настоящее время недостаточная транзитная 

привлекательность логистических центров и операторов в Беларуси во многом 

обусловлена относительно низкой комплексностью услуг: данный показатель 

оценивается в 25% по республике против 73% по странам Европейского союза.  

Сегодня совокупность работ, выполняемых в логистических центрах 

Европы и нашей страны, существенно отличаются: 72 функции логистического 

центра в соответствии с белорусскими нормами при наличии более чем 770 

функций в мировой практике логистического процесса. 

В данной работе рассмотрено ОДО «Белэкс-Логистик», его 

организационная структура, сделан анализ работы и эффективности 
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перемещения грузов и данного предприятия, а также разработаномероприятие 

по выбору и экономическому обоснованию оптимальной схемы маршрутизации 

перемещения грузов ОДО «Белэкс-Логистик».  

В ходе анализа работы и эффективности перемещения грузов ОДО 

«Белэкс-Логистик» рассмотрена рентабельность, которая является основным 

показателем экономической эффективности предприятия. Из анализа данного 

показателя видно, что наибольшее значение рентабельности было в 2013 году 

(6,8%), а после этого она снизилась и к 2015 году составила только 5,5%. 

Данный факт можно объяснить тем, что после 2013 года ОДО «Белэкс-

Логистик» стало значительно расширяться.  

Далее было разработано мероприятие по выбору и экономическому 

обоснованию оптимальной схемы маршрутизации перемещения грузов ОДО 

«Белэкс-Логистик», которое представляет собой решение транспортной задачи 

и разработку схем доставки грузов в международном сообщении двумя 

методами: наибольшего элемента и северо-западного угла. Критерием 

оптимизации был выбран максимальный доход. Решение данной задачи 

показало, что оптимальной является схема доставки грузов по методу 

наибольшего элемента, так как данный метод решения задачи показал 

наибольшее значение максимального дохода предприятия при перевозке 

грузов, которое составило 81004 евро или 164851,24 белорусских рублей. Был 

сделан прогноз на будущий год, который показал, что при использовании 

оптимальной схемы доставки показатели работы ОДО «Белэкс-Логистик» 

вырастут. Доходы вырастут на 8,82%, рост прибыли составит 169,95%, а 

рентабельности – 9,3%. Это подтверждает оптимальность выбранной схемы 

доставки грузов в международном сообщении. 

Важнейшим направлением деятельности ОДО «Белэкс-Логистик» 

является развитие и повышение эффективности транспортных и 

экспедиторских услуг в Республике Беларусь. Результаты данного 

исследования помогут предприятию в дальнейшем развитии и продвижении 

данного направления деятельности.   

 

СЕКЦІЯ 9: АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ 

ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

 

Антонюк К.І.,  

к.е.н., доцент, 

докторант Національного інституту стратегічних досліджень 

ekaterinaia@ukr.net 

 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ АСПЕКТИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ СПОЖИВАННЯ 
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Проблема забезпечення безпеки споживання товарів і послуг в Україні 

має розглядатися в декількох аспектах: з одного боку – це випуск якісної та 

безпечної продукції підприємствами та формування інституціонального 

підґрунтя для досягнення цього, а з іншого – створення екологічно безпечних 

умов для життя населення, які відповідають високим світовим стандартам. 

Використання підприємствами різних прийомів, які вводять в оману споживачів, 

ігнорування їх прав та інтересів, поява значної кількості недоброякісної продукції, 

безвідповідальність органів влади в питаннях створення безпечних умов 

споживання для населення знижує рівень конкурентоспроможності продукції як 

на внутрішньому, так і на зовнішніх і, у тому числі, європейському ринку, що 

пов’язано, насамперед, з недосконалим інституціональним базисом безпеки 

споживання. Узагальнення нормативно-правових і стратегічних програмних 

документів регулювання безпеки споживання в частині створення сприятливих 

екологічних умов для життя населення, захисту прав споживачів, технічного 

регулювання продукції харчової і нехарчової груп свідчить про відсутність 

координації у формуванні єдиної державної політики убезпечення споживання як 

ключової детермінанти економічної безпеки країни.  

Проблема також посилюється процесом євроінтеграції України, в межах 

якого вітчизняні підприємства мають враховувати та дотримуватися сучасних 

умов ринкової діяльності. З підписанням Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС держава взяла на себе зобов’язання щодо адаптації інституціонального 

базису до відповідних вимог. Це виключатиме технічні бар’єри в торгівлі, а 

саме для вільного доступу до внутрішнього ринку України продукції іноземних 

виробників, що має підвищити рівень економічної безпеки, а також забезпечити 

конкурентоспроможність національної економіки. Цьому зокрема сприятиме 

запровадження дієвого механізму технічного регулювання, в той час як значна 

непідготовленість підприємств до відкритості внутрішнього ринку, 

неосвіченість в питаннях оцінки відповідності продукції, а через це її не  

конкурентоспроможність на зовнішніх ринках є реальною загрозою 

економічній безпеці як держави в цілому, так і окремо взятих суб’єктів 

господарювання зокрема [1].   

Звернемо увагу й на необхідності адаптації екологічного законодавства 

України до вимог спільної екологічної політики ЄС, зокрема в частині 

управління довкіллям, якістю атмосферного повітря, води та водними 

ресурсами, відходами, що визначає ступінь безпечності споживання товарів і 

послуг в Україні [2]. 

Не менш важливим є розроблення власної дієвої моделі захисту прав 

споживачів із відповідним інституціональним базисом, заснованої на вивченні 

досвіду провідних країн світу та оптимальному співвідношенні державного 

втручання, участі органів місцевого самоврядування та громадськості [3].  

Таким чином, метою дослідження є ідентифікація проблем 

інституціонального забезпечення безпеки споживання в Україні в процесі 

європейської інтеграції. 
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Відсутність взаємозв’язку між окремими складовими (створення 

сприятливих екологічних умов, захист прав споживачів, технічне регулювання 

випуску продукції) комплексної системи безпеки споживання, неузгодженість 

інституцій і нормативно-правових актів обумовлює необхідність модернізації її 

інституціонального базису на основі гармонізації із Спільним доробком ЄС 

(рис. 1).  

В межах системного підходу безпеку споживання можна представити як 

складну категорію, яка охоплює сукупність інститутів чотирьох сфер, кожна з 

яких характеризується певною не визначеністю, нечіткістю, 

неструктурованістю, а також власним інституціональним базисом, що 

модернізується в процесі євроінтеграції. В розумінні понять теорії 

математичної логіки, інститути та інституції за окремими складовими безпеки 

споживання представимо у вигляді множин: 
 ne,...,e,e,eE 321  - кінцева множина інститутів і інституцій екологічного 

напряму; 
 mc,...,c,c,cC 321 - кінцева множина інститутів і інституцій за напрямом 

захисту прав споживачів; 

 jf,...,f,f,fF 321 - кінцева множина інститутів і інституцій за напрямом 

забезпечення безпеки харчової продукції; 
 kt,...,t,t,tT 321 - кінцева множина інститутів і інституцій за напрямом 

технічного регулювання нехарчової продукції. 

Виділимо з множин E, C, F, T підмножини, які охоплюють національні 

інститути, не гармонізовані з законодавством ЄС (E1, C1, F1, T1) та європейські  

норми, що вже імплементовані в Україні (E2, C2, F2, T2), тому множини 

інститутів за кожним напрямом будуть мати вигляд: 

21 EEE  ,   21 CCC  ,  21 FFF  ,  21 TTT  .Таким 

чином, інституціональний базис безпеки споживання в Україні можемо 

визначити шляхом сумування множин сукупності інститутів та інституцій: 

TFCESC  . 

Щодо екологічного вектору безпеки споживання в Україні, істотні 

позитивні законодавчі зміни в цьому напрямі мають бути підкріплені 

усвідомленням бізнесом необхідності імплементації ключових аспектів 

екологічної політики ЄС та впровадження принципів сталого виробництва.   

Досвід країни ЄС свідчить, що вони зосереджують свою увагу на забезпеченні 

екологічної безпеки та побудові системи «колективної відповідальності» за 

стан навколишнього природного середовища. Екологічні питання знаходяться 

на одному рівні з економічними, при цьому не зважаючи на труднощі, пов’язані 

з дисбалансом у зовнішній торгівлі, та дією різних екологічних стандартів, 

країнам ЄС вдалося виробити спільну політику. Нові держави ЄС, та країни, що 

співпрацюють з ЄС, у тому числі й Україна, повинні адаптувати своє 

національне екологічне законодавство до «acquis», правил, директив і інших 
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екологічних норм ЄС [4, c. 213], для чого необхідні значні інвестиції (до 2–3 % 

ВВП щорічно протягом кількох років). 

В економічно розвинених країнах напрям захисту прав споживачів є 

одним із пріоритетів соціальної політики, а його інституціональний базис 

формувався протягом століть.  

Багаторічний досвід довів ефективність моделі системи захисту прав 

споживачів, за якої саме органи державної влади займаються законотворчою 

діяльністю, спираючись на думку асоціацій підприємств, громадських 

організацій, та здійснюють контроль за дотриманням вимог законодавства. 

Проте в багатьох країнах світу, де сформовані історичні передумови 

домінування місцевого самоврядування та ментальності населення, захист прав 

споживачів належить до сфери діяльності органів місцевого самоврядування [3, 

c. 17]. 

Підписання Угоди про асоціацію потребувало удосконалення механізмів і 

форм захисту прав споживачів. Нажаль, поки що наближення законодавства 

України до вимог ЄС із захисту прав споживачів відбулось не в повному обсязі. 

Враховуючи ментальні, організаційні та ресурсні особливості України, захист 

прав споживачів в контексті забезпечення безпеки споживання має базуватися 

на власній моделі, заснованій на певному співвідношенні державного 

втручання та активній позицій асоціацій підприємств і громадськості, за 

наявності відповідної нормативно-правової бази та інфраструктури.  

В контексті підписаної Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в 

напрямі безпечності харчових продуктів в Україні також ведеться активна 

робота із забезпечення високого рівня захисту споживачів. Угода дозволяє 

українським виробникам не лише вийти на ринок ЄС, а й зробити 

безпечнішими продукти харчування для національного споживача. Загалом 

спостерігається значний прогрес у виконанні Угоди про асоціацію в частині 

імплементації нормативно-правової бази з безпечності харчових продуктів.  

 

Створення такого потужного інституціонального підґрунтя для 

безпечного споживання дозволить забезпечити захист інтересів споживачів і 

надання їм належної інформації про харчові продукти, підвищити загальну 

безпечність харчових продуктів і кормів, захист життя і здоров’я людей, тварин 

і рослин.   

Проте існують певні загрози, пов’язані з недосконалістю організаційної 

структури Держпродспоживслужби в контексті реформи децентралізації в 

частині забезпечення державного нагляду за безпечністю та окремими 

показниками якості харчових продуктів, а також нерозумінням підприємствами 

європейської моделі регулювання ринку. 
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Рис. 1. Структурна-логічна схема дослідження інституціонального базису безпеки споживання 
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Головним завданням системи технічного регулювання є забезпечення 

розміщення на ринку продукції, безпечної для споживачів, користувачів та 

навколишнього середовища, та запровадження економічної політики, 

спрямованої на стимулювання інновацій, підвищення конкуренції, скорочення 

виробничих витрат (національний рівень) та сприяння розвитку торгівлі 

шляхом усунення технічних бар’єрів (міжнародний рівень) [5, c. 7]. Виходячи з 

цього, в ЄС, а тепер і в Україні запроваджено практику щодо декларування 

відповідності, а сама декларація як документ не реєструється, однак 

результатом процесу підтвердження відповідності є надання права виробнику 

маркувати свою продукцію знаком CE (Conformite Europeenne – європейська 

відповідність). 

Значний прогрес щодо імплементації європейської нормативно-правової 

бази в частині безпечності харчових та нехарчових товарів сприятиме 

розміщенню на ринку продукції, безпечної для споживачів, користувачів та 

навколишнього середовища. 

Відсутність взаємозв’язку між окремими складовими безпеки споживання 

в єдиній комплексній системі, неузгодженість інституцій і нормативно-

правових актів обумовлює необхідність подальшої модернізації її 

інституціонального підґрунтя на основі гармонізації із Спільним доробком ЄС в 

контексті процесу євроінтеграції.   
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ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО 

МЕХАНІЗМУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ 

 

У відтворювальному процесівизначальну роль відіграють 

фінанси,сутність яких представляєтьсябільшістю науковців якрозподільні 

грошові відносини. Торкаючись функції фінансів, відзначимо, що це питання є 

дискусійним й поки відсутня однаковістьпідходів до їх визначення. Не 

вдаючись в глибину дискусії, в даній роботі ми зупинимося на проблемах 

функціонування фінансового механізму економічних систем в Україні. 

Підкреслимо важливість для забезпечення ефективного розподілу 

фінансових ресурсів фінансового контролю, оскільки рух грошей відбувається в 

певних напрямках, вектор та величина грошових потоків обумовлюються 

цільовим призначенням їх використання. 

Розподіл та перерозподіл фінансових ресурсів здійснюються в масштабах 

світової та національної економік, в рамках окремих господарюючих суб'єктів 

та домашніх господарств і, як правило, мають нерівномірний характер.  

Механізм розподілу та контролю фінансових ресурсів та фондівгрошових 

коштів отримав назвуфінансового механізму. Дія фінансового механізму 

проявляється увзаєминах господарюючихсуб'єктів та населення з бюджетною 

системою, позабюджетними фондами,органами майнового та 

особистогострахування [4]. 

Функціонування фінансового механізму економічних систем в Україні 

залежить від зовнішніх та внутрішніх факторів й забезпечення інфраструктури 

(Рис.1). 

Від фінансового механізму залежать пропорції розподілу та 

перерозподілу новоствореної вартості. Недосконалість розподільних процесів, 

що обумовлюють дію фінансового механізму, можевикликати цілий ряд 

економічних, соціальних і фінансових проблем. В української практиці до 

таких проблем можна віднести наступні: 

- економічні: переважно сировинна орієнтація української економіки, 

залежність від світовоїкон'юнктури цін; 

- досить високий рівень інфляції; 

- низький платоспроможний попит населення в регіонах; 

- соціальні: висока ступіньдиференціації доходів громадянкраїни; 

низький рівень життя основної маси населення (близько 12% населення 

отримує доходи нижче прожиткового мінімуму, тобто проживає«За межею 

бідності» [5]); 
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- фінансові: структура доходів та витрат (державного бюджету) не є 

оптимальною, оскільки переважають нафтогазові доходи при істотному 

дефіциті ненафтогазових доходів; в структурі витрат значна їх частка 

передбачена на національну оборону та соціальну політику (що пов'язано 

здебільшого з недостатністю коштів у Пенсійному фонді та необхідністю 

покривати дефіцит його бюджету за рахунок коштів національного бюджету) 

[3].  

Недостатньо фінансуються державою такі стратегічно значущі напрямки,  

як освіта, наука, культура, охорона здоров'я, які забезпечують економічний та 

соціальний розвиток в довгостроковій перспективі та від яких залежить 

науково-технологічній прогрес, інноваційний розвиток та стабільність соціуму. 

Кожна держава повинна виробляти конкретні механізми і рекомендації, 

виходячи з розуміння того,що чим багатше населення країни,тим багатшай сама 

держава. Високий рівень доходів домашніх господар ствформує високий 

споживчий попит, що сприяє оздоровленню економіки. Відповідно, зростає 

податкова база та збільшується частка заощаджень. Заощадження становлять 

основу позичкового капіталу та інвестицій, що,в свою чергу, сприяє 

розширеному відтворенню та науково-технологічній прогресу[1] 

Шляхи вирішення окресленого кола проблем можливі лише через 

вдосконалення фінансових відносин,які формуються в умовах реалізації 

конкретного фінансового механізму. Тому вдосконалення фінансового 

механізму вимагає детального та глибокого дослідження його економічного 

змісту, виявлення повної сукупності складових його елементів. Тобто 

вважається за необхідне побудувати теоретичну модель фінансового механізму, 

розкрити його зміст, проаналізувати вплив на нього зовнішніх та внутрішніх 

факторів. Тільки на основі подібної деталізації можна виявити слабкі місця, 

непрацюючі деталі та збої в фінансовому механізмі, намітити напрямки його 

вдосконалення для забезпечення ефективного використання фінансових 

ресурсів у всіх ланках фінансової системи країни. 

Таким чином, фінансовий механізм слід розглядати як систему 

взаємопов'язаних елементів. Причому якісний склад цих елементів буде 

відрізнятися за сферами та ланкам фінансової системи. 

Новий період економічного розвитку України вимагає чіткого 

розмежування повноважень та більш ефективної взаємодії фінансових структур 

державного, регіонального та місцевого рівней влади. Це стосується й 

функціонування фінансового механізму державних, муніципальних та 

громадських структур, взаємодію яких зараз складно назвати ефективною. 

Одним з перспективних напрямів удосконалення фінансового механізму є 

створення інноваційних кластерів. Ефективність кластеризації економіки 

підтверджена чималою кількістю прикладів у світовій практиці. Не випадково 

влади багатьох держав проводять курс на створення кластерних зон[2] 

Що стосується української практики, то ефективна реструктуризація 

колишніх «промислових гігантів» вимагає глибокої взаємодії та 
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співробітництва між великим та малим бізнесом, органами влади всіх рівнів, 

вузами, НДІ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель фінансового механізму економічних систем в Україні 

 

Дотримання зазначених вимог та підходів до організації та 

функціонування фінансового механізму економічних систем в Україні є 

запорукою його успішного використання в ході реалізації фінансової політики, 

управління фінансами з метою розвитку ринкових відносин в Україні. 
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ДЕВАЛЬВАЦІЯ ГРИВНІ. ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ 

Почнемо з визначення, девальва ція — офіційне зменшення золотого 

вмісту грошової одиниці чи зниження курсу національної валюти щодо золота, 

срібла, певної іноземної валюти. У сучасних умовах термін  застосовується для 

ситуацій значного зниження курсу національної валюти відносно «твердих» 

валют (зазвичай, щодо долара США, євро). 

Основні причини. Як і у будь-якого іншого економічного явища, існують 

і причини девальвації. Найчастіше вона викликається макроекономічними 

факторами, однак основними можна назвати інфляцію (підвищення рівня 

вартості товарів і послуг) і дефіцит платіжних балансів (нестача грошових 

коштів у вигляді платежів з держави в державу). До інших причин відносяться: 

– примус громадян купувати вітчизняні товари 

– залучення іноземної валюти 

– необхідність стимуляції експорту 

Наслідки девальвації.  

Позитивні : 

1. Наслідком девальвації є стимулювання експорту, оскільки 

експортер при обміні вирученої іноземної валюти на свою 

знецінену валюту отримує девальваційний дохід. 

2. Підвищення попиту на вітчизняні товари усередині країни. 

3. Зниження темпів витрачання золотовалютних резервів країни. 
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Негативні сторони : 

1. Очевидним мінусом жорсткої девальвації є втрата довіри до 

валюти,що знецінюється.  

2. Девальвація підвищує ціни на імпортні товари і робить їх менш 

конкурентоспроможними порівняно з місцевими (вітчизняними) 

товарами і тому обмежує імпорт, тобто відбувається 

імпортозаміщення. Від цього страждає населення, а також 

підприємства, що купують іноземні сировину, деталі, обладнання, 

технології. 

3. Знецінюються вклади в національній валюті, що зазнала 

девальвації. Відбувається ажіотажне зняття грошових коштів з 

банківських депозитів у девальвованій валюті. 

4. Девальвація створює валютні ризики для бізнесу, що особливо 

шкідливо в умовах кризи.  

5. Падає реальна купівельна спроможність грошових доходів 

населення в девальвованій валюті (зарплат, пенсій і грошової 

допомоги), знижується купівельна  активність.  

Отже, можна зробити висновок,що девальвація  тягне за собою цілий ряд 

певних ризиків. Перший і найбільший ризик – небезпека падіння курсу 

національної валюти, як для споживачів, так і для держави в цілому. Даний 

процес на сьогоднішній день активно контролюється і іноді навіть спеціально 

здійснюється для стимуляції вивезення товарів. Знецінені номінальні 

заощадження призводять до того, що громадяни починають економити, 

купувати в основному вітчизняну продукцію, погоджуватися на свідомо 

зниження якості придбаної продукції. Саме тому з цим процесом необхідно 

своєчасно боротися, щоб не допускати соціальних хвилювань і більш серйозних 

наслідків для економіки. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІК КРАЇН 

СВІТУ 

 

В економіці кожної країни існує безліч різних видів господарської 

діяльності. На заводах виробляються машини і обладнання, в сільському 

господарстві працівники зайняті виробництвом продовольства для населення та 

сировини для промисловості, в сфері послуг працюють банківські службовці, 

вчителі, лікарі. Однією з найважливіших категорій розвитку економіки, який 

характеризує кінцевий результат виробничої діяльності економічних одиниць-

резидентів у сфері матеріального і нематеріального виробництва є валовий 

внутрішній продукт. 

Аналізу сучасних тенденцій розвитку економік країн світу приділяють 

увагу науковці, до числа яких належать: М. Босовська [3], Ю. Козак [1], 

А. Мазаракі [3], К. Тертична [4] та ін. 

Валовий внутрішній продукт – це ринкова вартість річного обсягу 

кінцевих товарів і послуг, вироблених у країні з ресурсів, що належать як 

резидентам країни, так і іноземцям [1]. 

До валового внутрішнього продукту не включається: 

– вартість товарів, які вироблені домашніми господарствами для власного 

споживання, а не для ринку (наприклад, столяр виробив для себе меблі тощо); 

– продукція, що виробляється на присадибних ділянках для власного 

споживання; 

– продукція, яка виробляється в тіньовій економіці. Хоча така продукція й 

виробляється для продажу, але держава не володіє інформацією про неї , тому 

офіційна статистика її врахувати не може; 

– суто фінансові операції урядові трансфертні платежі; приватні 

трансфертні платежі; купівля-продаж цінних паперів та продаж товарів, які вже 

були в ужитку [2]. 

Номінальний ВВП – це загальний обсяг виробництва, який обчислюється 

в поточних ринкових цінах (фактичні ціни того року, який є предметом обліку 

або аналізу). На величину номінального ВВП впливає динаміка обсягу 

виробництва та динаміка рівня цін [3]. 
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Реальний ВВП – це загальний обсяг виробництва, який обчислюється в 

постійних цінах (фактичні ціни того року, котрий приймають за базовий у разі 

обчислення макроекономічної динаміки) [3]. 

 

Країна 

(континент)  
Особливості 

      

Північна 

Америка 

 

За рівнем ВВП на душу населення у Північній Америці на 

першому місці знаходиться США ($62518), на останньому 

– Гаїті ($1467). Цікаво, що порівняно з ними Пуерто-Рико 

($32004) та Арубу ($24881) є бідними, проте вони значно 

багатші за Нікарагуа ($2127) і Гондурас ($2829). 

      

Південна 

Америка 

 

Південна Америка вибухає рожевим кольором, що 

свідчить про відносно низький ВВП на душу населення. 

Уругвай є найбільш заможним ($17380), за ним іде Чилі 

($16143). Бразилія ($9127), яка зазвичай отримує велику 

увагу преси щодо загального розміру економіки має 

низький рівень.  

 
 

 

 Європа 
 

Люксембург ($113954) за рівнем ВВП на душу населення 

займає найвищу позицію, а найнижчу – Польща ($9051). 

      

Австралія 

 

Австралія ($56698) має високий ВВП на душу населення, 

за нею йде Нова Зеландія ($41616) – обидві країни з 

розвиненою економікою. Решта Океанії – це відносно 

бідні країни. 

      

Азія 

 

Географічно Росія та Китай домінують на континенті, але 

не тоді, коли йдеться про ВВП на душу населення (мізерні 

$10950 та $9633, відповідно). Країни з реальною 

економічною силою, якщо врахувати кількість їхнього 

населення, розташовані на півдні, особливо на Близькому 

Сході: зокрема Макао (особливий адміністративний район 

Китаю) має показник $81585. 

      

Африка 

 

Африка – найбідніший континент на планеті. Деякі країни 

тут мають ВВП на душу населення нижче $1000, зокрема 

Малаві ($349), Бурунді ($ 307) і Південний Судан ($307). 

Рис. 1 – Характеристика розвитку країн (континентів) за основними 

показниками національних рахунків 

Джерело: побудовано авторами з використанням даних [3]. 
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Основними показниками національних рахунків є валовий внутрішній 

продукт, валовий національний продукт, чистий внутрішній продукт, 

національний дохід, особистий дохід та дохід кінцевого використання. 

Валовий внутрішній продукт є одним з основних макроекономічних 

показників, який відображає кінцеву ринкову вартість усіх товарів та послуг, 

які вироблені на території країни в усіх галузях економіки за рік для 

споживання, експорту і накопичення, не залежно від національної 

приналежності використаних факторів виробництва.  

Показник валового внутрішнього продукту є вагомим індикатором 

соціально-економічного розвитку країни. При розрахунку ВВП можна дати 

оцінку результатів виробництва та споживання, темпів економічного зростання, 

продуктивності праці, а також сформувати уявлення про загальний добробут 

нації.  

В останні роки ВВП України збільшується за рахунок: галузі будівництва 

(ціни зростають); в структурі ВВП збільшується частка сільського господарства 

(≈12%); відбулись зміни в банківській і фінансовій сфері, роль яких змінилась.  

Економічний добробут громадян тісно пов’язаний із показником ВВП в 

розрахунку на душу населення. Аналіз його зміни підтверджує тенденції 

аналогічні динаміці ВВП. Так, номінальний ВВП на душу населення постійно 

зростає, тоді як реальний ВВП на одну особу скорочується. Якщо у 2010 р. він 

складав 24798 грн на особу, то у 2016 р. реальний ВВП у цінах 2010 р. знизився 

на 5,8 % до 23346 грн/особу, що свідчить про зубожіння нації.  

Якщо порівняти динаміку макропоказників України з іншими країнами, 

то загалом у Європейському союзі рівень ВВП на душу населення становить 

більше 35 тис $, кількість осіб, що проживають на його території, більша, ніж 

пів мільярда, з числа 28 країн Європейського союзу за оцінками Європейського 

бюро статистики (Eurostat). В середньому по всьому Європейському союзу у 

2016 р. середній рівень по збільшенню ВВП становить 2,3 % (Латвія – 4,8 %; 

Литва – 3,9 %; Нідерланди – 3,8 %; Іспанія – 3,1 %; Австрія – 2,9 %; Німеччина 

– 2,1 %). Країни, що не входять до ЄС, теж демонструють високі показники 

росту: Румунія – 5,7 %; Чехія – 5,5 %; Польща – 4,4 %; Швеція – 3,9 % [4]. 

За характеристикою розвитку країн відповідно до основних показників 

національних рахунків бачимо, що найбільший ВВП у таких країнах, як США 

($62518), Люксембург ($113954), Нова Зеландія ($41616), а найменший – Гаїті 

($1467), Чилі ($16143), Бразилія ($9127), Малаві ($349), Бурунді ($ 307). 

Показник ВВП представляє собою дослідження соціально-економічного 

розвитку країни. Аналіз його динаміки в Україні, в поєднанні з іншими 

макроекономічними показниками, дає підстави зробити висновки, що 

вітчизняна економіка знаходиться в стадії глибокої кризи, яка супроводжується 

стагфляцією. 
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УПРАВЛІННЯ КРЕДИТУВАННЯМ ПІДПРИЄМНИЦТВА ДЛЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПРОЩЕННЯ ДОСТУПУ ДО ФІНАНСУВАННЯ 

Актуaльною є проблемa забезпечення доступу до фінансування розвитку 

підприємництва, зокрема, малого, нa ринку кредитувaння тa бaнкiвських 

послуг. Для цього необхідно забезпечити нaлежний рівень  якостi кредитувaння 

мaлого бiзнесу. 

Підприємнитцво у розвинених країнах ж превадюючим у створенні ВВП і 

забезпеченні занятості працюючого населення. Особливою є роль мaлого 

пiдприємництвa у трaнсформaцiйних економiкaх.  

Фінансові кризи негативно вплинули на розвиток вітчизняного 

підприємництва внаслідок обмеженості фінансових ресурсів. Сукупний 

бaнкiвський кредит привaтним позичaльникaм в декілька разів менше його 

співвідношення до ВВП,  ніж у зaхiдних крaїнaх. 

Мета - удосконaленняпідходів до упрaвлiння бaнкiвським кредитувaнням 

мaлого підприємництва для спрощення доступу до фінансування. 

Виклад основної частини. У сучaснiй фінансово-економiчнiй лiтерaтурi 

над даною темою працювала велика кількість як вітчизняних, так і закордонних 

вчених. 

Iнформaцiйною бaзою дослiдження є зaконодaвчi i нормaтивно-прaвовi 

aкти, якi регулюють дiяльнiсть у сфері підприємнтцва, зокрема, малого, 

фінансових установ при обслуговувaнні клієнтів, моногрaфiї, нaуковi стaттi тa 
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iншi прaцi вiтчизняних i зaрубiжних aвторiв з питaнь кредитувaння розвитку 

підприємництва, дaнi офiцiйного сaйту Нaцiонaльного бaнку Укрaїни, 

aнaлiтичнi огляди тa ресурси мережi Iнтернет. 

Прaктичне знaчення полягaє у пропозиціях щодо удосконалення 

діяльності фінансових установ у сферi кредитувaння мaлого підприємництва  тa 

спрошенні доступу до фінансування.  

В умовах обмеження фiнaнсових ресурсів саме суб’єкти пiдприємництвa, 

якi не потребують великих стартових iнвестицiй, спроможні зa умов спрощення 

доступу до фінансування найшвидше i нaйефективнiше вирішувати проблеми 

кризової економіки, заохочувати розвиток конкуренції тa сприяти 

економічному піднесенню.  

Бaнки виступaють основними фінансовими установами з надання послуг 

кредитування, які є склaдним бiзнес-процесом від подання кредитної зaявки 

клiєнтом до видачі кредиту, що задовольняє  потреби підприємців, i, як 

нaслiдок, зaбезпечує нaрощення клiєнтської бaзи фінансової установи, тому  є 

взаємовигідим процесом. Отже,  стрaтегiєю кредитування підприємництва  є 

система довгострокових впливів i позицій фінансових установ  щодо 

управління  процесами спрощення доступу до поточних фiнaнсових ресурсiв нa 

кредитну пiдтримку розвитку підприємництва. Розбіжність полягає в тому, що 

більшість банків не полегшує малому підприємництву надання кредиту, що не 

відповідає потребам ринку. Однією з об’єктивних проблем є те, що  бaнки 

Укрaїни здебільшого мaють короткострокову ресурсну базу, тодi як пiдприємцi 

потребують бiльш довгострокових фінансових ресурсів. Кредитно-

інвестиційний портфель банківської системи тільки на половину задовольняє 

потребу в інвестиційних ресурсах країни, що суттєво впливає на доступ до 

фінансування. З іншого боку, у кредиторів є проблеми оцінки 

кредитоспроможності позичальників з точки зору непрозорості їх бiзнесу,  

недостатньої фінансової  тa правової грамотності власників мaлих підприємств,  

високi ризики неповернення кредитів та ін..  

 Тому необхiдний пошук  дієвих інструментів  сприяння фінансових  

устaнов, держaви, великих компaнiй, пошук нових методiв фiнaнсувaння 

підприємництва,  створення спеціальної орiєнтовaної нa них фiнaнсової 

iнфрaструктури. 

Реaлiзaцiя стрaтегiї кредитування підприємництва вимaгaє якісної 

оргaнiзaцiї кредитного процесу. Процедури нaдaння кредитів мусять 

координуватися з іншими упрaвлiнськими системами фінансової установи  з 

метою вдосконалення ефективності ревізування  процесів кредитувaння. 

Провідною передумовою системи упрaвлiння кредитним ризиком є 

кредитнa полiтикa фінансової установи, яка  спрямована  нa створення умов для 

ефективного розмiщення нaявних фінансових ресурсів з метою зaбезпечення 

стaбiльного зростaння її прибутку.  

У сучасній фінансовій практиці застосовуються різні методи 

кредитування: здебільшого цільова позичка і кредитування за поточним 
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рахунком  у межах відкритого ліміту,  який  одержав визначення овердрафту  [4], 

але  чинне законодавство не надає точного визначення цього процесу. Наприклад, 

суть овердрафтного кредитування  представлено у статті 1069 Цивільного 

кодексу України, але замість поняття «овердрафт» використовується термін 

«кредитування рахунку»  [5]. Таким чином, це свідчить про вільне трактування 

цієї спеціальної фінансової послуги, що має як свої переваги, так і недоліки 

щодо посилення попиту на цю послугу і покращення доступу до неї. 

 Овердрафт є особливою формою короткострокового кредитування, при 

якій позичальник може використати суму більшу, ніж є в наявності на поточному 

рахунку. Позикові кошти використовуються  на різноманітні напрями. Він  

відрізняється від кредиту тим, що в рахунок погашення існуючої заборгованості 

спрямовується  повністю вся сума, що надходила  на рахунок клієнта на її 

погашення.  Особлива актуалізація пов’язана із забезпеченням виплати вчасно у 

встановлені терміни заробітної плати. 

Закордонний  досвід використання овердрафту є позитивним, він переважає 

щодо використання споживчого кредитування, що необхідно враховувати у 

вітчизняному підприємництві.  

 Сучасна банківська система пропонує різні  види овердрафтів при 

фінансуванні поточних потреб як юридичних, так і фізичних осіб. Серед 

основних видів овердрафту для підприиємців: стандартний, авансом,  під 

інкасацію,  технічний та ін.  [3]. 

Максимальний розмір овердрафту, який пропонують банки України своїм 

клієнтам – 10-30% середньомісячних надходжень на поточні рахунки, що 

відкриті в банку протягом останніх трьох місяців. При цьому обов’язково 

враховують фінансовий стан позичальника, постійність надходження коштів на 

поточний рахунок, залишок коштів протягом місяця, історію співпраці тощо. 

Враховуючи результати цього аналізу банк встановлює ліміт овердрафту – 

максимальну суму дебетового сальдо, яка допускається за рахунком 

позичальника [2]. 

Овердрафтне кредитування є універсальним засобом  для фінансування 

повсякденних потреб, що надає позичальнику суттєві переваги у порівнянні з 

іншими джерелами. З урахуванням переваг овердрафту  можна стверджувати, що 

при зростанні довіри до такого виду кредитування –попит  на нього збільшиться.  

Окрім ряду переваг овердрафтне кредитування має певні недоліки з точки 

зору клієнта: овердрафт погашається за побажанням та відсотки по ньому 

можуть бути більші, ніж за простим кредитом. 

Проте, не зважаючи на наведені недоліки, овердрафт є одним з 

найоптимальніших і найвагоміших методів у фінансуванні поточних потреб, що 

дозволяє позичальникам без значних фінансових втрат і швидко отримати в 

банку короткостроковий кредит, а отже, прискорити оборот коштів в 

національній економіці. 

У теперішній час послуга овердрафтного кредитування використовується 

для покриття короткострокових розривів у платежах позичальника.  
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Овердрафт надається клієнтам, які мають стабільні регулярні 

надходження на рахунок, а тому при обґрунтуванні необхідності такої послуги 

підприємство надає в банк інформацію про торгівельну політику щодо порядку 

розрахунків за договорами з постачання та продажу [1]. 

Тенденції розвитку овердрафтного кредитування в світі були направлені на 

обслуговування великих корпорацій та підприємств з мінімізацією 

співробітництва з приватними клієнтами. Така політика є менш ризиковою та 

трудомісткою, проте її дотримання не дає можливості банкам отримати 

перспективні прибутки від домогосподарств.  

На теперішній час автоматизація багатьох етапів в процесі видачі кредитів 

дала можливість банкам активізувати свою співпрацю з фізичними особами, щодо 

овердрафтного кредитування, а система карткових платежів зробила овердрафт 

дуже зручним інструментом для населення. 

Використання овердрафту у ролі споживчого кредиту є популярною 

практикою як в Україні, так і в світі, адже овердрафт є зручним у використанні для 

клієнтів, не зважаючи на підвищені відсоткові ставки.  

 Кожна розвинута країна має свої особливості у провадженні послуги 

овердрафтного кредитування. Її використання залежить від економічного циклу, 

на якому знаходиться країна: обсяги кредитування суттєво збільшуються в 

процесі економічного росту, тому що  клієнти банків впевнені, що зможуть вчасно 

повернути запозичені кошти. 

Кредити у формі овердрафту на теперішній час є найбільш поширеною 

формою короткострокового кредитування майже у всіх країнах Заходу, а тому, 

подібна тенденція є бажаною і для вітчизнного банківського ринку. 

Визнання овердрафту формально за кредит, чи позику залежить 

насамперед від умов, на яких відбувається кредитування особи. Деякі банки 

надають своїм клієнтам так званий «пільговий період», протягом якого з 

клієнтів не береться плата за користування кредитними коштами.  

Пільговий період варіює в середньому від 50 – до 60 днів, що дає 

можливість клієнтам банків погасити кредит без сплати підвищених відсотків 

за користування кредитними коштами. 

Відсоток за користування овердрафтом у відмінності від інших 

показників більш суттєво змінюється, тому саме відсоткова ставка  впливає на 

вибір банку клієнтом. 

Одним з найбільш популярних банків в Україні, що надають 

овердрафтний кредит фізичним особам з пільговим періодом 55 днів  є 

Приватбанк, Credit AgricoleАльфа-Банк, під час якого не сплачуються відсотки. 

Це означає, щоб не платити проценти, клієнту потрібно погасити 

заборгованість до 25 числа місяця (включно), наступного за тим, у якому було 

взято кредит. Також вони додержуються середнього рівня процентних ставок. 

Для підприємців особливо гостро постає питання платоспроможності, 

тому що овердрафт частіше за все надається без забезпечення, отже,  ризик, з 

яким стикається банк, є підвищеним. За кредитним договором банк 
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(кредитодавець)  зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові 

у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується 

повернути кредит та сплатити проценти [5]. 

До переваг використання овердрафту можна віднести швидкість проведення 

платежів та те, що при даному  виді кредитування не обов’язковою є перевірка 

цільового використання. 

Висновки. Позитивні зміни у функціонуванні кредитного механізму 

країни призведуть до збільшення основних показників фінансового стану 

банків  та підвищення доступу підприємництва до фінансових ресурсів.  

Ефективним рішенням для прогнозування можливого обсягу кредитування 

є визначення залежності обсягу наданих кредитів від показників, що суттєво 

впливають на попит кредитних коштів. Враховуючи, що кредити надаються на 

платній основі, одним з найбільш значимих показників буде рівень відсоткової 

ставки, що встановлюється для кожного виду кредиту.  

Найбільш перспективним напрямом удосконалення процесу управління 

кредитуванням є підвищення ефективності формування структури ресурсної 

бази банку, зокрема,  у розрізі овердрафтного кредитування.  
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Успішність господарювання на мікро- та макрорівнях визначається  

фінансовим станом підприємств, оцінка якого виходить за межі обчислення 

окремих коефіцієнтів і передбачає вивчення комплексу показників, які 

відображають різні аспекти діяльності господарюючих суб'єктів. 

Загалом, аналіз розвитку вітчизняних підприємств за останні п’ять років 

засвідчує, що діяльність більше третини із них є збитковою, що впливає на стан 

національної економіки та несе значні загрози для економічної безпеки країни 

(табл.1). 

Таблиця 1 - Результати діяльності підприємств за видами економічної 

діяльності 

Види економічної 

діяльності 

Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

чистий 

прибуток 
(збиток), 

млн. грн. 

питома 

вага 

підпри-
ємств, 

які 
одер-

жали 

збиток, 
% 

чистий 

прибуток 
(збиток), 

млн. грн. 

питома 

вага 

підпри-
ємств, 

які 
одер-

жали 

збиток, 
% 

чистий 

прибуток 
(збиток), 

млн. грн. 

питома 

вага 

підпри-
ємств, 

які 
одер-

жали 

збиток, 
% 

чистий 

прибуток 
(збиток), 

млн. грн. 

питома 

вага 

підпри-
ємств, 

які 
одер-

жали 

збиток, 
% 

чистий 

прибуток 
(збиток), 

млн. грн. 

питома 

вага 

підпри-
ємств, 

які 
одер-

жали 

збиток, 
% 

Усього -22839,7 35,0 -590066,9 34,5 -373516,0 26,7 29705,0 27,0 168752,8 27,6 

Сільське, лісове та рибне 

господарство 
14984,5 20,2 21481,3 15,9 102849,1 11,6 90613,2 12,3 68858,5 13,8 

Добувна промисловість і 

розроблення кар'єрів 
9022,4 47,2 -9967,6 48,6 -23124,9 38,9 18028,5 41,9 59852,8 37,6 

Переробна промисловість -10920,4 35,8 -142547,0 35,6 -127625,3 25,2 -35229,4 25,1 8130,8 26,4 

Постачання електроенергії, 

газу, пари та 

кондиційованого повітря 

-611,9 56,1 -23823,3 49,6 -35191,7 46,7 -5332,1 46,0 -11066,2 47,1 

Водопостачання; 

каналізація, поводження з 

відходами 

-1671,2 44,9 -2393,0 48,3 -2326,0 36,4 -2191,7 36,5 -793,4 37,7 

Будівництво -5893,2 38,6 -27948,8 38,1 -25861,9 29,2 -10553,0 29,6 -5014,3 29,0 

Оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і 

мотоциклів 

-13248,5 34,1 -133219,4 34,4 -88161,0 24,3 -4841,8 24,6 25874,2 25,1 

Транспорт, складське 
господарство, поштова та 

кур'єрська діяльність 

-1423,4 37,9 -22591,6 38,4 -17847,8 29,5 7408,7 28,9 -16796,7 28,9 

Тимчасове розміщування й 

організація харчування 
-1416,7 41,6 -6641,9 41,5 -6874,9 28,4 -1983,1 28,6 1773,5 30,7 

Інформація та 

телекомунікації 
4881,5 37,9 -17137,1 36,5 -12590,2 29,6 1750,6 32,0 12029,3 32,3 

Фінансова та страхова 

діяльність 
5157,1 41,5 -5550,3 39,6 -9573,5 37,5 -670,8 37,7 16806,6 37,2 

Операції з нерухомим 

майном 
-10192,2 43,2 -105425,7 44,7 -64369,0 39,9 -43900,2 40,4 -17551,2 38,8 

Професійна, наукова та 
технічна діяльність 

-8390,3 37,6 -100347,2 37,6 -48656,0 31,0 22842,0 32,1 32356,1 32,1 

Діяльність у сфері 
адміністративного та 

допоміжного 
обслуговування 

-1555,2 36,8 -9543,2 38,3 -9860,6 31,3 -5094,4 31,1 -3624,2 32,3 

Освіта 119,0 31,2 62,5 34,5 80,7 29,3 76,8 33,6 96,1 35,4 

Охорона здоров’я та 

надання соціальної 

допомоги 

-149,7 36,8 -1185,3 36,7 -1042,3 31,1 186,2 31,2 145,0 35,8 

Мистецтво, спорт, розваги 
та відпочинок 

-1495,2 43,7 -3244,0 45,4 -3566,3 37,7 -1599,5 39,0 -2300,4 39,7 
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Так, за офіційними даними Державної служби статистики України 

протягом 2013-2015рр. було зафіксовано від’ємний показник фінансового 

результату, при цьому в 2014 році чистий збиток спостерігався у всіх сферах 

економічної діяльності, крім сільського господарства та освіти. Кількість 

підприємств скоротилася на 13,3% в порівнянні з 2013 роком, а кількість 

порушених справ про банкрутство зросла на 26,7% (рис.1, рис. 2) [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Динаміка економічних показників за 2013-2017 рр. 

 

До основних причин зниження платоспроможності підприємств у 2013-

2015 рр. можна віднести:  

– інфляційні процеси: індекс інфляції в Україні в 2015 році був 

найбільшим і становив 143,3%. Для порівняння в 2014 році – 124,9%, а 2013 рік 

– 100,5%; 

– нестабільна політична та економічна ситуація, значне підвищення цін, 

збільшення собівартості продукції; 

– нестабільність фінансового та валютного ринків, значне знецінення 

національної валюти. 
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Рис. 2. Частка збиткових підприємств та кількість порушених справ про 

банкрутство в Україні 

 

В 2015 році з’явилась тенденція до скорочення від’ємного значення 

фінансового результату, з 2016 року було зафіксовано чистий прибуток. Однак 

ситуація в економіці залишається загрозливою, оскільки протягом 2015-2017рр. 

частка збиткових підприємств в Україні зросла з 26,7 до 27,6%, а отже є 

передумови для банкрутства в майбутньому. Гірша ситуація спостерігається у 

сфері освіти та охорони здоров’я, де за цей період кількість збиткових 

підприємств зросла на 6-7%. Найбільш збитковими залишаються підприємства, 

що займаються постачанням електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря: їх частка становить 47,1% від загальної кількості підприємств галузі. 

Найнижча частка  – 13,8% серед сільськогосподарських підприємств, проте за 

останні три роки вона зросла на 2,2%. 

Від'ємні фінансові результати свідчать про скрутне становище 

виробників, їх неспроможність покривати свої витрати власними доходами, що 

слугує чинником їх декапіталізації. Крім того, це є віддзеркаленням обмеженої 

здатності підприємств створювати додану вартість і прибутки, що визнається 

чи не основною причиною кризових явищ у національній економіці. В умовах 

нестачі доходів підприємства стрімко наростили борги. Упродовж 2013–

2016рр. обсяг залученого ними позичкового капіталу зростав на 20-30% щороку 

і тільки у 2017 році спостерігається незначне зниження в порівнянні з 

попереднім роком – 0,6% (рис. 3) [1]. У результаті рівень боргової залежності 

наблизився до 3,1 (у стільки разів борги перевищують власний капітал), тоді як 

звичайний її рівень у країнах, що розвиваються, принаймні значно менший. 

Такий високий рівень боргової залежності підприємств є проявом крайньої 

деформованості фінансової моделі ведення бізнесу в Україні. Цій моделі 

притаманна не тільки відсутність або обмеженість прибутків і, отже, дефіцит 

ресурсів для інвестицій та надвисока боргова залежність, а й нагромадження 

капіталу у тіньовому секторі та офшорних юрисдикціях. Тіньові та офшорні 

схеми використовуються для виведення коштів з підприємств, які залишаються 

зі збитками, та накопичення прибутків на приватних рахунках за межами країни  

[2]. 
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Рис. 3. Структура капіталу підприємств України у 2013-2017 рр. 

 

Тому, першочерговим етапом покращення фінансового стану вітчизняних 

підприємств у сучасних економічних умовах є пошук оптимального 

співвідношення власного та позичкового капіталу, яке забезпечило б 

мінімальний фінансовий ризик за максимальної рентабельності власного 

капіталу. Підприємствам необхідно систематично, детально і в динаміці 

аналізувати свій фінансовий стан та залежно від того, який показник змінився, 

приймати відповідні рішення [5]. 

До основних факторів, що впливають на збитковість підприємств в 

Україні сьогодні належать: деградація традиційних промислових підприємств, 

руйнування грошової системи, деструктивні регулювальні дії уряду, в першу 

чергу, у питаннях оподаткування, введення додаткових митних платежів на 

імпортні товари. До внутрішніх факторів економічної кризи додалися зовнішні.  

Серед них – стрімкий відплив іноземного капіталу з України, дефіцитний 

міжнародний валютний оборот, втрата ринків у Російській Федерації, 

розгортання війни на Сході країни тощо [3]. 

Нестійкий фінансовий стан підприємств впливає не лише на виникнення 

збитків у власників та їх контрагентів, а й на зростання кількості безробітних, 

зниження рівня життя населення, падіння обсягу податкових надходжень до 

бюджету (рис. 4). В свою чергу, це підвищує вірогідність економічної 

нестабільності в країні. Саме тому, завдання фінансового оздоровлення 

підприємств набуває особливої актуальності, що пов’язано із суттєвим 

зростанням масштабів збитковості підприємств та їх неплатоспроможності. 

На думку В.В. Костецького [4] під фінансовим оздоровленням слід 

розуміти систему заходів і механізмів, спрямованих на покращання 

фінансового стану підприємств, відновлення їх ліквідності, платоспроможності, 

прибутковості, втрачених активів або доходів тощо.  

І.С. Ладунка, Є.А. Кучеренко [5] звертають увагу на те, що ця система 

заходів повинна передбачати постійний моніторинг зовнішнього і 

внутрішнього стану підприємства, розробку заходів зі зниження зовнішньої 

вразливості підприємства, розробку підготовчих планів при виникненні 

проблемних ситуацій, здійсненні попередніх заходів для їхнього забезпечення, 

впровадження планів практичних заходів при виникненні кризової ситуації, 

прийняття ризикових і нестандартних рішень у випадку відхилення розвитку 

ситуації, координацію дій всіх учасників і контроль за виконанням заходів та 

їхніми результатами. 
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Рис. 4. Динаміка соціальних показників у 2013-2017 рр. 

 

Таким чином, проаналізувавши результати діяльності підприємств в 

2013-2017 рр., можна відмітити, що за останні два роки економічна ситуація 

дещо стабілізувалась, але є складною і загрозливою, оскільки  більше третини із 

них залишаються збитковими. Як результат, виникають проблеми з виплатою 

зарплати, податкових надходжень до бюджету, розрахунками за ресурси та 

товари (послуги) із комунальними службами і партнерами. Вихід із цієї ситуації 

можливий за умови розробки та впровадження комплексу дієвих заходів 

фінансового оздоровлення вітчизняних підприємств, який за допомогою 

зовнішніх і внутрішніх фінансових джерел та при сприятливих умовах 

створених державою, має передбачати проведення організаційних, виробничо-

технічних удосконалень їхньої діяльності й забезпечить вихід з кризи, 

прибутковість і конкурентоспроможність у довгостроковому періоді.  
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ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ 

 

Малий бізнес являє собою найчисленніший прошарок дрібних власників, 

які внаслідок своєї масовості значною мірою визначають соціально-

економічний і частково політичний рівень розвитку країни. За своїм рівнем 

життя та соціальним положенням вони належать до більшості населення і 

являють собою й безпосередніх виробників, і споживачів широкого спектра 

товарів та послуг одночасно. 

Розвиток малого підприємництва в Україні зіткнувся з низкою значних 

труднощів та проблем на сучасному етапі розвитку економіки, однією з яких є 

фінансування діяльності малих підприємств. На відміну від країн із розвиненою 

ринковою економікою, де процес розвитку малого бізнесу й систем його 

підтримки проходив природним шляхом, Україна, яка різко змінила економічну 

орієнтацію, змушена розв’язувати цю проблему в обмежений термін і в умовах 

кардинальних змін в економіці, ускладнених нестабільністю макроекономічної 

ситуації в країні [1]. 

Фінанси малого підприємництва — це певна сукупність грошових фондів, 

що забезпечують процес виробництва та відтворювання в рамках цього суб'єкта 

малого підприємництва, а також сукупність форм і методів формування та 

використання їх. 

Подальший динамічний розвиток малого підприємництва значно сприяє 

загальноекономічному зростанню. Однак його активність стримується 

фінансовими бар'єрами. Основним джерелом інвестицій поки що залишаються 

власні фінансові ресурси суб'єктів малого підприємництва та сімейні позики. 

Банківські кредити використовуються обмежено через великі процентні ставки, 

а також через те, що немає гарантій для банків (у вигляді застав або 

високоліквідних активів). 

У країнах з ринковою економікою фінанси є головним економічним 

інструментом втручання у процеси розширеного відтворення, розподілу й 

перерозподілу сукупного суспільного продукту. Вони є специфічною формою 

руху виробничих відносин, підсистемою економічного базису. 
 

Фінанси суб'єктів малого підприємництва мають важливе значення для 

формування фінансів держави. Виникають різноманітні прямі та зворотні 

зв'язки між макрорівнем та численними макрорівнями фінансів господарських 

одиниць. Суб'єкти малого підприємництва сплачують державі та місцевим 

органам влади податки, у свою чергу, держава надає їм прямі та непрямі 

субсидії, здійснює непрямі заходи, що сприяють розвитку підприємництва. 
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У структурі фінансових взаємозв'язків ринкового господарства фінанси 

підприємницьких структур, зокрема малого підприємництва, відіграють 

важливу роль, тому що вони обслуговують головну ланку суспільного 

виробництва, де створюються матеріальні та нематеріальні блага і формується 

визначальна маса фінансових ресурсів країни [2]. Їм властиві, з одного боку, 

риси, що характеризують економічну природу фінансів у цілому, а з іншого — 

особливості, зумовлені функціонуванням фінансів у підприємницьких 

структурах. 

Незважаючи на відмінності у видах діяльності, фінанси суб'єктів малого 

підприємництва мають однакові принципи організації: 

  жорстка централізація фінансових ресурсів, що забезпечує швидку 

маневреність ними, їхню концентрацію на головних напрямах підприємницької 

діяльності; 

  фінансове планування, що визначає на перспективу всі 

надходження грошових коштів суб'єктів господарювання та основні напрями їх 

використання; 

  формування фінансових резервів, що забезпечують сталу (стійку) 

роботу в умовах можливих коливань ринкової кон'юнктури; 

  безумовне використання фінансових зобов'язань перед партнерами. 

На жаль, вітчизняна економічна наука до цього часу ще не має 

загальноприйнятої позиції щодо визначення понять «фінанси підприємницьких 

структур»; «фінансові ресурси малого підприємнитцва». На особисте 

переконання автора, фінансові ресурси підприємницьких структур — це 

грошові доходи та надходження, що перебувають у розпорядженні суб'єктів 

господарювання і призначені для виконання фінансових зобов'язань, здійснення 

витрат на розширене відтворення й економічне стимулювання працівників. 

Формування фінансових ресурсів здійснюється за рахунок власних та 

прирівняних до них коштів, мобілізації ресурсів на фінансовому ринку й 

надходження грошових коштів від фінансово-банківської системи у порядку 

перерозподілу. 

Таким чином, фінансові ресурси підприємницьких структур можна 

поділити на три групи відповідно до джерел їхнього формування. 

До першої групи слід віднести доходи та надходження, які утворюються 

за рахунок власних та прирівняних до них коштів. Доходи: прибуток від 

основної діяльності; прибуток від виконаних науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт та інші цільові доходи; прибуток від фінансових 

операцій; прибуток від будівельно-монтажних робіт, які виконуються 

господарським способом; інші види доходів. Надходження: амортизаційні 

відрахування; виручка від майна, що вибуло; непоточні пасиви; цільові 

надходження (плата за утримання дітей тощо); мобілізація внутрішніх ресурсів 

у будівництві; пайові та інші внески членів трудового колективу; інші види 

надходжень. 
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До другої групи належать кошти, які мобілізуються на фінансовому 

ринку, а саме: продаж власних акцій, облігацій та інших видів цінних паперів, а 

також кредитні інвестиції. 

До третьої групи слід віднести надходження коштів від фінансово-

банківської системи в порядку перерозподілу. До таких джерел належать: 

фінансові ресурси, що формуються на пайових засадах; страхове 

відшкодування ризиків; фінансові ресурси, що надійшли від концернів, 

асоціацій тощо; дивіденди та проценти за цінні папери інших емітентів; 

бюджетні субсидії; інші види ресурсів. 

У ринкових відносинах суб'єкти малого підприємництва мусять грамотно 

оцінювати фінансовий стан свого підприємства, фінансову ситуацію в 

народному господарстві країни в цілому. Інакше вони не зможуть прийняти 

правильних управлінських рішень у цій сфері, і їхні шанси на успіх у 

конкурентній ринковій боротьбі залишатимуться мінімальними. 

Неймовірно важкий тягар оподаткування, обмеженість матеріально-

фінансових та кредитних ресурсів або ситуації, коли їх немає зовсім, 

спонукають багатьох суб'єктів малого підприємництва піти в тіньову 

економіку. 

Основними напрямами державної політики щодо ефективного 

використання фінансів на найближчу перспективу, на нашу думку, мають бути: 

створення відповідної нормативно-правової бази, яка б забезпечувала 

ефективний розвиток підприємницької діяльності, сприяла ефективному 

формуванню та використанню фінансів малого підприємництва; розвиток 

мережі фінансово-кредитних установ, інвестиційних та інноваційних фондів, 

страхових організацій; удосконалення механізмів оподаткування, кредитування 

та страхування малого підприємництва; забезпечення умов для розвитку 

перспективних форм фінансування малого підприємництва (лізинг, 

франчайзинг та інші); розробка та впровадження механізму стимулювання 

комерційних банків, які б надавали пільгові кредити малим підприємствам, що 

здійснюють свою діяльність у пріоритетних напрямах; удосконалення та 

спрощення системи бухгалтерського обліку та звітності малих підприємств [3]. 

Реалізація цих та інших заходів сприятиме розвитку малого 

підприємництва, прискоренню процесу формування та ефективного 

використання фінансових ресурсів цього сектору економіки. 
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ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Конкурентоспроможність підприємства є одним з найбільш важливих 

понять в умовах ринкової економіки. Підприємство з високим рівнем 

конкурентоспроможності має вищі шанси на успішніше функціонування на 

ринку в порівнянні з конкурентами, розвиток власної торгової мережі, 

залучення додаткового капіталу у вигляді інвестицій, збереження фінансової 

стійкості та гарантування фінансової безпеки. 

Обґрунтування дієвих механізмів, інструментів, заходів та засобів 

зміцнення конкурентоспроможності, у т. ч. на мікрорівні, є об’єктом 

досліджень таких науковців як І. Ансофф, Л. Балабанова, А. Градов, М. Портер, 

Н. Тарнавська,   А. Томпсон, Р. Фатхутдінова. 

Ключова роль конкурентоспроможності підприємства для 

функціонування ринкової економіки була узагальнена ще в XVIIIст. Адамом 

Смітом у роботі «Дослідження про природу і причини багатства народів». Саме 

він сформував поняття конкуренції як суперництва, що підвищує ціни і 

зменшує ціни; визначив головний принцип конкуренції – принцип «невидимої 

руки»; розробив гнучкий механізм  конкуренції, запропонував модель 

посилення і розвитку конкуренції [1]. 

Втім на конкурентоспроможність впливає велика кількість як внутрішніх, 

так і зовнішніх чинників. Так, підприємство не в змозі стабільно мати більші 

обсяги діяльності в умовах, коли внутрішні бізнес-процеси не раціональні, 

рівень ефективності використання ресурсного забезпечення низький, не 

стабільними є прибутковість та фінансовий стан. Своєю чергою навіть 

найбільш ефективні підприємства не будуть конкурентоспроможними за 

несприятливої ринкової кон’юнктури у цільовому ринковому сегменті, 

зниженні попиту на його товари, ускладненні доступу до ресурсів та ринків. 

Попри те, існують й опосередковані чинники впливу на конкурентні 

позиції суб’єктів господарювання. Це ефективність управління бізнесом та 

зміни в системі регулювання, якість та конкурентоспроможність товарів і 

діяльність конкурентів, наслідки еволюційного розвитку галузі, форм та видів 

торгівлі [2]. 

Конкуренція – це суперництво у будь-якій сфері між окремими 
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юридичними і фізичними особами (конкурентами), зацікавленими в досягненні 

однієї і тієї ж мети [3]. 

Шумпетер розглядає конкуренцію, як неперервно змінюваний ландшафт, 

на якому з’являються нові товари, нові шляхи маркетингу і нові ринкові 

інструменти [5]. 

Щодо безпосередньо конкурентоспроможності, то цей термін вперше 

використав наприкінці сімдесятих років ХХ ст. М. Портер. Науковець 

встановив чотири найважливіших чинники конкурентоспроможності, які 

розмістив у межах т. зв. ромба конкурентних сил, що на сьогодні широко 

використовується при аналізі стану конкурентоспроможності на галузевому та 

макрорівнях. Звернімо увагу на те, що у працях М. Портера наголос робиться 

на кінцеві результати та ефективність фінансово-господарської діяльності 

об’єкта конкурентоспроможності. Тобто для підприємства – це рентабельність 

та продуктивність використання ресурсів. На думку М. Портера, 

конкурентоспроможність є характеристикою економічного агента виступати на 

ринку нарівні з суб’єктами господарювання, що пропонують аналогічні товари 

(роботи, послуги) [4]. 

Конкурентоспроможність- це не лише виробництво і збут, це ще й 

планування розвитку та місця підприємства на ринку, ефективне управління 

іншими елементами бізнес-процесів та фінансово-ресурсним забезпеченням. 

Гнучкість механізму конкуренції проявляється в його миттєвій реакції на 

будь-які зміни обставин. Саме тоді, коли виникли переміни, в найкращому 

становищі опинилися ті фірми, які більш до них пристосовані. Адаптація 

вимагає швидкої реакції на зміни, які відбуваються. 

Поняття механізму стосується й ідентифікації його цільових орієнтирів, 

принципів, мети, об’єктної спрямованості, суб’єктів реалізації, часових рамок, 

методів забезпечення, інструментів управління тощо. При цьому 

особливостями фінансово механізму є застосування більшою мірою фінансових 

інструментів та заходів, що спрямовані на посилення економічних 

характеристик конкурентоспроможності підприємства.  

Побудова фінансового механізму управління конкурентоспроможністю 

дозволить визначити основні завдання, скласти план дій в певній ситуації, мати 

ефективні методи забезпечення та інструменти досягнення тактичних і 

стратегічних цілей діяльності підприємства. 
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СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Фінансовий стан підприємств є ключовим показником його діяльності. На 

сьогоднішній день аналіз формування та ефективності використання капіталу є 

одним із найважливіших показників аналізу фінансового стану підприємства, 

на основі яких керівництво підприємства формує стратегію управління його 

розвитком. 

Аналізу проблематики власного капіталу, а також методичних основ його 

оптимізації присвячені наукові роботи такі вчені як: О.Д. Василик, О.М. 

Загородна, В.М. Івахненко, К.В. Ізмайлова, М.Я. Коробов, Л.А. Лахтіонова, 

В.О. Мец, Є.В. Мних, В.М. Опарін, П.Я. Попович, І.Д. Фаріон, С.І. Шкарабан, 

Ю.Ф. Брігхем, О.П. Зуділін, В.В. Ковальов, М.Н. Крейніна, А.Д. Шеремет та 

інші. 

Власний капітал підприємства відображає частку майна підприємства, яка 

фінансується за рахунок власних засобів підприємства та вкладених коштів 

власників. Досить тривалий час у вітчизняній науці приділялося дуже мало 

уваги темі фінансування діяльності підприємств за рахунок капіталу власників, 

оскільки за адміністративно-командної економіки статутний капітал 

підприємств не міг бути змінений у результаті емісії корпоративних прав. 

Переважна роль відводилася антиринковим методам фінансування 

підприємств: бюджетним дотаціям, субсидіям та субвенціям [1, с. 187]. На 

сьогоднішній день в Україні за рахунок власного капіталу фінансується 

більшість підприємств. 
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Перш за все, слід відзначити, що під поняттям «власний капітал 

підприємства» розуміють балансову вартість активів компанії, яка залишається 

після вирахування її зобов'язань. Показник власного капіталу виступає одним з 

головних індикаторів кредитоспроможності підприємства. В ході господарської 

діяльності підприємства форма капіталу може змінюватися. Такі зміни 

обумовлені збільшенням або зменшенням абсолютного розміру капіталу або 

окремих його складових. Відбувається постійне перетворення ресурсів на 

капітал, на товари або інші види цінностей. Власний капітал є базою для 

визначення фінансової незалежності підприємства, його фінансової стійкості та 

стабільності [1, с. 147]. Тому стратегії управління власним капіталом потрібно 

приділяти багато уваги задля уникнення ризиків та надзвичайних ситуацій, що 

можливе на основі аналізу його оптимальної структури. 

І.О. Бланк зазначає, що оптимальна структура капіталу — це таке 

співвідношення використання власних і залучених джерел, за якого 

забезпечується найбільш ефективна пропорційність між коефіцієнтом 

фінансової рентабельності та коефіцієнтом фінансової стійкості, тобто 

максимізується його ринкова вартість [2]. 

На думку В.О. Подольської та О.В. Яріш, оптимізація структури капіталу 

передбачає співвідношення між власним і позиковим капіталом, за якого 

забезпечується найбільша ефективність пропорційність між дохідністю та 

фінансовою стійкістю підприємства [3, с. 355]. 

Оптимальна структура капіталу визначається на етапі його створення 

підприємства, тобто на етапі формування капіталу, а його аналіз проводитися 

періодично, враховуючи внутрішні та зовнішні чинники для раціонального 

його співвідношення. 

Ефективна стратегія управління власним капіталом підприємства 

потребує запровадження новітніх систем його управлінням, що допоможе 

забезпечити підприємству фінансову стійкість. Це можливо реалізувати за 

допомогою впровадження нових програмних продуктів, які дозволять 

отримувати точні дані про власний капітал, тобто його зростання, а також 

швидко обробляти великий обсяг інформації та проводити складні розрахунки. 

Отже, стратегія управління власним капіталом потребує великої уваги, 

адже саме від нього залежить фінансовий стан підприємства та його 

конкурентоспроможність на ринку товарів та послуг. 

 

Література: 

1. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського 

обліку та аудиту: навчальний посібник / С.В. Івахненко. — К. : Знання, 

2004. — 348 с. 

2. Вівчар О.Й. Власний капітал як фінансове джерело функціонування 

підприємства / О.Й. Вівчар, В.М. Саварин. — Науковий вісник НЛТУ 

України. — 2009. — № 19.5. — 146—150 с. 8.  



   
 

470 

 

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, АУДИТУ, АНАЛІЗУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

3. Подольська В.О. Фінансовий аналіз: нав. посіб. / В.О. Подольська, О.В. 

Яріш. — К.: Центр навч. л-ри, 2007. — 488 с. 

 
 

Новосьолова О.С., 

к.е.н., старший викладач кафедри 

фінансів, банківської справи та страхування  

Херсонського національного технічного університету 

 

ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ: 

СУТНІСТЬ ТА ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ 

 

Негативні тенденції в українській економіці останніх років свідчать про 

необхідність пошуку шляхів відновлення балансу у фінансовій сфері, оскільки 

ступень накопичених фінансових дисбалансів є критичним, а сучасні глобальні 

виклики потребують досягнення високого рівня конкурентних переваг 

національної економіки, що неможливо без досягнення фінансової стабільності 

вітчизняної економічної системи. 

Слушною в цьому контексті, на наш погляд, є думка Г. Шиназі, який 

зазначає, що можливості досягнення та підтримання фінансової стабільності 

певною мірою залежать від структури та рівня розвитку фінансової системи. 

Вважається, що країни з більш розвиненими фінансовими системами мають 

більш широкий арсенал інструментів моніторингу та регулювання фінансових 

дисбалансів [1, c. 12]. 

 Оскільки фінансова система держави складається з декількох 

взаємопов’язаних елементів: інфраструктури (правова система, платіжна 

система, система розрахунків і система обліку), інституцій (банки, фірми, що 

займаються операціями з цінними паперами, інституційні інвестори) і ринків 

(фондова біржа, грошовий ринок і ринок похідних фінансових інструментів), 

порушення функціонування одного з елементів може підірвати стабільність 

всієї системи. Слушною є позиція Г. Шиназі про те, що у випадку досить 

ефективного виконання системою основних функцій, виникнення проблем з 

одним із її компонентів не обов’язково несе загрозу загальній стабільності 

системи [1, c. 2].  

Розуміння фінансової стабільності, на наше переконання, доцільно 

асоціювати з таким станом фінансової системи, за якого  всі елементи 

працюють з максимальною або близькою до максимальної ефективністю. Тобто 

стабільна фінансова система має здатність обмежувати й усувати диспропорції 

за допомогою механізмів самокоригування, перш ніж вони призведуть до 

виникнення кризи, і дозволяє національній валюті виконувати роль засобу 

здійснення операцій, розрахункової одиниці і засобу заощадження. Нарешті, 

фінансова система повинна бути гнучкою, здатною адаптуватися до можливих 
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викликів. В окремих випадках, негативні фінансові результати діяльності або 

закриття фінансової установи, зростання волатильності або значна корекція на 

фінансових ринках можуть бути свідченням посилення конкуренції або реакції 

на нову інформацію, і навіть - ознакою міцності фінансової системи. 

Варто зазначити, що фінансова стабільність як стан, що є протилежним 

фінансовим дисбалансам, все ж не означає незмінність чи статичність 

фінансової системи. Фінансова стабільність, за своєю суттю, є певними 

умовами, в яких здійснюють свою діяльність економічні суб’єкти, що 

перебувають у тісному зв’язку та взаємозалежності. Фінансова стабільність, 

крім того, включає в себе поняття фінансової стійкості за рахунок чіткого 

законодавчого закріплення превентивних заходів подолання незбалансованості. 

А у випадках виникнення та поширення окремих проявів фінансових 

дисбалансів, своєчасні корекційні заходи з боку державних регуляторних 

органів є неодмінною складовою фінансової стабільності (рис. 1).  

Ключовою умовою досягнення та забезпечення фінансової стабільності є 

побудова цілісного механізму регулювання фінансових дисбалансів. Цей 

механізм об’єднує в собі елементи аналізу і відповідні заходи державної 

політики та дозволяє регуляторним органам оцінювати фінансові дисбаланси на 

основі макроекономічних і грошово-кредитних показників, інформації про 

фінансові ринки та даних, отриманих у ході моніторингу і регулювання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Складові фінансової стабільності* 

*Розроблено автором 
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Основне завдання держави у побудові цілісного механізму регулювання 

фінансових дисбалансів полягає в створенні послідовної структури аналізу 

аспектів фінансової стабільності з метою: а) раннього виявлення потенційних 

чинників вразливості для упередження знижувальної корекції на ринках, 

виникнення проблем ліквідності та платоспроможності у фінансових та 

нефінансових установах або відмови елементів фінансової інфраструктури;            

б) вжиття превентивних та своєчасних заходів задля уникнення фінансової 

нестабільності; в) відновлення стабільності фінансової системи держави, якщо 

застосування превентивних заходів у відповідь виявиться невдалим. 

Так, Г. Шиназі до інструментів, що дозволяють запобігти нарощуванню 

диспропорцій у фінансовій системі, відносить: ринкову дисципліну, офіційне 

регулювання, нагляд, спостереження та зв’язок, ефективну макроекономічну 

політику [1, c. 14]. Однак, на нашу думку, вищезазначений перелік інструментів 

доцільно доповнити заходами корекції та врегулювання диспропорцій, що 

виникли. 

На переконання Г. Шиназі, ринкова дисципліна пов’язана із процесом 

розкриття інформації фінансовими та нефінансовими установами [2, c. 138]. 

Доступність, повнота та достовірність інформації дозволяє всім учасникам 

ринку повною мірою оцінити діяльність суб’єктів ринку, наявні та потенційні 

ризики та прийняти більш ефективне рішення щодо можливості інвестування 

капіталу.  

 Під регулюванням фінансового сектору економіки в науковій літературі, 

зазвичай, розуміють процес створення та підтримки певних норм і правил 

діяльності фінансових установ [2, c. 188]. Нагляд визначається як форма 

діяльності уповноважених (державних) органів щодо забезпечення законності, 

прозорості та стабільності діяльності установ фінансового сектору економіки. У 

науковій літературі застосовується поняття «пруденційний нагляд», що 

дослівно означає «обережний, розсудливий, далекоглядний» та дозволяє вчасно 

виявляти ускладнення і проблеми фінансових інститутів, пов’язані з їхньою 

надійністю, ліквідністю, ризиками, ефективністю діяльності, а також якістю та 

ефективністю менеджменту [2, с. 324].  

Отже, вважаємо, що нагляд як інструмент врегулювання фінансових 

дисбалансів є частиною процесу регулювання, що спрямована на всебічний 

аналіз та оцінку діяльності фінансових установ. Під регулюванням варто 

розуміти встановлення конкретизованого переліку вимог та правил діяльності 

як окремо взятої фінансової інституції, так і фінансової системи в цілому, та 

забезпечення їх дотримання.  

Підкреслимо, що цінова та фінансова стабільність є комплементарними в 

забезпеченні макроекономічної стабільності. Відсутність цінових викривлень 

на фінансових ринках сприяє фінансовій стабільності та пом’якшує дію 

циклічних коливань в економічній системі (рис. 2). 

Водночас, цінова стабільність (особливо, у розвинених країнах) не є 

достатньою умовою для досягнення макроекономічної стабільності. Тому, на 
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нашу думку, лише монетарне регулювання фінансових диспропорцій є 

недостатнім, а повинно поєднуватися з пруденційними заходами на макро- та 

мікрорівнях.  

Мікропруденційний підхід розглядає ризик як екзогенне явище, що має 

місце в діяльності кожної окремо взятої фінансової інституції або групи 

фінансових інституцій. У практиці більшості країн нагляд національних 

регуляторів зосереджений переважно на мікрорівні, адже основою стабільності 

фінансової системи вважається  стабільність функціонування окремої 

фінансової інституції.  

 

 
Рис. 2. Політичні рамки для грошово-кредитної і фінансової системи [3, c. 

22] 

 

Натомість, макропруденційний нагляд передбачає здійснення аналізу 

ризиків, які виникають у процесі функціонування усієї фінансової системи, що 

іманентно схильна до дії потенційних шоків. Крім цього, аналізуються можливі 

наслідки поширення проблем у фінансовій сфері та їхній вплив на 

макроекономічну динаміку. 

Порівняльну характеристику макропруденційної і мікропруденційної 

політики представлено у табл. 1. 

Таблиця 1 - Порівняльна характеристика макропруденційної і 

мікропруденційної політики [1, c. 3] 
Критерії Макропруденційна політика Мікропруденційна політика 

Ціль політики запобігання (стримування) 

загальносистемного 

фінансового стресу 

запобігання виникнення 

проблем в окремих 

фінансових установах 

Кінцева мета зниження витрат, пов’язаних 

з фінансовою нестабільністю 

захист інтересів вкладників і 

кредиторів  

Характеристика ризиків  розглядаються як результат 

колективної діяльності 

інституцій  

(ендогенно) 

розглядаються як результат 

незалежної діяльності 

окремої інституції  

(екзогенно) 

Політика Ціль Кінцева мета 

Монетарна  

 

 

Макропруденційна 

 

 

 

Мікропруденційна 

Цінова стабільність 

 

 

Фінансова  

стабільність  

 

Стійкість  

фінансових  

інституцій 

 

Стабільне економічне 

зростання 

 

 

 

Захист споживачів 

(приватних інституцій) 
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Кореляції та сукупні ризики 

по фінансових інституціях 

іррелевантно важливо враховувати 

Калібрування пруденційних 

заходів 

на основі моніторингу 

загальносистемних ризиків 

(«top-down») 

на основі моніторингу 

ризиків окремих фінансових 

інституцій («bottom-up») 

 

Отже, поєднання макропруденційної та мікропруденційної політики 

дозволить своєчасно ідентифікувати системні ризики. Зосередження уваги 

лише на мікропруденційному нагляді є дещо обмеженим, адже негативні 

результати діяльності окремо взятих інституцій, не є сигналом дестабілізації 

усієї системи, а можуть, навпаки, свідчити про адаптацію фінансової системи 

до нових умов діяльності через «відсіювання» найбільш вразливих та 

малоефективних суб’єктів ринку.  

Важливим аспектом у забезпеченні фінансової стабільності є поєднання 

макропруденційної та монетарної політик. Макропруденційна політика повинна 

бути спрямована на обмеження зростання кредитування і ліквідності, але це 

може призвести до небажаного скорочення сукупної економічної активності, а 

також до збільшення ризику зниження цінової стабільності. Макропруденційна 

політика зробить позитивний внесок в досягнення мети фінансової 

стабільності, але матиме негативний вплив на цілі цінової стабільності, 

нівелюючи заходи монетарної політики. 

 

 

Література: 

1. Schinasi G. Safeguarding financial stability: theory and practice /                          

G.J. Schinasi. - Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2005. – 36 p. 

2. Луняков О.В. Формування, аналіз та регулювання дисбалансів у 
фінансовому секторі економіки України: дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.08 - 

гроші, фінанси і кредит / О. В. Луняков; ДВНЗ «Укр. акад. банк. справи Нац. 

банку України». – Суми, 2013. – 480 c.   

3. Sсhwartz A.  Money in Historical Perspective / A. Sсhwartz, D. Bordo,                

M. Friedman. – Chicago: University of Chicago Press, 1987. – 449 p. 
 

Прянишникова Маргарита Валентинівна  

аспірантка,  

Державна навчально-наукова установа 

 «Академія фінансового управління» 

Науковий керівник: д. держ. упр.,проф. Іваницька О. М. 

 

ПОСИЛЕННЯ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО КОНТРОЛЮ ЗА 

ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ У БАНКІВСЬКІЙ 

СИСТЕМІ УКРАЇНИ 

 



   
 

475 

 

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, АУДИТУ, АНАЛІЗУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Банк у своїй діяльності стикається з різними видами ризиків, серед яких 

найбільшу частку займає кредитний. Основним наслідком реалізації кредитного 

ризику та фінансових втрат є поява проблемних кредитів. Зменшення 

кредитних ризиків, пошук і формування нових та удосконалення існуючих 

методів регулювання проблемних кредитів є головними завданнями, що стоять 

перед банками. 

У розвинених країнах світу з ефективними економікою та банківською 

системою основними організаціями, які здійснюють оцінку банківських 

ризиків, виступають кредитні реєстри. Питанням хорошої кредитної історії 

приділяється багато уваги у Великобританії. Близько 30% молодих британців 

оформляють кредитні картки не заради кредиту, а для побудови позитивної 

кредитної історії, щоб в майбутньому можна було взяти іпотеку або придбати 

авто на більш вигідних умовах [3]. 

 
 

Рис.1. Обсяг і частка прострочених кредитів у кредитному портфелі 

банків України за 2008-2018 рр. 
Джерело: складено автором на основі [4]. 

 

В Україні очищення банківських балансів від проблемних кредитів є 

пріоритетним напрямом у формуванні кредитної політики банків.  

Після кризовий досвід та жорсткий контроль з боку Національного банку 

України (далі – НБУ) за адекватністю оцінок кредитного ризику змусили банки 

переглянути вимоги до позичальників. Водночас, в Україні понад 50% кредитів 

– проблемні, переважно їх накопичує бізнес (рис.1). Відновлення кредитування 

– одне з стратегічних завдань НБУ на 2019 рік.  

З 1 січня 2019 року в Україні посилився контроль за «великими» 

позичальниками. З цієї дати всі без виключення комерційні банки зобов`язанні 

надавати у Кредитний реєстр НБУ інформацію про кредитні операції боржника, 

якщо сума заборгованості (за основною сумою та відсотками) за такими 
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кредитними операціями дорівнює або перевищує  ліміт у 100 мінімальних 

зарплат (наразі – 417 300 грн.) [2]. 

Створення кредитного реєстру – одна із умов для отримання траншу 

Україною від Міжнародного валютного фонду (далі – МВФ). Відповідно до 

Меморандуму про економічну та фінансову політику, укладеного в межах 

спільної з МВФ програми в рамках Механізму розширеного фінансування, ще у 

вересні 2017 року всі вітчизняні банки, в тому числі і збанкрутілі, повинні 

вносити до реєстру інформацію про своїх боржників [1]. Банк не пізніше 11-го 

робочого дня місяця, наступного за звітним, надає або оновлює інформацію про 

кредитні операції боржників.  

Завдяки новому Кредитному реєстру приватна особа або підприємство з 

великими боргами не зможу отримати новий кредит, допоки не поверне 

прострочені зобов’язання. В свою чергу, кредитори не ризикнуть виділити 

кошти боржникам із непогашеними зобов’язаннями, оскільки одразу 

привернуть до себе увагу НБУ та санкції за ризикову діяльність – від великих 

штрафів до закриття структури. 

Банк має право звернутись до НБУ із запитом про отримання інформації, 

яка міститься в Кредитному реєстрі:  

 щодо боржника банку (та пов`язаних з ним осіб) або особи, яка 

планує отримати кредит; 

 у разі звернення особи, яка має намір укласти кредитний правочин 

(за наявності в банку документального підтвердження такого звернення) [5]. 

Інформація з реєстру надається банкам в режимі реального часу на 

безкоштовній основі. Позичальники, стосовно яких передані дані до 

Кредитного реєстру, також мають право отримувати з цього реєстру 

інформацію про себе і, у разі незгоди з її змістом, вимагати внесення змін до 

інформації. 

Ці зміни стосуються й проблемних банків, якими управляє Фонд 

гарантування вкладів фізичних осіб. Він ще у 2018 році відправив НБУ всі свої 

дані і продовжує доповнювати їх після введення нових тимчасових 

адміністрацій. 

Як наслідок,  на початок 2019 року в національному реєстрі накопичились 

дані більш ніж по 80 тис. позичальниках (з них 53,2 тис. приватних осіб і 27,2 

тис підприємств). Більшість з цих даних дублюються із базами даних Бюро 

кредитних історій (яких в Україні налічується декілька). Проте для жодного з 

них не діє обов`язкова вимога щодо подання інформації. Банки на власний 

розсуд подавали дані до обраного партнера, через це в кредитних бюро зібрано 

великий масив відомостей, який, однак, не охоплює всіх позичальників.  

Отже, головним призначенням кредитного реєстру є накопичення, 

моніторинг та здійснення обміну інформацією щодо боржників між банками, а 

також зменшення частки проблемних кредитів. 
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Наповнення і використання банками уніфікованого кредитного реєстру 

НБУ підвищує ефективність оцінки банками кредитного ризику, сприяє 

формуванню конкурентного ринкового середовища та підвищує рівень безпеки 

банківських операцій, що в кінцевому підсумку позитивно вплине на 

відновлення кредитування та дозволить знизити банківські ставки для «чистих» 

клієнтів.  
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АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ Й РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННИХ 

ПЛАТЕЖІВ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ 

 

Для забезпечення проведення швидких переказів необхідна надійна 

платіжна система, що використовує найсучасніші технології. Необхідність 

побудови та впровадження системи електронних міжбанківських розрахунків 

зумовило  створення Національним банком України була створена Система 

електронних платежів (СЕП). 

Система електронних платежів – державна банківська платіжна система, 

що забезпечує проведення міжбанківського переказу через рахунки, відкриті в 

Національному банку України [1]. 

Перекази відбуваються як у файловому режимі так і в режимі реального 

часу. Здійснення початкових платежів у файловому режимі є обов’язковим, а у 

режимі реального часу є добровільним.  

https://t.me/dmytro_dubilet
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Історія системи почалась 5 серпня 1993 року, коли через СЕП НБУ 

пройшли перші електронні платежі. До кінця 1993 року практично усі банки та 

їхні філії були підключені до СЕП, а з початку 1994 року в Україні повністю 

скасовані паперові та телеграфні авізо у міжбанківських розрахунках. 

Позитивними наслідками впровадження СЕП стало прискорення 

виконання розрахунків й платежів, зменшення документообігу, забезпечення 

вищого рівня безпеки.  

За 25 років СЕП постійно удосконалюється:  у 2006 році  було 

впроваджено Систему електронних платежів нового покоління – СЕП-2,а у 

2017 році – Систему електронних платежів наступного покоління СЕП-3. 

Для початку проаналізуємо частку СЕП у обсязі міжбанківських переказів 

у 2007-2017 роках (рис. 1). Як ми бачимо, СЕП є системно важливою 

платіжною системою, за останнє десятиріччя вона завжди забезпечувала понад 

90% усіх здійснених переказів в Україні.  

Кількість учасників СЕП за останні 12 років зменшилась майже у 10 

разів: із 1639 до 178 (рис. 2). Кількість учасників зменшилась внаслідок 

зменшення кількості філій-учасників системи; а також зменшення кількості 

банків в Україні. 

 
Рис. 1 Частка СЕП у обсязі міжбанківських переказів у 2007-2017 роках [1] 

 

 
Рис. 2 Учасники СЕП у обсязі міжбанківських переказів у 2006-2017 роках [1] 
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Кількість початкових платежів поступово збільшується (рис.3).   

Зменшення кількості переказів спостерігалось у 2009 році у зв’язку із 

світовою фінансовою кризою 2008 року, а також у 2014-15 роках у зв’язку 

ізполітично-економічною кризою в Україні та веденням бойових дій. Більшість 

платежів було проведено у файловому режимі – понад 60 %. 

Значний приріст за проаналізовані роки показує обсяг платежів (рис. 4). 

Тенденція до збільшення обсягу початкових платежів спостерігається за 

усі роки, крім 2009 року,  на який сильний вплив зумовила світова фінансова 

криза 2008 року.  Обсяг платежів за останні 12 років збільшився більш ніж у 5 

разів, із 4054 мільярдів гривень  до 20927 мільярдів гривень. 
 

 
   Рис. 3 Кількість початкових платежів у 2006-2017 роках, млн.од. [1] 

 

Середньоденний залишок коштів також зростає й становив у 2017 році 

89,6 млрд грн.(на 57% більше ніж у 2016 році). Коефіцієнт оборотності має 

поступову тенденцію до зменшення й становив у 2017 році 0,94( у 2015-2016 

роках - 1,33). 
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Рис. 4 Сума початкових платежів у 2006-2017 роках, млрд. грн. [1] 

 

Отже, для Системи електронних платежів характерний поступовий 

розвиток платіжної системи. СЕП й надалі залишається системно важливою 

платіжною системою. Національний банк докладно наглядає з СЕП. Основними 

факторами, які негативно впливали на діяльність СЕП в останнє десятиріччя 

стали світова фінансова криза та Українська криза. 
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FINANCIAL MECHANISM: THEORY, METHODOLOGY OF USE 

 

Modern economic conditions require the implementation of new requirements 

for the formation of a favorable business environment and adequate methods for its 

regulation.  Dynamic transformations as a necessary prerequisite for the development 

of the national economy, objective transformational changes in the structure of its 
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branches require the functioning of mechanisms whose functional load is to take into 

account the positive influence of external and internal factors, avoidance or 

prevention of the negative impact of hazards or threats to the uninterrupted activity of 

the subjects of financial relations  and stimulating the efficiency of their management 

by outlining the strategic priorities of sustainable growth at the expense of the real  

ted new and advanced approaches, measures and methods of formation and use of 

financial resources made possible by the development and operation of the financial 

mechanism. 

 From the point of view of the economy as a whole, each of the mechanisms 

has an economic, organizational, organizational, economic, and financial structure. 

 Economic mechanisms reflect their manifestation in the active use of natural 

resources in the process of development of productive forces in order to create 

economic wealth at different stages of social reproduction and the relation of subjects 

to means of production, goods, services, industrial and intellectual property, as well 

as to others'  objects 

 Organizational mechanisms are represented by a set of relationships and 

relations that exist between the elements of the system, as well as ways and means of 

uniting people to achieve common production and social goals that ensure the stable 

and stable functioning of actors and increase the efficiency of their activities. 

 Organizational and economic mechanisms - reflect the relationship between 

people about the organization, the formation of its structure, production, management 

system, as well as production, distribution, exchange and consumption of material 

goods and services.  The interaction of economic systems, moral and social levers 

and incentives influences motivation of personnel, personnel innovations, which 

promotes the directed activity within the limits of the requirements of economic laws 

and economic interests, the result of which is the creation of certain benefits in the 

form of goods and services useful to the society and the development of personality. 

 In a market economy, one of the main objectives of economic entities is profit, 

for the receipt of which there are a number of mechanisms.  The financial mechanism 

of the entity is an integral part of the management system and the method of its 

financial policy in relation to the formation and use of financial resources in the 

process of performing the current tasks and ensuring development through the 

development and implementation of the financial strategy. 

 In the context of the latter, the financial mechanism is the use of financial 

methods and levers of influence on the provision of the process of financing the 

object of management, which requires their adaptive application in accordance with 

the specific economic problems that need to be regulated and the stated goal of 

activity within the direction of strategic development.It is obvious that estimating the 

effectiveness of processes and phenomena that are of interest to theorists and 

practitioners, first of all, requires the definition of their essence, given that we 

propose the scientific approaches of researchers to identify the components of the 

financial mechanism, presented in literary sources: 



   
 

482 

 

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, АУДИТУ, АНАЛІЗУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

 - as a set of financial methods, instruments and instruments [1] (this definition 

does not take into account the purpose of the functioning of the financial mechanism 

and is based only on the constituent parts that it forms); 

 - a set of financial methods corresponding to them levers, incentives, sanctions 

and regulatory provision that does not take into account the purpose or the level of 

functioning of the financial mechanism (macro, meso or micro level) and allows it to 

be used as a universal concept; 

 - as a set of methods and forms (in what forms the financial mechanism, the 

author calls planning, control, management and legislation), acting with the help of 

financial levers on the object of management [1], which is not sufficiently correct for 

the identification of some management functions (planning,  control) with the 

management process itself, which involves the implementation of other functions 

(organization, motivation, coordination, stimulation, etc.) and the lack of a clear 

definition of the object of the application of methods and forms; 

 - from the point of view of the functioning of subsystems of financial support 

and financial regulation, the realization of which is possible subject to the influence 

of organizational structures using the levers of influence on the object of 

management, in view of which it can be argued that the basis of the definition is the 

need to finance the object of economic activity and optimization  sources of financial 

resources; 

 - financial security (self-financing, equity, lending and non-repayable 

financing), financial regulation (implemented through taxation, contributions, loans, 

subsidies), the realization of which occurs through the use of financial instruments 

and financial indicators [2, 3], which is greater  extent reveals the essence of the 

financial mechanism of the subject of entrepreneurial activity as a process of 

optimizing its financial resources without taking into account other participants in 

this process (institutional, informational  normative legal provision) and in the 

absence of setting tactical and strategic objectives of the mechanism; 

 - a set of management methods (planning and forecasting), the use of which is 

based on observance of established criteria of indicators and using incentives and 

sanctions (financial norms and norms, limits and reserves), which does not reflect the 

functioning of the financial mechanism as a control element in the implementation of 

other classical ones  functions, such as organization, motivation, control; 

 - as the concept of managing the processes of financing business activities in a 

market economy, which involves the use of methods, levers, regulatory and 

information support, however, unlike the previous definitions, does not reveal the 

possibility of the emergence and use of new approaches to understanding, the 

definition of essence,  explanation of processes and phenomena associated with the 

formation and use of financial resources [4]; 

 - from the point of view of realization of such functions of financial resources 

management as organization, planning and stimulation, which are the result of 

financial leverage; 
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 - from the position of management of economic relations of enterprises 

through 

 - as a system of financial relations management, while considering their 

formation at the micro level, which demonstrates a slightly narrowed approach to the 

interpretation of the concept and does not reveal the influence of macro-criminals on 

the functioning of the financial mechanism at the enterprise level; 

 - from the point of view of the systemic approach to its functioning, namely, 

the system of controlling influence (financial methods and financial leverage, 

subordinated to the use of certain methods) and a system of management ensuring the 

availability of regulatory and information provision demonstrating the author's 

attempt to integrate the approach  to take into account the elements of the formation 

of a financial mechanism of a universal nature of application; 

 - the financial mechanism in view of observance of the principles inherent in 

the functioning of a market economy, based on the "economic basis of private 

property with the preservation of a significant sector of state property, should provide 

such a combination of factors of production, its regulators, which realize the private-

public and public interests of all participants through an equivalent exchange  of the 

final product "[5, p.9] 

  All existing definitions of the financial mechanism deserve attention and 

allow us to generalize the scientific approaches used by scientists in interpreting its 

essence: 

 from the position of the object of influence determine what the intended action 

of the financial mechanism (on financial resources, financial relations); 

 from the position of the subject of the control distinguish the financial 

mechanism of the state, the functioning of the industry, enterprises; 

 From the position of the level of functioning, the financial mechanism of the 

macro-, meso- and micro-level is allocated; 

 Financial planning and forecasting, financial regulation, financial support, 

financial control, investment, taxation, pricing, insurance, fund-raising are found in 

the scientific literature from the position of used methods of functioning of the 

financial mechanism in the scientific literature; 

 from the position of used financial instruments - the instruments of the impact 

of finances on the economic status of the research object, which include profit, price, 

discount, dividends, income, financial penalties (fines, penalties, penalties), 

depreciation deductions, economic funds of intended purpose, financial incentives  

(subsidies, subsidies, subventions, bonuses), rent, compulsory fees, interest for using 

the loan, share premium, contributions to authorized capital, deposits, bonds, 

portfolio investments, exchange rate [4]; 

 From the point of view of the functioning environment, it is advisable to 

distinguish between internal and external financial mechanisms;  from the point of 

view of the purpose of the operation of the object to which the action of the financial 

mechanism is directed - financial mechanism of influence, management, regulation, 

self-financing, financing, stabilization of activity, development, etc.; 
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 from the position of displaying the type of economic policy depending on the 

level of functioning - at the state level, through the financial mechanism, the financial 

policy of the state is implemented, at the micro level - the economic policy of the 

subjects of management within the defined strategic guidelines - from the standpoint 

of the term of validity, which allows taking into account the duration of the 

mechanism (short-term  or long-term effects). 

 The financial mechanism is an element of the financial resources management 

system, which directly affects the socio-economic development of the object of 

management through the systematic financing of it by combining market and state 

regulation of the process of formation of financial resources from different sources of 

their formation and further targeted use, which  is ensured by the choice of the 

relevant objectives for the achievement of financial methods and levers, the 

protection against the dangers of real and potential  ynoho character, providing legal 

and information security related institutions, taking into account the economic 

interests of participants in the circulation of money. 
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Необхідною умовою для забезпечення стійкої товарної пропозиції 

торгівельним підприємством на достатньому рівні в умовах високої конкуренції 

з метою безперервності реалізаційної роботи є наявність частки оборотних 

активів у матеріальній формі, а саме – товарів. Відповідно до цього для 

максимізації результатів діяльності стає важливим правильна організація 

бухгалтерського обліку товарних запасів [2]. Приведемо удосконалену 

методику розрахунку нормативу чисельності працівників бухгалтерської 

служби на прикладі ТОВ «Кіддісвіт». 

Перш за все, здійснюється розрахунок кількості робітників в бухгалтерії 

товариства задля підвищення оперативності діяльності й скорочення обсягів 

витрат за рахунок зниження сум з оплати праці. Загальна чисельність персоналу 

бухгалтерії на підприємстві та кількість чоловік підрозділу обліку товарних 

запасів визначається у відповідності до Міжгалузевих нормативів чисельності 

працівників бухгалтерського обліку (далі – Нормативи) [4] за допомогою таких 

підходів: 

1. Норм часу на використовування певних облікових робіт у розрізі 

об'єктів обліку; 

2. Нормативів кількості працівників бухгалтерського обліку. 

Використовуючи розрахунок за першим підходом, визначається обсяг 

працівників з обліку товарних запасів, а провадження розрахунку чисельності 

за іншим підходом характеризує загальну оптимальну кількість робітників 

бухгалтерії на підприємстві за формулою: 

Чбо = К × ЗЧсг
х × Nсп

y
× Ккор          (1), 

де Чбо – загальна чисельність персоналу, що зайнята обліком; К –  

незалежний коефіцієнт регресії лінійного рівняння; ЗЧсг – загальна чисельність 

робітників суб’єкта господарювання; Nсп – кількість самостійних підрозділів 

підприємства; x, y – коефіцієнти регресії степеневого рівняння; Ккор – 

коефіцієнт комп’ютеризації облікових робіт.  

Таблиця 1 - Обсяги коефіцієнту комп’ютеризації облікових робіт 

№ 

з/п 
Показники Значення показників 

1 
Обсяги облікових робіт, що 

виконуються на ПЕОМ, % 
Менше 70 71 – 80 81 – 90 91 – 95 96 – 100 

2 Коефіцієнт комп’ютеризації 1,3 1,2 1,1 1,05 1 

Джерело: складено автором на підставі [3,4] 

 

Відповідно до Нормативів необхідно встановити значення коефіцієнтів 

регресії степеневого рівняння і лінійного за наявності інформації щодо обсягів 

інших компонентів формули. Таким чином, х і у набувають значення – 0,333 і 

0,166 відповідно, а незалежний коефіцієнт – 5,195 при умові, що на 

підприємстві працює 174 робітників і функціонує 9 підрозділів за даними 
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Нормативів [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Коефіцієнт комп’ютеризації 

набуває величини у разі наявності даних щодо обсягу робіт, що виконуються з 

використанням персональних електронно-обчислювальних машин (далі – 

ПЕОМ) (табл. 1). 

Оскільки у ТОВ «Кіддісвіт» обсяг робіт з ведення обліку з використанням 

ПЕОМ складає 82,41 %, то Ккор становить 1,1. За такими даними проведемо 

розрахунок загальної кількості робітників бухгалтерського підрозділу суб’єкта 

господарювання: 

Чбо = 5,195 × 1740,333 ×  90,166 × 1,1 =  6 осіб 

Таким чином, підрозділ бухгалтерії на підприємстві повинен складатись з 

6 робітників, що більше на 1 фактичного складу обліковців ТОВ «Кіддісвіт». 

Виявлена невідповідність є не критичною, проте її виправлення дає змогу 

мінімізувати втрати часу на здійснення обліку на підприємстві та одночасно 

забезпечити провадження правильного і точного облікового процесу. 

Наступним кроком, є розрахунок чисельності бухгалтерів, що зайняті 

обліком товарних запасів на товаристві з використанням першого підходу, в 

процесі обрахунку якого необхідно визначити трудомісткість виконуваних 

робіт підчас ведення обліку таких активів. Розрахунок кількості робітників  у 

розрізі об'єктів обліку здійснюється за формулою: 

ЧПОЗ =  
∑ Т0 ×Qi

n
1

РФ1П
 ×  Кнп × Ккор     (2) 

де ЧПОЗ – чисельність бухгалтерів, занятих обліком товарів; Т0 – витрати 

часу для здійснення певного виду облікових робіт; Qі – обсяг певного виду 

облікових робіт з товарів; РФ1п – річний фонд робочого часу 1 працівника 

підприємства; Кнп – коефіцієнт запланованих невиходів працівників. 

У 2018 році річний фонд праці одного працівника підприємства при                

40-годинному робочому тижні становить 1993 години, а коефіцієнт 

запланованої відсутності працівників набуває значення 1,15 у відповідності до 

даних з Нормативів [4]. Поряд із цим необхідно провести розрахунок 

трудомісткості робіт з обліку товарів (Таблиця 2), що є сумою множення витрат 

часу і обсягу певного виду облікових робіт з товарних запасів за умови, що 

протягом року: передбачено придбання товарів за грошові кошти у 

постачальника та  підзвітною особою; уцінка товарних запасів у разі фізичного 

старіння та втрачання своєї первісної вартості; відображення уцінки у реєстрах 

бухгалтерського обліку; дооцінка балансової вартості товарних запасів; облік 

витрат на розпакування, перепакування товарних запасів, оплати тарифів 

(фрахту); облік витрат на транспортування товарів усіма видами транспорту до 

місця їх використання; облік списання товарів з балансу у зв'язку з їх 

псуванням, реалізацією; складання звіряльної відомості.  
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Таблиця 2 - Трудомісткість облікових робіт з товарних запасів в ТОВ 

«Кіддісвіт» 

№ 

з/п 
Вид виконуваної облікової роботи 

Норма 

часу, 

год. 

Обсяг 

робіт, 

шт. 

Трудомісткість 

робіт, людино-

година 

1 
Облік придбання товарів за грошові кошти у 

постачальника 
0,2 3640 728 

2 
Облік придбання товарних запасів підзвітною 

особою  
0,2 49 9,8 

3 
Уцінка товарів у разі, коли вони фізично 

застаріли, втратили свою первісну вартість 
0,2 98 19,6 

4 Дооцінка балансової вартості товарів  0,2 34 6,8 

5 
Відображення уцінки товарних запасів у 

реєстрах бухгалтерського обліку  
0,2 98 19,6 

6 
Облік списання товарних запасів з балансу у 

зв'язку з їх реалізацією  
0,06 3975 238,5 

7 
Облік списання товарів з балансу у зв'язку з їх 

псуванням  
0,08 52 4,16 

8 
Облік витрат на розпакування, перепакування 

товарних запасів  
0,10 930 93 

9 Облік оплати тарифів (фрахту)  0,10 320 32 

10 

Облік витрат на транспортування товарних 

запасів усіма видами транспорту до місця їх 

використання  

0,10 520 52 

11 Складання звіряльної відомості  0,05 36 1,8 

12 Разом – – 1205,26 

Джерело: авторські розрахунки на підставі [2,3,4] 

 

У відповідності до отриманих даних трудомісткість робіт з обліку товарів 

у ТОВ «Кіддісвіт» за умов проведення певних видів облікових робіт у розрізі 

об’єкта у 2018 році становить 1205,26 людино-годин. Тепер необхідно провести 

розраховування кількості працівників бухгалтерії на ділянці товарних запасів: 

 

ЧПОЗ =
1205,26

1993
× 1,15 × 1,1 = 1 особа 

 

Отже, в організації облікового процесу штатна одиниця з обліку товарних 

запасів в бухгалтерії ТОВ «Кіддісвіт» має бути передбачена. Наступним етапом 

в організації ефективного ведення бухгалтерського обліку товарів на даному 

підприємстві стає визначення рівня децентралізації облікових робіт для 

правильного розміщення бухгалтерів на ділянках облікового процесу та 

забезпечення оперативного обліку товарних запасів [1].  

Таким чином, організація та провадження обліку товарних запасів на 

торгівельному підприємстві є досить трудомісткою роботою, що вимагає 

наявності ґрунтовної бази теоретичних й методичних знань, а також великої 

кількості часу. Для провадження оперативного й ефективного облікового 
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процесу товарних запасів ТОВ «Кіддісвіт» здійснено розрахунок чисельності 

бухгалтерії і підрозділу. Здійснення цього дало змогу забезпечити більш точний 

розрахунок сум з операцій товарних запасів на даному підприємстві та 

посилити контроль за їх відображенням в обліку, що в свою чергу мінімізує 

втрати як в грошовому виражені, так і в кількісному. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ 

ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

 У нових економічних умовах вища освіта перетворюється в один із 

найважливіших напрямів людської діяльності, який тісно пов’язаний з 

економікою, політикою та іншими сферами суспільного життя. На етапі 

трансформації соціально-економічних принципів функціонування соціальних 

відносин на систему освіти великою мірою впливають кризові явища, 

характерні, зокрема, для вітчизняних закладів. 

 У зв’язку з цим, для досягнення своєї інституційної місії, забезпечення 

високого рівня викладання, підготовки кваліфікованих фахівців та 

інтенсифікації наукових досліджень заклади вищої освіти повинні прийти до 

практики впровадження системи управління своєю діяльністю відповідно до 

потреб ринкової економіки. Тому удосконалення теоретико-методологічних 

основ управління освітою і розробка практичних рекомендацій на цих засадах є 

важливим принципом управління вищою освітою.    
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Усі ці завдання набувають особливої актуальності в умовах існування 

тенденції зменшення обсягів державних коштів, що виділяються для навчання 

студентів (табл. 1). 

Таблиця 1 -  Видатки зведеного бюджету України на вищу освіту у 2010 – 2017 

рр. 

Показники 
Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Видатки зведеного 

бюджету на освіту, 

всього, млн. грн. 

79826

,0 
86253,6 101560,9 105538,7 100105,6 114 193,5 129 437,7 177 755,7 

У тому числі на 

вищу 

24998

,4 
26619,6 29335,9 30003,1 28340,5 30 981,8 35 233,6 38 681,1 

Частка витрат на 

вищу освіту у % до: 

– видатків 

зведеного бюджету 

 

6,6 

 

6,4 

 

6,0 

 

5,9 

 

5,4 

 

4,6 

 

4,2 

 

3,7 

– ВВП 2,3 2,0 2,0 2,1 1,8 1,6 1,5 1,6 

 Джерело: складено автором за даними Державної служби статистики 

України [1, с.18]. 

 У ринковій економіці система вищої освіти вимушена формувати новий 

стиль управління, необхідний для ефективної діяльності в умовах ринкового 

конкурентного освітнього середовища. Реалізація ринкових принципів розвитку 

системи вищої освіти передбачає впровадження нових економічних механізмів 

у сфері освіти. 

 Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», фінансування 

державних закладів вищої освіти здійснюється за рахунок коштів державного 

бюджету на умовах державного замовлення на оплату послуг з підготовки 

фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів та за рахунок інших джерел, 

не заборонених законодавством, з дотриманням принципів цільового та 

ефективного використання коштів, публічності та прозорості у прийнятті 

рішень [2].  

 Таким чином, у сучасних умовах фінансування закладів вищої освіти 

здійснюється на основі змішаної моделі, яка складається із надходження 

грошових коштів із Державного бюджету та позабюджетних фінансових 

ресурсів. У кошторисах переважної більшості вітчизняних ЗВО переважає 

частка бюджетного фінансування. 

 Основним показником, який характеризує зміни у вищій школі є перехід 

на багатоканальне фінансове забезпечення вищої освіти, в тому числі за 

рахунок платного навчання та створення вищих навчальних закладів приватної 

форми власності. Для активізації розвитку вищих навчальних закладів, 

поліпшення якості освіти необхідно поступово збільшувати обсяг видатків на 

вищу освіту. В умовах обмежених фінансових ресурсів держави – фінансування 
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установ освіти потребує відмови від застарілих моделей фінансування та 

розробки нових засад з урахуванням соціальної значимості та рівня 

капіталізації доходів. Управління сучасним вищим навчальним закладом 

повинно бути орієнтовано на ефективне досягнення поточної фінансової мети 

[3]. 

 Для закладів вищої освіти, які реалізують стратегічне завдання 

динамічного розвитку, необхідно орієнтуватись на підвищення якості 

управління та ефективності функціонування системи внутрішнього 

менеджменту, особливо у сфері фінансового планування. 

 В умовах конкурентного зовнішнього середовища метою закладів вищої 

освіти має бути підвищення ефективності використання наявних фінансових 

ресурсів на основі системи менеджменту якості, спрямованої на підготовку 

бакалаврів та магістрів, професійні якості яких відповідатимуть стандартам 

ринку праці. 

 На думку З. Варналія та О. Красільника, на основі світових тенденцій та 

дослідження вітчизняних підходів до фінансування державних ВНЗ доречно 

визначити такі напрями оптимізації фінансування: 

 – диверсифікація джерел надходжень фінансових ресурсів; 

– фінансування за результатами діяльності (Performance based funding); 

 – фінансова автономія ВНЗ (формування фондів фінансових ресурсів, 

створення керуючих компаній та/або наглядових рад, що займаються 

питаннями формування та використання фінансів ВНЗ) [4, с. 7]. 

 Разом з тим, аналіз фінансових відносин, які характерні для закладів 

вищої освіти, показує, що організаційно-правові форми їх фінансової діяльності 

не дають їм можливості бути повноправними учасниками ринкових відносин. 

Статус бюджетних установ, який вони мають, встановлює обмеження щодо 

видів витрат, що необхідні для їх нормального функціонування. У цілому, це 

призводить до відсутності реальної самостійності у використанні як 

бюджетних, так і позабюджетних коштів. 
 За таких умов,стверджують О. Люта та Н. Пігуль, стає актуальним 

питання збільшення обсягів фінансових ресурсів, залучених із комерційних 

джерел, зокрема, у частині розширення надання послуг не освітнього 

характеру, у частині здійснення науково-дослідної роботи вищим навчальним 

закладом на договірних засадах. Успішне виконання даного завдання можливе 

за умови створення науково-виробничого комплексу головним учасником 

якого, повинен стати заклад вищої освіти. При цьому наукова діяльність 

вищого навчального закладу стає основним джерелом інновацій, а інноваційний 

продукт – додатковим ресурсом фінансування потреб вищих навчальних 

закладів. Функціонування даних комплексів є перспективною формою 

інтеграції освітньої, наукової, виробничої та інноваційної діяльності при 

переході вітчизняної економіки на інноваційну модель розвитку [5, с. 92]. 

 Отже, управління фінансовим забезпеченням закладів вищої освіти 

повинно функціонувати як безперервний процес, який є істотним чинником 
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підвищення ефективності їх діяльності та розвитку. Управлінська діяльність 

повинна бути спрямована на розробку і впровадження стратегії розширення 

джерел позабюджетного фінансування та оптимального використання 

фінансових ресурсів. Саме така система управління створює передумови для 

залучення додаткових фінансових ресурсів, необхідних для оптимальної 

діяльності закладів вищої освіти на ринку освітніх послуг. У такому випадку 

забезпечується можливість підтримувати усі функції закладів відповідно до 

визначеної статутної діяльності.  
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 БАНКИ – ПРOФЕСІЙНІ УЧАСНИКИ ФOНДOВOЇ БІРЖІ 

 

Серед ширoкoгo кoла питань сучаснoї екoнoмічнoї науки важливoгo 

значення набувають прoблеми рoзвитку та функціoнування фoндoвих бірж, 

oскільки вoни є вагoмим чинникoм екoнoмічнoгo зрoстання країни. Адже їх 

діяльність спрямoвана на мoбілізацію, рoзпoділ та перерoзпoділ фінансoвих 

ресурсів через oрганізацію укладання угoд з купівлі-прoдажу цінних паперів та е 

їх пoхідних.  

Банкир є активними учасниками фoндoвoї біржі, алеть не всі oперації банку 

за цимoл напрямкoм, характеризують йoгo, якo прoфесійнoгo учасника фoндoвoгo 

ринку. Такт згіднo закoнoдавства, емісія власних цінних паперів, їх пoдальший 

викуп нет віднoсяться дoг прoфесійнoї діяльнoсті над ринку цінних паперів [2]. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
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Рoзглянувши думки різних вчених та е вивчивши вітчизняні нoрми правда, 

мoжна стверджувати, щo банкир здійснюють наступні види к прoфесійнoї 

діяльнoсті:діяльність з тoргівлі цінними паперами;діяльність з управління 

актийвами інституційних інвестoрів; депoпзитарна діяльність над фoндoвoму 

ринку. 

Фондовий ринок (ринок цінних паперів) – сукупність учасників 

фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку 

цінних паперів і похідних (деривативів).[3, c.153]. 

Діяльність банклів, якo прoфесійних учасників ринк лу цінних 

паперів, переждбачає здійснення наступних виді ґв прoфесійнoї діяльнoсті: 

1) брoклерськoї; 

2) дилежрськoї; 

3) з упрабвління цінними паперами; 

4) клірингoвoїи; 

5) депoзитарнoї. 

Всі видик прoфесійнoї діяльнoсті над ринку цінних папежрів здійснюються 

над підставі спеціальнoгo дoзвгoлу – ліцензії. 

Участь банклів у біржoвoму прoцесі має як o пoзитивні, так т і негативні 

стoрoнний. Даo пoзитивних мoжна відн oести наступні: дoпуск ать банків над фoндoвий 

ринoскoп сприяє кoнкуренції між йoгo учас тниками, щo передбачає зменшення 

витрсат емітентів тае інвестoрів; вкладення банкoм ат кoштів у цінні папе три 

диверсифікує йoгo активист, щo підвищує йoгo стабільність.  

Пoдряд із пoзитивними стoрoнами є ряда негативних аспектів участті банків 

над фoндoвій біржі: oпер сації з цінними паперами є біль эш ризикoвим видеoман 

діяльнoсті, ніж банківська справ ка; банків від зміни курс тoвoї вартoсті цінних 

папежрів асбo невдалoгo їх рoзміщення п ари емісії мoжуть дест уабілізувати 

банківську систему;пoєденання банківськoгo та е інвестиційнoгo бізнесу здат уне 

спричинити кoнфлікт інтежресів між структурними підрoзділами банк лу.  

Сьогодні банківська система України — це один із найрозвинутіших 

елементів господарського механізму. На протязі останніх років пройшло 

інтенсивне скорочення загальної кількості комерційних банків, склалася 

інфраструктура ринку, створена система державного регулювання і контролю 

діяльності, сформована необхідна законодавчо-правова база, підготовлена 

достатня кількість кваліфікованих банківських кадрів. [4, с.182]. Банківська 

система України знаходиться на етапі якісного зростання, що визначається 

загостренням конкуренції і посиленням вимог до діяльності банківських 

інститутів [1, с. 25]. 

Із вищезазначенoгo мoжна стверджувати, щo участть банків в oпераціях на д 

фoндoвій біржі має визнoачальне значення щoдo рoзвитку вітчшизнянoгo ринку 

цінних папежрів. Здійснення інвестиційнoї, емістійнoї тае пoсередницькoї 

діяльнoсті банклами над біржі сприяє мoбіґлізації, рoзпoділу і перерoзпoділу 

фінабнсoвих ресурсів в країні. Чер кез цежoсoбливе значення має вивчшення 
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специфіки біржoвoї тoргдівлі банківськими устанoвами тае активна їх участь над 

фoндoвій біржі. 
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«ГОМЕЛЬСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» 

 

Для разработки мероприятий по совершенствованию деятельности 

предприятия выполним анализ его финансового состояния. За исследуемые 

периоды структура баланса изменилась кардинально. На 1 января 2017 г. объём 

краткосрочных активов вырос на 7,7%, краткосрочных обязательств на 1,0%. 

При этом объём долгосрочных активов снизился на 7,7%, долгосрочных 

обязательств снизился на 0,2%. На 1 января 2018 г. объём краткосрочных 

активов снизился на 37,1%, объём краткосрочных обязательств снизился на 

75,1%, но при этом вырос объём долгосрочных активов на 37,1% и 

долгосрочных обязательств на 70,3%. Приведенные данные говорят  о том, что 

период стагнации продолжается и имеется тенденция к ухудшению ситуации. 

На 1 января 2018 г. предприятие исчерпало свои резервы и возможности. 

Несмотря на рост собственного капитала на 4,8%. Оно  остро нуждается в 

средствах, постоянно использует различные виды кредитования в попытках 

стабилизировать ситуацию.  

Для проведения анализа обобщающих показателей характеризующих работу 

ОАО «Гомельский мясокомбинат» за период с 2015 – 2018 г.г. данные 

приведём в таблице. 

Таблица - Анализ обобщающих показателей за 2015 -2018 г.г. 
Название показателя и 

методика его расчета по 

данным бухгалтерского 

баланса и отчета о прибылях 

и убытках 

 

 

Норм

атив 

Значение Анализ коэффициента 

и тенденции 

изменения 
 

31.12.1

7 г. 

 

31.12.

16 г. 

 

31.12.1

5 г. 

1. Коэффициент (общей) 
текущей ликвидности 

"ББ № 1" (стр.290 / стр.690) 

> 1,5 1,27 0,69 0,61 

 С учётом отраслевой 

специфики динамика 

положительная. 

2. Коэффициент 
промежуточной 

(критической)  

ликвидности 

"ББ № 1" ((стр.260 + 

стр.270 + стр.250) / стр.690) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 0,5 

 

1,11 

 

0,36 

 

0,63 

 Динамика 

положительная. 

Ситуация, когда 

коэффициент больше 

1 показывает, что 

после погашения 

текущих долгов у 

предприятия еще 

останется 

быстроликвидное 

имущество. 
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Продолжение таб. 

3.  Коэффициент 

обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

"ББ № 1" (((стр.490 + 

стр.590) - стр.190) / стр.290) 

> 0,2 0,21 
- 

0,46 
- 0,63 

 С учётом отраслевой 

специфики динамика 

положительная. 

4. Коэффициент автономии 
(финансовой независимости) 

"ББ № 1" (стр.490 / стр.700) 

 

0,4 - 

0,6 

 

0,0616 

 

0,02

72 

 

0,0349 

 Наблюдается рост 

задолженности 

компании по 

отношению к 

величине капитала 

собственников по 

балансу. Возникает 

также опасность 

дефицита денежных 

средств. 

5. Коэффициент 
долгосрочной финансовой  

независимости 

"ББ № 1" ((стр.490 + 

стр.590)  / стр.700) 

 

0,5 

 

0,765 

 

0,02

7 

 

0,0368 

 Принятые решения 

несут потенциал роста 

в будущем, однако 

нестабильность 

показателя за 

представленный 

период предполагает 

необходимость 

принятия более 

взвешенных решений 

в области вложений и 

кредитования. 

6. Коэффициент финансовой 

зависимости 

"ББ № 1" ((стр.590 + 

стр.690 – стр.630 – стр.640 – 

стр. 650)/ стр.700) 

 

<0,7 

 

0,729 

 

0,70

83 

 

0,7743 

 Исходя из 

наблюдаемой 

динамики можно 

сделать вывод о 

зависимости 

предприятия от 

внешних денежных 

средств 

(обязательств). 

7. Коэффициент   
капитализации 

"ББ № 1" ((стр.590 + 

стр.690) / стр.490) 

  

15,2302 

 

70,6

988 

 

27,675

4 

 Тенденция 

изменилась в сторону 

положительной 

динамики. Количество 

заёмных средств на 1 

рубль собственных 

уменьшилось. Это 

свидетельство 

улучшения 

финансового 

состояния. 
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   Анализ данных приведенных в таблице  позволяет сделать вывод, что 

предприятие практически полностью зависит от заёмных средств, а доля 

собственного капитала (6,2%) в общей стоимости имущества организации 

незначительная. Уровня финансового риска достаточно высок, а 

привлекательность для инвестора мала. Несмотря на это количество заёмных 

средств на 1 рубль собственных уменьшилось и по многим показателям ещё 

сохраняется положительная динамика. Потенциал для восстановления и выхода 

предприятия из кризиса ещё есть, но его реализация требует принятия быстрых 

и взвешенных решений.  

   Для улучшения финансового состояния ОАО «Гомельский мясокомбинат» 

необходимо акцентировать внимание на основных направлениях и проводить 

мероприятия комплексно: 

1. Оптимизация имущества; 
2. Средства и задолженности; 
3. Совершенствование производства. 
   Первый путь подразумевает оптимальное использования имущества 

организации и снижения непроизводительных затрат. Это связанно с 

избыточными фондами. Рекомендуется провести инвентаризацию имущества и 

осуществить реструктуризацию имущественного комплекса, которая 

предполагает сдачу в аренду и вывод неиспользуемых основных средств, 

снижение накладных расходов на содержание избыточных производственных 

мощностей, консервация неиспользуемого имущества, продажу излишнего 

оборудования, материалов и складированных товаров.  

   Второй путь подразумевает следующие мероприятия: 

- реструктуризацию существующей кредиторской задолженности путём 

договоров цессии, пересмотра приоритетов очерёдности при возвращении 

заёмных средств, поиск возможности свести задолженность к минимальному 

количеству кредиторов при наиболее выгодных условиях; 

- постоянный мониторинг соотношения, сроков и тенденций образования 

кредиторской и дебиторской задолженности, непрерывный контроль состояния 

расчётов;  

- разработать широкое разнообразие моделей договоров с гибкими условиями 

формы оплаты и гибким ценообразованием. Возвращение задолженностей 

клиентами сможет стимулироваться путем предоставления особых скидок; 

- введение эффективной системы прогнозирования движения денежных 

средства финансового состояния. Прогнозирование финансового состояния 

предприятия всегда должно осуществляться после комплексного анализа с 

целью определения перспективного финансового состояния в ближайшем 

будущем и, как следствие, разработки соответствующих мероприятий. 

   Третий путь подразумевает следующие мероприятия: 

- развитие маркетинговой структуры; 
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- внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий и мероприятий; 

- модернизацию и автоматизацию производства в рамках имеющихся 

возможностей; 

- внедрение технологий по оптимизации и увеличению эффективности и 

производительности труда.  

 

Шуклінов Р.А. 

аспірант 

кафедри податків та фіскальної політики 

Тернопільський національний економічний університет  

 

НАСЛДКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ 

ДЕРЖАВНОГО  РЕГУЛЮВАННЯ СВІТОВОГО РИНКУ 

ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ, ЕКОЛОГІЧНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ 

АСПЕКТИ 

 

 Автомобіль –  продукт з високою часткою доданої вартості. Автомобільна 

промисловість  є основою розвитку багатьох суміжних галузей економіки, 

стимулювання наукової діяльності. Досвід Японії, Німеччини, США, Південної 

Кореї свідчать про важливість даної промисловості при формуванні валового 

національного доходу країни, а також  про необхідність застосування 

інструментів державного регулювання економіки. Особливістю застосування  

інструментів фінансового механізму державами на світовому автомобільному 

ринку  є спрямованість на максимізацію частки  електромобілів в 

довгостроковому періоді. Світовий ринок електромобілів перебуває на стадії 

становлення. Останні зміни у вітчизняному податковому законодавстві, а саме 

зниження  тарифних обмежень на автомобільну продукцію, що працює від енергії 

електродвигуна, а також подані до Верховної Ради України законопроекти, 

спрямовані на стимулювання ринку електромобілів шляхом виробництва ключових 

компонентів до електромобіля та розвитку електромобільної інфраструктури 

свідчать про намір Уряду України розвивати  внутрішній ринок електромобілів та 

його інтеграцію у світовий ринок. Однак, з метою розробки ефективної стратегії 

державного регулювання ринку електромобілів в Україні необхідно проаналізувати 

можливі наслідки таких дій в екологічному, енергетичному, економічному 

аспектах.  

Екологічний аспект:  

Однією з найважливіших причин розвитку ринку електромобілів є захист 

клімату. З метою вирішення кліматичної проблеми країни ЄС домовилися у 

1996 році про дотримання стратегії «ціль 2 градуси» (нім. «2-Grad-Ziel»: 

політика спрямована на зменшення глобального потепління на 2 градуси до 

рівня до індустріалізації) [1].  Оскільки СО2 та інші праникові гази є причиною 

глобального потепління, країни повинні максимально скоротити викиди СО2. У 

2014 році транспорт спричинив 5,7  гігатонн викидів СО2 у всьому світі, що 
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становить 17,5% від загального обсягу світових викидів.  З 1990 до 2014 років 

обсяги викидів СО2, спричиненого транспортом зросло на 71%. [2]  Окрім 

цього населення світу продовжує зростати, що загостює питання екологічної 

безпеки світу.  

 Починаючи з 90 років ХХ ст.  було вжито ряд заходів, пов’язаних з 

захистом навколишнього середовища, та обмеження максимальних викидів 

СО2 транспортом.   

Наприклад,  підписання Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про 

зміну клімату (РКЗК ООН) 1992 року, а також прийнятий Кіотський протокол 

1997 року. Було встановлено обмеження, щодо викиду шкідливих речовин 

автомобільним транспортом. Так, до 2008 року викиди двоокису вуглецю 

нового парку автомобілів було знижено до 140 г CO2 / км, у 2012 – 120 CO2 / 

км. До 2020 року  згідно Директиви ЄС 333/2014/EG викиди СО2 повинні 

становити 95  г CO2 / км. [3] 

 Окрім законодавчих заходів на міжнародному рівні, широкого 

застосування мають обмежувальні заходи на локальному рівні. Йдеться про 

впровадження так званих «зелених зон». Передбачається заборони руху 

транспорту, що працює від енергії двигуна внутрішнього згорання, або 

часткове обмеження у формі справляння додаткових зборів, або надання 

транспортних переваг електромобілям.  

 Отже, в екологічному аспекті за рахунок електромобілів можна частково 

вирішити проблему глобального потепління. При цьому, за рахунок гібридних 

автомобілів можливо дотриматися вимоги Директиви ЄС 333/2014/EG, згідно з 

якої норми викиду СО2 у 2020 році повинні становити 95  г CO2 / км.[3] 

Електромобілі типу BEV (транспортний засіб, що працює від енергії 

електродвигуна)  є екологічно ефективними лише за умови використання 

електроенергії добутої виключно альтернативними джерелами енергії. 

Актуальним є питання використання водневих електромобілів. Коефіцієнт 

корисної дії водневого електромобіля вищий ніж в бензинового. Таким чином 

використання водню як палива сприятиме захисту навколишнього середовища. 

Водень, що добутий з використанням відновлювальних джерел енергії має 

низький показник викиду парникових газів. Таким чином використання 

водневих електромобілів може зменшити викиди парникових газів у порівнянні 

з бензиновими автомобілями на 90 %.  Дослідження, проведені Міжнародним 

енергетичним агентством  (англ. International Energy Agency, IEA)  стосовно 

екологічної ефективності водневих електромобілів показали, що за умови 

впровадження на ринок водневих електромобілів в кількості 113 млн. од. 

викиди СО2 вдасться знизити на 190 млн. тон [2].  

Енергетичний аспект.  

При розробці стратегії розвитку ринку електромобілів світовими 

державами враховувався також і енергетичний аспект. Для аналізу впливу 

ринку проаналізуємо наслідки впровадження електромобілів типу BEV, що 
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працюють виключно від енергії електродвигуна та  FCEV (транспортні засоби, 

що працюють за принципом використання водневих елементів).  

Зростання кількості електромобілів типу BEV призведе до збільшення  

попиту на електроенергію серед домогосподарств та інших суб’єктів 

господарювання.  Тип електроенергії, яка використовуватиметься для зарядки 

автомобіля матиме вплив на екологію. З точки зору системності використання 

електроенергії виникає питання використання електромобілями енергії 

видобутої внаслідок  використання альтернативних джерел енергії.  

 Виходячи з перспективи використання електроенергії 

домогосподарствами для зарядки електромобілів  постає питання 

раціональності використання електроенергії.  Досвід регулювання енергетичної 

системи виробництва і постачання електроенергії в Німеччині показує, що 

наявність електростанцій іншого, традиційного типу (ТЕК,АЕС) гальмує 

розвиток зеленої електроенергетики, що зумовлено необхідністю споживання 

додатково виробленої електроенергії. У 2017 році Öko-Institut проведено 

дослідження на тему «Вплив електромобілів на енергетичний сектор» . 

Результати показали, що до 2030 року електромобілі типу BEV споживатимуть 

питому частину електроенергії виробленою традиційним шляхом, що перечить 

цілі 0-відсоткових викидів СО2 спричинених транспортом. Однак, у 

довгостроковій перспективі  розвиток ринку електромобілів сприятиме 

збільшенню попиту на електроенергію, виробленої шляхом використання 

альтернативних джерел енергії [4]. Існує також ризик перенавантаження 

електромережі. Для вирішення  цієї проблеми доцільно використати 

інформаційні технології, необхідні для автоматичного розподілу часу та обсягів 

використання побутової електромережі для зарядки акумуляторної батареї 

електромобіля.  

 Розвиток сегменту ринку електромобілів типу FCEV, зокрема водневих 

електромобілів сприятиме розвитку ринку водню. До аргументів, що доводять 

перспективність розвитку даного ринку відносяться: 

 значні запаси водню в природі; 

  відсутність викидів шкідливих газів під час роботи водневого 

електромобіля; 

 уся надмірно вироблена електроенергія може використовуватися  для 

виробництва водню; 

   потенціал ринку. Згідно з дослідження компанії Shell, проведеного у 

2017 році, станом на 2050 рік планові потреби водню для транспорту 

становитимуть 100 млн. тон щорічно [4].  

 альтернативи використання. Автомобільний транспорт не єдиний вид 

транспорту, що може працювати від енергії водню. Актуальним є 

питання застосування водню в повітряному, морському, залізничному 

транспортах, а також в побутових цілях. 
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Отже, розвиток ринку електромобілів вплине на структурні зрушення в 

енергетичному секторі. Зокрема, альтернативний енергетичний сектор 

сприятиме розвитку ринку водню та водневих технологій, а також ринку 

зеленої електроенергії. Важливим питання в аспекті енергетики є досягнення 

енергетичної незалежності тієї чи іншої країни, шляхом мінімізації споживання 

нафти та нафтопродуктів.  

Економічний аспект.  

До цінових факторів впливу на попиту на електромобілі відносяться: ціна 

придбання та експлуатації електромобіля, ціна на товари-субститути 

(автомобілі з ДВЗ), податкове навантаження, та субсидіювання  купівлі 

автомобіля.  

Головними факторами впливу є цінна на придбання та експлуатацію, а 

також ціна на традиційні автомобілі. Згідно з результатів дослідження, 

проведених компанією Shell спільно з WuppertalInstitut, починаючи з 2020 року 

електромобілі складуть цінову конкуренцію бензиновим автомобілям. 

Причиною такої тенденції для бензинового автомобіля є, насамперед, додаткові 

витрати на дотримання екологічних вимог, витрати на придбання пального. 

Також витрати на обслуговування бензинових автомобілів є вищими у 

порівнянні з електромобілями. Для електромобіля типу BEV головним 

фактором ціноутворення є собівартість та ресурс акумуляторної батареї. 

Сегмент електромобілів типу FCEV є найважче прогнозований. Однак, 

планується зниження собівартості виробництва транспорту та водню.  Вагомий 

фактор впливу на ціноутворення автомобілів у 2020 році є державна політика, 

зокрема фінансова [4]. 

 В наукові практиці інструменти фінансового регулювання ринку 

електромобілів прийняти класифікувати на інструменти стимулювання попиту 

та інструменти стимулювання пропозиції. 

 Прикладом стимулювання попиту на електромобілі державою є 

субсидіювання продукції та надання податкових преференцій, пов’язаних з 

купівлею та експлуатацією електромобіля.     

Фінансова підтримка  включає в себе [5]: 

 фінансування загальних та спеціальних досліджень; 

 субсидіювання витрат підприємств; 

  податкові преференції; 

 фінансування освіти та підготовки фахівців; 

 фінансова підтримка формування статутного капіталу. 

Інструменти стимулювання пропозиції мають найбільш поширене 

використання в провідних-країнах автовиробниках, країнах, які мають намір 

підтримувати розвиток  автомобільної промисловості та суміжних галузей та 

країнах, які не мають власної автомобільної промисловості, але зацікавлені в 

розвитку ринку електромобілів, як інструменту досягнення стратегії концепції 

сталого розвитку.  
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Отже, проаналізувавши наслідки функціонування фінансового механізму 

державного регулювання світового ринку електромобілів у екологічному, 

енергетичному та економічному аспектах варто виділити наступні особливості: 

1.  Захист навколишнього середовища шляхом мінімізації викиду СO2 

спричинене як експлуатацією транспорту, так і іншими факторами є однією 

з ключових завдань державного регулювання ринку електромобілів на 

світовому рівні.  

2. Максимізація частки електромобілів призведе до структурних та якісних 

змін у світовому енергетичному секторі. В цьому контексті ринок 

електромобілів розглядається урядами країн світу як інструмент досягнення 

енергетичної незалежності від нафти на нафтопродуктів, раціонального 

споживання електроенергії, поетапного модернізації енергетичного сектору 

відповідно до засад сталого розвитку економіки, реалізації інноваційних 

технологій видобутку та використання водню.  

3. Ціна на придбання електромобіля є ключовий фактором впливу на  попит 

серед населення. За рахунок застосування таких інструментів фінансового 

механізму держави як субсидіювання, кредитування, державні закупівлі та 

ін. електромобілів типу BEV можуть конкурувати з традиційними 

автомобілями. В довгостроковій перспективі електромобілі типу BEV, FCEV 

складуть конкуренцію традиційним, без застосування заходів державної 

підтримки за рахунок досягнення ефекту від масштабу виробництва, 

експлуатаційних переваг, розвитку інфраструктури зарядних станцій, 

розвитку технологій в галузі енергетики та машинобудування.  

Таким чином, політика державного регулювання ринку електромобілів 

повинна мати всеохоплюючий, міжгалузевий характер, що зумовлено 

специфікою ринку, та залежить від конкретних, довгострокових цілей держави.  
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Агропромисловий комплекс України знаходиться на етапі інтенсивного 

розвитку, тому на даний момент аграрні підприємства потребують 

вдосконалення інформаційного забезпечення. Забезпечення стійкого розвитку 

аграрного сектору є неможливим без залучення ІТ-технологій. Ринок агро-ІТ в 

Україні почав зароджуватись ще 5-6 років тому, проте розквіт цього напрямку 

відбувається зараз. Всього ІТ-технології використовують не більше 11% 

підприємств в Україні [2]. 

ІТ-технології вважаються запорукою успішного і ефективного ведення 

агробізнесу. Вони дають можливість автоматизувати виробництво, поліпшити 

планування, здійснити картування і супутниковий моніторинг полів, 

проаналізувати показники ефективності, організувати коректний облік 

земельного банку, тощо [9]. Використовуючи інструменти точного 

землеробства, аграрії матимуть змогу побачити «всі вузькі» місця, що 

дозволить ефективніше використовувати потенціал полів, знизити собівартість, 

покращити врожайність, а також автоматизувати виробничі процеси 

підприємства. Згідно з даними екс-директора Департаменту інновацій та 

інтелектуальної власності Мінекономрозвитку Олени Мініч, ІТ-технології 

дозволяють зменшити витрати на виробництво сільгоспродукції в ЄС на €260 з 

гектара. Тоді як в Україні, офіційні дані щодо витрат та змін ефективності від 

впровадження ІТ-технологій аграрні підприємства здебільшого не публікують 

[2]. 

Таблиця 1 - Основні можливості системи Soft.Farm 

https://www.shell.de/medien/shell-publikationen/shell-hydrogentudy/_jcr_content/par/toptasks_e705.stream/1497968981764/0c6e4c3c838e73351b155afa848c829977d9f0348d9bf21fdfe9643a0fde3151/shell-wasserstoff-studie-
https://www.shell.de/medien/shell-publikationen/shell-hydrogentudy/_jcr_content/par/toptasks_e705.stream/1497968981764/0c6e4c3c838e73351b155afa848c829977d9f0348d9bf21fdfe9643a0fde3151/shell-wasserstoff-studie-
http://www.isi.fraunhofer.de/isi-%20%20p_innosysteme_policyanalyse/%20%20discuss%20ionp%20aper_%2044_2014.pdf
http://www.isi.fraunhofer.de/isi-%20%20p_innosysteme_policyanalyse/%20%20discuss%20ionp%20aper_%2044_2014.pdf


   
 

503 

 

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, АУДИТУ, АНАЛІЗУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

№ 

п/п 

Перелік основних можливостей 

рослинництво тваринництво 

1 Планування посівів, врахування сівозміни, 

ведення електронних агрохімічних 

паспортів полів, складання технологічної 

карти і книги історії полів. 

Планування структури поголів’я тварин. 

2 Автоматичний розрахунок потреби 

насіння, добрив і засобів захисту рослин 

Облік генеалогії та аналіз приросту і маси. 

3 Формування планової і фактичної 

собівартості. 

Автоматизоване складання ветеринарних 

заходів та раціону. 

4 наявність безкоштовного супутникового 

моніторингу для аналізу вегетації по NDVI 

у бета-версії 

контроль і планування щоденних робіт 

5 Формування аналітичних звітів 

6 Облік використання сільськогосподарської техніки та контроль за виконанням робіт 

7 Наявність необхідних інструментів для ведення, контролю та обліку роботи підприємства 

На сьогоднішній день існують українські системи, які допомагають 

агрокомпаніям у веденні їхнього бізнесу. Найбільш відомими серед яких є: 

Soft.farm, eFarmer, АгроКонтролер, АгроОnline, PreAgri [3]. Soft.Farm – 

безкоштовна система організації та ведення сільськогосподарської діяльності. Є 

помічником в організації системи управління аграрним бізнесом через її 

елементи: планування, облік, аналіз діяльності. Користуючись даною 

програмою підприємство зберігає всі дані в хмарному сховищі. Корисною буде 

для компаній що користуються рослинництвом і тваринництвом. Основні 

можливості даної системи наведені в табл.  

Іншою інформаційною системою що використовується в аграрних 

підприємствах є eFarmer, яка являє собою систему паралельного керування та 

документування польових робіт. Основою цієї програми є модуль "Паралельне 

керування", який буде корисним керівнику, щоб побачити якість виконаних 

робіт і трактористу, щоб стежити за рухом техніки. Можливості інформаційної 

системи eFarmer наведено в таблиці 2. 

Таблиця 2 - Основні можливості eFarmer 
№ 

п/п 

Перелік основних можливостей 

1 Створення і редагування карти полів, можливість відмітити перешкоди та зробити фото-

фіксацію польових нотаток. 

2 Наявність польового журналу, що дозволяє проводити контроль кількості 

використовуваних добрив і поживних речовин. 

3 Модуль "Паралельне керування" дозволяє водити трактор за допомогою смартфона, 

стежити за переміщенням техніки і формувати звіти про виконану роботу 

4 Використання спеціальної антени дає змогу зменшити похибку руху трактора до 20-30 см. 

Сформовано на основі [3,6]. 
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Широкого застосування знайшла система агрономічного обліку 

АгроOnline. У  якій можна вести кілька підприємств з гнучкою системою 

доступу. Надання доступу до певної інформації для конкретних працівників. 

Інформація зберігається в хмаринковому середовищі. Спеціальним додатковим 

модулем є інтеграція системи з 1 С 8. Основні можливості даної системи 

наведені в таблиці 3. 

Таблиця 3 - Основні можливості АгроOnline 
№ п/п Перелік основних можливостей 

1 

Формування паспорту поля, ведення обліку земельного кадастру, можливість створення 

і редагування кордону полів. 

2 Складання технологічних карт 

3 Створення польових звітів 

4 

Моніторинг техніки, наявність модуля "Автопарк", можливість створити графік 

завантаженості техніки. 

5 Можливість ведення складського обліку. 

6 Формування системи планування закупівель 

7 Наявність економічної інтерпретації діяльності підприємства. 

8 Спостереження за станом рослин. 

Сформовано на основі [3,5]. 

 

Аграрні компанії користуються також системою для планування та 

автоматичного контролю над виконанням польових робіт – PreAgri. Вона являє 

собою онлайн-сервіс для збору та аналізу даних для сільськогосподарських 

підприємств. Компанія зберігає власні дані на сервері або на 

сільгосппідприємстві. Перелік основних можливостей даного онлайн-сервісу 

наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 - Основні можливості PreAgri 
№ п/п Перелік основних можливостей 

1 Формування паспорту поля (створення і редагування контролю поля). 

2 

Складання технологічних карт (карти внесення добрив, аналіз супутникових знімків, 

проведення контролю за накладними та пропусками,  історія врожайності кокретного 

поля). 

3 

Моніторинг техніки ( проведення GPS-трекінг техніки, контролювати переміщення 

техніки в режимі реального часу). 

4 Впроваджено технологію Node.js. 

5 Проведено інтеграцію своєї системи з Raven Slingshot і John Deere  

6 Формування зведених звітів і експорт їх в 1 С. 

Сформовано на основі [3,6]. 

 

Кожна з проаналізованих інформаційних систем містить певні переваги й 

недоліки. Жодна інформаційна система не може бути досконалою, оскільки 

аграрні підприємства є досить специфічними, і описати особливості 

функціонування кожного з них в одній програмі є досить важко. Оцінка 

ефективності та переваг систем міститься в таблиці 5. 
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Проаналізовані інформаційні системи нещодавно вийшли на український 

ринок, поклавши початок його формуванню. Раніше такі програми були 

доступні лише для великих агропідприємств, які писали їх під власні потреби 

витрачаючи на це велику суму коштів. На сьогоднішній день кожне аграрне 

підприємство, і навіть звичайний фермер може дозволити собі використання 

такої системи для власних потреб [4]. 

Таблиця 5 - Оцінка ефективності та переваг систем 

Критерії Soft.farm eFarmer АгроOnline Preagri 

Платформа власна 
власна, антена 

партнерів 
власна власна 

На кого 

орієнтована 

малі, середні 

фермери, 

агрохолдинги 

малі та середні 

фермери 

малі, середні фермери, 

агрохолдинги 

середні 

фермери та 

агрохолдинги 

Переваги над 

іншими системами 

функціонал для 

тваринництва 

паралельне 

керування 

можливість визначати 

обов'язки й права для 

окремого працівника 

інтеграція з 

продуктами 

компаній 

Raven та John 

Deere 

Вигоди від 

впровадження 

знижує втрати 

врожайності на 

10% 

заощаджує13 

євро на 1 

гектар поля 

знижує втрати 

врожайності на 10% 

заощаджує 

кількість 

продуктів 

внесення до 

20%, підвищує 

врожайність до 

5% 

Ціна 

базова 

конфігурація — 

безкоштовна, 1 

звіт коштує 1 грн 

безкоштовна 

версія на 10 

днів, ліцензія 

250 євро 

усі модулі — 25 грн. за 

гектар на рік, якщо 

використовувати 

окремі модулі — сума 

менше 

місяць — 

безкоштовно, 

далі земельний 

банк 

безкоштовно, 

інші модулі від 

$30 за місяць 

Синхронізація з 1С ні ні так так 

Доступність 

інтерфейсу (1-5) 
5 4 5 4 

Наявність 

мобільного додатку 
є є є немає 

Завершеність 

основного 

функціоналу 

так так так так 

Сформовано на основі [3,5-8]. 

 

Висновки. На даний момент інформаційне забезпечення аграрних 

підприємств перебуває на етапі свого становлення, про що свідчать результати 

аналізу існуючих систем. Зокрема, не існує однієї цілісної системи яка б змогла 
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охопити всі сторони діяльності аграрних підприємств. Проаналізоване 

інформаційне забезпечення аграрного сектору знаходиться на стадії 

доопрацювання: відбувається синхронізація з бухгалтерськими програмами, 

розробка мобільних додатків, корегування деяких процесів у відповідністю з 

специфікою роботи конкретного підприємства. 

Пріоритетними напрямками змін в сфері інформаційного забезпечення 

аграрних підприємств є: сприяти поширенню інформаційних систем серед 

вітчизняних підприємств; забезпечити встановлення тісного взаємозв’язку між 

ІТ- сектором та агарними підприємствами; сформувати ринкову систему 

розповсюдження сільськогосподарських знань і інформації. 
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РОЗВИТОК STEM-ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ МІГРАЦІЙНИХ НАСТРОЇВ 

МОЛОДІ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

В сучасній країні неможливо жити без освіти, без забезпечення рівного 

доступу до неї, і навчання повинно бути цікавим. Це залежить і від викладача, і 

від студента, що може навчатись за формальною, неформальною, 

інформальною формою здобуття освіти. Саме тому потрібно застосовувати нові 

методики, звертати увагу на прості речі, які є досить важливими,  відвідувати 

конференції, тренінги або курси. Учні, студенти, працівники або звичайні люди 

прагнуть вдосконалити свої знання, щоб бути компетентним у тій чи іншій 

сфері. Іноді ми не знаємо навіть імені один-одного, і деякі люди відчувають 

дискомфорт, бо не знають як звертатися, щоб запитати щось, але  є також ряд 

інших змін, до яких ми маємо пристосовуватися. Зокрема, це стосується нових 

явищ для України, таких як ВПО, воїни АТО/ООС, діти і молодь з особливими 

освітніми потребами. 

Усі здатні створювати щось нове та вдосконалювати сучасне життя, тому 

вартує розвивати нову, креативну, творчу та цікаву освіту, у першу чергу 

STEM-освіту. STEM-освіта – це низка чи послідовність курсів або програм 

навчання, яка готує учнів до успішного працевлаштування, до освіти після 

школи або для того й іншого, вимагає різних і більш технічно складних 

навичок, зокрема із застосуванням математичних знань і наукових понять[1]. 

STEM вживається для позначення популярного напряму в освіті, що охоплює 

природничі науки (Science), технології (Technology), технічну творчість 

(Engineering) та математику (Mathematics). Це – напрям в освіті, при якому в 

навчальних програмах посилюється природничонаукова компонента + 

інноваційні технології. Технології використовують навіть у вивченні творчих, 

мистецьких дисциплін[1]. 

Чому STEM-освіта так актуальна? Стрімка еволюція технологій веде до 

того, що незабаром найбільш популярними та перспективними на планеті 

фахівцями стануть спеціалісти з кібербезпеки, програмісти, IT-фахівці, 

професіонали в галузі високих технологій і т.д. У віддаленому майбутньому 

з'являться професії, про які зараз навіть уявити важко; всі вони будуть пов'язані 

з технологіями і високо технологічним виробництвом на стику з природничими 

науками. Особливо будуть затребувані фахівці біо- та нано-технологій. 

Постає питання – як підготувати таких фахівців? Сучасне навчання – це 

спосіб розширення свідомості і зміни реальності. У STEM-освіті активно 

розвивається креативний напрямок, що включає творчі та художні дисципліни 

(промисловий дизайн, архітектура, урбаністика тощо) [1]. 

Власне, в урбаністиці поряд з природним рухом, оцінюється вплив 

територіальної мобільності на розвиток територій, а також демографічні 

параметри населення. Механічний рух населення пов’язаний з міграційними 

процесами. Міграція, у перекладі з латинської (migratio, migro), означає 

переміщення, переселення. Переважно під міграцією розуміють такі 
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територіальні переміщення населення, які супроводжуються зміною місця 

проживання та місця праці (назавжди або на досить тривалий строк) як у межах 

однієї країни, так і поза її межами. У демографічних та демоекономічних 

дослідженнях термін «міграція» вживається щодо таких актів переміщень у 

просторі, які пов’язані, по-перше, з перетином адміністративних меж населених 

пунктів, по-друге, із зміною індивідом місця проживання назавжди чи на 

певний строк [2]. 

Соціально-економічна суть міграції населення полягає у забезпеченні 

кількісної та якісної відповідності між потребою у робочій силі та наявністю її 

у різних регіонах держави, а також у реалізації прагнень працівників 

задовольнити особисті потреби соціального, професійно-кваліфікаційного та 

духовного характеру. У науковій літературі існує різноманітна класифікація 

чинників (часто взаємозалежних), під впливом яких формуються напрямки та 

масштаби міграційних процесів. Переміщення у просторі відбувається 

внаслідок дії економічних, соціальних, демографічних, політичних, етнічних, 

освітніх, морально-психологічних, військових, екологічних та інших факторів, 

але ці чинники діють одночасно, вони певною мірою взаємозалежні, тож 

виявити окремі компоненти міграційного процесу, сформовані під впливом 

одного чи двох факторів, як правило, складно. 

Будь-який міграційний акт відбувається під дією комплексу мотивів. 

Вони залежать від суб’єктивних та об’єктивних причин: з одного боку, міграції 

відбуваються за особистим бажанням — кожен громадянин має право і 

можливість вибирати для себе місце проживання та праці, тобто задовольнити 

свої різноманітні потреби матеріального, професійно-кваліфікаційного і 

духовного характеру[2]. Міждержавна міграція робочої сили в другій половині 

ХХ ст. стала важливою частиною процесу інтернаціоналізації міжнародного 

господарського життя. Трудовий потенціал, будучи важливим фактором 

виробництва, шукає свого найефективнішого використання не лише в рамках 

національного господарства, а й у масштабах світової економіки. Зовнішня 

міграція має два боки: еміграція та імміграція. За правовою ознакою мігрантів 

поділяють на легальних, напівлегальних, нелегальних. Легальні мігранти 

перетинають міжнародні кордони на законних підставах, тобто мають візу на 

в’їзд на певний термін або, перебуваючи в інших країнах, продовжили термін її 

дії. Напівлегальні мігранти, маючи візу, прибувають до країни на законних 

підставах, але через певний час з різних причин відмовляються виїхати до своєї 

батьківщини і залишаються у країні перебування. Нелегальні мігранти 

покидають країни постійного проживання, перетинають кордони держав без 

офіційного дозволу, тобто без візи на в’їзд. За способом реалізації міграції 

поділяються на організовані та неорганізовані, індивідуальні. Перша 

здійснюється за допомогою й за участі державних та громадських органів, другі 

ж – силами й коштом самих мігрантів без матеріальної та організованої 

підтримки з боку будь-яких установ. 
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За останні роки міграційні процеси в Україні набули принципово нового 

характеру та якості, змінилися пріоритети. Внаслідок відпливу сільських 

мешканців до міст сформувалися системи з високою концентрацією міського 

населення. Водночас у сільській місцевості в багатьох регіонах розширюються 

межі слабо заселених територій, виводяться з господарського обігу значні 

площі земель. Багаторічний відплив сільської молоді до міст України та за її 

межі визначив деформацію всіх демографічних структур і процесів у сільській 

місцевості, що супроводжувалося збільшенням частки осіб пенсійного віку, 

зростанням смертності, скороченням народжуваності, зниженням природного 

приросту сільського населення. 

Міграція населення в межах України та до інших країн, за деякими 

винятками, характеризується зміною її напрямів і географічних зв’язків. Як 

вважають українські вчені (член-кореспондент НАН України Е. М. Лібанова та 

ін.), на сьогодні каналами трудової міграції українських громадян є: 

самостійний пошук місця роботи (передусім у державах, з якими Україна не 

має візового режиму); використання туристичних агенцій, через які громадяни 

України легально як туристи потрапляють до країн, з якими Україна має 

візовий режим, і нелегально працюють на їх території; використання послуг 

суб’єктів господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за 

кордоном; запрошення українських фахівців безпосередньо іноземною 

стороною. 

Політика Уряду в галузі регулювання трудової міграції є складовою 

державної політики у сфері зайнятості населення і має насамперед вестися 

через формування сучасного мобільного внутрішнього ринку праці (через 

піднесення освітньо-професійного рівня, який дозволяє мати роботу, створення 

робочих місць, через пристойну оплату праці). 

Щодо STEM-освіти та міграції, часто можна побачити, що сучасний 

абітурієнт обирає навчання за кордоном, – але чому? Часто молодь шукає 

кращого життя «тільки не в своїй країні»; це можна пояснити тим, що часто 

студент прагне бути самостійним, незалежною від своїх батьків, або хоче 

побачити світ, мандрувати іншими країнами. Сьогодні наша країна змінюється, 

тож і змінюється наша освіта, можна здобути гарну освіту на власній 

Батьківщині, нові технології дають нам можливість розвиватися, 

вдосконалювати свої знання та вміння, тож не потрібно шукати свого щастя, 

десь там на чужині, можна стати успішним у своїй країні, але для цього 

потрібно прикласти багато зусиль, щоб мати гарну роботу та можливості для 

свого успішного життя та кар’єрного росту. Саме STEM-освіта дає нові 

можливості для гарного майбутнього, бо за допомогою нової освіти, дитина, ще 

будучи в школі, вчиться бути самостійною у неї формується наукове 

сприйняття світу, формуються фахові і соціальні компетентності 

(компетентність-комбінація знань, умінь, навичок, цінностей, яка є результатом 

навчання). Нова освіта відкриває двері у майбутнє, і ще до закінчення школи 

абітурієнт з впевненістю обирає свою професію, яка буде корисною та цікавою, 
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гарно оплачуваною і він зможе працювати в своїй країні, буде задоволений 

своєю освітою та роботою. 

Децентралізація – це специфічний метод управління, який є важливим 

для місцевої демократії та розвитку. Відрізняють два типи децентралізації: 

адміністративну (бюрократичну) і демократичну. Децентралізація 

адміністративна (інститут намісництва) означає розширення компетенції 

місцевих адміністративних органів, які отримують право на самостійну 

діяльність по відношенню до центральної влади, хоч і призначаються 

центральним урядом. Децентралізація демократична передбачає створення 

розгалуженої системи місцевого самоврядування, за якої вирішення місцевих 

справ покладається не на представників центрального уряду, а на осіб, обраних 

населенням відповідних громад чи регіонів [3]. 

В квітні 2014 року Уряд України розпочав реформу з децентралізації. Це 

дало поштовх довгоочікуваним трансформаціям, націлених на поліпшення 

надання послуг шляхом створення кращих інституцій, які сприятимуть 

розвитку на місцях. Станом на середину 2017 року 5,258 сіл та малих міст 

створили 414 об’єднаних територіальних громад. Реформа децентралізації 

надала об’єднаним територіальним громадам більше можливостей, в той же час 

збільшивши їхню відповідальність за дання послуг на місцевому рівні. Зміни, 

що відбуваються, створили нові юридичні, економічні, соціальні та 

психологічні умови, які вимагають від мешканців громад, місцевої влади та 

бізнесу адаптації до процесів об’єднання [4]. Будь-які процеси реформування 

стикаються з деякими специфічними, як передбачуваними так і 

непередбачуваними, проблемами та викликами. Відповідно, моніторинг та 

оцінка прогресу є необхідною частиною цих процесів, так само як і 

пристосування людей до нової реальності, потреб та можливостей.  

Кожна стадія реформи децентралізації супроводжується своїми власними 

викликами. Міжнародні партнери України надають життєво необхідну 

підтримку процесу реформ, ділячись відповідним досвідом та допомагаючи 

ресурсами, де в цьому є потреба. 

Отже, підбиваючи підсумки можна сказати, що всі форми і моделі освіти, 

міграція, децентралізація – важливі теми, які потрібно ретельно досліджувати, 

децентралізація – передача повноважень та фінансів від державної влади 

якнайближче до людей. Таким чином можна створити додану вартість за 

рахунок розвитку нової моделі освіти – STEM, за якими будуть вчитись нові 

покоління, яке буде розвивати власну країну і не буде виїжджати за кордон, а 

будуватиме нове життя на власній Батьківщині. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО 

ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 

Функціонування сучасних економічних систем передбачає співпрацю 

держави та підприємницьких структур у вирішенні соціальних проблем і 

поліпшенні якості життя громадян. Кожна зі сторін партнерства вносить свій 

внесок у спільний проект. Важливо, що з боку бізнесу таким внеском є 

фінансові ресурси, професійний досвід, ефективне управління, гнучкість і 

оперативність у прийнятті рішень, здатність до новаторства тощо. Участь 

підприємців у соціальних проектах, зазвичай, супроводжується впровадженням 

більш ефективних методів роботи, удосконаленням технологій, розвитком 

нових форм організації виробництва, налагодженням ефективних 

коопераційних зв’язків з постачальниками та підрядниками.  

Практичною формою реалізації співпраці влади та бізнесу є соціальні 

інвестиції. О. В. Майстренко визначає соціально відповідальні інвестиції (СВІ) 

як сукупність прийняття інвестиційних рішень, які враховують у рамках 

традиційного фінансового аналізу соціальні та екологічні наслідки інвестицій. 

У його основі лежить вивчення і виділення в якості прийнятних об’єктів для 

інвестування компаній, які відповідають певним критеріям корпоративної 

відповідальності, під якою розуміється відкрита і прозора ділова практика, що 

базується на етичних цінностях, повазі до своїх співробітників, акціонерам і 

споживачам, а також турботі про навколишнє середовище [1]. 

Практично усі держави стикаються з необхідністю постійного скорочення 

витрат бюджету. Це підштовхує уряди до передачі своїх соціальних функцій на 

аутсорсинг приватним компаніям, які можуть забезпечити більшу ефективність 

використання коштів і забезпечити високу якість соціальних послуг. Крім того, 

за умови дотримання встановлених державою стандартів якості, приватні 

постачальники соціальних послуг можуть проявляти більшу креативність, а їхні 

послуги більшою мірою орієнтовані на потреби конкретних клієнтів. 

 Сучасні світові тенденції вказують на істотне поширення процесів 

соціального інвестування. За їх допомогою різні суб’єкти економічних відносин 

(держава, суб’єкти підприємницької діяльності, філантропи тощо) залежно від 

цілей, досягають значимого соціального ефекту поряд із підприємницькою  
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діяльністю, що сприяє підвищенню якості життя та суспільного благополуччя 

нації в цілому. На тепер у світі не тільки динамічно розбудовується екосистема 

соціального інвестування, а й поступово формуються нормативно-правові 

засади глибшої інтеграції приватної ініціативи з державними зусиллями для 

отримання синергії для суспільства [2].  

 Особливістю соціальних інвесторів, на відміну від традиційних, є те, що 

під час прийняття інвестиційних рішень вони розглядають не тільки очікуваний 

фінансовий результат і рівень ризику, але і бажаний соціальний вплив. Висока 

ефективність у вирішенні соціальної проблеми може збалансувати низьку 

рентабельність. 

 В Україні у 2000 році створено Український фонд соціальних інвестицій, 

довгостроковими цілями Фонду є:  

 – поліпшення якості життя найменш соціально захищених верств 

населення;  

 – розвиток громадської солідарності шляхом підтримки ініціативи 

територіальних громад та громадських організацій [3]. 

 Значну роль у впровадженні принципів соціального інвестування у нашій 

країні відіграє діяльність міжнародних організацій та фондів Так, протягом 

останніх років успішно діє Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – перший в 

Україні та Молдові регіональний фонд прямих інвестицій із капіталом 150 млн 

доларів США, заснований за фінансування уряду США через Агентство США з 

міжнародного розвитку (USAID). У 2015 році Western NIS Enterprise Fund 

заснував Програму соціального інвестування. У листопаді 2017 р. WNISEF 

запустив U.Ventures, новий фонд із капіталом 5 млн доларів США для стартапів 

на ранніх стадіях розвитку, який надає співфінансування та допомогу у 

масштабуванні для стартапів на стадіях від Seed до Series A із 

співзасновниками з України або Молдови. Наразі WNISEF фінансує 

інноваційні, трансформаційні й орієнтовані на реформи програми. Фонд має на 

меті підтримати обидві країни в цей критичний для них період через розробку 

виваженої економічної політики й розвиток лідерства [4]. 

 Інший спосіб зміцнення стійкості компаній – через освіту та навчання. У 

2017 році WNISEF у партнерстві з освітньою онлайн-платформою Prometheus 

запустив курс «Соціальне підприємництво». Протягом 6 місяців з моменту 

запуску на курс зареєструвалися 3379 людей; 244 слухачі його завершили і 

отримали сертифікати [4]. 

 Разом з тим, на сучасному етапі соціально-економічного розвитку 

держави бізнес не став ефективним інструментом, через який державні органи 

управління реалізують суспільно значущі цілі. Великий бізнес не підтримує 

держава у вирішенні масштабних проблем населення, слабо реалізує свої 

соціальні функції і не розділяє з державою відповідальність за соціальне 

благополуччя суспільства, примноження його інтелектуального потенціалу [5, 

с. 35].  
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Збільшення обсягів соціальних інвестицій ускладнюються його 

інституційною не сформованістю та відсутністю єдиного уявлення про їх 

сутність. Держава може надати величезний вплив на сферу соціальних 

інвестицій, якщо відмовиться у своїй політиці державних закупівель від 

стратегії «плати за послуги» (найчастіше за обумовленою ціною) на користь 

практики «плати за результат». Для реалізації цього підходу використовуються 

насамперед соціальні облігації. Така практика стимулює інновації у соціальній 

сфері ефективніше багатьох інших інструментів, адже, у разі недосягнення 

поставлених соціальних цілей оплата не провадиться. Це стимулює соціальні 

організації до пошуку найефективніших методів і моделей роботи. 

 Однією з нових перспективних форм соціального інвестування в останнє 

десятиліття є венчурна філантропія. Інструменти, які використовуються 

венчурними фондами, все частіше застосовуються до соціальних стартапів. 

Подібний підхід дозволяє надати підприємствам-початківцям загальну 

підтримку, надати допомогу у розробці бізнес-моделі, стратегії розвитку, а 

також у наймі персоналу. 

Український вчений Б. Г. Базилюк [2] підкреслює, що зважаючи на значне 

відставання України від розвинених країну розвитку соціально  відповідального 

інвестування, важливо забезпечити устворенні не обхідних передумов, зокрема: 

 –підвищення ролі та важливості соціального інвестування  , для чого 

запровадити концепцію соціально-відповідального інвестування у всіх 

стратегічних програмних документах соціально-економічного розвитку; 

 –забезпечення стимулів для розширення приватних соціальних 

інвестицій, у тому числі через відкриття доступу до соціальних програм, які 

реалізуються державою;  

 –розширення фінансових механізмів для акумулювання фінансових 

ресурсів на реалізацію проектів соціального інвестування; 

 –налагодження всебічного інформаційного обміну – створення єдиної 

інформаційної платформи соціального інвестування в Україні, де були б 

систематизовані всі діючі проекти соціального інвестування [2]. 

 Отже, підвищення зацікавленості держави у розширенні приватної участі 

у реалізації державних проектів шляхом розробки і впровадження ефективних 

фінансових інструментів дозволить активізувати діяльність підприємницьких 

структур з метою збільшення обсягів соціальних інвестицій. Успішна робота у 

цьому напрямку дозволяє інвесторам не тільки брати участь у вирішення  

ісоціальних проблем, але й отримувати прибуток. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ РЕКРЕАЦІЙНОЇ 

ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

 

Забезпечення досягнення стратегічних цілей та реалізації пріоритетних 

напрямів державної політики в галузі рекреації, узгодженості і задоволеності 

інтересів держави та суб'єктів рекреаційного ринку за рахунок впровадження 

оптимальної моделі державного регулювання та сприяння розвитку 

підприємницьких процесів у рекреаційній сфері можливо за рахунок розбудови 

відповідної інституційної бази. 

В останні роки в Україні проводяться важливі реформи з удосконалення 

інституційного забезпечення механізму державного управління рекреаційною 

галуззю. Безперечно, такі зміни потребують комплексного аналізу та 

досліджень з метою оцінки ефективності діяльності органів державної влади, 

вдосконалення та побудови оптимальної інституційної моделі управління 

рекреаційною сферою, яка б враховувала світові інтеграційні процеси [5]. 

Взагалі, структурно-організаційний механізм державного управління 

рекреаційними послугами формують державні та недержавні організаційні 

інституції, які утворені на різних рівня влади та реалізують свої повноваження 

через важелі впливу, що належать до їх повноважень. Між цими 

організаційними структурами мають існувати тісні субординаційні, 

реординаційні та координаційні взаємозв'язки. Однак, вивчення системи 

інституційного забезпечення щодо здійснення державної рекреаційної політики 
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України показує необхідність проведення значних організаційно-структурних 

зрушень на національному, регіональному і місцевому рівнях. 

Аналізуючи чинне законодавство України, з’ясовано, що в системі 

органів державного управління рекреаційною сферою та використання 

рекреаційних ресурсів немає органу, до компетенції якого належить здійснення 

виключно функцій управління сферою рекреації. Фактично всі державні 

структури наділені управлінськими функціями щодо реакційних територій та 

рекреаційних ресурсів, поряд із функціями управління іншими ресурсами, 

об'єктами, територіями [3]. 

Відтак, постала необхідність створення самостійного органу державного 

регулювання рекреаційної сфери в Україні, адже як показує практика сучасного 

реформування вищезазначених державних органів постійне їх включення або 

співставлення з іншими центральними органами виконавчої влади призводить 

до погіршення ситуації в системі державного регулювання даної сфери. 

При цьому, чіткий розподіл прав та обов'язків різних рівнів управління є 

неодмінною умовою ефективності системи державного управління 

рекреаційною галуззю. Отже, ланка урядового управління рекреаційною 

діяльністю має взяти на себе: розробку Концепції розвитку рекреаційної галузі, 

механізму її впровадження та забезпечення процесу реалізації; оформлення та 

подання до Верховної Ради законотворчих ініціатив; підготовку і внесення 

пропозицій до Кабінету Міністрів стосовно координації міністерств і відомств 

із питань розвитку рекреаційної галузі, її інфраструктури, матеріально-

технічної бази, підприємств рекреаційної сфери різновідомчого 

підпорядкування всіх форм власності; організацію нових рекреаційних зон; 

створення та забезпечення національної інформаційно-рекламної системи 

галузі; організацію рекламної діяльності за цільовими інвестиційними 

проектами у країні та за кордоном [1]. 

Ланка обласного управління (відділи з рекреації) мають виконувати 

функції контролю за якістю обслуговування рекреантів, ліцензування 

рекреаторів, сертифікацію засобів розміщення (готелів, кемпінгів, баз 

відпочинку), стимулювання розробок інноваційного туристично-рекреаційного 

продукту, нових форм обслуговування, пошук потенційних інвесторів [2]. 

На рівні управління окремими рекреаційними територіями мають 

працювати групи (відділи): розгляду та просування проектів модернізації 

існуючих рекреаційних підприємств; залучення інвестора до участі в 

модернізації існуючих рекреаційних підприємств; розробки та затвердження 

туристично-рекреаційних маршрутів, проведення екскурсій. 

Транскордонний рівень організаційно-інституційного забезпечення має 

включати в себе можливість співпраці з регіонами сусідніх країн з метою 

розвитку рекреаційної галузі. Така форма співробітництва сприятиме 

прискоренню регіонального розвитку, а також інтеграції у світовий простір. 

Організаційними структурами при транскордонному співробітництві можуть 
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виступати спільно створені органи в рамках функціонування єврорегіонів, 

виконання програм, проектів, угод про співпрацю. 

Сучасні умови світових інтеграційних процесів та важливість 

забезпечення розвитку рекреаційної галузі вимагають врахування 

управлінських рішень організаційних структур не лише на загальнодержавному 

та реґіональному рівнях, але й тих, що створені в рамках транскордонного 

співробітництва та участі в європейських та міжнародних організаціях. Такі 

органи здебільшого мають недержавний статус, проте ефективна співпраця з 

ними дозволяє здійснювати обмін досвідом, реалізовувати спільні проекти, 

розвивати рекреаційну інфраструктуру, сприяти оптимальному використанню 

туристично-рекреаційного потенціалу відповідних територій. 

Для покращення вищезазначених проблем ми пропонуємо: створити 

консультативно-дорадчі органи, інформаційно рекреаційно-туристичні центри; 

розділити повноваження центрального та регіональних органів виконавчої 

влади в рекреаційно-туристичній сфері; покращити систему навчання та 

підвищення кваліфікації державних службовців, які здійснюють свої функції в 

системі управління рекреаційно-рекреаційної сфери; змінити підходи щодо 

планування та програмування рекреаційної сфери на державному рівні. Так, 

процес розробки й реалізації державних програм розвитку рекреації повинен 

базуватися на принципах пріоритетності, об'єктивності, комплексності, 

послідовності тощо та мати стратегічний характер; вдосконалити 

взаємовідносини органів місцевого самоврядування з суб'єктами 

підприємництва, діяльність яких пов'язана з наданням рекреаційно-

туристичних послуг; забезпечити умови для створення рекреаційних 

інформаційних центрів.  

На регіональному рівні важливими заходами щодо вдосконалення 

інституціонального механізму державного регулювання рекреаційної сфери є 

заснування координаційних рекреаційно-туристичних центрів у пріоритетних з 

точки зору розвитку досліджуваної сфери прикордонних та транскордонних 

територій України, створення системи інформаційного забезпечення діяльності 

рекреаційних підприємств у регіонах України. 

На нашу думку, сьогодні постала необхідність удосконалення системи 

планування рекреаційної діяльності як одного з найважливіших компонентів 

механізму інституціонального забезпечення рекреаційної сфери в регіонах 

України. 

Це, передусім, зумовлено тим, що ефективний розвиток досліджуваної 

сфери спирається на дію «інвестиційного мультиплікатора», який, як уже 

зазначалося, сприяє розвитку суміжних галузей народного господарства, що 

забезпечують продуктивне споживання рекреаційних продуктів. 

Суміжні галузі рекреаційної сфери в регіонах, а саме транспорт, зв'язок, 

будівництво, громадське харчування тощо наразі мають певні позитивні 

тенденції економічного розвитку. Проте рекреаційний потенціал регіонів 

використовується не в повному обсязі. На наш погляд, однією з головних 
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причин такої ситуації є відсутність цілеспрямованого державного комплексного 

підходу щодо формування механізму інституціонально-економічного 

забезпечення рекреаційної сфери на регіональному рівні. 

Шляхом вирішення існуючої проблеми є розробка регіонального 

програмування рекреаційної сфери, що буде включати не тільки комплекс 

інвестиційного проектування, податкового регулювання та інших економічних 

важелів впливу, але й низку заходів щодо маркетингу рекреаційних послуг. І 

саме виходячи з цих аспектів дослідження, пропонуємо такі напрями 

регіонального програмування рекреаційної сфери: цілісне дослідження й оцінка 

рекреаційних можливостей регіону; маркетингові дослідження й моніторинг з 

метою виявлення та вивчення властивостей попиту в регіоні; розроблення 

проблемно-цільового спрямування регіону; експертний аналіз відповідності 

ринкових можливостей з рекреаційними ресурсами; формування цільових 

програм і конкретних проектів в межах стратегічного планування розвитку 

рекреації; створення програм інформаційно-рекламного забезпечення 

просування на ринку рекреаційного продукту; проведення торговельних 

операцій на ринку рекреаційних послуг; реалізація програм і проектів з 

врахуванням соціально-економічного ефекту. 

Таким чином, ефективне інституційне забезпечення рекреаційної галузі 

повинно ґрунтуватися на принципах ефективності, систематичності, 

оперативності та активно співпрацювати з іншими, в тому числі недержавними, 

структурами, які зацікавлені в її розвитку. 
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ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

Глобалізаційні процеси, які відбуваються нині, впливають на усі сфери 

суспільного життя. Та саме фінансова сфера глобалізується найшвидше. 

Внаслідок цього фінансова глобалізація супроводжується значною користю для 

фінансових ринків більшості держав, адже глобалізація сприяє розвитку 

фінансових ринків та вдосконаленню функціонування фінансової системи. 

Країни, що розвиваються, отримують доступ до більших обсягів капіталу, 

завдяки інтеграції у світовий фінансовий простір покращується фінансова 

інфраструктура цих країн. Однак переваги у вигляді спрощеного залучення чи 

розміщення активів супроводжуються зростанням ступеня ризику фінансових 

операцій [2, с. 172]. 

Глобалізація фінансових ринків і торгівельних операцій обумовила 

необхідність [1, с.322] забезпечення стабільного функціонування банківської 

системи для нормального та динамічного розвитку економіки.  

Українська банківська система також інтегрується у світові глобалізаційні 

процеси, але через критичний рівень економіки рівень її 

конкурентоспроможності значно нижчий за іноземні банки. На сьогоднішній 

день Україна відчуває значну потребу у фінансових ресурсах. Українські банки 

співпрацюють з іноземними фінансовими інститутами щодо запозичення 

фінансових активів на зовнішніх ринках, що передбачає присутність іноземних 

банків на території держави. Тому останнім часом починають створюватися 

іноземні банки або банки з іноземним капіталом, котрі поступово витісняють 

вітчизняних діячів фінансового ринку, при цьому не завжди відстоюючи 

інтереси країни, у яку інтегруються. 

Основним мотиваційним фактором входження іноземних інвесторів на 

банківський ринок України стали одержані ринкові переваги, вищий прибуток 

на капітал та можливість розширення свого бізнесу. Це стосувалося насамперед 

середніх за розміром західноєвропейських банків, яким не вдавалося збільшити 

обсяг операцій у Західній Європі через конкуренцію й обмеженість вільних 

ресурсів. Утім, саме регіональна експансія спричинила ситуацію, що банки 

стали головними інвесторами національної банківської системи [2, 44]. 

Позитивними наслідками присутності іноземного капіталу в банківській 

системі України є: 

 внаслідок залучення іноземних інвестицій відбувається розширення 

ресурсної бази національних банків; 

 підвищення кваліфікаційного рівня банківського персоналу; 

 запозичення інноваційних технологій і міжнародного досвіду 

управління банками; 

 адаптація державного законодавства до рекомендацій Базильського 

комітету. [2, c. 45] 
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Проте, поряд із позитивними наслідками присутності іноземного капіталу 

існує значна кількість негативних факторів впливу на фінансову сферу 

закордонних коштів, таких як: 

 вивезення капіталу за межі країни; 

 можливе обмеження незалежності грошово-кредитній політиці; 

 ризик витіснення з ринку банків з вітчизняним капіталом; 

 збільшення спекулятивної діяльності тощо. 

Ще однією специфічною особливістю функціонування банківської 

системи України є недовіра населення до банківських установ. При чому 

головною причиною малої долі заощаджень є не стільки сама недовіра, скільки 

низький рівень оплати праці, низька купівельна спроможність людей, 

недостатній соціальний захист населення. 

Відсутність оптимальної взаємодії банківської системи та субꞌєктів 

економіки, що виражається в нерозвиненості фінансових механізмів для 

переходу на якісно новий інноваційний рівень розвитку. У зв'язку з цим 

необхідним є вирішення питань нормалізація розвитку системи взаємодії 

банківського і реального секторів економіки, створення ефективної системи 

інвестування та визначення перспективних напрямків розвитку [4, c. 198] 

Такий стан справ потребує комплексного вирішення проблеми і нового 

підходу як на макро-, так і на мікрорівні. На державному рівні повинен 

здійснюватися перегляд оподаткування доходів громадян та вводитися 

відповідні законодавчі зміни. Щодо мікрорівня, то операції для фізичних осіб 

повинні зростати та спрощуватися, а також необхідне розроблення схем 

ефективної співпраці з кожним клієнтом – фізичною особою - та використання 

коштів з максимально можливою ефективністю при мінімальному рівні 

ризиковості цих операцій. 

Наразі для динамічного розвитку банківської системи України потрібно: 

 шляхом злиття чи поглинань збільшити національні банківські 

установи для протистояння витісненню з ринку;  

 вдосконалити механізми державної фінансової підтримки банків;  

 розробити відповідні законопроекти для посилення контролю над 

банківською діяльністю. 
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
 

Рівень економічної незалежності держави у великій мірі залежить від 

стану паливно-енергетичного комплексу. Оскільки витрати на енергоресурси 

займають значну питому вагу в складі собівартості виготовленого кінцевого 

продукту, енергетична безпека має вагому роль у структурі безпеки реального 

сектору економіки. 

У вітчизняній літературі надаються такі визначення енергетичної 

безпеки:  

«спроможність держави забезпечити ефективне використання власної 

паливно-енергетичної бази, здійснити оптимальну диверсифікацію джерел і 

шляхів постачання в Україну енергоносіїв для забезпечення життєдіяльності 

населення та функціонування національної економіки у режимі звичайного, 

надзвичайного та воєнного стану, попередити різкі цінові коливання на 

паливно-енергетичні ресурси або ж створити умови для безболісної адаптації 

національної економіки до нових цін на ці ресурси» [1, с.25]; 

«здатність держави в особі її органів управління забезпечити кінцевих 

споживачів енергією в необхідному обсязі та належної якості у звичайних 

умовах, а також під час дії дестабілізуючих факторів (надзвичайних ситуацій) 

внутрішнього чи зовнішнього характеру у межах гарантованого покриття 

мінімального обсягу найважливіших потреб країни, окремих її районів, міст, 

селищ чи об’єктів у паливно-енергетичних ресурсах. Конкретним виміром 

забезпечення енергетичної безпеки, прийнятим за стандарт у західних країнах, є 

створення тримісячного стратегічного резерву нафти та нафтопродуктів» [2, с. 

5]. 
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Як видно, при визначенні енергетичної безпеки в першому випадку увага 

акцентується на захист від загроз в енергетичній сфері, у другому випадку – на 

ефективність використання енергетичних ресурсів, у третьому – на 

забезпеченість енергетичними ресурсами. На наш погляд, у контексті поняття 

«безпека» доцільніше погодитись із визначенням, що наводиться в Методиці і 

передбачає захищеність національних інтересів. 

Ключовими складовими паливно-енергетичного комплексу України є 

галузі паливної промисловості (нафтова, газова, вугільна, торф’яна, сланцева) 

та електроенергетика, що включає теплові, гідро- та атомні електростанції. 

На наш погляд, розгляд стану енергетичної безпеки доцільно розглядати 

в наступних аспектах:  

- рівень забезпечення власними енергетичними ресурсами; 
- рівень використання власних енергетичних ресурсів; 
- рівень розвитку енергетичної інфраструктури; 
- рівень диверсифікації зовнішніх джерел надходження енергетичних 

ресурсів; 

- рівень споживання енергетичних ресурсів та розробки 

енергозберігаючих технологій. 

Порівняно невеликі обсяги споживання газу іншими досліджуваними  

країнами пояснюються переважанням в структурі їх промисловості переробних 

галузей, високотехнологічних, які потребують менших затрат енергоресурсів. 

Окрім цього, розвинутими країнами світу активно впроваджуються 

альтернативні джерела енергії, що також зменшує потребу в дорогих ресурсах 

природного газу. 

Серед показників енергетичної безпеки в Методиці розрахунку рівня 

економічної безпеки виділяють:  

1. Частка власних джерел у балансі паливно-енергетичних ресурсів 

держави. 

2. Рівень імпортної залежності за домінуючим ресурсом у загальному 
постачанні первинної енергії. 

3. Частка імпорту палива з однієї країни (компанії) у загальному обсязі 
його імпорту. 

4. Знос основних виробничих фондів підприємств паливно-

енергетичного комплексу. 

5. Відношення інвестицій у підприємства паливно-енергетичного 

комплексу до ВВП. 

6. Енергоємність ВВП. 
7. Запаси природного газу. 
8. Запаси кам'яного вугілля. 
9. Частка відновлювальних джерел у загальному постачанні первинної 

енергії. 

10. Частка втрат при транспортуванні та розподіленні енергії [3]. 
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Чинні показники енергетичної безпеки не повністю розкривають її рівень. 

Зокрема, вони не враховують рівень розвитку енергетичної інфраструктури, а 

також можливостей збереження відходів. Вказані аспекти слід відобразити в 

додаткових індикаторах енергетичної безпеки (ступінь зносу основних засобів 

енергетичної інфраструктури, рівень аварійності на об’єктах енергетичної 

інфраструктури, рівень використання відновлюваних, вторинних паливно-

енергетичних ресурсів і відходів (табл. 1)). 

Таблиця 1 - Характеристика запропонованих показників енергетичної безпеки  

України 

Показник Характеристика показника 

Ступінь зносу основних засобів 

енергетичної інфраструктури 

Відношення суми зносу основних засобів до первісної 

вартості основних засобів енергетичної інфраструктури 

Рівень аварійності на об’єктах 

енергетичної інфраструктури 

Кількість допущених аварій на одиницю обсягу робіт 

на об’єктах енергетичної інфраструктури 

Рівень використання 

відновлюваних, вторинних паливно-

енергетичних ресурсів і відходів 

Відношення обсягу використання вторинних 

енергетичних ресурсів та відходів до загального обсягу 

споживання паливно-енергетичних ресурсів 

 

Аналізуючи стан енергетичної безпеки України, слід зазначити, що 

найбільшою загрозою економічній безпеці в енергетичній сфері є надзвичайно 

висока енергоємність ВВП, яка, фактично, є причиною інших загроз. Критично 

високою є також частка імпорту палива з однієї країни в загальному її обсязі, 

що ставить у залежність від імпорту енергоресурсів. Високий ступінь зносу 

основних виробничих фондів підприємств паливно-енергетичного комплексу 

також негативно впливає на його ефективність. 
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БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЄЮ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Прагнення працювати з максимальною економічною віддачею змушує 

сьогодні багато компаній реформувати як свою внутрішню організаційну 

структуру, так і методи управління бізнесом, одним з яких є бюджетування. 

Бюджетування є важливим механізмом фінансового управління, що дозволяє 

контролювати і оптимізувати грошові потоки підприємств і організацій, 

формувати їх фінансову структуру. І тому, в умовах сучасної економіки, 

нормальне функціонування підприємства і його розвиток без бюджетування 

стає неможливим. 

Дослідження бюджетування як інструменту управління викликає великий 

науковий інтерес, йому присвячується велика кількість публікацій і наукових 

розробок. Вагомий внесок в дослідження основних положень бюджетування 

фінансово-господарської діяльності зробили такі вітчизняні та зарубіжні вчені 

як: Ю. Барабаш, М. Білик, Р. Брейли, Ф. Бутинець, В. Гамаюнов, С. Ковтун, Б. 

Коллас, А. Кузьмін, Л. Міллер, Д. Молякова, С. Онищенко, М. Пушкар, Д. Хан, 

М. Чумаченко, Ю. Шумило, Ю. Щегловська, та інші. 

Однак, незважаючи на наявний вітчизняний і зарубіжний потенціал 

досліджень проблематики бюджетування на підприємствах, деякі питання 

організації цієї системи в сучасних умовах розвитку економіки, з урахуванням 

специфіки різних сфер діяльності організацій, вивчені недостатньо і 

потребують подальших наукових досліджень в цьому напрямку . 

Бюджетування, на думку багатьох науковців, є невід'ємною частиною 

фінансового планування, зокрема, планування доходів, витрат, фінансових 

ресурсів і грошових потоків. На їх основі формуються управлінські рішення, 

але при цьому підкреслюється короткостроковість планування в системі 

бюджетування. 

Розробка регулярних виробничих і фінансових планів (бюджетів) є 

найважливішою складовою планово-аналітичної роботи підприємств усіх без 

винятку галузей економіки. Бюджетування сприяє зменшенню нераціонального 

використання коштів підприємства завдяки своєчасному плануванню 

господарських операцій, товарно-матеріальних і фінансових потоків і контролю 

за їх реальним здійсненням. 

Англійське слово «budget» походить від французького «bougette» і 

латинського «bulga», якими в середньовіччі називався шкіряний мішок або 

великий гаманець, підвішений до сідла коня мандрівника. Слово «бюджет» в 

XIX столітті було використано для позначення планування доходів і витрат 

держав, а згодом, на початку XX століття - і для процесів планування бізнесу 

підприємств. 

Основні принципи і методи бюджетування були розроблені у 1920 р. в 

американських промислових гігантах – корпораціях DuPont та General Motors. 
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Причиною запровадження бюджетування були намагання скоординувати 

діяльність усіх структурних підрозділів та контроль за внутрішнім розподілом 

капіталу [1]. 

Вперше акцент у плануванні на використанні програмно-цільового 

бюджетування було здійснено комісією Гувера у 1949 р. Формат подання 

державного бюджету був зосереджений на виконанні державних функцій, 

здійсненні діяльності та досягненні результатів, а не на витратах.  

На думку більшості фахівців, методологія й технологія бюджетування 

були розроблені в СРСР у 1920-х рр., але найкраще ними скористалися вчені 

економічно розвинутих країн. У Радянському Союзі ідеї бюджетування 

впроваджували у формі бюджетних програм. Основним інструментом 

досягнення цілей таких програм була концентрація бюджетних ресурсів і 

централізована «прив’язка» фінансових коштів до кошторисів  реалізації 

найважливіших об’єктів нового будівництва й реконструкції. Обмеженість 

фінансових ресурсів змушувала керівництво країни відбирати пріоритетні 

напрямки. Відповідно, кількість найважливіших об’єктів  бюджетування була 

порівняно невеликою, що полегшувало вибір цілей і завдань. 

В Україні питання бюджетування до початку XXI ст. не стали об’єктом 

дослідження ні економістів, ні фінансистів, ні фахівців у сфері державного 

управління. Відтак й проблемі правового забезпечення бюджетування у 

вітчизняній правовій науці не приділяли належної уваги, у зв’язку з чим дане 

поняття і досі не є законодавчо визначеним [2]. 

Бюджетування - фінансово-управлінський інструмент інноваційних 

підприємств, який базується на формуванні єдиної комплексної бюджетної 

моделі, що з'єднує виробничо-господарські, фінансові, інвестиційні, інноваційні 

процеси, а також створення резервного фонду, що дозволяє приймати більш 

ефективні і економічно обґрунтовані управлінські рішення з метою досягнення 

фінансової стабільності, інноваційного розвитку і збереження 

конкурентоспроможності підприємства. Тобто, бюджетування розглядається з 

одного боку як процес складання фінансових планів і кошторисів, а з іншого - 

управлінська технологія, що дозволяє виробити фінансово обґрунтовані 

управлінські рішення. 

Бюджетування компанії ставить перед собою мету: забезпечення 

фінансовими ресурсами і грошовими коштами діяльності компанії; збільшення 

прибутку в основній діяльності підприємства та інших видах діяльності, якщо 

вони мають місце; організація фінансових взаємовідносин з бюджетом, 

позабюджетними фондами, банками, кредиторами та дебіторами; забезпечення 

реальної збалансованості планованих доходів і витрат; забезпечення 

платоспроможності і фінансової стійкості. 

Найбільш повно призначення і роль бюджетування на підприємстві 

характеризують виконувані ним функції (рис.1). 
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Рисунок 1 Основні функції бюджетування 

 

Функція прогнозування мети - це відправна точка бюджетування. Якщо в 

процесі прогнозування можна чітко відповісти на питання, «навіщо нам це 

потрібно», - шлях обрано правильно. Для початку бюджетного процесу якісне 

прогнозування абсолютно необхідно, оскільки воно дає можливість всім 

учасникам побачити, чого хоче досягти кожен з них. 

Планування і координація – це основні функції системи бюджетування. 

Планування, тобто підготовка планів і бюджетів дозволяє менеджерам 

поставити конкретні цілі в майбутньому, передбачити проблеми та знаходити 

шляхи їх вирішення, визначати напрямок розвитку, обґрунтовувати виділення 

фінансових ресурсів. Координація процесу формування бюджету компанії 

змушує відділи та окремих керівників працювати спільно, узгоджувати свою 

діяльність, щоб забезпечити досягнення намічених цілей. 

Найважливішими моментами процесу бюджетування є контроль і аналіз 

виконання базового проекту бюджету, на виконання якого впливає безліч 

факторів. У випадках, коли реальні значення показників не узгоджуються з 

плановими, виникає необхідність або прийняття оперативних рішень, що 

сприяють реалізації прийнятого варіанту бюджету, або формування нового 

бюджету, де враховано вплив виявлених чинників і забезпечено ефективний 

розвиток організації. 

Суть функції стимулювання і мотивації полягає в наступному. У зв'язку з 

тим, що відповідальність за прийняття рішень розподілена і результати роботи 

кожного структурного підрозділу можуть бути оцінені, по-перше, посилюється 

дисципліна і відповідальність за результати роботи, по-друге, існує можливість 

пов'язати системи заохочення з досягненням поставлених цілей. 

Оцінка діяльності - це функція не менш важлива, ніж планування. Навіть 

найкращий план буде марним, якщо не організувати контроль його виконання і 

подальший аналіз. Зіставляючи факти з плановими показниками, проводять 

об'єктивну оцінку результатів роботи на всіх її етапах. Професійний контроль 

підвищить віддачу від роботи, запобігатиме необов'язкові витрати і допоможе 

виявити найбільш прибуткові напрямки діяльності. 

Єдиної моделі бюджетування не існує - для кожного підприємства 

розробляються індивідуальні схеми, що враховують специфіку компанії і її 

фінансові можливості. Однак є загальні рекомендації і інструменти, що 

дозволяють стандартизувати ці процеси і домогтися максимальних результатів. 

ФУНКЦІЇ БЮДЖЕТУВАНЯ Прогнозування 

Планування і координація Контроль і аналіз 

Оцінка діяльності 

Стимулювання і мотивація 



   
 

526 

 

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, АУДИТУ, АНАЛІЗУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

 Бюджетування є складною системою управління, тому процес 

впровадження цієї системи досить тривалий і трудомісткий, що зачіпає широке 

коло організаційно - технічних і методичних питань. 

 Процес впровадження системи бюджетування на підприємстві включає в 

себе наступні етапи [3]: 

1) визначення цілей і завдань системи бюджетування; 
2) формування фінансової структури підприємства; 
3) визначення форм бюджетів і переліку бюджетних показників; 
4) розробка документів що регламентують процес бюджетування; 
5) впровадження системи бюджетування. 
Все більша кількість вітчизняних компаній виявляють цікавість до 

автоматизованих систем бюджетування. Вони приходять до висновку, що 

автоматизація бюджетування не тільки бажана, але навіть необхідна для 

ефективної діяльності підприємства. Це помітили виробники програмних 

продуктів і негайно розробили такі системи, що дозволяють автоматизувати 

фінансову сторону діяльності підприємства. Автоматизована система 

бюджетування значно зменшує паперову роботу з формування та виконання 

бюджетів, спрощує процес коригування бюджетів у разі істотної зміни умов 

діяльності компанії, а також процес складання прогнозу реально досяжних 

показників в процесі контролю виконання бюджетів, сприяє полегшеному 

пошуку найкращого способу дій серед альтернативних варіантів. 

Для того щоб бюджетування працювало максимально ефективно в його 

основу повинні бути закладені певні принципи. 

 Узгодженості: дані бюджетів повинні бути узгоджені на всіх рівнях 

управління; 

 Повноти: бюджетування має охоплювати повний контур управління 

(тобто включати етапи планування, контролю та аналізу), а також всі рівні і 

ланки управління підприємством. 

 Безперервності: бюджетування має здійснюватися безперервно і на 

постійній основі. 

 Цілісності: інформація, що отримується в процесі розробки, виконання 

та аналізу бюджету повинна охоплювати всі аспекти фінансово-господарської 

діяльності підприємства. 

 Уніфікації: має на увазі єдність правил формування та узагальнення 

цільових і звітних даних, а також єдиний формат подання інформації. 

 Системності: розгляд фінансово-господарської діяльності як системи 

взаємозв'язку внутрішніх і зовнішніх чинників; 

 Відповідності; значення будь-якого показника більш високого рівня 

повинно бути пов'язане зі значеннями аналогічним показників бюджетів 

нижчого рівня.  
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 Порівнянності: інформація повинна порівнюватись з інформацією 

минулих періодів; 

 Оперативності: своєчасне отримання аналіз і коригування даних, що 

використовуються для бюджетування. 

Як і будь-яке явище, бюджетування має свої позитивні і негативні 

сторони [4]. До переваг бюджетування можна віднести: 

 робить позитивний вплив на систему мотивації працівників 

підприємства; 

 дозволяє координувати роботу підприємства в цілому; 

 аналіз бюджетів дозволяє своєчасно вносити коригувальні змін 

 дозволяє вдосконалити процес розподілу ресурсів; 

 служить інструментом порівняння досягнутих і бажаних результатів. 

Недоліками бюджетування є: 

 складність і дорожнеча впровадження системи бюджетування; 

 якщо бюджети не доведені до відома кожного співробітника, то вони 

не мають практично ніякого впливу на мотивацію і результати роботи, а замість 

цього сприймаються виключно як засіб для оцінки діяльності працівників і 

відстеження помилок; 

 протиріччя між досяжністю цілей і їх стимулюючим ефектом: якщо 

досягти поставлених цілей дуже легко, то бюджет не має стимулюючого ефекту 

для підвищення продуктивності; якщо занадто складно - стимулюючий ефект 

пропадає, оскільки ніхто не вірить в можливість досягнення цілей. 

Облік розглянутих принципів бюджетування дозволить формувати таку 

систему бюджетів, яка підвищить ефективність управління компанією і 

забезпечить реалізацію головної мети її існування і розвитку - отримання 

максимального фінансового результату діяльності в довгостроковій 

перспективі. 

Висновок: Структурні перетворення, що відбуваються останнім часом в 

економіці, вимагають застосування нових технологій для підвищення 

ефективності діяльності підприємств. Однією з найбільш затребуваних 

технологій управлінського обліку в сучасних ринкових умовах, що 

характеризуються посиленням конкуренції, є бюджетування. 

Бюджетування як системний методичний інструментарій є сучасною 

формою внутрішньо фірмового планування і стратегічного управління 

організації і характеризується високим ступенем універсальності застосування. 

Однак, успішна реалізація бюджетування в системі управлінського обліку 

організації можлива лише при розвиненості всіх сторін цього процесу: якісного 

планування, компетентної організації, регламентованої системи інформування 

та контролю. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙ МАЙБУТНЬОГО  

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

Сьогоднішній світ змінюється та розвивається надзвичайно динамічно. 

Протягом останнього десятиліття людство отримало величезну кількість знань 

та відкриттів, що докорінно змінили картину світу і повсякденного життя. 

Поява «штучного інтелекту», стрімкий розвиток віртуальної реальності, 

колосальна автоматизація робочих процесів – усе це та багато інших потужних 

інновацій призводить до появи нових видів людської діяльності та 

переосмислення ролі фахівця як такого на ринку праці.  

Український ринок праці не є однорідним. Кількість пропозицій на певну 

спеціальність залежить від регіону. Легше та швидше молодим спеціалістам 

знайти роботу в містах-мільйонниках, де зосереджене виробництво та 

сформована розмаїта інфраструктура. 

Серед першочергових завдань у сфері гарантування державою повної 

продуктивної зайнятості населення визначено прогнозування розвитку ринку 

праці, стимулювання молоді до здобуття професій і спеціальностей, які 

визначатимуть роль і місце України в міжнародному поділі праці та участі в 

розподілі високотехнологічної доданої вартості. 

Нині у світі налічують більш як 50 тис. професій. Ця кількість швидко 

змінюється. Вважається, що протягом 10 років зникне близько 5 тис. професій і 

з’явиться майже стільки ж нових. В Україні наразі налічують близько десяти 

тисяч професій[3]. 

http://library.tneu.edu.ua/images/stories/praci_vukladachiv/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B2/%D0%9A%D0%B0%D1%84%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B2/%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%BA%20%D0%91.%D0%A1/istteor.PDF
http://library.tneu.edu.ua/images/stories/praci_vukladachiv/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B2/%D0%9A%D0%B0%D1%84%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B2/%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%BA%20%D0%91.%D0%A1/istteor.PDF


   
 

529 

 

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, АУДИТУ, АНАЛІЗУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Останнім часом динамічно змінюється професійно класифікаційна 

структура ринку праці та відповідно трансформується освітній простір. 

Виникають нові й скасовуються застарілі спеціальності й напрями підготовки в 

системі освіти та безпосередньо на виробництві. Актуалізується професійна 

орієнтація молоді й дорослого населення [2]. 

Динамічна зміна соціально-економічних відносин у суспільстві, 

професійно-класифікаційної структури ринку праці спричиняє не тільки на 

появу нових, а й старіння окремих професій. У найближчі 20 - 30 рр. від 

третини до половини робочих місць будуть замінені роботами, комп’ютерними 

програмами та іншими автоматичними рішеннями. 

Інформаційно-комунікаційні технології, автоматизація, розвиток видів 

економічної діяльності зі зростаючою граничною віддачею і конкуренція 

залишають на ринку праці високотехнологічні професії та професії з творчим 

компонентом й повною реалізацією людського потенціалу. 

Науковий та технічний розвиток незмінно призводить до зникнення 

багатьох професій. Так, ліхтарника замінив електрик, водовоза – сантехнік, 

бортника – бджоляр, коробейника – продавець з лотка, тесляра – архітектор, 

цирульника – перукар, лихваря – банкір. Багато професій, які «відмирають», 

залишаються у легендах. Про них пишуть вірші, співають пісні. Окремим з них 

– бурлакам, ліхтарникам, ковалям, чистильникам взуття, вуличним фотографам, 

водовозам, листоношам, бондарям, копачам колодязів тощо – встановлюють 

пам’ятники [3]. 

Якщо раніше після закінчення вишів знання студентів були релевантними 

ще довго, то на сьогодні в кращому разі це півроку. Після чого знання у своїй 

сфері треба оновлювати. Тож наступний важливий тренд — необхідність 

вчитися протягом усього життя.  

На вітчизняному ринку праці залишається актуальним попит на професії 

у галузях національної економіки: промисловості, будівництва, сільського 

господарства, торгівлі. 

Розвиток посередницької діяльності на страховому ринку, удосконалення 

правового поля, прогнозування страхових операцій, підвищення культури 

страхування вплинуло на започаткування нових професій. 

Внаслідок запровадження сучасного рухомого складу, новітніх 

технологій у сфері виробництва та обслуговування зникають окремі професії на 

залізничному транспорті[1]. 

Прискорений розвиток IT-сектору і нові способи обробки великих обсягів 

інформації ведуть до появи обладнання, що замінює кілька тисяч працівників 

підприємств. Прогнозують зникнення окремих професій. 

В Україні, як і в світі, є професії рідкісні, незвичні. До того ж, деякі не 

відомі більшості пересічних громадян. Дані професії можна опанувати в нашій 

країні, і навіть знайти відповідну роботу. Проте масовими і популярними їх 

точно не вважають.  
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Розвиток інформаційних технологій та нанотехнологій зумовлює зміну 

навколишнього світу. Технологізація процесів, послуг охопила майже всі сфери 

життєдіяльності людини. Збільшується чисельність населення планети, 

вичерпуються природні ресурси [2]. 

Спектр професій, якими людина буде займатися в майбутньому, досить 

обширний, але поки абстрактний, адже одне серйозне наукове рішення може 

похитнути всю систему світобудови, після чого повністю зміниться робочий 

ринок і, відповідно, зміниться і сам список. 

У той же час є професії, які вже увійшли в повсякденне життя десятків 

тисяч людей і збільшують популярність з кожним днем 

В усьому світі намагаються передбачити, які потреби в професіях 

виникнуть в недалекому майбутньому. Вже сьогодні професії стають все більш 

комплексними, змінюється сама суть професій. На перший план виходять 

навички та вміння, які не тільки дозволяють людині реалізувати себе як фахівця 

в окремо взятій галузі, але й за необхідності кардинально змінити сферу своєї 

професійної діяльності. 
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СОЦІАЛЬНИЙ РИЗИК: ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ОЗНАКИ 

 

В умовах сучасності стійка до розвитку економіка містить три складові – 

http://www.dcz.gov.ua/
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ефективну економіку, екологію та соціальний розвиток. Остання складова  

містить невід’ємну частину – соціальний ризик як можливі наслідки, що 

виникають через незалежне від бажання або диференційоване настання умов, 

які мають шкідливий вплив на життя людини або її життєві можливості. 

Умовами виступає структурне, культурне або політичне оточення, яке 

розвивається як результат розподілу соціальних, економічних, політичних та 

екологічних ресурсів. 

Питання вивчення природи та змісту соціальних ризиків досліджені Н. 

Надрагою [1], О. Прийменко [2],  С. Синчук [3],  Н. Топішко [4]  та іншими. 

Водночас, маємо окреслити основні його ознаки для розробки заходів щодо 

попередження та подолання наслідків соціальних ризиків хоча б на рівні 

роботодавця. 

Для більш детального розуміння природи соціального ризику надамо 

коротку характеристику його основним ознакам. Так, соціальний ризик 

характеризується загальністю, оскільки стосується як конкретної особи, так і 

суспільства вцілому. Причина загальності соціального ризику є об’єктивною. 

Так, як правило, матеріальна незабезпеченість є пов’язаною з фізіологією 

людини (хвороба, старіння, материнство тощо), обумовленою демографічними 

факторами (народження та виховання дітей, догляд за хворими і старими 

батьками тощо), породженою економічними підставами (відсутність попиту на 

професію, втрати джерела існування тощо). 

Тому Конституція України пов'язує право на соціальний захист з 

наявністю відомих соціальних ризиків, а саме: повної, часткової або тимчасової 

втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від 

людини обставин, а також у зв’язку з настанням старості та в інших випадках, 

передбачених законом [5]. 

Важливою ознакою ризику є ймовірність або міра можливості настання 

негативних наслідків його дії. Неминучість соціальних ризиків полягає в тому, 

що вони викликають наслідки, які неможливо виключити повністю, а можна 

лише зменшити їх вплив в тому чи іншому обсязі. 

 Управління соціальними ризиками передбачає соціальну 

відповідальність різних соціальних і професійних груп. Суспільство, керуючись 

соціальною солідарністю, здатне полегшити тягар соціальних ризиків. Тому 

навряд чи можна погодитися з наділенням ризиків самостійними 

функціями.Управління соціальними ризиками – це публічні заходи щодо 

покращення ринкових і неринкових (неформальних) інструментів соціального 

управління ризиками. Можна її умовно поділити на три стратегії:  

- профілактичні стратегії (державні заходи для зменшення ймовірності 

ризику. Наприклад, втручання держави у ринок праці для забезпечення робочих 

місць та протидія безробіттю0;   

- стратегії зменшення впливу (зменшення впливу можливого ризику. 

Наприклад, страхування. Такі стратегії можуть бути як формальними, так і 

неформальними); 
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- стратегії подолання (заходи на різних рівнях щодо соціальної допомоги 

після настання соціального ризику. Наприклад, матеріальна допомога). 

Потенційна кризогенність соціальних ризиків полягає в тому, що вони 

стають причинами або каталізаторами виникнення й поширення економічних, 

демографічних, політичних та інших криз.  

Передбачуваність соціальних ризиків є характерною для відомих, так би 

мовити, «класичних» соціальних ризиків, з якими суспільство зіткнулося давно. 

Вони вже є відомими та вивченими, тому можуть бути прогнозованими. 

Водночас, постійно виникають нові види ризиків, які є обумовленими 

розвитком техніки, технології, суспільними процесами. Їх прогнозування є 

неможливим до накопичення певного обсягу знань про них. 

Наслідком передбачуваності соціальних ризиків є їх формалізованість, що 

передбачає закріплення їх у законодавстві як юридичних фактів, що мають 

значення для соціального забезпечення. 

 Водночас, основною підставою для подальшого розвитку права 

соціального забезпечення є законодавчо-нормативна регламентація соціального 

ризику. Тільки після офіційного визнання тієї чи іншої причини матеріальної 

незабезпеченості соціально вагомим юридичним фактом, який є підставою 

надання соціального забезпечення, можна говорити про новий соціальний 

ризик у повному розумінні цього поняття. 
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О ПОДХОДАХ К ОЦЕНКЕ ИННОВАЦИОННОЙ  

ВОСПРИИМЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Процесс формирования стратегии развития организации и определение 

текущего состояния ее инновационной деятельности тесно связаны с 

инновационной восприимчивостью  организации.  Инновационная  

восприимчивость  отражает  способность  организации  успешно  

реализовывать  инновационные  разработки  и,  как следствие, достигать 

высоких результатов своего функционирования.  

Обоснованное управление инновационной восприимчивостью 

организации может быть реализовано только в том случае, если оно будет 

опираться на четкую однозначную оценку уровня данного свойства и его связи 

с конечными результатами деятельности организации. В этой связи важным 

этапом создания механизма управления инновационной восприимчивостью 

становится разработка методик ее оценки. 

В ходе анализа существующих подходов к оценке инновационной 

восприимчивости было выявлено, что в настоящее время среди исследователей 

получили распространение два основных подхода к оценке инновационной 

восприимчивости промышленных предприятий: 

1) подход с акцентом на динамику инновационных процессов; 
2) подход с акцентом на сочетание динамики инновационных процессов 

и их эффективности.  

Сторонники первого подхода предлагают мерой инновационной 

восприимчивости считать интенсивность реализуемых предприятием 

инновационных преобразований, определяемую по двум показателям: 

 показатель скорости разработки и внедрения различного рода 

новшеств;  

 показатель числа инновационных разработок, осуществленных за 
определенный промежуток времени. 

Представители второго подхода высказывают мнение о том, что оценку 

инновационной восприимчивости предприятия следует осуществлять с 

помощью вектора не сводимых друг к другу показателей, характеризующих 

интенсивность осуществления инновационных разработок и эффективность 

таких разработок.  

Бесспорным достоинством выделенных подходов является достаточная 

легкость и простота расчета перечисленных показателей.  

Однако оба подхода страдают существенными недостатками. Основной 

проблемой первого из выделенных подходов является то, что не учитываются 

связи между результатами проявления инновационной восприимчивости 

предприятия и общими конечными результатами его функционирования как 

сложной социально-экономической системы. Недостатками второго подхода 

являются недостаточная практическая разработанность показателей оценки 
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экономических результатов проявления инновационной восприимчивости 

предприятия, а также отсутствие методики взаимной увязки показателей 

интенсивности и экономической эффективности реализации предприятием 

инновационных разработок. Помимо этого, оба выделенных подхода 

абстрагируются от проблемы оценки инновационной восприимчивости на ее 

нереализованном (факторном) уровне, т.е. от проблемы выявления основных 

причинно-следственных связей, определяющих наблюдаемый уровень и 

динамику инновационной восприимчивости. 

Далее отметим, что на практике достаточно часто для оценки уровня 

инновационной восприимчивости используют методики экспертных оценок. 

Достоинствами метода экспертных оценок являются его возможная 

применимость там, где невозможна количественная оценка показателей, 

простота организации и применяемость для анализа и прогнозирования 

практически любых ситуаций, в том числе в условиях неполной информации. 

Недостатком же является то, что с одной стороны, нет гарантий, что 

полученные оценки в действительности достоверны, а с другой – имеются 

определенные трудности в проведении опроса экспертов и обработке 

полученных данных. Также к очевидным недостаткам экспертных методов 

относятся возможный субъективизм мнений экспертов и ограниченность их 

суждений. 

Некоторые исследователи оценивают инновационную восприимчивость 

предприятия как параметр, влияющий на инновационную активность или 

инновационную позицию субъекта хозяйствования. И это важно, потому что 

инновационная восприимчивость есть основа роста инновационной активности 

и позиции организации. При оценке уровня инновационной восприимчивости 

экспертным путем как качественного фактора инновационной активности 

составляются анкеты, содержащие такие параметры, которые наиболее полно 

отражают состояние инновационной восприимчивости организации в 

исследуемый период времени. 

Подчеркнем, что большинство методик, предлагаемых исследователями в 

этой области, оценивают инновационную восприимчивость на уровне региона, 

так как сложно определить уровень восприимчивости на микроуровне. Поэтому 

многие мы и отметили выше, что методики оценки инновационной 

восприимчивости организации часто базируются на экспертных оценках. 

Отсутствие сопоставимой и достаточной базы данных для проведения анализа 

является основным недостатком методик оценки показателей при исследовании 

инновационных процессов на промышленных предприятиях. В используемых 

на практике отчетах о науке и инновационной деятельности предприятия 

отражается ограниченный список показателей. 

Поэтому комплексная методика оценки инновационной восприимчивости 

является довольно трудоемким и сложным по восприятию процессом. И в этом 

вопросе, некоторые исследователи предлагают оценивать инновационную 

восприимчивость через определенные показатели, что может немного 
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затруднить расчеты из-за ограниченности необходимой информации. Так в 

литературе встречается подход, основанный на комплексной оценке по 

показателю интенсивности  потока  нововведений,  реализованных 

предприятием за рассматриваемый период времени [1, с. 107]. Однако 

достоинством такого подхода является то, что с помощью данной методики 

можно выявить отклонения, при рассмотрении которых можно добиться 

высокой инновационной восприимчивости. 

Итак, рассмотрим детально подход, основанный на оценке 

инновационной восприимчивости через оценку кадровой, финансовой, 

организационной, технической и другой восприимчивости организации. 

Другими  словами инновационную восприимчивость можно оценивать по 

каждому составляющему инновационного потенциала. Соответственно можно 

выделить следующие структурные составляющие и системы показателей 

оценки инновационного потенциала для выявления уровня инновационной 

восприимчивости (рисунок 1). 

Система показателей, отраженная на рисунке 1, дает возможность 

количественной и качественной оценки уровня инновационной 

восприимчивости, а также позволяет оценить восприимчивость каждого 

составляющего инновационного потенциала. 
Инновационная восприимчивость, определяемая по структурным составляющим 

инновационного потенциала 
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Рисунок 1 – Показатели оценки уровня инновационной восприимчивости по 

структурным составляющим инновационного потенциала 

 

Таким образом, несмотря на значительное количество исследований по 

заявленной проблематике, можно сделать вывод о том, что в современной 

теории и практике инновационного развития до сих пор не сформировался 

единый комплексный подход оценки инновационной восприимчивости 

организации. Краткий анализ предлагаемых методов, схем и подходов к оценке 

инновационной восприимчивости позволил выявить и классифицировать 

основные подходы и методики оценки инновационной восприимчивости. 

Необходимость подобной классификации обусловлена многообразием 

различных методик оценки инновационной восприимчивости. Её безусловным 

преимуществом является то, что руководство предприятия в зависимости от 

поставленных целей и задач, а также потребностей организации может выбрать 

наиболее подходящий, оптимальный вариант оценки уровня инновационной 

восприимчивости. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ 

ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ НА ОСНОВІ 

ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЯК ВАЖЛИВА УМОВА ДОСЯГНЕННЯ 

ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Одне з головних завдань країни – забезпечення продовольчої безпеки, яка 

є однією з основних умов життєдіяльності населення й найважливішою 

функцією будь-якої держави. Забезпечення продовольчої безпеки – гарантія 

незалежності країни, важлива умова стабільності розвитку суспільства. 

Взаємозв'язок продовольчої та економічної безпеки держави виражається 

через аграрний сектор та його роль в економіці країни. Зазначимо, що розвиток 

аграрного сектору займає важливе місце в забезпеченні продовольчої безпеки 

будь-якої держави. Досягнення продовольчої незалежності та необхідного рівня 

стабільності поставок продовольства неможливо без розвитку власного 

http://tnu.edu.ua/kafedra-ekonomiki-pidpriemnictva-ta-prirodnicih-nauk
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виробництва на території держави, насамперед, стратегічно важливої 

продовольчої продукції. Послідовно проведена державна політика 

стимулювання розвитку аграрного сектору є важливою умовою досягнення 

продовольчої безпеки.  

Отже, вирішення проблеми продовольчої безпеки, перш за все, пов'язане з 

ефективним розвитком аграрного сектору, зростанням виробництва аграрної 

продукції, підвищенням її якості, розвитком конкурентоспроможності 

аграрного сектора. Держава, усвідомлюючи необхідність вирішення цих 

проблем, здійснює підтримку аграрного сектора. 

У всіх розвинених країнах світу аграрний сектор є об'єктом пильної уваги 

з боку держави, яка проявляється у виділення значних обсягів бюджетних 

коштів, розробці різних програм підтримки та великій кількості інститутів, що 

займаються проблемами підтримки даного сектору. 

Механізм державної підтримки аграрного сектору країн з розвиненою 

ринковою економікою орієнтований на чуйне відображення дії економічних 

законів. Використовуваний за кордоном інструментарій щорічно збагачується 

та вдосконалюється. Так, в США з метою збільшення прибутковості фермерів 

розроблена програма субсидування прямих платежів. До 2014 року вона 

передбачала бюджетне фінансування з урахуванням базової площі та 

врожайності. З прийняттям нового аграрного законодавства (Farm Bill) 

підтримка здійснюється за трьома напрямами: покриття сільськогосподарських 

ризиків; відшкодування втрати ціни; страхування врожаю. У країнах 

Європейського союзу пільгове кредитування має різні варіанти. У Франції 

кредитування засноване на принципі боніфікаціі, при цьому розмір пільгової 

відсоткової ставки залежить від виду кредиту і варіюється від 2,5 до 10%. У 

Німеччині пільгове кредитування здійснюється на основі двох програм  

інвестиційного стимулювання й аграрних кредитів. Пільгове кредитування 

представляє собою або надання кредиту за ставкою 1% річних, або зниження 

діючої відсоткової ставки на 4-7%. В Австрії фермерам пропонуються 

компенсаційні виплати, які складають 36-50% від відсоткової ставки 

фактичного кредиту в залежності від виду. 

При виборі інструментів механізму головним завданням є їх вигідне 

поєднання, що забезпечує сукупний економічний ефект відповідно до 

можливостей країни, потребами та інтересами суб'єктів аграрного ринку. 

Незважаючи на те що, цілі механізму державної підтримки в зарубіжних 

країнах і в нашій країні дещо різняться, проте, окремі елементи можуть бути 

адаптовані та застосовані до вітчизняного аграрного сектору (табл.). 
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Таблиця - Основні напрями вдосконалення механізму державного 

регулювання аграрного сектору на основі зарубіжного досвіду 
Елемент 

механізму 

Напрямок регулювання 

Ринкова 

інфраструктура 

Формування логістичних ланцюгів реалізації аграрної продукції 

через об'єднання аграрних товаровиробників, центри, що розширюють 

маркетингові можливості фермерів. 

Кредитування Створення системи грантових інвестиційних програм, кредитів 

для аграрних товаровиробників, що мають на меті здійснювати 

диверсифікацію своєї діяльності, реконструкцію ферм, збереження 

родючості грунтів, переробку та збут аграрної продукції, підтримку 

молодих фермерів, виконання вимог гігієнічних й екологічних 

стандартів. Надання широкого спектру кредитних послуг за низькими 

відсотковими ставками. Збільшення терміну іпотечного кредитування. 

Визначення ставки пільгового кредитування виходячи з виду кредиту. 

Страхування Стимулювання підвищення обсягів застрахованих площ, вимог до 

надійності страховика на основі контролю державою умов, тарифів та 

виконання договорів страхування, організація перестрахувального 

захисту. 

Державна 

підтримка 

Формування та розвиток елементів прямої державної підтримки, 

що не залежить від обсягів виробництва продукції, з дотриманням вимог 

екологічних стандартів (погектарного субсидування, підтримка 

територій, що відносяться до несприятливих для ведення аграрного 

виробництва, покриття аграрних ризиків, відшкодування втрати ціни, 

допомога молодим фермерам). 

Розвиток 

соціальної сфери 

Використання системи грантів, кредитів з метою поліпшення 

якості сільського життя (розвиток інфраструктури, підтримка сільських 

ринків, формування умов для створення сільських бізнес-одиниць тощо). 

 

Використання накопиченого зарубіжного досвіду в Україні дає 

можливість сформувати механізм державної підтримки аграрного сектору з 

широким спектром застосовуваного інструментарію, що дозволяє підвищити 

прибутковість аграрних товаровиробників, створити умови для виробництва 

конкурентоспроможної продукції в рамках міжнародних обмежень та досягти 

забезпечення продовольчої безпеки. 
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РЕБРЕНДИНГ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ВІДКРИТОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

В умовах сучасності, успіху досягають ті суб’єкти господарювання, що 

вміють вчасно реагувати на зміну ринкових вподобань споживачів та 
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відстежують новітні тенденції. Важливого значення набуває успіх, вплив та 

конкурентоспроможність такого підприємства, що може досягатись і за рахунок 

впізнаваності його бренду. 

Бренд є загальним поняттям і включає безліч позицій: неймінг (назва), 

гасла і фрази, логотип, фірмові кольори, шрифтові написання, звуки і багато 

іншого. Однак, яким би відомим не був бренд, з часом він набридає, стає 

нудним, звичним, в результаті: на нього просто перестають звертати увагу. 

Особливо гостро на собі це відчувають компанії, які представляють мережевий 

бізнес [1]. 

Ребрендинг певною мірою є необхідним комплексом заходів, що включає 

в себе зміну бренду суб’єкта господарювання та всіх його ключових елементів. 

Таким чином, ребрендинг – це сукупність дій та прийнятих управлінських 

рішень вищого менеджменту підприємства по актуалізації власного бренду до 

сучасних тенденцій на ринку. 

Ребрендинг – це повне оновлення бренду. Змінюється все: візуальне 

оформлення, основні цінності, сама якість бізнесу і його філософія. Бренд 

відрізняє компанію від конкурентів, а ребрендинг проводять, коли потрібно 

відрізнятися від самого себе в минулому. Бренд може трохи скоректувати 

логотип, фірмовий стиль або слоган. Це роблять компанії, націлені насамперед 

на молоду аудиторію. Так, «Pepsi» і «Coca-Cola» змінюють слогани, 

виготовляють нові смаки і швидко замінюють їх на інші [2]. 

А ось деякі бренди майже не змінюють свій стиль і логотип понад 

століття: ювелірна компанія «Bvlgari», модний будинок «Luis Vuitton», 

алкогольна компанія «Bacardi», автомобільні бренди «Maserati» і «Maibach» [2]. 

В Україні практично одночасно провели ребрендинг три головних 

мобільних оператори. У меншій мірі змінився «Київстар», який змінив логотип 

і шрифт. Потім змінився «life :)», ставши «lifecell». І третій оператор – «МТС» – 

також змінився в «Vodafon» [2]. 

В основі ребрендингу має бути покладено повне оновлення бренду 

суб’єкта господарювання. Після вдалого його проведення, підприємство 

отримує нових клієнтів, що є запорукою успіху та отримання економічного 

ефекту. 

Проведення ребрендингу повинно бути добре продуманим, потрібно 

проаналізувати поточний стан підприємства, оскільки саме в неправильній 

діяльності суб’єкта господарювання можна знайти причину незадоволення 

покупців. Необхідно з’ясувати, чого не вистачає споживачеві. Якщо ж немає 

ніяких підстав до ребрендингу, а є лише якісь здогадки, що щось треба 

поміняти, то ребрендинг краще не проводити, оскільки це може призвести до 

дезорієнтації клієнтів або до загибелі проекту [3, с. 145]. 

Як приклад можна привести видавництво «Conde Nast», яке вирішило 

омолодити аудиторію журналу «House & Garden». Видавці скоротили його 

назву до абревіатури «HG». Постійна аудиторія журналу відмовилася 

сприймати нове ім’я, а молоді читачі так і не зацікавились виданням про 
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домоведення. Масове анулювання підписок і зниження роздрібних продажів 

привели до того, що «HG» закрили. Тому дуже важливо визначити, в яких 

випадках слід проводити ребрединг [4, с. 60].  

Отже, проведення ребрендингу потребує певної етапної роботи. Коли 

власник бренду розуміє, що потрібне переродження, він зосереджується на 

аналізі, до речі як варіант може бути – SWOT-аналіз чи PEST-аналіз. 

Наступний етап – визначити, які напрями бренду буде перетворено. Це 

етап стратегічного планування, розробки тактичних операцій у межах цілісної 

стратегії. Формується єдина концепція. Після цього на основі нової стратегії й 

бачення бізнесу необхідно сформулювати завдання для оновлення зовнішнього 

вигляду бренду, його комунікаційних складових [2]. 

Після вибору одного із запропонованих варіантів перетворень настає 

стадія запровадження змін. Необхідно спілкуватися із споживачами, бізнес-

партнерами, співробітниками компанії, з’ясовувати, що зміниться й навіщо. 

Так, були часи, коли комп’ютери «Apple» вважалися надмірно складними 

та орієнтованими на вчених. Тому мало хто хотів купувати їх для домашнього 

користування. Але коли виникла ідеологія бренду «i» («iPhone», «iTunes», 

«iPad» та інших продуктів), компанія здобула нове обличчя. 

Приклади змін, які пішли на користь брендам в Україні – ребрендинг 

«Укрпошти», «prom.ua», «Lifecell», «Vodafone», «Київстар», «karabas.com». 

У 2010 році компанія «karabas.com» вийшла на ринок електронного 

продажу квитків з логотипом у вигляді бородатого Карабаса із казки про 

Буратіно. У 2015 році менеджери майданчика за допомогою креативного 

агентства «SABAI сreative hub» розробили нове візуальне рішення. Після 

активної рекламної кампанії користувачі сприйняли зміну бренду та навіть 

стали збирати квитки з різними варіантами логотипу. 

Якщо ж з’ясується, що проблема – саме в неправильному поданні 

цінності споживачу, то потрібно міняти мотивуючу цінність. Після цього 

необхідно з'ясувати, наскільки сильним є бренд порівняно з конкурентами. 

Якщо ж у компанії бюджет не дозволяє говорити про ефективну конкуренцію, 

то тоді ребрендинг буде суворим випробуванням для марки, яке вона може не 

витримати. Якщо ж не вдалося виявити головну цінність для споживачів – 

необхідно провести комплекс рекламних впливів [2]. 

Отже, чим більш насичений ринок, тим важливіше стає брендингова 

складова, тим важливішу роль бренд грає в забезпеченні прихильності 

споживачів. Але бренд не народжується за помахом чарівної палички, бренд – 

результат зосередженої аналітичної роботи, і вже якщо він не вийшов спочатку, 

то при ребрендингу необхідно працювати над власними помилками, а не 

продовжувати сподіватися на його самостійну появу з нічого. 

 

Література: 
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ЛОГИСТИКА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И НЕОИНДУСТРИИ 
 

На смену эпохе постиндустриального развития общества в развитых 

странах приходит неоиндустриальное информационное общество. На его 

развитие накладывают свой отпечаток процессы глобализации. Ведущие 

экономики мира стоят перед выбором стратегий развития на ближайшие 

десятилетия с учетом этих процессов. В Германии в качестве такой стратегии 

принята концепция «Индустрия 4.0» – четвертая промышленная революция, в 

США разрабатывается программа развития промышленного Интернета. 

Цель стратегии «Индустрия 4.0» – повышение конкурентоспособности 

немецкой экономики. Отличительными признаками этой концепции являются 

широкое распространение Интернета вещей, автоматизация промышленного 

производства, переход от массового производства к выполнению 

индивидуальных заказов. 

В условиях новой индустрии меняются сущность и содержание 

маркетинга и основных бизнес-процессов в цепях поставок [1]. 

Наиболее важной особенностью логистики в эпоху неоиндустрии 

является автоматическая удаленная идентификация объектов и их состояния на 

всех стадиях движения и во всех звеньях цепей поставок. 

В маркетинговой деятельности будет происходить смещение акцентов с 

выявления и удовлетворения массовых потребностей на предсказание и 

формирование новых потребностей общества, удовлетворение индивидуальных 

запросов потребителей. Рыночная деятельность базируется на маркетинге 

взаимоотношений с клиентами. 

При разработке нового товара проектируются не только его конструкция 

и технология изготовления, но он также наделяется памятью и искусственным 

https://lukagalamar.com.ua/ua/news/shcho-take-rebrending-i-dlya-chogo-vin-potriben
https://lukagalamar.com.ua/ua/news/shcho-take-rebrending-i-dlya-chogo-vin-potriben
https://ckp.in.ua/reviews/19197
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интеллектом с тем, чтобы «обслуживать» себя на протяжении всего срока 

службы. 

Гибкое автоматическое производство в эпоху неоиндустрии будет 

способно реализовать индивидуальные онлайн-заказы. Закупки материалов и 

комплектующих изделий осуществляются в соответствии с этими заказами. В 

процессе производства происходит идентификация каждого объекта и 

состояния производственной цепочки, осуществляется интеллектуальное 

взаимодействие средств производства между собой. 

В отличие от традиционных технологий, при которых изготовление 

детали происходит путем удаления «лишнего» материала, построение детали с 

использованием аддитивных технологий происходит путем добавления 

материала (от англ. аdd – «добавлять»). Наиболее точной из аддитивных 

технологий является SLA-технология (от Stereolithography Apparatus), или 

стереолитография, – послойное доведение до твердого состояния жидкого 

фотополимера с помощью лазера.  

Сервисная логистика в неоиндустрии опирается на индивидуальный 

подход к обслуживанию проданных изделий с учетом «цифровой» истории их 

создания и потребления. Для сложных товаров программируется 

автоматическая диагностика механизмов в процессе их эксплуатации и 

устранение отдельных неисправностей. 

Управление возвратными потоками облегчается, благодаря наличию 

идентификаторов изделий, их составных частей и тары. 

Транспортное и складское обслуживание предполагает всеобщую 

идентификацию грузов, тары, подвижного состава. Широкое использование 

беспилотных транспортных средств возможно уже в ближайшем будущем. 

Контроль грузопотоков и состояния грузов в условиях неоиндустрии 

осуществляются в режиме реального времени. 

Указанные особенности маркетинга и основных бизнес-процессов 

следует учитывать при проектировании и модернизации цепей поставок. 
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В сучасних умовах трансформацій соціально-економічних відносин, 

важливим є формування та використання цілісної архітектоніки бюджетних 

програм, що потребує відповідного взаємоузгодження із державними 

програмами соціального та економічного розвитку, частина яких спрямована на 

розвиток людського потенціалу. Слід зазначити, що метою розробки даних 

цільових програм є сприяння реалізації державної політики щодо розвитку 

людського потенціалу; забезпечення концентрації фінансових, матеріально-

технічних та інших ресурсів для вирішення відповідних завдань, які визначені у 

відповідних програмах та підпрограмах. 

Відомо, що основними складовими механізму формування програми є 

формулювання її мети та цілей, розробка логічної структури, деталізація цілей 

із закріпленням відповідальних виконавців серед міністерств, розробка системи 

оцінки ефективності реалізації програми, розподіл та закріплення сфери 

відповідальності, формування системи стимулювання щодо досягнення 

індикативних значень показників результативності виконання. З метою 

підвищення якісного рівня розробки даних програм необхідно забезпечити 

взаємозв’язок системи цілей, завдань, індикаторів, ризиків та сукупності 

фінансових показників діючих програм розвитку людського потенціалу.  

Програмно-цільовий метод залишається важливим інструментом 

вирішення питань у сфері сприяння розвитку людського потенціалу, що 

включає у себе розробку та реалізацію взаємопов’язаних заходів у сфері освіти, 

охорони здоров’я, активізації державної політики зайнятості, розбудови 

соціальної інфраструктури тощо. Високий рівень міжвідомчої кооперації є 

одним з вагомих факторів забезпечення якісного рівня державного фінансового 

управління. Слід зауважити, що при реалізації державної політики, належний 

ступінь управлінського процесу забезпечений на горизонтальному рівні, тобто 

між головним розпорядником бюджетних коштів та розпорядником нижчого 

рівня. Водночас, неналежний рівень координації державних інститутів на 

горизонтальному рівні, тобто між такими інститутами, які мають однаковий 

статус учасника бюджетного процесу (міністерствами, відомствами) 

обумовлюють виникнення негативного синергетичного ефекту, тобто обсяг 

виділених бюджетних асигнувань є вищим, аніж досягнуті результати, що 

знижує результативність бюджетної політики. 

Механізм реалізації цільових програм розвитку потребує удосконалення, 

що забезпечить підвищення результативності програмно-цільового методу 

планування бюджету. На ефективність реалізації державних програм соціально-

економічного розвитку впливає «ефект недофінансування» даних програм, що є 

наслідком недостатньо дієвої державної політики у сфері середньострокового 

макроекономічного прогнозування та фінансового планування. Крім того, у разі 

недовиконання планових значень показників фінансування програми необхідно 

здійснювати оцінку її реалізації з урахуванням динаміки та ступеню досягнутих 

результатів.  
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За результатами виконання цільових програм економічного та 

соціального розвитку визначено, що недофінансування програм, в значній мірі, 

відбувається у зв’язку із ненадходженням коштів із позабюджетних джерел 

фінансування. З огляду на зазначене, важливим завданням державної 

фінансової політики є підвищення якості планування індикативних значень 

цільових показників програм розвитку людського потенціалу, що потребує 

також подальшого удосконалення системи фінансово-економічного 

прогнозування. Визначення основних показників фінансового забезпечення 

програми має ґрунтуватись на прогнозних показниках бюджету на плановий та 

наступні два за плановим бюджетні періоди, що відповідним чином 

передбачено ст. 21 Бюджетного кодексу України [1]. Разом з тим, в умовах 

нестабільності економіки, структурної трансформації видаткової частини 

бюджету, насамперед щодо зростання частки бюджетних видатків на 

обслуговування державного боргу, оборону та заходи національної безпеки та 

відповідного зниження частки видатків на освіту, науку, інші галузі соціальної 

сфери, що сприяють розвитку людського потенціалу, узгодження показників 

фінансування програми із прогнозними показниками бюджету потребуватимуть 

постійного перегляду, а на початковій стадії матиме лиш формальний характер. 

Крім того, необхідним елементом посилення ефективності формування та 

реалізації програм розвитку людського потенціалу є підвищення 

відповідальності за невиконання угод про наміри кооперації та спільного 

фінансування цільової програми. Загалом, розглядаючи алгоритм реалізації 

процесу формування цільової програми розвитку людського потенціалу, слід 

зауважити наступне: згідно положень Постанови Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових 

програм» [2] ініціатор проводить громадське обговорення проекту концепції 

програми, за результатами якого вносяться відповідні зміни до проекту. 

Обговорення стосується питань варіативного забезпечення розв’язання проблем 

розвитку галузей суспільного виробництва, обсягу та складу фінансових, 

матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для виконання 

відповідної програми у сфері розбудови галузей соціальної сфери. Водночас, 

доцільним є формування цільових експертних груп з боку громадськості та 

державного інституту, що формує державну бюджетну політику щодо 

визначення потреби обсягів фінансування відповідних заходів ще на 

початковому етапі формування концепції розвитку програми. Діюча практика 

формування цільових програм, особливо соціальних зводиться до того, що на 

етапі погодження проекту концепції програми та в подальшому, ініціатору 

доводиться відповідний ліміт фінансування, який ускладнює майбутній процес 

виконання програми щодо досягнення поставленої мети чи завдань. Вважаємо, 

що повноцінний перехід до бюджетного планування, орієнтованого на 

результат та формування бюджетних програм на основі державних цільових 

програм потребує імплементації у бюджетний процес технології 

«ZBB»нульового бюджетування [3].  
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Принцип збалансованості бюджетної політики, який є фундаментальним 

при її розробці, обумовлює необхідність формування бюджетних програм на 

основі визначених державних пріоритетів розвитку людського потенціалу з 

урахуванням фінансових можливостей бюджету. Відсутність належної ієрархії 

цілей розвитку людського потенціалу на середньостроковий та довгостроковий 

період із визначенням мінімально допустимих значень державного 

фінансування сфери охорони здоров’я, освіти і науки, культури, молодіжного 

житлового будівництва ускладнює визначення соціально-значущого результату 

виконання бюджетних програм, які включені до бюджету. В діючих 

нормативно-правових актах містяться положення щодо фінансового 

забезпечення галузей соціальної сфери, які впливають на розвиток людського 

потенціалу. Зокрема, визначено, що держава має забезпечувати бюджетні 

асигнування на освіту в розмірі не меншому ніж десять відсотків національного 

доходу. Державна політика охорони здоров’я також передбачає, згідно 

положень законодавства, фінансування галузі за рахунок коштів бюджету у 

розмірі не менше десяти відсотків національного доходу. Навіть  із прийняттям 

нової редакції Закону України «Про науку та науково-технічну діяльність» у 

листопаді 2015 року, положення законодавства щодо фінансового забезпечення 

даної галузі не змінилися – держава забезпечує бюджетне фінансування 

наукової і науково-технічної діяльності у розмірі не менше 1,7 % ВВП країни. 

Однак, фінансово-економічні умови не дозволяють здійснювати відповідне 

фінансування потреб соціальної сфери. Визначення граничних значень 

бюджетних видатків на фінансування галузей, які сприяють розвитку 

людського потенціалу є індикативними величинами значень видатків, які 

відображають пріоритети державної політики у відповідних сферах. Цільові 

програми суспільного розвитку є дієвим механізмом для прийняття 

управлінських рішень щодо розподілу бюджетних зобов’язань з урахуванням 

досягнутих та очікуваних результатів у галузях соціальної сфери. 

В стратегії сталого розвитку «Україна-2020», в недостатній мірі, 

акцентовано увагу на питаннях стимулювання людського капіталу та зростанні 

його значення у забезпеченні економічного зростання. Серед пріоритетних 

напрямів проведення реформ, безпосередньо пов’язаних із розвитком 

людського потенціалу, виділено лише реформування сфери охорони здоров’я. 

Зазначене обумовлює доцільність формування єдиної концепції розвитку 

людського потенціалу, яка б включала довгострокові напрями та завдання 

розвитку галузей суспільного виробництва, індикатори досягнення поставлених 

завдань. Разом з тим, важливою є розробка стратегії фінансового забезпечення 

галузей соціальної сфери, яка має бути розробленою відповідно до 

концептуальних завдань підвищення якісного рівня людського капіталу та бути 

адаптованою до змін макроекономічної динаміки, інституційних перетворень 

системи державних фінансів та впливу глобалізаційних чинників. Актуальним є 

впровадження інтегрованої системи переходу від стратегічного до поточного 
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планування соціально-економічного розвитку держави та її адміністративно-

територіальних одиниць. 

Слід констатувати, що державні цільові програми, не в повній мірі, 

впроваджені у бюджетний процес, про що свідчить недостатній рівень 

кореляції показників даних програм з бюджетними асигнуваннями, а також 

домінування функціонально-відомчого підходу планування видаткової частини 

бюджету. В сучасних умовах, необхідним є забезпечення методологічних 

передумов до проведення системної оцінки впливу бюджетних видатків на 

досягнення визначених цілей та завдань державних цільових програм. 

Бюджетні асигнування, які виділяються на виконання програм соціального 

значення забезпечують поточне утримання мережі бюджетних установ та 

виконання їх функцій. Доцільність реалізації бюджетної програми має 

ґрунтуватись на основі кінцевих стратегічних цілей, передбачених планами 

діяльності головного розпорядника коштів. Разом з тим, широкий спектр 

проблем у галузях, які є базовими для розвитку людського потенціалу, зумовив 

ситуацію наявності значного переліку державних цільових програм, в тому 

числі культурних, науково-технічних, соціальних, що фінансуються не в 

повному обсязі, та не сприяють вирішенню поставлених завдань, та як 

наслідок, зменшують результативність планування та виконання бюджету за 

програмно-цільовим методом. 

Одним з факторів, що знижує потенціал програмно-цільового методу 

планування та фінансування видатків бюджету є недостатній рівень дієвості 

системи моніторингу виконання даних програм. Окремої уваги заслуговують 

питання щодо удосконалення підходу до оцінки виконання програми. В 

сучасних умовах методика здійснення оцінки ефективності реалізації програми 

має бути розроблена самим замовником відповідної програми. Варто 

констатувати, що державний замовник безпосередньо призначає керівника 

цільової програми, який одночасно є керівником органу центральної або 

місцевої виконавчої влади, готує пропозиції щодо включення заходів програми 

до відповідних бюджетних програм, проводить безпосереднє виконання 

завдань програми, а також їх моніторинг. В умовах формування державного та 

місцевих бюджетів на основі програмного підходу відбувається трансформація 

завдань системи державного фінансового контролю. В процесі його здійснення, 

об’єктом контролю виступають не лише фінансові операції, здійсненні в 

процесі реалізації програми, але й відповідні результати виконання програми в 

соціальній та економічних сферах суспільства. 

Доволі дієва система оцінки ефективності програм застосовувалася у 

США – «Program Rating Assessment Tool» (PART) [4], яка надавала можливість 

здійснити інтегральну оцінку ефективності, починаючи із стадії підготовки 

програмних документів та закінчуючи контрольними процедурами оцінки 

досягнутих результатів. Світовий досвід свідчить, що в процесі реалізації 

програми оцінці підлягають три наступних критерії – соціально-економічний 

ефект, якість послуг та результативність управління. Наприклад, для програми 
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у сфері освіти показником, який характеризуватиме соціально-економічний 

ефект може виступати питома вага випускників вищих навчальних закладів, які 

працевлаштовані після закінчення навчання у шестимісячний період. В свою 

чергу, показником, за допомогою якого можна дослідити якість наданих 

освітніх послуг – результати проходження сертифікації за міжнародними 

стандартами після проходження навчання у вищому начальному закладі. 

Показником, що характеризує результативність управління, може виступати 

частка видатків на адміністративні витрати у структурі фінансування програми. 

Загалом слід констатувати, в процесі формування та реалізації державної 

або ж місцевої цільової програми, метою якої є розвиток людського потенціалу, 

важливим є врахування принципу системності, ефективності, впливу 

екзогенних факторів, достатності фінансування, послідовності проведення 

оцінки на всіх стадіях виконання програми. Основними структурними 

складовими, які визначають ефективність програми є її узгодженість з 

положеннями концепції розвитку людського потенціалу та стратегії 

фінансового забезпечення, відсутність дублювання цілей програми з іншими 

програмами, які є затвердженими, а також досягнуті показники соціально-

економічного ефекту, якості послуг та результативності управління. При оцінці 

ефективності програм розвитку людського потенціалу, особливо в сфері 

активізації ринку праці, галузях освіти та охорони здоров’я, розвитку механізму 

пенсійного забезпечення особливу увагу слід приділяти співвідношенню 

запланованого та досягнутого соціального ефекту в суспільстві [5]. 
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Коліщук О.В. 

аспірант кафедри економіки та міжнародних економічних відносин  

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького  

 

ЗНИЖЕННЯ КІЛЬКОСТІ НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ - 

НЕГАТИВНА ТЕНДЕНЦІЯ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

КРАЇНИ 

 

За висновками як вітчизняних, так і закордонних фахівців, запорукою 

ефективного впровадження інноваційних проектів є фундаментальні наукові 

дослідження економічних процесів, наявність для цього в країні необхідного 

наукового потенціалу, зацікавленість держави у його постійному 

кваліфікаційному розвитку та вдосконаленню. Саме рівень науково-технічного 

потенціалу країни визначає можливість конкурування її економіки в умовах 

глобалізації.  

Одним з важливих показників інноваційного розвитку суспільства є 

кількість науковців, що займаються дослідженнями та розробками. Доцільно 

проаналізувати цей показник в динаміці за останні роки в Україні (табл.1).  

Таблиця 1-  Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових 

досліджень і розробок в Україні за категоріями, осіб 

Роки 

Кількість 

працівників 

- усього 

У тому числі 

з них мають науковий ступінь 

дослідники техніки 
допоміжний 

персонал доктора наук 

доктора 

філософії 

(кандидата 

наук) 

2010  182484 11974 46685 133744 20113 28627 

2011  175330 11677 46321 130403 17260 27667 

2012  164340 11172 42050 122106 15509 26725 

2013  155386 11155 41196 115806 14209 25371 

2014 136123 9983 37082 101440 12299 22384 

2015 122504 9571 32849 90249 11178 21077 

2016  97912 7091 20208 63694 10000 24218 

2017  94274 6942 19219 59392 9144 25738 

Джерело:  [1]. 

 

Аналіз наведених показників свідчить, що протягом останніх років 

простежується стійка тенденція до скорочення штату працівників задіяних у 

виконанні наукових досліджень та розробок. Так, починаючи з 2012 року, 

протягом 5 років їх чисельність скоротилася на 70 тисяч або на 42,6%. Таке 

суттєве зменшення в основному пов’язано зі зменшенням кількості фахівців, 

які безпосередньо здійснювали дослідницькі роботи. Їх штат скоротився на 62,7 

тисяч працівників або на 51,5%. При цьому, кількість докторів наук 

зменшилась на 4,2 тисяч або на 47,9% і докторів філософії (кандидатів наук) – 

на 22,8 тисяч або на 54,3%.  
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Також, у порівнянні до 2012 року скоротилася чисельність технічних 

працівників, їх кількість зменшилась на 6,4 тисяч осіб або на 41,3%. 

Практично незмінною протягом цього періоду залишилась тільки 

чисельність допоміжного персоналу, яка коливалась в межах 21 – 26 тисяч 

працівників. 

Зазначені диспропорції призвели до погіршення кадрового потенціалу 

працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень та розробок. Так, якщо 

у 2012 році питома вага фахівців, які проводили дослідницькі роботи, 

становила 74,4% до загальної кількості, то у 2017 році – 63,3%. Натомість, 

питома вага допоміжного персоналу зросла з 15,9% у 2012 році до 27,2% у 2017 

році.   

Негативні тенденції пов’язані, у першу чергу, з відсутністю необхідного 

державного фінансування науково – дослідницьких робіт та зниженням рівня 

оплати праці у цій галузі.  

Законами України про Державні бюджети на 2012 – 2018 роки 

передбачалися кошти на оплату праці фахівцям Міністерства освіти та науки, 

які здійснюють дослідження, наукові та науково технічні розробки за 

державними цільовими програмами та державними замовленнями, виконання 

міжнародних наукових та науково – технічних програм і проектів вищими 

навчальними закладами та науковими установами, підготовку наукових кадрів 

(код програм класифікації видатків - «2201040»): у 2012 році – 266,3 тис. грн., у 

2013 і 2014 роках – кошти не виділялися, у 2015 році – 3978,3 тис. грн., у 2016 

році – 4949,2 тис. грн., у 2017 році – 7063,4 тис. грн., у 2018 році – 8140,2 тис. 

гривень. Номінально суми зросли, але інфляційні процеси все з’їли.  

Крім цього, Законами України про Державні бюджети на 2012 – 2014 

роки передбачалися видатки  на оплату праці фахівцям з дослідницької, 

науково – технічної діяльності за рахунок фінансової підтримки розвитку 

інфраструктури науково – технічної, інноваційної діяльності та інформатизації, 

наукових процесів, наукових об’єктів, що становлять національне надбання, 

забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень (код 

програм класифікації видатків - «2209020»):  у 2012 році – 5194,5 тис. грн., у 

2013 році – 5623,4 тис. грн., у 2014 році – 5766,2 тис. гривень. 

Таким чином, загальні державні асигнування на оплату праці працівників 

з дослідницької, науково – технічної діяльності та фахівців, задіяних у 

Державному фонді фундаментальних досліджень склали:  у 2012 році –5460,8  

тис. грн., у 2013 році – 5623,4 тис. грн., у 2014 році – 5766,2 тис. грн.,у 2015 

році – 3978,3 тис. грн., у 2016 році – 4949,2 тис. грн., у 2017 році – 7063,4 тис. 

грн., у 2018 році –8140,2 тис. гривень. 

Незважаючи на збільшення асигнувань у 2018 році на оплату праці 

наукових працівників у сумарному виразі, у порівнянні до 2012 року, на 2679,4 

тис. грн. або на 49,1%, то з огляду на інфляційні процеси в Україні їх 

фактичний (реальний) розмір суттєво скоротився. Якщо курс національної 

валюти, за даними Національного банку України, на 01.01.2012 становив 7 грн. 
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99 коп. за один долар США, то, відповідно, на заробітну плату наукових 

працівників у бюджеті України 2012 року було заплановані асигнування в 

розмірі 682,5 тис. доларів США. Станом на 01.01.2018 офіційний курс долара 

США становив 28 грн. 06 коп., тобто розмір реального бюджетного 

фінансування оплати наукових фахівців на 2018 рік становив 290 тис. грн. або 

42,5% від рівня асигнувань 2012 року.   

Підсумовуючи вищезазначене, можемо стверджувати, що на жаль в 

Україні спостерігається негативна тенденція щодо кількості науковців зайнятих 

дослідженнями та розробками. На нашу думку,  така тенденція є небезпечною, 

адже стримує інноваційний розвиток України, що в свою чергу збільшує 

відставання від інноваційно розвинутих країн.  

 

Література:  
1. Офіційний сайт Державної статистичної служби України. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:http://www.ukrstat.gov.ua/ 
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ІННОВАЦІЙНІСТЬ ЯК ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ МІСТА 

 

В умовах швидкого поширення інформації споживач має можливість 

вибору серед великої кількості пропонованого на ринку, інноваційність є 

запорукою конкурентоспроможності не лише товарів, послуг, а й окремих 

територій, держав та їх об’єднань. Одним з аспектів конкуренції у ринкових 

умовах є конкуренція між містами, котра охоплює усі напрями людської 

діяльності. Саме ринок диктує необхідність розробки нового, тому без 

впровадження інновацій розвиток не відбувається. 

Оскільки інновації відіграють важливе значення для соціально-

економічного розвитку, проблемі їх виникнення та поширення приділяє увагу 

багато вчених, серед них В. Борщевський, Д. Норт (Douglass Cecil North), 

Р. Макадам (R. McAdam), С. Яголковський, А. Скоробагатов, М. Саткліф та 

М. Доннелан, А. Стояновський та багато інших.  

Конкурентоспроможність кожної держави залежить від схильності її 

промисловості до інновацій та модернізації. У ситуації світової конкуренції, яка 

загострюється, роль держави зростає у міру зміщення конкурентної основи у 

бік накопичення та засвоєння нових знань [1, с. 206]. Промислові підприємства, 

як правило, розташовуються у містах, де немає потреби привозити робітників 

та спеціалістів. Мають місце і винятки, наприклад, коли підприємство 

будується поблизу потужного родовища корисних копалин, у цьому випадку, 

http://www.ukrstat.gov.ua/


   
 

551 

 

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, АУДИТУ, АНАЛІЗУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

спочатку виникає робітниче селище, що поступово перетворюється на мале 

міст, а потім – у велике (м. Магнітогорськ, Російська Федерація).  

Доцільно згадати і «розумне» місто Сонгдо (вільна економічна зона 

Інчхон, Південна Корея), його будівництво розпочалось у 2002 р. Від початку 

місто планувалось, як таке, що забезпечить максимальну зручність для 

проживання та ведення бізнесу. З року в рік населення міста зростає, 

очікується, що до 2020 р. населення становитиме 250 тис. осіб і ще 300–400 тис. 

щодня доїздитимуть на роботу. 

Часом причини закладення міст, на нашу думку, є безпідставними, проте, 

існують інші наукові погляди, які також мають інноваційне підґрунтя. 

Орієнтуючись на останні, влада М’янми прийшла до висновку, що столиця 

держави Янгон з точки зору астрології невдало розташована, а найновіші 

прогнози вказують на необхідність її переносу. Фахівці відповідного профілю 

знайшли найкраще місце і у 2002 р. розпочалось будівництво міста Найп’їдо, 

станом на 2007 р. його населення налічувало 930 тис. осіб.  

Практично усі підходи до розуміння явища інновації, базою для її 

виникнення вважають можливість адаптації досягнень науково-технічного 

прогресу, а інноваційну діяльність розглядають як сукупність певного набору 

базових елементів (див. рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Склад і послідовність елементів інноваційної діяльності 

Джерело: [2, с. 12]. 
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Д. Норт (Douglass Cecil North) провів ґрунтовні дослідження причин 

початкової затримки та наступного бурхливого соціально-економічного 

розвитку людського суспільства і дійшов висновку, що успіх зростання 

провідних країн світу розпочався після другої економічної революції, яка 

зрушила з місця поступ, що відбулося внаслідок зміни підходів до розуміння 

інтелектуальної власності. Саме після припинення загального відкритого 

доступу до винаходів, за якого будь-який новий науковий продукт потрапляв у 

вільний доступ, а його автор отримував лише визнання, котре зазвичай не було 

підкріплене матеріальними благами (таке обмеження доступу було назване 

Д. Нортом «другою економічною революцією» – І.К.), почався стрімкий розквіт 

інновацій в усіх сферах людської діяльності [3, р. 155].  

Для успішного просування інновацій у містах однієї лише матеріальної 

вигоди недостатньо, велике значення має їх фінансування. В. Борщевський 

виділив основні характеристики фінансового механізму інноваційного розвитку 

територій (див. табл. 1). 

Не слід обмежуватись зосередженням уваги лише на матеріальній стороні 

стимулювання розвитку, оскільки в умовах швидкого поширення інформації 

усе більшого значення набувають рівень знання суспільства, людський чинник, 

ситуація у світі тощо. 

Таблиця 1 - Основні характеристики фінансового механізму 

інноваційного територій 
Елементи 

механізму 

Характеристики 

Складові (суб’єкти) Цільова функція Основне завдання 

Конструктори АПУ, ВРУ, КМУ, 

НБУ, міністерства та 

відомства  

Розробка 

нормативно-

правового 

забезпечення 

Прийняття законів, 

постанов, розпоряджень, 

наказів тощо 

Оператори АПУ, КМУ, НБУ, 

Мінфін, обласні та 

районні державні 

адміністрації  

Розподіл 

фінансових 

ресурсів 

відповідно до 

чинного 

законодавства 

Здійснення фінансових 

трансферів, фінансове 

забезпечення 

інвестиційних програм 

Основні джерела 

енергії  

Фінансово-кредитні 

ресурси, фіскальні 

преференції 

Стимулювання 

інноваційної 

активності 

Фінансове забезпечення 

інноваційних проектів 

Важелі 

управління 

Бюджетування, 

фінансово-кредитна 

політика, 

інвестиційна 

діяльність 

Своєчасне 

надходження 

фінансових 

ресурсів до 

розпорядників 

коштів 

Розподіл фінансових 

ресурсів між учасниками 

інноваційного процесу в 

містах 

Інструменти Податки і збори, 

субсидії, субвенції, 

кредити, інноваційно-

інвестиційні проекти 

Акумулювання та 

перерозподіл 

фінансово-

кредитних 

Регулювання 

інвестиційно-інно-

ваційної активності в 

розрізі окремих міст 
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Елементи 

механізму 

Характеристики 

Складові (суб’єкти) Цільова функція Основне завдання 

ресурсів  

Основні ланки   Справляння податків і 

зборів, виділення 

бюджетних коштів, 

надання кредитів, 

здійснення інвестицій 

Забезпечення 

ефективної 

взаємодії між 

усіма елементами 

фінансового 

механізму  

Мінімізація 

трансакційних і 

трансформаційних 

витрат у процесі 

функціонування 

фінансового механізму 

Контрольовані 

параметри 

Бюджетна дисциплі-

на, фіскальні платежі, 

обсяг вкладених 

інвестицій 

Недопущення від-

хилень і збоїв у 

роботі 

фінансового 

механізму 

Своєчасне внесення  

коректив у роботу 

фінансового механізму 

та його окремих 

елементів 

Критерії 

ефективності 

Нарощування обсягів виробництва інноваційних товарів і послуг, 

збільшення платежів до бюджетів різних рівнів, підвищення 

соціальних стандартів і якості життя населення на інноваційній основі 

Джерело: [4, с. 126] 

 

Окрім того, сама по собі наявність різноманітних чинників (інновації, 

ефект масштабу, освіта, накопичення капіталу тощо) не є причинами розвитку, 

розвиток  відбувається лише за умови ефективності існуючої економічної 

організації суспільства [5, p. 2].  

Таким чином, економічне зростання залежить не лише від 

технологічного, а від інституціонального та людського контекстів, тобто 

традиційний підхід до стимулювання інноваційного розвитку міст, виключно, 

як до закупівлі нової техніки та впровадження нових технологій сьогодні 

втрачає свою актуальність. Відтак, стратегічним пріоритетом державного 

стимулювання інноваційної діяльності в економіці, з погляду підвищення 

ефективності функціонування фінансового механізму розвитку міст в сучасних 

умовах, дедалі частіше виступає диверсифікація господарських комплексів на 

засадах їх модернізації та посилення інноваційної активності господарюючих 

суб’єктів.  
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ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІТОВОГО ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВОГО РИНКУ 

ПІД ВПЛИВОМ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

З середини 90-х рр. XX ст. країни з ринками, що формуються, виявилися 

схильні до глибоких фінансових криз, які вплинули не лише на економіку цих 

країн, але і на усю світову економіку. Руйнівні наслідки фінансових криз 

змусили по-новому оцінити процес фінансової глобалізації і зміни, що 

динамічно розвивається, у світовій валютній системі. 

Вивченню суті глобалізації економіки і еволюції цього процесу 

присвячено досить багато досліджень. Проте представляється необхідним 

відмітити причини і наслідки посилення глобалізації економіки, що вплинула 

на глобалізацію світового валютно-фінансового ринку, яка у свою чергу 

прискорила світові глобалізаційні процеси в останнє десятиліття. 

Незважаючи на деякі відмінності в деталях, в цілому нині можна виділити 

два основні підходи до розуміння змісту глобалізації світової економіки, 

заснованих на розподілі об’єктивної і суб’єктивної сторін цього процесу. 

Виділяють процес глобалізації світової економіки як якісно нову фазу 

об’єктивного процесу інтернаціоналізації господарського життя, в основі якої 

лежить рух до єдиної загальносвітової економічної цілісності.  

Прибічники другого підходу розглядають глобалізацію економіки як 

поглиблення інтеграції країн за регіональні межі, тобто регіоналізацію 

економіки (Б. Айхенгрін, М. Шуларик, І. Фельзепхаймер тощо). 

Реальним вираженням регіоналізації економіки є інтеграція чинників 

виробництва країн певного географічного простору, які знаходяться приблизно 

на однаковому рівні розвитку і мають відносно стійкі фінансові системи. У 

рамках регіональних інтеграційних об’єднань формуються і узгоджуються 

механізми регулювання і міра лібералізації переміщення товарів, послуг, 

робочої сили і капіталів країн, сприяючі глобалізації світової економіки. В 

результаті інтегрований ринок, у тому числі і фінансовий, функціонує 

ефективніше в порівнянні з національними фінансовими ринками [1]. 

При розмежуванні цих процесів виступає кількісний чинник, а саме 

масштаб охоплення міжнародних економічних агентів процесами 

інтернаціоналізації. Важливою особливістю глобалізації у сфері економіки і 

фінансів являється поширення просторових масштабів інтернаціоналізації на 
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весь світ, що стало можливо у кінці XX ст. завдяки стрімкому розвитку засобів 

інформації і телекомунікацій. Виділення процесу регіональній інтеграції 

дозволяє не лише краще розмежувати міру інтернаціоналізації економіки в 

глобальному масштабі і у рамках інтеграційного об’єднання країн, наприклад 

Європейського союзу, але і виділити найбільш інтернаціоналізацію, що активно 

розвивається останніми роками, у сфері фінансів як на глобальному, так і на 

регіональному рівні. 

Зі світових господарських позицій глобалізаційний процес спрямований 

на формування єдиного світового простору. Глобалізацію економіки 

супроводить усунення існуючих психологічних і політичних бар’єрів на шляху 

здійснення прямих капітальних вкладень в створення нових виробничих 

потужностей, впровадження передових технологій, менеджменту, маркетингу, 

залучення портфельних інвестицій (portfolio capital), використовуваних як на 

ринку коротких грошей (short-term money markets), так і в довгострокових 

фінансових проектах (financial and capital endeavours). 

Можна сказати, що «фінансова глобалізація виникла як наслідок і 

складова частина економічної інтеграції, інтеграції в другій половині ХХ-го 

століття». Як результат фінансової глобалізації розглядають свободу руху 

капіталу, яка повинна згладжувати відмінності в споживанні, оскільки країна в 

умовах відсутності грошей в економіці виробляє запозичення на світовому 

фінансовому ринку і виступає кредитором в умовах їх надлишку [4]. 

Глобалізацію можна розглядати як економічний процес, в ході якого 

виникають додаткові можливості і додаткові загрози. Істотні кількісні і якісні 

зміни на міжнародних валютно-фінансових ринках в процесі глобалізації 

економіки і зміни інституціональної структури світового валютного ринку 

створюють передумови для порушення стабільності світової економіки і 

передумови для виникнення валютно-фінансових криз. 

Можливість стійкого розвитку валютного ринку в умовах глобалізації 

економіки була підірвана в результаті лібералізації ринків товарів, послуг, 

робочої сили і капіталу, які донині функціонували відносно ізольовано. Їх 

інтеграція в єдиний світовий ринок і поступовий рух до відкритості економік 

зажадали прискорення лібералізації національних валютних і фінансових 

ринків. 

В результаті реалізації монетаристських поглядів сталося звуження сфери 

державного регулювання національних валютних ринків і прискорення 

лібералізації валютних і фінансових операцій на догоду вимогам 

транснаціональних корпорацій (ТНК) і банків (ТНБ). Прискорена лібералізація 

фінансових ринків не лише стала умовою для фінансової глобалізації, але і 

посилила суперечність процесу глобалізації як економіки, так і соціальною, 

культурною і політичною сфер. Глобалізація економіки не лише не ліквідовує 

протиріччя між країнами або групами країн, але і посилює їх. В першу чергу це 

відноситься до протиріч між групою провідних розвинених країн з ринковою 

економікою, які отримують максимальний економічний ефект від глобалізації, і 
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іншими країнами, передусім найменш розвиненими. Національне виробництво 

більшості країн, що розвиваються, виявляється не готовим до наростаючої 

лібералізації зовнішньоекономічних зв’язків через нижчу 

конкурентоспроможність по відношенню до фірм розвинених країн, що чинять 

тиск на економіку цих держав. Глобалізація не вирішує проблеми менш 

розвинених країн. Процес переплетення глобального і локального чинників – 

глокалізація веде тільки до поглиблення розриву між країнами-лідерами і 

аутсайдерами [3]. 

В умовах фінансової глобалізації це протиріччя проявляється у 

фінансових кризах, які більш руйнівні для економіки країн, що розвиваються, в 

порівнянні з промислово розвиненими державами. 

В той же час глобалізація економіки проявляється в певній економічній 

політиці, що цілеспрямовано реалізовується у своїх інтересах і в межах 

неоліберальної моделі розвитку рядом провідних країн (передусім США), 

міжнародних економічних організацій, ТНК і ТНБ. Діяльність цих суб’єктів 

світового господарського життя являється засадничій для розвитку процесів 

глобалізації економіки, оскільки, за оцінками ЮНКТАД, на внутрішньо фірмові 

міжнародні постачання 78 тис. ТНК доводиться біля третини світового 

експорту товарів і послуг. 

Поглиблення фінансової глобалізації, що проявляється в лібералізації і 

все більшій відкритості фінансових ринків розвинених країн, стримується 

наявністю обмежень на рух капіталу в країнах, що розвиваються, і в країнах, що 

трансформують свою економіку. 

Процес інтернаціоналізації національних економік супроводжується 

посиленням їх взаємозв’язку. Усе більшою мірою формується міжнародне 

виробництво, продукт якого є підсумком міжнародного переміщення чинників 

виробництва. В той же час, як підкреслює П. Ізард, не можна ототожнювати 

процес інтернаціоналізації економіки з її глобалізацією, яка проявляється не 

лише в економічній сфері, але і в соціальній, політичній і духовній сферах. 

І хоча особливості соціально-економічного змісту глобалізації можуть 

бути об’єктом спеціального дослідження, доцільно підкреслити, що саме в 

умовах глобалізації економіки прискорюється розвиток «тіньових» видів 

бізнесу, що мають асоціальний або злочинний характер (торгівля наркотиками, 

зброєю і тому подібне). Глобалізація економіки не лише не ліквідовує 

протиріччя між країнами або групами країн, але і посилює їх. 

Отже, необхідно враховувати складну сутність процесу глобалізації 

економіки на користь запобігання кризовим явищам, в першу чергу у 

фінансовій сфері. 

По-перше, поступова відмова від моделі регулювання, заснованого на 

кейнсіанських постулатах, що припускають активну участь держави в 

регулюванні економічних процесів, у кінці 1970-х рр. поширився і на валютний 

ринок. Відміна фіксованих валютних курсів в 1971-1973 рр. і перехід до 
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плаваючих валютних курсів країн змусили переглянути разом з бюджетною 

політикою і політику регулювання. 

Аналізуючи цей процес П. Кругман писав: «Фіксуючи валютний курс, 

центральний банк відмовлявся від своєї здатності впливати на економіку за 

допомогою грошово-кредитної політики. Проте податково-бюджетна політика 

при цьому стає потужнішим засобом впливати на випуск і зайнятість». 

По-друге, подальшому розширенню фінансових ринків сприяла 

багатостороння угода про лібералізацію ринку фінансових послуг, підписане в 

1997 р. у рамках СОТ, відповідно до якого країни-члени зобов’язалися 

поступово відкрити свої фінансові ринки, тобто зняти бар’єри на ринку 

банківських і страхових операцій, а також угод з цінними паперами, допустити 

нерезидентів в національні банківські, страхові і фінансові сектори. Проте, 

оскільки ці рекомендації поширюються і на країни, що трансформують 

економіку, в яких фінансові ринки тільки формуються, то відбувається не лише 

розширення фінансової глобалізації, але і посилення нестійкості світової 

валютно-фінансової системи. 

По-третє, більшість угод на світовому валютно-фінансовому ринку 

полягають не з метою реальної купівлі валюти або фінансового активу, а з 

метою спекуляцій, і є короткострокові операції, як правило, з похідними 

фінансовими інструментами (дериватами) - ф’ючерсами і опціонами на валюту 

і процентні ставки. Вартість обороту торгівлі ф’ючерсами і опціонами на 

світових біржах збільшилася зі 100 трлн долл, на початку 1990-х рр. до 390 

трлн долл, в 2017 р [2]. 

Значний об’єм торгового обігу деривативів випереджає в три з гаком разу 

сумарний обсяг світового ВВП, що в умовах глобалізації економіки свідчить 

про поступовий відрив фінансового ринку від реального процесу відтворення 

економіки. Мобільність високоліквідних фінансових активів може робити 

сильну дестабілізуючу дію на макроекономічну ситуацію в окремих країнах і 

регіонах. 

По-четверте, відсутність чітких просторових і тимчасових меж світового 

валютно-фінансового ринку, його безперервне функціонування дозволяють 

долати обмеженість часових поясів у пошуках оптимальних умов (економічних, 

особливо податкових, політичних) для кредитно-фінансових операцій. При 

цьому зберігається географічна локалізація значного обсягу операцій в 

міжнародних фінансових центрах, де виробляється велика частка усіх 

міжнародних валютних, депозитних, кредитних, емісійних і страхових операцій 

світу. Це передусім Нью-Йорк і Чикаго - в Америці, Лондон, Франкфурт, 

Цюріх, Женева – в Європі, Токіо, Сінгапур, Гонконг - в Азії. Роль світових 

фінансових центрів стали виконувати офшорні юрисдикції, передусім в басейні 

Карибського моря: Панама, Нідерландські Антільські острови тощо. 

По-п’яте, наслідком лібералізації світового фінансового ринку є також 

зростання ролі інструментів фінансового ринку і фактичне стирання граней між 

цими інструментами і банківськими продуктами, наприклад тенденція 
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зменшення відмінності між банківським кредитом і облігаційною позикою. 

Використання нової бізнес-стратегії дозволяє банкам домагатися консолідації і 

концентрації капіталу і мінімізувати риски кредитування. Об’єднання банків в 

синдикати і пули кредитних зобов’язань позичальників дозволяють їм успішно 

конкурувати в умовах фінансової глобалізації [4]. 

По-шосте, прискорення процесу глобалізації світового фінансового ринку 

співпало з початком нового циклу господарської кон’юнктури. Згідно теорії 

довгих хвиль, уперше висуненою М. Кондрат’євим і надалі розвиненою Й. 

Шумпетером, К. Фрідменом та ін., світова економіка на початку 1990 рр. 

вступила в нову хвилю свого розвитку, двигуном якої стало використання 

комп’ютерів і інформаційних технологій, формування мережевого виробництва 

і кластерів. Технологічну інфраструктуру нового довгого циклу утворюють 

інформаційні мережі, широко використовувані ТНК і ТНБ, які прискорили 

передачу інформації, у тому числі і на світовому фінансовому ринку, 

створивши умови для більш прибуткового розміщення капіталів. 
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МАРКЕТИНГОВИЙ АСПЕКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОЖИВАЧАМ 

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ 

 

Відповідно до [2], право на доступ до інформації є конституційним 

правом людини та передбачає можливість вільно збирати, зберігати, 

використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб 

на свій вибір. Об’єктом права на інформацію є всі види інформації [3], до якої 

відноситься й інформація про діяльність фінансових установ.  

Питання забезпечення громадян реалізації їх прав як споживачів 

фінансової інформації розглядаються як вітчизняними, закордонними вченими 

та організаціями [1, 4, 5], так й у нормативно-правових  актах [3]. 
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Метою роботи є узагальнення причин, що  викликають труднощі при 

пошуку та аналізі інформації про фінансові продукти і послуги в процесі 

ухвалення споживачами рішення щодо доцільності їх купівлі. 
Зазначимо, що відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг», інформація про фінансові 
установи має містити як данні  щодо її діяльності (відомості про фінансові 
показники діяльності фінансової установи та її економічний стан; перелік 
керівників фінансової установи та її відокремлених підрозділів; перелік послуг, 
що надаються фінансовою установою; ціну/тарифи фінансових послуг; 
кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її 
виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі 
фінансової установи перевищують п'ять відсотків), так й характеристику 
фінансових послуг (вартість послуги для клієнта; умови надання додаткових 
фінансових послуг та їх вартість; порядок сплати податків і зборів за рахунок 
фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги; правові наслідки та 
порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового 
припинення надання фінансової послуги; механізм захисту фінансовою 
установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що 
виникають у процесі надання фінансової послуги; реквізити органу, який 
здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, а також реквізити 
органів з питань захисту прав споживачів; розмір винагороди фінансової 
установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими 
фінансовими установами). 

Усі означенні відомості, з одного боку, спрямовані на захист прав 
споживачів фінансових послуг, а з іншого – мають значний вплив на 
формування рішення про їх купівлю, а в остаточному результаті – на фінансову 
безпеку потенційних клієнтів фінансових установ. 

Саме з огляду на зазначене, на думку автора, доцільним є встановлення 
труднощів пошуку та аналізу інформації про фінансові послуги та 
маркетингових інструментів забезпечення права на таку інформацію. 

Рішення про доцільність купівлі фінансового продукту або послуги 

реалізується за такою послідовністю: усвідомлення проблеми, пошук 

інформації, оцінювання можливих альтернатив, ухвалення рішення про 

купівлю, безпосередньо придбання та пост-аналіз результатів прийнятого 

рішення. Саме етап збирання та аналізу інформації про фінансової послуги є 

найскладнішим для їх споживачів.   

Аналіз літературних джерел щодо означеної проблематики [1, 5], 

дозволив, зробити такі узагальнення:  

1) недовіра споживачів до суб’єктів ринку фінансових послуг, сприяє й 

недовірі до інформації, яку вони надають; 

2) неповнота рекламної інформації викликає нерозуміння споживачами 

сутності фінансових послуг і продуктів та унеможливлює порівняння їх 

різновидів;  

3) відсутність у споживачів розуміння критеріїв пошуку інформації 
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призводить або до неповноти, або до надлишковості обсягу необхідної для 

прийняття рішення інформації;  

4) невідчутність фінансових послуг та їх невіддільність від фінансових 

установ, обумовлюють складність оцінювання відібраної  інформації;  

5) покладання споживачів на попередній досвід використання фінансових 

продуктів та послуг призводить до невірної інтерпретації інформації. 

Виходячи із наведених вище складностей зроблено висновок про 

об’єктивність (пункти 1–3) та суб’єктивність (пункти 4 і 5) причин, що 

впливають на повноцінність реалізації прав споживачів фінансової інформації. 

До об’єктивних причин слід віднести, по-перше, негативні тенденції розвитку 

ринків фінансових послуг та недотримання фінансовими установами положень 

Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг» та  Закону України «Про рекламу» у частині надання 

відомостей про діяльність у сфері фінансових послуг та про очікувані 

дивіденди та прибутки, а  по-друге, – відсутність чітких та простих критеріїв 

порівняння фінансових продуктів та послуг. Об’єктивні причини можна 

узагальнити таким поняттям як «недостатня фінансова обізнаність» споживачів 

фінансових продуктів та послуг. 

Тому, при розробці маркетингового комплексу суб’єкти фінансового 

ринку мають сприяти забезпеченню реалізації прав громадян як споживачів 

фінансових продуктів і послуг через організацію заходів, рекомендованих 

Світовим банком [4, с. 13]: надання споживачам повної, простої для 

сприйняття, адекватної  та можливої для порівняння інформації щодо вартості 

фінансових продуктів, їх умов і притаманним їм ризиків; забезпечення 

можливості  вибору через представлення справедливої, вільної від примусу  та 

резонної практики продажу та рекламування фінансових послуг; формування 

недорогих і швидких механізмів подачі споживачами претензій та 

врегулювання спорів; збереження таємниці приватного життя через контроль за 

збиранням та  доступом до персональних фінансових даних споживачів. 

Таким чином, розроблення організаційних механізмів зазначених заходів 

у складі маркетингового комплексу фінансових установ сприятиме як 

підвищенню обізнаності громадян у сфері фінансових послуг так й підвищенню 

їх довіри до суб’єктів фінансового ринку, що, у свою чергу, у сукупності, 

надасть можливість реалізувати свої права як фінансових споживачів. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ТА ПРАКТИКИ 

СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ Й ОРГАНІВ ВЛАДИ 

 

Організація соціального партнерства і практики соціальної 

відповідальності бізнесу на підприємстві виражається в створенні спеціальної 

структури управління цій сфері. Набула поширення практикою стає створення 

комітетів по соціальної відповідальності при Раді директорів, основними 

завданнями яких є вироблення пріоритетів соціальної політики, оцінка 

виконаної роботи і подання експертних рекомендацій. У компаніях, де немає 

подібної структури, питання соціального партнерства входять в компетенцію 

Ради директорів. У деяких підприємствах є спеціальна посада директора з 

соціальної відповідальності. За проведення соціальних програм в українських 

компаніях відповідальні кадрова служба, виконавча дирекція та підрозділи по 

соціальному розвитку. 

Найважливішим етапом розвитку соціального партнерства є навчання 

співробітників органів державної та місцевої влади, бізнесу та громадських 

об’єднань. Під освітніми технологіями розуміють послідовно збудовані методи 

і прийоми придбання знань, вміння і навичок в якій-небудь сфері самостійно 

або із сторонньою допомогою. Така пильна увага навчанню приділяється тому, 

що на даний момент все більша кількість організацій всіх трьох секторів 

приходить до того, що висувається до співробітником вимога дотримуватися 

соціально-відповідальної поведінки не може бути здійснено без надання їм 

необхідної інформації і інструментів його здійснення [3, C.4]. Для компаній з 

метою навчання використовуються різні підходи, серед яких можна виокремити 

навчання в корпоративних університетах, пропоноване як для працівників, так і 

для постачальників і інших ділових партнерів компанії. В системі безперервної 

освіти соціальні технології реалізуються на основі трьох взаємопов'язаних видів 

освіти: формальне, неформальне, інформального. З цих позицій для підвищення 

ефективності державного регулювання і громадянської активності необхідна 
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інтеграція формальної та неформальної освіти, характерна для світової 

спільноти. 

Основною організаційною формою освітніх технологій міжсекторальної 

взаємодії є семінари тренінги (їх основні цілі: поглиблення знання і розуміння 

суті соціальних технологій міжсекторальної взаємодії, розвиток умінь і навичок 

мислення і взаємодії, зміни у ставленні чи цінностях щодо соціальних 

технологій та міжсекторальної взаємодії), лекції, круглі столи , ділові ігри, 

семінари першого, другого і третього рівнів [1, C.26]. 

 Фінансування в системі соціального партнерства. 

Грант - це цільове безоплатне і безповоротне фінансування (повне або 

часткове) соціально значущих програм, проектів або заходів. Гранти можуть 

бути найрізноманітнішими: цільові (направляються на надання сприяння якої-

небудь події або заходу); тематичні (призначені для підтримки ініціатив в якій-

небудь області); іменні (виділяються будь-яким підприємцем або компанією) та 

ін. 

Технологія гранту, як економіко-правового механізму, містить певний 

набір обов'язкових до виконання процедурних елементів. 

1. Публічно-конкурсна основа. Наявність декількох варіантів вирішення 

соціальної проблеми забезпечує можливість вибору найбільш раціонального з 

них. Відмова від конкурсу можливий, коли в поле даної проблеми конкуренція 

не склалася. Наприклад, завдання такого масштабу і рівня на даній території 

може вирішити, лише одна організація, що має випливати з коректно 

проведеного соціологічного дослідження. 

2. Програмно-цільовий підхід. Тільки за допомогою грамотно 

оформлених проекту або програми можна зрозуміти, як саме заявлені цілі 

досягаються і будуть досягатися в майбутньому; оцінити, наскільки методи і 

засоби відповідають цим цілям та ін. 

3. Наявність повноцінного експертного поля. 

4. Договірна основа. 

Мета державних і місцевих грантів - здійснення цільових програм 

громадськими об’єднаннями, реалізація суспільно-громадських ініціатив. 

Конкурси грантів на відкритій основі проводиться виконавчими органами 

влади регіону / міста серед громадських об’єднань зареєстрованих в 

установленому порядку. Рішення приймається на підставі висновку експертної 

комісії, куди, як правило, входять представники органів державної влади / 

місцевого самоврядування, незалежні експерти, а також представили 

громадських об’єднань, які не беруть участі в конкурсі. Експертна оцінка може 

бути проведена на проміжному і завершальному етапах, а також в проектний 

період. Договір про надання гранту укладається між органами виконавчої влади 

та НКО [2, C. 19]. Зобов'язання влади полягають у фінансуванні проекту 

неприбуткової організації у виконанні та несення відповідальності за виконання 

зобов'язань. 

Ярмарки соціальних проектів і програм - це регулярні з'їзди громадських 
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об’єднань, що представляють свої проекти органам державної і місцевої влади, 

підприємцям з метою отримання коштів на рішення силами громадських 

об’єднань найбільш актуальних соціальних проблем. 
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ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ  АГРАРНИХ КОМПЛЕКСІВ 

 

Пріоритетність розвитку аграрних комплексів та соціального розвитку 

села в національній економіці зумовлюється винятковою значущістю та 

незамінністю вироблюваної продукції сільського господарства в 

життєдіяльності людини і суспільства, потребою відродження селянства як 

господаря землі, носія моралі та національної культури. 

На нашу думку, основними елементами національної стратегії 

економічного розвитку регіональних аграрних комплексів є: 

- формування та підтримка конкурентного середовища. Система 

антимонопольного регулювання, розвитку малого та середнього бізнесу, 

антидемпінгової політики, захисту вітчизняних товаровиробників; 

- кредитно-грошова політика. Система регулювання обсягу грошової маси 

в обігу; 

- регулювання інфляційних процесів. Система підтримки рівня 

внутрішніх цін; 

- взаємодія зі спорідненими та підтримуючими галузями. Система 

інтеграції промислового виробництва на основі вертикальної кластерної 

стратегії; 

- індикативне планування. Планування на основі соціально-економічних 

індикаторів; 

- розвиток інфраструктури. Система інфраструктурних інститутів ринку, 

обслуговуючих виробництво (інформаційне забезпечення, системи зв'язку, 
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фінансові, економічні, правові консультаційні послуги, консультування в 

області маркетингу та реклами); 

- економічне регулювання. Державна система страхування, податкові 

пільги, державні дотації, субсидії, кредити та інші фінансові, податкові, 

інвестиційні важелі; 

- нормативно-правове регулювання. Законодавча й нормативна база 

господарювання та інших галузей права; 

- створення і розвиток національних брендів. Система спеціальних 

державних цільових програм підтримки брендингу. 

Удосконалення державного регулювання формування та функціонування 

інфраструктури, яка обслуговує виробництво, повинно здійснюватися за 

такими напрямами: 

- створення та вдосконалення нормативно-правового забезпечення 

елементів інфраструктури; активізація державного впливу на прискорення 

формування регіональної ланки нормативно-правового регулювання елементів 

інфраструктури за участю державних органів управління у фінансуванні 

регіональних програм, інвестиційних проектів тощо; 

- систематизація процесу формування елементів інфраструктури 

державними органами управління та комерційними структурами; залучення 

державних коштів для забезпечення комплексності діяльності та взаємодії всіх 

структур; налагодження зв'язків між самими елементами інфраструктури, 

об'єднання їх в регіональні й галузеві асоціації. Такий напрямок в 

удосконаленні державного регулювання викликане відсутністю єдиної цілісної 

продуманої політики формування інфраструктури агропродовольчого ринку; 

- диференційований підхід до розвитку окремих елементів 

інфраструктури виходячи з аналізу вже досягнутого рівня їх розвитку та потреб 

регіонів; 

- фінансове сприяння та матеріально-технічне забезпечення з боку 

держави на паритетних засадах (коли державна, регіональна та місцева влада 

вносять відповідні частки ресурсного забезпечення) для створення об'єктів 

інфраструктури в зв'язку з тим, що, як правило, такі об'єкти капіталомісткі, 

мають тривалий термін окупності або взагалі не приносять прибутку, тобто є 

малопривабливими для приватних інвесторів; залучення приватного та 

іноземного капіталу при наявності державного початкового капіталу та 

гарантій; 

- введення системи акредитації та / або сертифікації об'єктів 

інфраструктури, які претендують на фінансову підтримку своєї діяльності з 

бюджетних коштів (особливо для підприємств, що надають інформаційні, 

консультаційні (фінансові, юридичні) послуги); проведення конкурсів на 

здійснення фінансової підтримки, які створюються, так і вже активно 

функціонуючих об'єктів інфраструктури; 

- участь у створенні та діяльності об'єктів інфраструктури не тільки 

фінансовими коштами, а й іншими ресурсами (державні та регіональні земельні 
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ділянки, об'єкти нерухомості); резервом для формування певних елементів 

інфраструктури може стати майно, яке вивільняється при ліквідації 

неспроможних підприємств, а також при їх реорганізації або 

перепрофілювання; 

- використання механізмів непрямої фінансової підтримки 

інфраструктурних інститутів, що дозволяють розширити коло одержувачів 

підтримки: гарантій та поручительств за кредитами комерційних банків під 

проекти створення й розвитку об'єктів інфраструктури; часткове субсидування 

розробки програм і бізнес-планів створення об'єктів інфраструктури тощо; 

- встановлення податкових пільг комерційним структурам, що створюють 

об'єкти інфраструктури, з відповідних видів податків, що надходять в бюджети 

регіонів та до місцевих бюджетів; 

- розробка на державному рівні принципів побудови регіональної 

інфраструктури управління та регулювання підготовки кадрів; 

- створення мережі державних консалтингових організацій (правових, 

інформаційних, загальноекономічних, управлінських, облікових, податкових та 

ін.), що сприяють ефективному функціонуванню виробництва. 

Механізм реалізації стратегії розвитку регіональних аграрних комплексів 

представляє собою багаторівневу систему програмних дій (рис.). 
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Рис. Механізм реалізації стратегії розвитку регіональних аграрних 

комплексів 

 

Заявлені заходи в рамках реалізації стратегії інноваційного розвитку 

економіки вимагають значного обсягу фінансових вкладень в інноваційний 

сектор.  

Основними складовими державної аграрної політики є комплекс 

правових, організаційних і економічних заходів, спрямованих на підвищення 

ефективності функціонування аграрного сектору економіки, розв'язання 

соціальних проблем сільського населення та забезпечення комплексного і 

сталого розвитку сільських територій. 

Нестеренко Р. В. 

здобувач кафедри економіки  

та організації діяльності суб’єктів господарювання 

Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків 

 

ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ ЩОДО ЕКОНОМІЧНОГО 

ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ 

 

Конкурентна боротьба стимулює підприємства машинобудування шукати 

нові резерви підвищення конкурентоспроможності, які раніше не розглядалися 

як джерело зміцнення конкурентного становища , а саме вагомішу роль 

починає відігравати логістика. 

Розгляд логістики в якості чинника підвищення конкурентоспроможності 

підприємств машинобудування припускає, що наслідки рішень, що 

приймаються, повинні бути направлені на підвищення фінансового стану цих 

підприємств. У зв'язку з цим актуалізується завдання знаходження засобів 

контролю показників діяльності підприємств машинобудування, що найбільш 

коректно відбивають зв'язок логістики з економічними і організаційними 

показниками. 

Існують дві форми організації логістичного управління: централізована; 

децентралізована. Кожною з цих форм властива згрупована або розкидана 

служба постачання і збуту. Централізована система доцільна, коли не 

сковується ініціатива підприємств залізничного транспорту. Децентралізована 

система застосовується на підприємствах машинобудування з 

диверсифікованим виробництвом. 

Власне, логістична діяльність - це процес, в який взаємодіють фінансові, 

матеріальні та виробничі ресурси підприємства машинобудування [1,3]. 

Сутність підходів до управління економічним та організаційним 

забезпеченням логістичної діяльності підприємств машинобудування полягає в 

тому, що ці підприємства та ланцюги поставок розглядаються не як ізольовані 

елементи, що самостійно планують обсяги виробничих потреб, а вивчаються 
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комплексно, в тісному взаємозв'язку один з одним. Порушення даних зв'язків 

може привести до неузгоджених дій, коли в учасників ланцюга поставок 

можуть на фінішних етапах з'явитися надлишки комплектуючих, матеріалів та 

ін. Може виникнути ситуація, при якій дуже незначні коливання попиту 

кінцевого споживача можуть істотно впливати на виробничу ситуацію всіх 

учасників процесу, а саме виробників, постачальників, посередників та ін.  

Основними причинами виникнення такої ситуації можуть виступати як 

об'єктивні, так і суб'єктивні причини. Суб'єктивними причинами є, перш за все, 

недостатньо точні результати прогнозів попиту на продукцію учасників 

ланцюга, збільшення підприємствами машинобудування складських запасів 

сировини і комплектуючих, не обґрунтоване збільшення розмірів партій, 

прагнення підприємств машинобудування мати страховий запас. 

Об'єктивними причинами виступають можливі коливання цін на 

сировину, енергоносії, кінцеві вироби, неузгодженість планів поставок, 

зниження обсягів реалізації, зростаюча дебіторська заборгованість 

підприємства машинобудування [2]. 

Таким чином, виникає об'єктивна необхідність синхронізації всіх дій з 

планування та управління підприємством машинобудування, постачальниками, 

клієнтами усіма учасниками логістичного ланцюга на основі створення єдиних 

інформаційних каналів. Головним критерієм, що визначає затребуваність 

новоствореного інформаційного каналу, виступає вимога гнучкості 

економічного і організаційного забезпечення логістичної діяльності підприємств 

машинобудування . 

Дана умова є дуже важливим, так як забезпечує узгодженість взаємодії 

всієї логістичної ланцюга, особливо при виробництві високотехнологічної 

продукції. 

Отже, формування управлінського рішення щодо економічного та 

організаційного забезпечення логістичної діяльності підприємств 

машинобудування – це процес розробки стратегії, планування, управління і 

контролю за переміщенням і складуванням сировини, матеріалів, виробничих 

запасів, готових виробів та формуванням інформації від пункту виникнення до 

пункту використання (споживання) з метою найефективнішого пристосування 

та задоволення потреб споживача. 

Управлінське рішення щодо економічного та організаційного 

забезпечення логістичної діяльності підприємств машинобудування досягло 

рівня інтегрованого управління як сутності сучасного управління 

підприємством машинобудування. Інтегроване управління передбачає такі 

фази: аналіз і прогноз; формування стратегічної концепції логістичної 

діяльності; конкретизація стратегічних завдань у програмах і оперативно-

тактичних планах; реалізація і контроль логістичних планів. 

Функціональними сферами економічного та організаційного забезпечення 

логістичної діяльності підприємств машинобудування є: оптимізація фізичного 

переміщення матеріалів; поліпшення інформаційних процесів; зберігання 
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оптимальних матеріальних запасів; синхронізація інфраструктури логістичних 

процесів; управління загальними логістичними витратами тощо. 

Сутність управлінського рішення щодо економічного та організаційного 

забезпечення логістичної діяльності підприємств машинобудування 

структурується за стратегічними та оперативними сферами.  

Завдання стратегічного управління економічним та організаційним 

забезпеченням логістичної діяльності підприємств машинобудування в аспекті 

інтегрованого управління пов’язані з такими процесами:  включенням 

логістики до структури стратегічного планування підприємств 

машинобудування;  формулюванням стратегії логістики та її місця в загальній 

стратегії підприємства машинобудування; конкретизацією стратегічних 

положень у сфері стратегічних цілей і стратегічних проектів їх реалізації, як і 

стратегічного контролю логістичного планування на підприємствах 

машинобудування; визначенням адекватної стратегії економічного та 

організаційного забезпечення логістичної діяльності підприємств 

машинобудування. 

Головна мета операційного формування управлінського рішення щодо 

економічного та організаційного забезпечення логістичної діяльності підприємств 

машинобудування – гарантування гармонійної співпраці та «проникнення» 

логістичних систем у функціональну структуру і структуру управління на 

підприємстві машинобудування. 

Таким чином, можна зробити висновок, що логістична діяльність впливає 

майже на кожен аспект рахунку формування прибутків підприємств 

машинобудування завдяки ефективному формуванні управлінського рішення 

його економічного та організаційного забезпечення.  
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ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО 

ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Сьогодні залізничний транспорт як інфраструктурний базис розвитку 

національної економіки, що здійснює перевезення вантажів та пасажирів, 

виступає джерелом формування ВВП та наповнення бюджетів всіх рівнів і 

виконує низку соціальних функцій, демонструє доволі негативні тенденції 

функціонування. Відбувається падіння обсягів перевезень вантажів залізничним 

транспортом, загострення проблеми збитковості пасажирських перевезень і 

необхідності їх субсидіювання за рахунок доходів від перевезень вантажів, 

невиконання державою зобов’язань щодо здійснення компенсаційних виплат за 

перевезення пільгових категорій населення залізничним транспортом, 

скорочення діючих податкових пільг у залізничній галузі. Унаслідок впливу 

низки дестабілізуючих факторів АТ «Укрзалізниця» зазнає значних фінансових 

втрат, що перешкоджає повноцінному виконанню своїх функцій і помітно 

звужує можливості для конкурентного розвитку. 

Так, за останні п’ять років падіння обсягів перевезень вантажів 

залізничним транспортом досягло рівня 16,7 % (з 387,0 млн. т у 2014 р. до 

322,3 млн. т у 2018 р.) [1]. Попри цей факт доходи від вантажних перевезень 

постійно зростали: у 2014 р. значення показника досягло рівня 39,3 млрд. грн, у 

2015 р. – 49,1 млрд. грн, у 2016 р. – 54,5 млрд. грн, у 2017 р. – 60,1 млрд. грн, за 

6 місяців 2018 р. – 32,7 млрд. грн, очікуваний дохід за 2018 р. заплановано на 

рівні 68,0 млрд. грн. Збільшення доходів, насамперед, відбулося унаслідок 

підвищення тарифів на перевезення вантажів: якщо в 2014 р. середньорічний 

тариф на перевезення 1 т вантажу зафіксовано на рівні 76,33 грн, то в 2017 р. – 

136,9 грн [2]. Що стосується доходів від перевезень пасажирів та багажу, то 

протягом 2014-2017 рр. їх величина збільшилася на 39 % (з 5254,8 млн. грн до 

7318,5 млн. грн). У 2018 р. очікуваний дохід від пасажирських перевезень 

складає 8677,8 млн. грн [5]. Проте, слід зазначити, що операційні витрати на 

здійснення пасажирських перевезень значно вищі, що зумовлює отримання 

значних збитків, обсяг яких у 2017 р. оцінили на рівні 10 млрд. грн (у 2014 р. – 

7,7 млрд. грн) [3]. Поглиблення збитковості пасажирських перевезень посилює 

навантаження на АТ «Укрзалізниця» у зв’язку з потребою їх субсидіювання за 

рахунок доходів від здійснення перевезення вантажів. 

Стосовно державної підтримки залізничної галузі, слід відзначити, що 

наразі державою не виконуються взяті зобов’язання, що виражається в 

неналежному відшкодуванні здійснення пільгових перевезень залізничним 

транспортом. Так, розмір недоотриманої компенсації в 2014 р. досягнув рівня 

416,7 млн. грн, у 2015 р. – 549,6 млн. грн, у 2016 р. – 730,1 млн. грн [2]. За 

11 місяців 2017 р. регіональним філіям АТ «Укрзалізниця» компенсовано 

близько 15 % від вартості наданих послуг, а заборгованість становить понад 

325 млн. грн [4]. 
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Загалом варто зазначити, що протягом останніх років фінансовий стан 

АТ «Укрзалізниця» є досить тяжким. Період 2014-2016 рр. характеризується 

отриманням збитку, розмір якого досяг максимального негативного значення в 

2015 р. – 16,8 млрд. грн. За підсумками 2017 р. АТ «Укрзалізниця» отримала 

прибуток у розмірі 114,5 мл. грн. У свою чергу за результатами шести місяців 

2018 р. прибуток склав 468,4 млн. грн [5]. Звичайно, в умовах обмеженості 

фінансових ресурсів відбувається скорочення різного роду витрат. Найбільш 

критичного впливу наразі така політика завдає у сфері модернізації тягового 

рухомого складу. Скорочення видатків на ремонт локомотивів на тлі зростання 

вартості комплектуючих та запчастин і загострення проблеми зношеності 

тягового рухомого складу призводять до почастішання випадків позапланових 

ремонтів і поглиблюють дефіцит тягового рухового складу для здійснення 

якісних та своєчасних залізничних перевезень. 

Таким чином, приймаючи до уваги деструктивний характер розвитку 

залізничного транспорту, варто зазначити, що подальше ігнорування існуючих 

проблем може стати каталізатором для поступової втрати залізничної галузі. У 

таких умовах найбільш загрозливого характеру для залізничної галузі набуває 

втрата довіри до залізничної компанії з боку інших учасників економічних 

відносин, зокрема споживачів, які можуть здійснити свідомий перехід до 

користування послугами інших видів транспорту, що в кінцевому підсумку 

може призвести до подальшого падіння обсягів перевезень, втрати вагомої долі 

на транспортно-логістичному ринку, зростання боргових зобов’язань і 

погіршення фінансово-економічного становища залізничної компанії. У зв’язку 

з цим слід наголосити, що подолання кризових явищ у сфері залізничного 

транспорту в значній мірі залежить від використання потенціалу соціально-

відповідального господарювання, що визначають в якості найбільш дієвого 

інструменту формування довірчих взаємовідносин компанії зі споживачами, 

партнерами, органами державної влади та місцевого самоврядування. 

Звичайно, АТ «Укрзалізниця» має певний досвід реалізації соціально-

відповідальних ініціатив, зокрема у сфері соціального захисту персоналу, 

фінансової підтримки розвитку соціальної інфраструктури тощо. Однак, 

приймаючи до уваги негативні тенденції розвитку залізничного транспорту, 

варто зазначити, що попри заявлені наміри АТ «Укрзалізниця» щодо соціально-

відповідального господарювання, на сьогодні низка соціальних аспектів 

залишаються без врахування. Зокрема слід відзначити, що, по-перше, потребує 

удосконалення корпоративне управління залізничною галуззю з метою зміни 

підходу до розуміння соціальної відповідальності і впровадження механізму 

соціального співробітництва залізничної компанії з партнерами, у т.ч. 

державою, задля забезпечення довгострокової і взаємовигідної співпраці. По-

друге, АТ «Укрзалізниця» має приймати більш активну участь у реалізації 

суспільно важливих соціальних проектів державного та регіонального рівнів. 

По-третє, потребує належної уваги і покращення політика у сфері управління 

якістю послуг залізничного транспорту, що виступає базовою ланкою 
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забезпечення лояльності споживачів і формування позитивного іміджу на ринку 

транспортно-логістичних послуг. По-четверте, вимагає вирішення питання 

забезпечення високого рівня соціального захисту персоналу і формування 

комфортного соціально-психологічного клімату в колективі. По-п’яте, належної 

уваги потребує питання екологічної дисципліни та мотивації до еколого-

відповідальної діяльності. І найважливіше завдання, вирішення якого постало 

перед залізничною компанією в аспекті соціальної відповідальності, це 

подолання багаторічного негативного досвіду домінування приватних інтересів 

над суспільними і ведення прихованої діяльності від суспільства та бізнесу, і 

здійснення переорієнтації та переходу на такі принципи ведення господарської 

діяльності як першочерговість врахування суспільної значущості послуг 

залізничного транспорту, забезпечення підзвітності і прозорості залізничної 

компанії, поважання і дотримання нею законів, нівелювання впливу політично-

управлінської еліти на компанію, подолання інститутів бюрократизації і 

корумпованості господарських відносин. 

Вирішення зазначених завдань дозволить досягти низки переваг, 

пов’язаних з поліпшенням корпоративного іміджу та ділової репутації, 

підвищенням інвестиційної привабливості та збільшенням притоку інвестицій, 

покращенням фінансово-економічних показників діяльності, поліпшенням 

ефективності бізнес-процесів, зменшенням плинності кадрів та формуванням 

морально-психологічної відданості персоналу, підвищенням мотивації 

співробітників та їх продуктивності праці, формуванням комфортного 

соціального-психологічного клімату в колективі, скороченням фіскального та 

податкового тиску з боку органів державної влади, підвищенням рівня 

регіонального економічного розвитку та добробуту населення. 
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ТЕНДЕНЦІЇ ВПЛИВУ СТРУКТУРНИХ ФАКТОРІВ НА 

ЕКОНОМІЧНУ ДИНАМІКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

Ринкова економіка в Україні характеризується цілим рядом серйозних 

міжгалузевих диспропорцій і гострою нестачею ресурсів, не 

стійкістю економічних показників. 

У зв'язку з цим зростають роль і вимоги до галузевої статистики, її 

об'єктивності, компетентності і глибині охоплення об'єктів спостереження, 

якості інформації, прогнозів тощо. 

Відшкодування збитків, пов'язаних з перевищенням порогових значень, 

зумовлює необхідність створення так званих компенсаційних ресурсів, які 

можуть бути використані в екстремальних і кризових ситуаціях. 

Йдеться про матеріальні запаси і резервах виробничого та невиробничого 

призначення, додаткових транспортних можливостях для перекидання 

матеріальних ресурсів, валютних резервах, можливостях міжнародної 

підтримки та ін. 

На сьогоднішній день виділяється два типи промислової політики. 

Перший – західноєвропейський тип впливає на структурну політику і 

передбачає поступове поліпшення, коригування існуючої структури шляхом 

заохочення перспективних галузей і згортання збиткових галузей. Цей тип 

промислової політики зобов'язаний своїм існуванням високо 

диверсифікованому типу економічної структури західноєвропейських держав. 

Саме цьому типу політики як одному з напрямів забезпечення сталого розвитку 

реального сектора економіки буде приділено увагу. Мова буде йти в першу 

чергу про виробничу та інвестиційну безпеку реального сектору економіки. 

Другий – японський тип спрямований на концентровану підтримку 

високотехнологічних галузей. В основі цього типу лежить ідея про те, що в 

сучасних умовах зростання залежить від освоєння науково-технічних 

досягнень. 

Зміна структури економіки включає два етапи – пасивний і активний. На 

першому етапі відбувається скорочення потужностей з виробництва продукції 

через зниження попиту на ринку. Цей етап необхідний для досягнення поточної 
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збалансованості попиту і пропозиції. На другому етапі нарощуються 

потужності з виробництва конкурентоспроможної продукції, виробленої 

раніше, і створюються потужності для виробництва нових видів продукції. 

Напрями та підходи до структурної перебудови, які необхідно здійснити в 

першу чергу, а саме: 

 визначення місця і ролі діючих підприємств на предмет доцільності 

їх збереження в господарській системі; 

 визначення переліку підприємств оборонного комплексу, які 

працюють за військовим замовленням і не підлягають конверсії; 

 визначення підприємств, у яких контрольний пакет акцій має бути 

закріплений за державою з метою впливу на прийняті рішення; 

 залучення іноземного сектора в ті галузі і сфери економіки, які в 

більшій мірі впливають на структурні зрушення; 

 законодавче визначення так званих «локомотивів зростання в 

галузях і сферах виробництва, що сприяють формуванню оптимальної 

структури економіки (пріоритетне фінансування,пільги). 

Відповідно в середньостроковій перспективі мають розв'язуватись такі 

системні завдання: 

 стимулювання конкурентних й ефективних підприємств та 

згортанні малоперспективних підприємств із застарілими технологіями; 

 розбудова інфраструктури національної економіки, потрібної для 

здійснення структурних перетворень; 

 реалізація більш раціонального використання ресурсів; 

 стимулювання найбільш цінних складових наявного науково- 

технічного потенціалу; 

 усунення структурних диспропорцій, збалансування виробничої 

структури із платоспроможним попитом; 

 сприяння адаптації господарських суб'єктів до ринкових умов; 

 урізноманітнення експортного потенціалу; 

 формування умов для посилення екологічної безпеки. 

Структурна політика включає забезпечення зростання сукупного попиту, 

норми заощаджень та створення належного інвестиційного клімату, що 

стимулюватиме перетворення накопичень на інвестиції, забезпечення переходу 

капіталу від не конкурентоспроможних секторів й суб'єктів до перспективних 

секторів зростання, підтримка та урізноманітнення експорту, обмеження 

імпорту. Структурна політика має здійснюватись на макро - і мікроекономічних 

рівнях за такими основними напрямками, які є визначальним орієнтиром 

діяльності органів державної влади щодо селективної підтримки елементів 

національної економіки для забезпечення стійкого зростання реального сектора 

економіки. 

На макрорівні - в процесі реалізації структурної політики мають 

вирішуватися наступні завдання: посилення сукупного попиту; підвищення 
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норми заощаджень і забезпечення умов трансформації накопичень в інвестиції; 

підтримка переходу всіх видів ресурсів від застарілих секторів у перспективні 

сектори зростання; підвищення валових інвестицій; підтримка експорту; 

обмеження імпорту для захисту національних виробників у межах існуючих 

процедур. 

На мікрорівні - в процесі реалізації структурної економічної політики 

держави має бути вирішено наступні завдання:  

 стимулювання економічно ефективних суб'єктів господарської 

діяльності; реорганізація безперспективних економічних суб'єктів;  

 запобігання появі нових монопольних утворень;  

 стимулювання розвитку національного фондового ринку для 

забезпечення умов належному міжгалузевого переливу капіталу;  

 організація погоджувального процесу для уповільнення зростання 

цін;  

 стимулювання введення норм ринкової поведінки суб'єктів 

господарювання. 

Таким чином, посилення впливу структурних факторів на економічну 

динаміку означає, що в перспективі роль промислової політики не тільки 

сильно зросте, а й якісно зміниться. Її здійснення має бути спрямоване на те, 

щоб забезпечувати економічне зростання, послаблюючи його структурні 

обмеження. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

В современном мире уже укрепилось понимание важности стимулирования 

эндогенного развития регионов, поскольку выравнивание не вызывает 

региональной инициативы по решению региональных проблем. Есть регионы, 

которые всегда будут оставаться в статусе дотируемых государством, не 

предпринимая особых попыток изменить ситуацию. Так, в соответствии с 

мировым опытом, предметом региональной политики является экономическое 

развитие регионов, а соответствующие инструменты имеют стимулирующий 

характер. 

Социально-экономический потенциал представляет собой одно из 

основных понятий экономики, отражающее реальное положение, а также 

перспективы развития отраслей экономики региона. Основополагающей 

характеристикой, наглядно показывающей развитие экономики, является 

увеличение экономического потенциала.  

В расчете данного показателя, помимо общепринятых объема, качества и 

конкурентоспособности выпускаемой продукции, необходимо учитывать 

развитие самой хозяйственной системы, которая обеспечивает стабильное, 

эффективное функционирование, а также перспективы будущего [1].  

В системе национального хозяйства, производственной и региональной 

организации экономический потенциал является материальной основой. 

Экономический потенциал, а точнее его величина, отражает уровень развития 

производительных сил, тем самым определяя конкурентоспособность страны, 

предприятий.  

Вопрос оценки экономического потенциала регио настановится все более 

актуальным в современных условиях. Оценка социально-экономического 

потенциала необходима для совершенствования управления регионами, а также 

для разработки и реализации стратегических планов и инициатив. Для 

обеспечения стабильного социально-экономического развития в современных 

экономических условиях необходимо знать и периодически оценивать 

основные конкурентные преимущества территории. При этом наибольшие 

возможности отражают основные показатели развития. Реальные показатели 

способствуют выявлению того, на каких направлениях развиваться, и на каких 

рынках сбыта и с следуемому региону целесообразно завоевывать лидирующие 

позиции, в каком работать на правах партнера, а в каком случае не стоит 

функционировать на рынке.  
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Для определения направлений  и приоритетов развития того или иного 

региона необходимо: оценить, во-первых, текущее  экономическое состояние 

данного региона, во-вторых, перспективность ведущих отраслей 

промышленности, в-третьих, изучить направления развития крупнейших 

хозяйствующих субъектов, в-четвертых, оценить вклад данных субъектов в 

развитие региона.  

Помимо изложенного выше следует выяснить, в каком состоянии 

находится территория по уровню собственных доходов, и определить долю 

производимой продукции в регионе или стране. После этого необходимо 

оценить вклад ведущих предприятий в  развитие региона. В основе данного 

подхода лежит вполне обоснованное предположение, что чем больше 

предприятие вкладывает в развитие региона в сравнении с потреблением услуг, 

финансируемых из бюджета региона, а так же чем больше доля предприятия 

вобщем объеме производимой продукции, тем сильнее позиции данного 

предприятия и весомее его вклад  в  развитие региона [2].  

Одними з важнейших направлений стратегиисоциально-экономического 

развития региона, как правило, является стимулирование предприятий  данного 

региона, реализующих приоритетные стратегические задачи. Соответственно, 

рекомендуется разработать критерии деления предприятий в зависимости от их 

участия в региональном процессе воспроизводства. В основе данного подхода 

лежит принцип сбалансированности потребления предприятием услуг, 

финансируемых из бюджета территории, истепениего финансовых вложений в 

развитие региона.  

В современных условиях усложнения всех форм общественной жизни, 

региональная политика не является исключением. Если на первых этапах 

становления она отражала все государственные взаимоотношения, то сегодня 

она вышла за пределы интересов государств и регионов, и состоит из политики 

различных субъектов. Наиболее распространенные подходы, используемые в 

региональной политике: выравнивание диспропорций; реализация эндогенного 

потенциала территорий; комплексное территориально-отраслевое развитие; 

стимулирование центров-роста; создание качественной среды для жизни; 

формирование региональных инновационных систем. Из года в год в мире 

увеличивается количество национальных и международных организаций, 

оказывающих влияние на деятельность центральных и региональных органов 

публичной власти и неправительственных организаций по вопросам 

регионального и местного развития. На сегодня основным направлением их 

деятельности является поддержка демократических преобразований  

институциональных возможностей в сфере местного и регионального развития. 

Нельзя не упомянуть о том, что в некоторых странах только начинается 

формироваться региональная политика, появление новейших инноваций, при 

этом каждой административно-территориальной единице необходимо 

накапливать инновационный потенциал, исходя их реальных возможностей. 

Вспоминая высказывание канцлера Германии Ангелы Меркель: «Европа скорее 
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нуждается в политической смелости и креативности, чем в миллиардах евро». 

Эта мысль одинаково актуальная для всех стран и их территорий в любое 

время. 

В силу сложности социально-экономических процессов, а также 

высокого влияния на пространственное развитие неэкономических факторов, 

определяющих поведение экономических агентов, исследование особого 

комплекса проблем, являющихся предметом региональной экономики 

непросто. Можно выделить проблемы стоящие в центре внимания 

региональной экономики, к ним относятся: экономика отдельного региона; 

экономические связи между регионами; региональные системы; размещение 

производительных сил; региональные аспекты экономической жизни [3].  

Как было ранее отмечено, экономический потенциал региона является 

основным показателем, демонстрирующим его эффективное развитие. Таким 

образом, необходимо отметить, что управление эффективностью развития 

региона должно быть направлено на рациональное использование 

экономического потенциала, а именно максимизация эффективности при 

ограниченных ресурсах. Помимо этого, экономический потенциал региона не 

является постоянной величиной.  

Данный показатель в большинстве случаев меняется в ходе открытия 

новых месторождений или новых видов минеральных ресурсов, но статистика 

последнего десятилетия показывает, что на изменение экономического 

потенциала региона в значительной степени влияют инновации, а произвести 

оценку инноваций достаточно сложно, и этот процесс не является постоянным, 

соответственно и экономический потенциал не постоянен. 

Экономический потенциал региона прежде всего совокупность 

имеющихся и возможных для мобилизации ресурсов региона, необходимых 

для его развития, при условии максимального использования имеющихся 

возможностей для производства конкурентоспособной продукции и наиболее 

полного удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколений, с 

учетом интересов государства и бизнеса. Во многом он определяется уровнем 

развития межтерриториальных и межотраслевых связей. 

Казахстан является признанным лидером в интеграционных процессах на 

постсоветском пространстве, инициирует и участвует в региональных 

организациях, которые нацелены на обеспечение безопасности, преодоление 

экономической отсталости постсоветских стран, построение транспортно-

коммуникационных и хозяйственных связей, создание конкурентоспособной 

региональной экономики, выход на мировые рынки. 

Как известно, Республика Казахстан выступает движущей силой 

экономических реформ в Центрально-азиатском регионе. Регион Центральной 

Азии, имеющий свою историю и специфику развития, становится одним из 

важнейших факторов, обеспечивающих региональную безопасность. Приоритет 

отдается трем направлениям: противодействию новым вызовам и угрозам, 
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экономическому сотрудничеству, взаимодействию в области человеческого 

развития. 

Принятая государственная программы «Цифровой Казахстан» направлена 

прежде всего на цифровизацию отраслей экономики, создание инновационной 

экосистемы и повышения качества жизни населения. Цифровизация 

представляет собой ключевой фактор развития и конкурентоспособности 

государства. Казахстан в этом плане, не стал исключением, также наряду с 

мировыми государствами участвует в цифровых преобразованиях, как в рамках 

международных организаций, так и внутри страны. 

В целом о реализации государственной программы «Цифровой 

Казахстан» прямой эффект от цифровизации экономики к 2025 году составит 

1,7-2,2 трлн. тенге в виде добавочной стоимости, или возврат инвестиций 

составит 4,8-6,4 раза к общему объему инвестиций. В будущем ожидаем, что 

треть прироста ВВП будет обеспечена за счет цифровизации. К 2020 году рост 

производительности труда по отраслям экономики составит от 20 % до 50 %, 

благодаря этому будет создано дополнительно триста тысяч новых рабочих 

мест. Региональная политика представляет собой сферу деятельности 

государства и его органов, призванную обеспечить экономическое развитие в 

пространственно-территориальном аспекте, с наиболее рациональным 

размещением производительных сил и выравниванием уровня жизни населения 

[4].  

Республика Казахстан занимает обширную территорию, по этой же 

причине возникает ряд проблем связанных с территориальной организацией 

национальной экономики по вопросам регионального размещения 

производительных сил и совершенствования организационно-экономических 

союзов возникающих между ними. В нынешнее время как никогда возрастает 

уровень геополитической напряженности. На смену старому протекционизму и 

регионализации приходит эпоха  макроэкономической реальности, в которой 

мы сейчас с вами живем. 

Мы видим, что США проводит свою политику, здесь можно наблюдать 

ужесточение монетарной политики федеральным резервом влекущим за собой 

все ресурсы мировых инвесторов именно в экономику США и в ее ценные 

бумаги. В свою очередь это оказывает влияет на инвестиционный интерес, на 

курс валют стран  развивающего мира, и нашего государство в этом отношение 

не исключение. Но не смотря на сложившуюся экономическую ситуацию, наши 

цели и интересы остаются неизменными. Глава нашего государства их перед 

нами поставил и мы постепенно движемся к ним. У нас есть Стратегия - 2050 и 

это есть наш главный документ. Для того, чтобы на различных этапах нашего 

движения мы перед собой ставили четкие и отвечающие конкретным реалиям 

того или иного периода цели, разрабатываются стратегические планы. Новая же 

модель экономического роста направлена прежде всего, чтоб мы не теряя свои 

преимущества, могли бы строить новую экономику за счет технологий, 

развития человеческого капитала и экспорта. 
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Сформировав единую стратегию основ взаимоотношений стран 

Центральной Азии, которая была бы направлена на разработку теоретической 

базы региональных взаимоотношений, выделения приоритетных политических 

и экономических путей развития, такжепрогнозирования развития 

международных и межгосударственных отношений [5].  

Одним из важных составляющих элементов региональной интеграции 

нашего государства является сотрудничество в энергетической сфере. Являясь 

регионом, богатым энергетическим ресурсам Центральная Азия как никогда 

привлекает интерес и инвестиции со всего мира. Для этого необходимо 

пристально рассмотреть все возможности тесного сотрудничества Казахстана и 

стран Центральной Азии именно в сфере энергетической безопасности, новых 

технологий, ядерной энергетики и ресурсов Каспийского моря для 

взаимодействия в области экологии. Председательство нашего государства в 

Совете Безопасности ООН в январе 2018 года актуализировал вопрос о 

региональном сотрудничестве Центральной Азии. 

Тем самым Казахстан является сторонником с широкой региональной 

кооперации и углубления регионального и международного сотрудничсетва. С 

точки зрения благоприятных перспектив в контексте настоящих и будущих 

транспортно-проектных перспектив для Казахстана очень важна региональная 

интеграция, которая будет способствовать  возрастанию интереса к региону 

«мировых столиц». Благодаря совместным региональным усилиям будущее 

регионов в Центральной Азии по развитию связи региона на уровне 

постоянного политического диалога, торговли и экономического 

сотрудничества между этими странами. 
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TAX POLICY AT THE LEVEL OF EU INTEGRATION 

 

At the turn of the 21st century, in the context of deepening globalization of the 

world economy, the expansion of the relationship between the national tax systems of 

the countries of the European Union (hereinafter the EU) and their gradual 

harmonization are carried out continuously [5]. 

Globalization involves the process of convergence of consumer preferences 

and the universalization of the range of goods all over the world, with world goods 

being displaced locally. The main components of the modern global economy are 

innovation, knowledge and information technology, which are the sources of 

productivity and competitiveness [4]. The new economy is organized mainly through 

a global network of management, production and distribution, rather than individual 

firms, covering all spheres of the world economy, in particular, production-

innovation, financial and credit, trade and intermediary spheres. In each of the 

aforementioned spheres, there is a tax component and it is extremely important for 

the success of the globalization process to take into account the tax implications of 

integration decisions, such as the EU countries. It is possible to distinguish four main 

time stages of development of interstate cooperation in the tax sphere, which 

correspond to the waves of globalization of the world economy (Table 1.4). 

With the creation of the EU (the Maastricht Treaty was signed in 1992 and put 

into effect in 1993), the deepening of European economic integration naturally led to 

the development of the concept of intergovernmental tax harmonization (from the 

Greek "harmonia" – bringing it into conformity, coherence). It involves the 

development of a common strategy of countries in the field of taxation at the 

appropriate stage of integration cooperation, the coordination of tax policy, the 

systematization and unification of individual taxes and tax systems of countries that 

are part of international regional associations. 

The Maastricht Treaty also defines the main provisions of the EU for the 

unification of indirect taxes: VAT is paid in the country of origin, the unity of the 

basic VAT rate (at least 15%) and preferential (not less than 5%), the limited range of 

goods that can be exempted from VAT (mainly for social purposes); unification of 

excises – for some goods (tea, salt, sugar) are canceled, for other (including coffee) 

uniform rates are set. Also, harmonized rules for determining taxable profits, in 

particular, in terms of depreciation, consolidated reporting system, reporting period – 

one year, investment privileges. 

The tax policy of the European Union can be considered as a system of 

measures carried out by the institutions and bodies of the EU, as well as its member 

states (Fig. 1). 
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Fig. 1. Areas of formation of the tax policy of the European Union 

 

Today, given the specifics of fiscal policy and taxation systems in each 

country, the EU refused to create a single tax system. Instead, it was decided to bring 

the legislation of the EU Member States on taxation in line with the EU Treaty. 

In the narrow sense, harmonization refers to tax rates and tax base, and in the 

broader context of the entire tax system. Harmonization of taxation first appeared and 

began to be applied in the late XIX – early XX century. during the creation of 

customs unions in a number of countries (Table 1) [2]. 

Modern advantages of harmonization are seen in preventing tax arbitrage, 

reducing barriers to business activity within the EU and removing deformations 

during the placement of capital. The convergence of tax systems of countries with 

excellent political and socio-cultural characteristics involves the development and 

implementation of fiscal regulation mechanisms at all hierarchical levels of the 

integration group, but remains acute and politically debatable. 

The process of harmonizing taxes faces the solution of two opposite in essence 

problems. The essence of the first is that the formation of a single internal market 

involves the unification of tax legislation. This is especially true for the profits of 

enterprises and the income of investors, because only the solution of this problem 

allows the capital to move freely between EU member states and to avoid barriers 

that hinder the development of scientific and technological integration and the 

dissemination of the latest advances in science, technology and technology between 

the states. . On the other hand, the harmonization of taxes, its rates, the provision of 

various investment privileges affects the domestic policy of the state, objectively 

reduces the amount of taxes received in the revenue part of the state budget. In 
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addition, the government's influence on domestic producers is decreasing. Therefore, 

the solution to these problems is of great importance [1, P. 105–106]. 

Table 1 - Development of tax system harmonization 
Period / author / document Content 

1968 the first attempts to harmonize concerned indirect taxes and 

successfully completed the introduction of VAT, but did not lack 

attention to direct taxes. 

1962 Neumark Report the introduction of a unified taxation system for companies with a 

minimum rate of 15% 

Program of harmonization of direct 

taxes (1967) 

envisaged a full-scale unification of approaches to taxing companies 

Van den Tempel Report (1972), 

Proposals for the Harmonization of 

Income Tax (1975) 

have shifted emphasis towards individual elements of the tax 

system, without providing for its complete unification 

New recommendations for taxation 

(1990) 

proposed a common tax base for those companies whose activities 

are limited to several countries 

 

Harmonization of tax legislation, which is perceived as a reduction in tax 

pressure, is determined by two groups of causes (Fig. 2) 

Tax harmonization involves limiting part of the tax powers of the member 

states of the interstate association. Such restrictions are manifested in the form of 

regulating types of taxes, the limits of setting their rates, methods of administration, 

etc. In turn, the member states of the intergovernmental association agree to restrict 

their fiscal powers to the extent that their interests are better satisfied at the level of 

the union than at the national level. Therefore, the creation of equal conditions and 

opportunities, on the one hand, and the tax sovereignty of the Member States of the 

association, on the other hand, provide the basic institutional principles of tax 

harmonization (Table 2) [1]. 

 

 

 

Fig. 2. Reasons for harmonizing tax legislation 

 

 

The first two principles – proportionality and subsidiarity act as "built-in 

stabilizers" – on the one hand, they restrict the role of the European Union 

institutions, defending the tax sovereignty of the EU member states, and, on the other, 

ensure the effectiveness of tax harmonization. The process of harmonization is 

carried out in stages. There are 5 main stages (Fig. 3) [1]. 

The result of the "tax dumping" is that the low tax rates used by the "new" 

members of the EU are actually covered by direct financial subsidies received from 

the donor countries of the Commonwealth, the core of which are high taxation 

countries. The intentions for European integration of our country are obvious: since 

February 2008, Ukraine is a member of the World Trade Organization (WTO), the 

Reasons for harmonizing tax legislation 

The need to increase the competitiveness of 

European economies in confronting other 

"centers" of the world economy 

The attractiveness of tax 

competition, especially for 

poorer countries 
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Tax Code [3], adopted in 2010, whose main objective is to bring the national tax 

system closer to the generally accepted rules of international and European practice, 

in 2012 The year was the initialed EU–Ukraine Association Agreement. 

Table 2 - Basic institutional principles of tax harmonization 
Principle Essence Source 

Principle of 

proportionality 

envisages limiting the activities of EU institutions by the powers granted to 

them by the EU constituent documents and the established objectives of 

European integration 

Article 5 of 

the EU 

Treaty 

The principle of 

subsidiarity 

EU institutions do not have the right to intervene independently in the 

functioning of any of the segments of the economy of the Member States, 

except where such intervention is necessary to meet the EU's strategic 

objectives. 

Article 5 of 

the EU 

Treaty 

The principle of 

unanimity 

any decision on the formation of a tax policy in the EU should be taken by 

unanimous consent of the EU member states and fixed in the relevant norm of 

the integration legislation. The ability of a Member State to veto any decision 

in the field of harmonization of taxes, which can cause disastrous 

consequences for the economy of this country. 

– 

The principle of tax 

non-discrimination 

It covers two main provisions: first, the impossibility of direct or indirect 

taxation of domestic taxes by one EU member state on products of another EU 

Member State in excess of the taxation of national products; secondly, the 

Member State of the EU should not levy taxes on the products of other 

Member States with a view to indirectly protecting their products 

Article 90 of 

the Treaty 

on European 

Union 

The principle of 

neutrality of taxation 

to prohibit the reimbursement of domestic taxation when exporting products to 

another EU Member State in excess of the level of direct or indirect taxes paid 
– 

 

Harmonization of taxation in the EU is a process that has specific directions of 

development, its dynamics. European countries are trying to optimize taxation (to 

introduce new tax technologies based on self-taxation, to maintain a high standard of 

social standards, etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Stages of tax harmonization 

Stages of tax harmonization 

definition of branches of legislation demanding harmonization; allocation of 

spheres and problem issues within the framework of a separate branch 

comparative legal analysis of national tax laws 

1 

stage 

2 

stage 

 
harmonization of the list of national legislative and other normative legal acts 

subject to harmonization 

3 

stage 

 
synchronous adoption of harmonized acts of tax legislation 4 

stage 

 
control over the implementation of decisions on harmonization issues 5 

stage 
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The general tax trends in the European Union should serve as a benchmark for 

the process of adaptation of the tax systems of countries seeking to enter the EU. It is 

now clear that Ukraine needs to accelerate its accession to this process, and those 

areas which are so far the least harmonized in the EU to develop in their own "fiscal 

scenario", that is, in accordance with the model of fiscal policy implemented by the 

state. 

The general priorities should be to reduce the burdens of the domestic tax 

system, further reduce taxes and payments, equalize disproportions in taxation, focus 

on the use of innovative administrative methods, limit the economically unjustified 

preferences in taxation, improve tax incentives for entrepreneurship, tax culture and 

psychological perception of business and the population. state action in the field of 

tax policy. 

The process of adapting the domestic tax system to European standards should 

have an evolutionary character and on the eve of a new wave of the global financial 

crisis, based on economic and political stability in the country. 
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Однією з найпоширеніших проблем для створення стартапів є залучення 

достатнього фінансування, що дає їм змогу успішно запустити та розпочати 

бізнес. Відповідно, наявність фінансів і витрат було названо одним з основних 

обмежень для підприємництва. Відсутність кредитної історії та авторитетної 

репутації відрізняє стартапи від інноваційних підприємств, які вже займають 

пвне положення на ринку. Враховуючи невеликі масштаби бізнес-проектів, 

вищу інформаційну асиметрію і більш високий ризик, фінансові установи 

вважають недоцільним моніторинг малих підприємств. 

Відносна складність стартапів у доступі до фінансування, швидше за все, 

збільшить слабке внутрішнє бізнес-середовище, включаючи неадекватні 

правові рамки та репресовані фінансові системи. Проте глобалізація фінансових 

ринків означає, що підприємці набувають більшого доступу до міжнародних 

фінансових ринків. Як результат, доступ до міжнародних джерел фінансування 

може замінити внутрішні інституційні недоліки. У цьому ж означає, що 

підприємці стають особливо чутливими до обсягу і обсягу напряму 

міжнародних фінансових потоків. 

Дослідження, пов'язані з початковим фінансуванням, були переважно 

мотивовані аргументами, що стосуються теорій інформаційної асиметрії, 

центральною темою яких є недосконалість ринку, що призводить до 

підвищення прооцентної ставки кредитування. Проте часто не враховується, що 

фінансова глобалізація може полегшити деякі з цих обмежень, що сприяють 

збільшенню внутрішнього надання кредиту через приплив капіталу з-за 

кордону; також потенціал для отримання кредитів сильно залежить від 

гетерогенності між країнами у фінансових та правових інституціях. З розвитком 

останнього слід очікувати зменшення трансакційних витрат фінансового 

контракту. 

Існуючі порівняльні дослідження показують, що інституційне 

середовище, яке складається з формальних і неформальних правил, відіграє 

важливу роль у розвитку підприємництва, впливаючи на рішення заснувати 

власну справу, Розрізняють два ключові інституційні виміри, які можуть 

вплинути на фінансову структуру стартапів:  

- захист прав власності;  

- фінансову відкритість та фінансове регулювання.  

Більшість вчених, вважають захист права власності від експропріації 

ключовим інституційним виміром, який вони тлумачать у вузькому сенсі. 

Економічні агенти можуть подолати перешкоди та недоліки в "контактуванні з 

установами" шляхом зміни переважної форми договірних угод і розвитку 

приватних систем контрактів. Навпаки, нестабільність основних прав власності 

має фундаментальний негативний вплив на економічну активність, значні 

інвестиції та, зокрема, нові можливості. У середовищі зі слабким захистом прав 

власності фінансові контракти менш схильні до укладання, що призводить до 

недостатнього розвитку фінансів. Реляційне кредитування має тенденцію 

домінувати у фінансах, що негативно впливає на надання кредитів малим 
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підприємствам та стартапам. Тому, слабкі права власності перешкоджають 

фінансистам, як формальним, так і неформальним, обмежуючи використання 

зовнішніми фінансами нового стартапу. Вони також зменшують стимули для 

власних інвестицій, що призводить до менших індивідуальних початкових 

проектів, які вимірюються розміром використовуваних фінансів. 

Разом з добре функціонуючою системою прав власності, розвинені 

фінансові установи відігравали важливу роль у підвищенні рівня 

підприємницької діяльності та розширенню фірми. 

Фінансові посередники полегшують поліпшення ризиків за наявності 

проблем, що виникають внаслідок інформаційних та транзакційних суперечок, 

розвиваючи досвід оцінки ризиків та моніторингу. 

Паралельно з цим фінансовий сектор впливає на тверде фінансування 

через виділення заощаджень на інвестиційні проекти. Розвинуті фінансові 

установи виявляються особливо корисними для малих підприємств порівняно з 

великими. Те ж саме слід застосовувати ще більше до стартапів. Проте 

ефективний і добре розвинений фінансовий сектор обумовлений належним 

фінансовим регулюванням, яке залишається у центрі політичних економічних 

дискусій. 

Хоча очевидно, що регуляторна спрямованість на підтримку прозорості, 

на доступ до інформації та на посилення ринкового моніторингу, безумовно є 

корисною, сфера застосування фінансових обмежень і обсяг і свобода прямого 

наглядового нагляду є більш суперечливим питанням. свідчення деяких 

негативні наслідки, включаючи зниження фінансової ефективності та більшу 

ймовірність фінансових криз. Ці негативні наслідки можуть розглядатися або як 

ненавмисні (вигляд суспільних інтересів), або як побічний продукт 

регуляторного захоплення спеціальними інтересами у фінансовому секторі 

(масштабна корупція) або політичними інтересами, нав'язаними зверху 

(системна корупція) [1]. 

Неоднорідність обмежень ліквідності між країнами значною мірою 

пояснюється регулюванням фінансового сектора. Надмірні фінансові 

обмеження, ймовірно, призведуть до фінансової дезінтеграції. Це може мати 

подальші несприятливі наслідки для нових фірм. Обтяжливе фінансове 

регулювання вважається неефективним, надаючи повноваження державним 

чиновникам, підживлюючи корупцію та отримуючи користь від існуючих фірм. 

Як правило, це також пов'язано зі зростаючою часткою прямого державного 

переважного володіння банками. Державні банки, ймовірно, надаватимуть 

пріоритет державним компаніям і дискримінуватимуть підприємців у своїй 

кредитній політиці. Отже, широкі фінансові обмеження, що відображають 

умови фінансової репресії, мають негативний вплив на використання 

зовнішнього фінансування та на загальний обсяг фінансування стартапу. 

Неформальне фінансування, яке складається із власних коштів (сім'ї, 

друзів), а також інвестицій приватних бізнес-ангелів, також є важливим для 

стартапів. Воно є другим за величиною джерелом фінансування. 
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Неформальні фінанси часто розглядаються як замінники формальних 

фінансів, коли останні недосяжні, хоча неформальний сектор також може бути 

сектором вибору, враховуючи, що неформальні кредити, зокрема з друзів або 

родичів, можуть бути дешевшими. Довіра до неформальних фондів також може 

бути типовою, підприємці в країнах, що розвиваються, вважають за краще 

залишатися в тіньовій економіці, що зазвичай передбачає невеликі розміри. 

Емпіричні дані свідчать про те, що неформальне фінансування не 

ідеально замінює формальне фінансування, оскільки воно не розширюється. 

Відповідно, малоймовірно, що неформальне фінансування може призвести до 

масштабних проектів, якщо вони не посилені ефективним регуляторним 

середовищем, що створює стимули як для заощаджень, так і для великих 

інвестицій [2]. 

У той же час, неформальне фінансування може розглядатися як не просто 

ендогенна відповідь на переважаючу структуру офіційних інституцій: його роль 

також підтримується сильними стимулами, які закладені на рівні довготривалих 

культурних цінностей та соціальних відносин. Це один із можливих способів 

пояснити важливу роль, яку відіграє неформальне фінансування. 

Тому, розмір неформального фінансового сектора має важливе значення 

для підприємців у збільшенні ймовірності використання зовнішнього 

фінансування під час вступу, але може не мати суттєвого позитивного впливу 

на фінансовий масштаб данного проекту. 

Подібно до неформального фінансування, міжнародні фінансові 

надходження потоки можна розглядати лише як частково пов'язані з місцевим 

регуляторним та правовим середовищем. Загалом, як сильні місцеві права 

власності, так і місцева фінансова лібералізація посилять міжнародні фінансові 

потоки. З цієї точки зору, спільний вплив цих трьох факторів важко дслідити. 

Так, міжнародні фінансові надходження можуть частково замінити слабкі місця 

місцевого середовища. 

Підприємницький сектор міг би виграти найменше від збільшення 

зовнішньої відкритості порівняно з великими фірмами. Ключовим моментом 

тут є те, що типово великі фірми завжди мають кращий доступ до міжнародних 

фінансових ринків, або безпосередньо через фондові біржі, або опосередковано 

через фінансування від іноземних власників. Звідси випливає, що 

диференційований ефект ширшої зовнішньої фінансової відкритості сильніше 

впливає на малі фірми. Такого впливу не потрібно приходять у вигляді прямих 

кредитів з-за кордону, але можуть діяти через посередництво вітчизняного 

банківського сектора, підвищуючи доступність кредитів. Відповідно, навіть за 

слабких прав власності або обмеженого внутрішнього фінансування, великі 

підприємства все ще можуть скористатися репутаційним капіталом, який 

замінить ефективний зовнішній захист фінансового контракту і полегшить 

доступ до прямого фінансування з-за кордону; вони також можуть формувати 

реляційний капітал з великими банками (як правило, підконтрольними уряду) 

видобуванням ренти у вигляді пільгового доступу до кредитів [3].  
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Малі фірми виграють відносно більше від появи нових зовнішніх джерел 

фінансування, або прямих (скажімо, у формі грошових переказів або позик від 

іноземних банків), або непрямих (скажімо, через посилення внутрішнього 

кредитування на основі іноземних джерел фінансування, може призвести до 

зниження вартості капіталу, а також через зростання конкуренції у 

вітчизняному фінансовому секторі). Загалом, фінансова інтеграція має 

позитивний ефект в підприємницькій діяльності, яка більше залежить від 

зовнішнього фінансування, через вимоги до розміру. Однак, фінансова 

інтеграція також передбачає, що ця група користувачів фінансів буде більш 

чутливою до зворотних дій у транскордонних фінансових потоках. 
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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР 

 

Необхідною умовою самореалізації у професії є саморозвиток. Адже щоб 

особистість успішно реалізувала себе, їй потрібно володіти системою 

морально-духовних цінностей, які є важливими в діяльності людини. Тобто 

пізнання себе, розвиток професійних якостей, зі слів досліджуваних «робота 

над собою», «вдосконалення себе», «фахове та професійне зростання»,тому 

дослідження питань підвищення продуктивності праці персоналу є актуальним.  

У ході дослідження проведено асоціативний експеримент з вибіркою 50 

осіб, а також здійснено обробку асоціативних характеристик за допомогою 
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програмного засобу SPSS STATISTICA 10. Основні результати факторного 

аналізу виражаються у факторних навантаженнях та факторних полях, 

факторних вагах та власних значеннях факторів. Найтісніше пов’язаними з 

першим фактором виявилися такі риси як саморозвиток, моральні. У ході 

дослідження виокремлено наступні фактори: саморозвиток та моральні якості 

(дотримання етичних норм, чесність, справедливість, здатність до 

співпереживання, відповідальність, ідентифікації, зі слів досліджуваних «любов 

до людей»). 

Ідентифікація соціального не мотиваційного чинника свідчить про те, що 

в умовах функціонування підприємницьких структур для більшості людей 

важливими є соціальні зв’язки (найбільш частими є констатація таких питань 

становлення трудових колективів як недружній колектив, високі вимоги 

керівництва, виправлення в звіті збоку начальника, злий зам, керівництво не 

дбає про працівників, байдужість членів колективу, погане ставлення 

керівництва, непривітливий колектив, відсутність атмосфери, відсутність 

традицій в колективі, боязкість людей відкритись, незначні конфлікти в 

колективі, поганий колектив, поганий керівник, керівник-тиран, співпраця з 

неприємними людьми, тиск з боку керівництва, авторитарний керівник). У 

фактора є два полюса, які є протилежними. У ході дослідження були виявлені 

наступні результати, які знайшли вираження у факторних навантаженнях та 

факторному полі. За даними рисунку 1 визначено основний вплив біпорлярних 

фактори: перший – має вищу вагу 27%, другий фактор – 16% навантаження.  

 

 
Рис. 1. Оцінка впливу чинників за даними соціологічного опутування 

 

Перший біполярний фактор – категорії саморозвиток (мотивуюча робота), 

моральні (мотивуюча робота) – пояснює 27 % значень. Другий біполярний 

фактор – категорії соціально (не мотивуюча робота), матеріальні (мотивуюча 

робота)– пояснює 16%.  

Отже, у ході дослідження ми встановили що працівникам на підприємстві 

є важливість працювати та розвиватись (саморозвиток – 0,74), та важливість 

моральних якостях (0,83), щодо не задоволеності роботи є фактор соціальна (не 

мотивуюча робота – 0,71). Це свідчить про те що на підприємстві взаємодія 

керівників та працівників є дуже важливою, для хороших досягнень у 

виробництві. Рекомендація відвідання тренінгу «Мотивуй правильно! 

Особливості мотивації персоналу в умовах сучасної економіки» – для 

керівників та для персоналу «Знайди свій шлях». 
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ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ 

ВІДНОСИН НА ОСНОВІ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Підходи до визначення соціально-економічних відносин, що формуються 

на базі цифрових технологій, дають підстави стверджувати,  що в даний час не 

сформульовано досить точних,  розгорнутих положень з цього приводу. 

Більшість дослідників концентруються на кількісних характеристиках і 

припускають, що в деякій точці досягнення ряду кількісних показників 

цифрова економіка починає домінувати. 

Проблеми цифрового сектора позначаються на конкурентоспроможності 

економіки, оскільки відставання в отриманні та обробці актуальних даних, 

невміння використовувати цифровий ресурс супроводжується втратою 

ринкових позицій.  

Виділяють наступні критерії аналізу цифрової економіки: критерій, 

пов'язаний зі сферою зайнятості; просторовий критерій; технологічний; і, 

власне, економічний. Основою більшості визначень є переконання в тому, що 

кількісні зміни в сфері обробки даних привели до виникнення якісно нових 

соціально-економічних відносин. 

Критерій, пов'язаний зі сферою зайнятості тісно пов'язується з роботами 

Д. Белла, П. Друкера [1, 2], в яких розглядаються структура зайнятості 

населення та моделі спостережуваних змін. Трансформація соціально-

економічних відносин відбувається через те, що більшість зайнятих працює в 

цифровій сфері економіки. Зниження частки зайнятих у сфері виробництва і 

збільшення в сфері послуг розглядається як заміщення фізичної праці 
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інформаційною. Оскільки основним ресурсом в даному випадку виступають 

дані, істотне збільшення частки праці в сфері їх обробки може розглядатися як 

перехід до цифрової економіки. 

Просторовий критерій ґрунтується на географічному принципі [3]. 

Головна увага приділяється мережі передачі даних, які пов'язують різні місця, а 

тому можуть вплинути на формування глобального економічного простору. 

Мережі передачі даних є важливою відмітною рисою сучасного суспільства. 

При цьому важливим є те, який аспект, пов'язаний з мережами передачі даних 

розглядати при дослідженні цифрової економіки. В даний час викликає 

дискусію, що дійсно є мережею, яким чином проводити відмінності між 

різними рівнями мереж, які обсяги даних і швидкості їх передачі визначають 

перехід до цифрової економіки. 

Економічний критерій передбачає врахування зростання економічної 

цінності в області діяльності по створенню, передачі, обробки, зберіганню 

даних [4]. Якщо в економічній сфері такого роду активність превалює над 

діяльністю в галузі сільського господарства і промисловості, то можна 

говорити про перехід до цифрової економіки. Крім того, самі дані в таких 

умовах стають об'єктом економічних відносин. Спеціалізовані компанії, 

науково-дослідні організації надають послуги зі збору, аналізу даних для цілей 

замовника і, відповідно, такі дані знаходять певну вартість. 

Основна проблема такого підходу полягає в тому, що за великим 

статистичним матеріалом, що свідчить про підвищення ролі даних в 

економічній діяльності, їх дійсний вплив на діяльність компаній вивчено досить 

поверхово, а методики оцінки ефективності діяльності працівників, пов'язаної з 

обробкою даних і їх інтерпретацією, мало розробленими. Наприклад, 

інформаційно-аналітичний відділ виробничого підприємства займається 

інформаційною діяльністю, але питання про те, як виокремити для 

статистичних цілей його частку у виробництві всієї компанії, залишається 

відкритим. 

Технологічний критерій передбачає,  що основою технологічної концепції 

стало безліч технологічних інновацій в області інформаційно-комунікаційних 

технологій, що стали доступними широкому колу користувачів [5]. Нові 

технології є найпомітнішою ознакою зміни економічних систем, і їх часто 

називають драйвером розвитку економіки. Основна ідея таких міркувань 

полягає в тому, що ріст обсягу технологічних інновацій в області обробки і 

передачі даних призводить до перебудови соціально-економічних відносин. 

Багато дослідників у своїх роботах відзначають важливість впливу 

технологічних новацій. Такі міркування підкріплені можливістю комп'ютерних 

технологій трансформувати сферу телекомунікацій і об'єднати ці технології, 

результатом чого стало розвиток таких сервісів, як електронна пошта, передача 

даних у вигляді тексту, аудіо та відео файлів, соціальних мереж. 
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«КЛАСИЧНА МОДЕЛЬ» САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОДИН ІЗ 

СПОСОБІВ ЇХ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ 

 

Економічно розвинені країни по-різному вирішують проблеми санації та 

банкрутства підприємств. Відмінності пояснюються особливостями 

економічного й соціального розвитку, принципами побудови національних 

фінансових систем та їх складових – фінансів підприємств. Цілісний погляд на 

етапи проведення фінансового оздоровлення окремого підприємства являє 

собою так звана «класична модель» санації, яка широко використовується як 

основа для розробки механізму фінансової санації суб'єктів господарювання у 

країнах з розвиненою ринковою економікою. 

Згідно з класичною моделлю санації процес фінансового оздоровлення 

підприємства слід починати з виявлення фінансової кризи. Наступним етапом 

санації є проведення її причинно-наслідкового аналізу. На підставі зібраної 

інформації визначаються зовнішні та внутрішні фактори кризи, вид кризи, її 

глибина та якість фінансового стану фірми. 

У рамках аналізу  слід здійснювати експертну діагностику фінансово-

господарського стану підприємства, аналізувати його сильні та слабкі сторони. 

На підставі результатів причинно-наслідкового аналізу, згідно з класичною 

моделлю санації, робиться висновок про санаційну спроможність підприємства, 

доцільність чи недоцільність санації відповідної господарської одиниці. Якщо 

виробничий потенціал підприємства зруйновано, ринки збуту продукції 

втрачено, структура балансу незадовільна, то необхідно приймати рішення про 

консервацію та ліквідацію суб'єкта господарювання. 

У противному разі санація означатиме лише відстрочку в часі ліквідації 

підприємства і нічого окрім додаткових збитків для власників га кредиторів не 

принесе.  

Слово «санація» походить від латинського «sanare», що означає 

оздоровлення або одужання. З "фінансово-кредитного" погляду це поняття 
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треба трактувати як систему заходів, що проводяться для запобігання 

банкрутству промислових, торгових, банківських підприємств (організацій) і 

спрямовуються на їхнє майбутнє відродження. 

Це слід розглядати як сукупність всіх розрахованих на стратегічну 

перспективу заходів організаційного, виробничого, фінансового та соціально-

економічного характеру, які використовуються, з одного боку, для подолання 

неліквідності та усунення капітальних збитків, а з іншого – для відновлення 

рентабельності, продуктивності праці та інновацій, які забезпечили б 

прибутковість і життєздатність підприємства в довгостроковому періоді. 

Отже, санація – це комплекс послідовних взаємопов'язаних заходів 

фінансово-економічного, виробничо-технічного, організаційного, соціального 

характеру, спрямованих на виведення суб'єкта господарювання з кризи і 

відновлення або досягнення ним прибутковості та конкурентоспроможності. 

Залежно від масштабів кризового стану підприємства й умов надання 

йому зовнішньої допомоги виділяють два види санації: 

1. Санація підприємства без зміни статусу юридичної особи здійснюється з 
метою усунення неплатоспроможності підприємства, якщо його кризовий 

стан є тимчасовим.  

У даному випадку рекомендовано передбачати санацію у таких формах: 

 погашення боргу підприємства за рахунок бюджетних коштів 
(тільки для державних підприємств); 

 погашення боргу підприємства за рахунок цільового кредиту банку 
(здійснює комерційний банк, що обслуговує підприємство); 

 переадресування боргу на іншу юридичну особу (такою особою 
може бути підприємство, що виявило бажання у санації 

підприємства-боржника; повинна бути згода кредитора); 

 випуск облігацій або інших боргових цінних паперів під гарантію 
санатора (здійснює комерційний банк, що обслуговує 

підприємство). 

2. Санація підприємства зі зміною статусу юридичної особи здійснюється за 
умови глибокої кризи підприємства, має назву реорганізації 

підприємства; передбачає зміну форми власності, організаційно-правових 

форм діяльності та інше.  

При цьому санація може відбуватися у наступних формах: 

злиття підприємства-боржника з іншим фінансово-стійким 

підприємством; 

 поглинання підприємства-боржника підприємством-санатором; 

 розділ підприємства (використовується для підприємств з 

багатогалузевою господарською діяльністю; виділені в процесі 

розділу підприємства одержують статус нової юридичної особи, а 

майнові права і обов'язки переходять до кожної з них на основі 

поділу балансу); 
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 перетворення у відкрите акціонерне товариство (здійснюється за 
ініціативою групи засновників); 

 передача в оренду (найпоширеніша при санації державних 

підприємств); 

 приватизація державного підприємства (регламентується системою 
законодавчих актів). 

Обґрунтування санаційного процесу для кожного окремого підприємства 

може бути представлене в різних формах: план фінансового оздоровлення; 

бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування.  

Можна рекомендувати наступний варіант бізнес-плану санації, який  

може складатися із вступу і чотирьох розділів. У вступі слід відобразити 

загальну характеристику об'єкту санації: подати дані про його правову форму 

організації діяльності, форму власності, організаційну структуру, сферу 

діяльності та життєвий цикл існування (коротку історичну довідку). 

Крім того, тут доцільно вказати мету плану санації, замовника плану і 

методи, які використовують під час розроблення плану. 

У першому розділі слід відобразити вихідну ситуацію на підприємстві, 

яка передувала реабілітації, включаючи аналіз чинників зовнішнього 

середовища і характер їх впливу на підприємство, аналіз сильних і слабких 

сторін підприємства, із яких можуть випливати причини кризового стану, а 

також аналіз реального потенціалу для виходу з кризи. 

На основі аналізу вихідної ситуації можна зробити висновок про 

доцільність і можливість санації підприємства чи про необхідність його 

ліквідації. 

У другому розділі слід розкрити стратегічні цілі санації, цільові орієнтири 

і розробити стратегію санації підприємства. 

Крім цього, в цьому розділі повинна бути відображена оперативна 

програма із зазначенням заходів для покриття поточних збитків, відновлення 

платоспроможності і ліквідності підприємства. 

Третій розділ с основною частиною бізнес-плану санації, оскільки він 

повинен містити конкретний план заходів щодо відновлення прибутковості і 

конкурентоспроможності підприємства на тривалу перспективу. Складовими 

частинами розділу є план маркетингу і оцінювання ринків збуту. 

У цьому підрозділі визначаються ринкові фактори, які впливають на збут 

продукції та місткість ринку; ступінь еластичності попиту і рівень 

платоспроможності покупців; умови збуту; галузеві ризики; ситуація на 

суміжних товарних ринках; визначаються можливості і шляхи розширення 

ринків збуту. 

План виробництва і капіталовкладень повинен містити дані про необхідні 

фактори виробництва, тобто, предмети праці і знаряддя праці, в ньому, зокрема, 

відображається виробничий процес (склад технологічних операцій і перелік їх 

виконання) і, відповідно, для цього процесу подаються дані про виробниче 
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устаткування, його склад, вікову структуру, ступінь зносу, наявність, потребу і 

джерела її покриття. Крім того, відображається інформація про необхідну 

сировину (включаючи наявність альтернатив), взаємозв'язки з 

постачальниками, заходи для поліпшення якості сировини з метою досягнення 

конкурентних переваг і суму затрат на придбання. На основі цього визначається 

потреба в інвестиціях і формується план капіталовкладень у формі кошторису 

(складається під конкретний виробничий план діяльності підприємства). 

Організаційний план – відображає організаційну структуру підприємства, 

можливості реструктуризації і перепрофілювання; кадровий потенціал і 

систему менеджменту та можливості її поліпшення. 

Фінансовий план є вирішальним в обґрунтуванні вибору альтернативного 

варіанту фінансового оздоровлення підприємства. Він включає в себе 

прогнозування фінансових результатів, розрахунок обсягів додаткових 

інвестицій, обґрунтування джерел фінансування, складання прогнозного 

балансу, розрахунок фінансових коефіцієнтів. 

Четвертий розділ містить розрахунок ефективності санації, а також 

перелік заходів щодо реалізації плану і контролю за ходом його реалізації. У 

цьому розділі також прогнозуються можливі ризики і збитки. 

Основні критерії оцінювання ефективності санації: ліквідність і 

платоспроможність; прибутковість; додаткова вартість, створена в результаті 

санації; конкурентні переваги. 

Результати санації можна оцінити на основі додаткового прибутку 

підприємства, який є різницею між сумою прибутку після санації і його 

розміром (або величиною збитків) до проведення санації. 

Для ефективнішого оцінювання ефективності прогнозований обсяг 

прибутку приводять до теперішньої вартості. Вкладення для проведення санації 

розглядаються як інвестиція сенатора у підприємство з метою одержання 

прибутку. 

Такий критерій, як додаткова вартість, створена в результаті санації, 

показує абсолютний приріст вартості активів очікувати в результат ті реалізації 

плану санації. її розраховують, як різницю між потенційною вартістю 

підприємства (після проведення санації) і його вартістю до санації. Потенційна 

вартість визначається на основі приведених до теперішньої вартості майбутніх 

грошових потоків. 

У цьому розділі санаційного бізнес-плану також оцінюється ступінь 

ризику вибраного шляху реабілітації, оскільки наслідки реалізації занадто 

ризикованих проектів бувають здебільшого негативними, тому ця проблема 

потребує ретельного обміркування. 

Для невеликих підприємств ризики можуть бути пов'язані, насамперед, із 

мікросередовищем та внутрішніми негараздами. Для великих підприємств, які 

розпочали реалізацію проекту санації, ризики найчастіше виходять із 

макросередовища (зміна нормативно-правової бази, державної політики тощо). 
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Отже, бізнес-план санації підприємства є важливим інструментом для 

реабілітаційних заходів критичних підприємств, і мета санації буде досягнута, 

якщо вдається вивести підприємство із кризи, нормалізувати його виробничу 

діяльність і уникнути оголошення підприємства-боржника банкрутом. 

Особливе місце в процесі санації посідають заходи фінансово-

економічного характеру, які відображають фінансові відносини, що виникають 

у процесі мобілізації та використання фінансових джерел санації. 

Фінансування санаційних заходів можуть здійснювати: 

 власники підприємства (акціонери, пайовики) зменшенням або 

збільшенням статутного фонду боржника; 

 персонал підприємства у формі відстрочки або відмови від винагороди за 
виробничі результати, надання працівниками позик, купівлі акцій даного 

підприємства; 

 кредитори шляхом пролонгації та реструктуризації наявної 

заборгованості, повної або часткової відмови від своїх вимог, надання 

додаткових кредитів, специфічною формою санації є надання цільового 

банківського кредиту під максимально високу ставку; 

 Національний банк України у формі проведення цільових кредитних 
аукціонів для комерційних банків під програми санації виробництва; 

 держава, якщо вона визнає продукцію підприємства суспільно 

необхідною і розраховує на збільшення надходжень до бюджету 

внаслідок збільшення випуску та збуту цієї продукції. 

Для техніко-економічного обґрунтування санації підприємства 

використовується ряд показників, які слід розглядати в базовому та 

перспективному (після проведення санації) періодах. 

Такими показниками є: рентабельність продукції; рентабельність 

виробництва; загальний обсяг фінансових ресурсів для проведення санації; 

термін окупності інвестицій; точка беззбитковості; витрати на виробництво і 

реалізацію продукції; терміни та умови погашення кредитів; використання 

виробничих потужностей; показники фінансової стійкості. 

При порівнянні базових та перспективних показників слід особливу увагу 

звертати на показники прибутковості, їх динаміку, чинники, які забезпечують 

зростання прибутку, джерела зниження витрат на виробництво продукції, 

прискорення оборотності обігових коштів. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ПРОЕКТАМИ 

ІННОВАЦІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Система термінології і стандартів управління державними проектами 

інноваційно орієнтованої політики достатньо повна і різноманітна. Аналізуючи 

зміст поняття «проект», необхідно виходити з того, що офіційно не існує 

єдиного визначення. Залежно від прихильності того чи іншого стандарту автори 

по-різному трактують це поняття. Під терміном «проект» розуміють: стадію 

розробленості рішення; форму організації робіт, а також розроблену 

документацію для створення об'єктів. 

Закінчення проекту настає тоді, коли його цілі досягнуті або коли проект 

припиняється у зв'язку з тим, що його цілі не будуть або не можуть бути 

досягнуті, або коли в проекті більше немає необхідності. Проекти також 

можуть призводити до впливів на соціальну, економічну і навколишнє 

середовище, що перевищує тривалість самого проекту. 

Більшість авторських точок зору на зміст терміну «проект» як форми 

організації робіт зводяться до різного трактування визначень, які даються в 

основних міжнародних стандартах управління проектами. Але в цілому, 

більшість з них визначають проект як інтегровану систему взаємозалежних за 

ресурсами, термінів і виконавцям заходів, процесів, спрямованих на досягнення 

конкретних результатів (цілей, завдань). 

Аналіз основних визначень проекту дозволяють виділити ряд основних 

його ознак. Будь-який проект передбачає спрямованість на досягнення кінцевих 

цілей і певних результатів за допомогою організованих заходів і в умовах 

обмежень по термінах, вартості та ресурсів. Поточна діяльність, як правило, 

являє собою повторюваний процес, оскільки виконується відповідно до 

існуючих в організації процедур. А ось проект носить тимчасовий одноразовий 

характер і передбачає певну ступінь унікальності (новизни), яка може ставитися 

до створюваного продукту або послуги, або до умов досягнення поставлених 

завдань. З одного боку, це дозволяє вирішувати нові завдання і впроваджувати 

інновації. Однак, з іншого боку, це робить проект більш уразливим, оскільки 
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відсутній достатній обсяг інформації для його успішної реалізації. Продукт 

створюється в ході проекту єдиний раз, що виключає можливість виправити 

допущені в ході виконання робіт помилки. 

У той же час в більшості вітчизняних теоретичних і практичних 

досліджень проектного підходу останніх років використовують обидва 

словосполучення «управління проектами», «проектний менеджмент» і 

«проектне управління», при цьому уникаючи питання про співвідношення цих 

двох понять [1, c.118]. Взаємозв'язок формулювань «проектне управління» і 

«проектний менеджмент» випливає з граматики англійської мови, згідно з якою 

об'єкт управління повинен стояти перед словом« менеджмент». Однак 

«управління проектами» існувало в українській практиці багато десятиліть, 

незважаючи на те, що на сучасному етапі широко використовує методологію 

зарубіжних стандартів. В першу чергу, відзначимо, що хоча з англійської 

«management» перекладається як «управління», формулювання «менеджмент» в 

вітчизняних публікаціях найчастіше використовується стосовно до приватного 

бізнесу, а «управління» - стосовно держсектору. 

За підсумками аналізу семантики категоріального апарату вітчизняних 

праць і стандартів з управління проектами, сформульована наступна авторська 

позиція. Вживати словосполучення «управління проектами» слід, коли мова 

йде про нього як про процес, протяжність у часі і просторі, або як однієї з 

галузей управління. У той час як «проектне управління» є синонімом проектно-

орієнтованої діяльності, заснованої на системі стандартів і ключових підходів 

до управління  проектом. 

Для визначення безпосередньо змісту управління державними проектами 

інноваційно орієнтованої політики важливо розглядати його в двох аспектах - 

технічному і соціокультурному, що відповідає концепції К. Грея та Е. Ларсона. 

Технічний аспект управління державними проектами інноваційно орієнтованої 

політики включає формальні, піддаються логічному структуруванню частини 

процесу і може бути відображений в інформаційній системі. Так само як 

планування, розклад робіт і контролінг, створення звітів про проміжні 

результати роботи і структура робіт, яка служить своєрідною базою даних, що 

зв'язує всі рівні організації [2]. Такий підхід до інтеграції інформації 

покликаний забезпечити всіх учасників проекту інформацією про прийняті 

рішення відповідно до їх рівня і потребам. 

М. Долішній особливе значення при впровадженні корпоративної 

системи управління державними проектами інноваційно орієнтованої політики 

надають культурі організації [3, c.49]. У разі, якщо культура організації 

суперечить принципам проектного управління, автори рекомендують ізолювати 

проектну команду від домінуючої культури, щоб створити чітку субкультуру 

всередині проектної команди, в якій виникне нова система норм і цінностей, що 

сприяють ефективному виконанню проектів.  

Управління державними проектами інноваційно орієнтованої політики 

важливо розглядати одночасно як симбіоз технічного і соціокультурного 
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аспектів і як процес переходу з початкового стану в кінцеве в рамках життєвого 

циклу проекту. Життєвий цикл проекту поділяється на етапи, за рахунок чого 

досягається підвищення керованості процесу, знижуються ризики і вплив 

фактора невизначеності. Кожен етап проекту завершується результатом, 

необхідним для досягнення цілей проекту, а результати реалізації робіт етапу 

підлягають контролю і оцінки (приймання). 

Найбільш комплексний підхід в цьому сенсі вироблений стандартом 

РМВоК (Guide Project Management Body of Knowledge), відповідно до якого 

проектне управління виконується за допомогою застосування та інтеграції 

логічно згрупованих 47 процесів, об'єднаних в 5 груп процесів: 

1. ініціація; 

2. планування; 

3. виконання; 

4. моніторинг і контроль; 

5.закриття. 

Помилки в ході робіт повинні виявлятися при завершенні окремих фаз, а 

не проекту в цілому, що знижує ризик недосягнення мети проекту у 

встановлені терміни. Сучасне розуміння змісту процесів управління проектами 

в галузі державного управління представлено в таблиці 1. 

Таблиця 1 - Зміст процесів управління на різних життєвих стадіях 

державної інноваційно орієнтованої політики 
Найменування групи 

процесів 

зміст процесу 

ініціація - від формулювання ідеї до прийняття рішення про початок 

виконання проекту 

планування - визначення цілей і критеріїв ефективності проекту, розробка 

структури робіт і виконавців, побудова календарних графіків 

робіт, бюджету проекту, розробку проектно-кошторисної 

документації, переговори і укладення контрактів з підрядниками і 

постачальниками 

виконання - координація людей і розподіл інших ресурсів з метою 

задоволення специфікацій проекту; моніторинг ходу робіт і 

фіксація контрольних точок виконання плану 

Моніторинг і контроль - визначення відповідності плану і виконання проекту поставленим 

цілям і критеріям, прийняття та застосування коригувальних 

впливів 

закриття - робота по формальному і фактичному завершенню проекту і 

забезпечення відповідності підсумкового результату технічним 

завданням, вимогам іншої документації, а також очікуванням 

учасників проекту, здача результату проекту в експлуатацію 

 

Управління процесами в рамках реалізації національного проекту 

дозволяє більш обґрунтовано визначати цілі, бачити зміст проекту, оптимально 
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організовувати спільну діяльність і задовольняти потреби всіх зацікавлених 

сторін проекту, контролювати виконання складеного плану, аналізувати 

фактичні показники і вносити своєчасну корекцію в хід виконаних і планованих 

робіт. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ 

ОБЛІКУ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

Головне призначення бухгалтерського обліку — задоволення 

інформаційних потреб. Оскільки в процесі ручної праці використовується 

набагато менший обсяг інформації, ніж той, яким володіє система 

бухгалтерського обліку, це суттєво впливає на якість рекомендацій щодо 

керівних впливів на об’єкт управління. Незважаючи на те, що бухгалтерський 

облік є найбільш регламентованою управлінською функцією, він вважається 

динамічною системою, яка постійно вдосконалюється. Необхідно передбачати 

можливість для постійної адаптації до змін у зв’язку з вимогами управління та 

часу [4].  

Процес економічної інтеграції у світовому масштабі, стрімкий розвиток 

міжнародних економічних відносин призвели до необхідності 

інтернаціоналізації та стандартизації обліку. Перехід на міжнародні стандарти 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності відкриває для підприємств 

України нові можливості для узгодженості та ефективного функціонування 

інформаційної системи. Зі вступом України до Світової організації торгівлі та 

прийняттям рішення щодо вступу до складу країн Європейського 

Співтовариства набуває актуальності проблема гармонізації системи 

бухгалтерського обліку України, відповідно до вимог цих організацій [1].  
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На сьогодні ведення бухгалтерського обліку є малоефективним без 

комп’ютерної обробки даних. Зараз на ринку існує безліч бухгалтерських 

програм, що задовольняють найрізноманітніші вимоги до них. Особливу увагу 

слід приділити правильному вибору програми для свого підприємства.  

Актуальність даної теми полягає в тому, що завдяки високому рівню 

комп’ютерної грамотності фахівців у галузі економіки та бухгалтерського 

обліку є можливість створення програмних додатків високої якості з потрібним 

набором функцій [4].  

Підвищення оперативності інформаційного забезпечення, його дієвості та 

ефективності потребує впровадження електронного 

Автоматизація окремих комплексів задач бухгалтерського обліку сприяє 

зменшенню трудомісткості обліку, але не дозволяє повною мірою зробити його 

оперативним. Найповніше ці питання вирішуються в умовах автоматизації 

всього комплексу облікових робіт. Особлива увага приділяється розробці 

пакетів прикладних програм, що реалізують автоматизоване вирішення всіх 

типових завдань бухгалтерського обліку.  

Однією з основних проблем використання автоматизованих систем 

бухгалтерського обліку на підприємствах є часта зміна нормативних актів, що 

встановлюють правила обліку, звітності та оподаткування. Для вирішення цієї 

проблеми слід зупиняти свій вибір на інформаційних системах, що володіють 

більшою гнучкістю і здатні відображати зміни зовнішніх умов.  

Важливими проблемами є: нестача кваліфікованих кадрів, перенесення 

даних у нову систему з мінімізацією витрат на введення цієї інформації. Слід 

також відзначити необхідність наявності на підприємстві працівника, 

відповідального за підтримку і подальший розвиток автоматизованої системи 

бухгалтерського обліку [4].  

При впровадженні нових інформаційних систем на підприємстві 

обов’язково потрібно оцінювати ризик відставання від конкурентів через їх 

моральне зношування. Після закінчення заходів щодо постачання й установки 

програмного забезпечення необхідно узгодити ступінь потреби в адаптації 

типової конфігурації програмного забезпечення та особливості ведення обліку 

на підприємстві [3].  

Одним із найважливіших процесів сучасності є інтеграція світової 

економіки. Цей факт робить автоматизацію бухгалтерського обліку вимогою 

часу й запорукою успішного переходу на Міжнародні стандарти фінансової 

звітності. Без цього неможливий перехід на міжнародний ринок і залучення 

іноземних інвестицій. У разі якщо підприємство виходить на зовнішній ринок, 

необхідне досягнення відповідності організації бізнесу міжнародним 

стандартам. Цю проблему легко вирішують автоматизовані системи, які 

дозволяють за одноразового внесення первинних даних розрахувати в короткі 

терміни безліч показників і подати їх у різних формах звітності [4].  

Одним із напрямків удосконалення комп’ютеризації системи опрацювання 

бухгалтерської інформації є уніфікація її програм обліку та контролю 
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діяльності підприємств з використанням нових інформаційних технологій, з 

необхідністю використання інтегрованої системи електронного господарського 

обліку [2].  

Таким чином, перспективи впровадження автоматизованих інформаційних 

систем бухгалтерського обліку невід’ємно пов’язані з переходом на міжнародні 

стандарти, що є на сьогодні економічною необхідністю. Прозорість і якість 

фінансової звітності є необхідною умовою розвитку окремих підприємств і 

економіки в цілому. Тому можна стверджувати, що перспективи автоматизації 

ведення бухгалтерського обліку однозначні — вони є необхідною умовою 

розвитку. Впровадження автоматизованої системи бухгалтерського обліку 

допоможе забезпечити ефективність обліку і подальший розвиток 

підприємства. Однак не слід забувати про те, що автоматизація є складним і 

трудомістким процесом і для її успішної реалізації необхідно заздалегідь 

продумати вирішення хоча б основних проблем, що пов’язані з нею [4].  
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ГОЛОВНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

Однією з основних ознак соціально-економічного розвитку економіках 

світу є розгортання процесів їх глобалізації, які справляють суттєвий вплив на 

міжнародні економічні відносини, трансформують напрями і визначають 

найголовніші тенденції та становлення національних економік. 

Формування пріоритетів соціально-економічного розвитку як процес 

світового рівня, обумовлює інтенсифікацію пріоритетів  взаємозв'язків, 

взаємодії та взаємозалежності держав. Розвиток процесу глобалізації 

пов'язують можливість вирішення глобальних соціально-економічних  проблем,  

забезпечення гармонізації інтересів розвинених країн  та тих, що розвиваються, 

стійкий розвиток всієї глобальної системи, досягнення рівноваги між 

суспільством і природним середовищем.  

На сучасному етапі невизначеності перед усіма країнами світу постають 

завдання пошуку балансу між економічними та соціальними потребами, вихід 

зі станів депресії та рецесії,  зміцнення  соціально-економічної  безпеки  в  

умовах  глобалізації  й формування економіки майбутнього. Соціально-

економічна система є  фундаментальною  категорією світового співтовариства і 

основою економіки майбутнього. Негативні процеси  і кризові явища, які 

практично охопили більшість національних  економік,  а  саме: майнове 

розшарування  суспільства,  збільшення питомої ваги населення, яке живе за 

межею бідності, зростання безробіття, скорочення народжуваності, середньої 

тривалості життя, деформація демографічного й соціального складу 

суспільства, зниження духовно-морального й творчого потенціалу, соціальні 

конфлікти, відсутність  національної  ідеї  створюють  реальну  загрозу  

національній  безпеці багатьох країн світу. Події,  які  розгорнулися  у  світовій  

економіці, вимагають  об’єктивного й всебічного моніторингу стану економіки  

і суспільства з використанням  індикаторів  економічної  і  соціальної систем, 

що насамперед  передбачає фактичне  відстеження,  аналіз  і  прогнозування  

найважливіших  груп  економічних показників,  а  також реалізацію  спеціально 

розроблених механізмів протидії  загрозам безпеки й досягнення стабілізації  

економіки. [2] 

 За допомогою  сучасної  соціально-економічної  політики можна 

зміцнити  національну  й  міжнародну безпеку,  оскільки  забезпечивши 

фінансову  стабільність,  створюються широкі межі безпеки й сприятливе 

середовище для зовнішньополітичної й економічної діяльності. 
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Над  світовою  економікою  нависли  загрози,  які  мають економічне  й  

соціальне  коріння  і  лежать  у  площині  недосконалості соціальної структури і 

управління, диференціації доходів, у проблемах  бідності  й  соціальної 

відповідальності бізнесу й держав, наявності безробіття (рис.1). 

 
Рис.1. Рівень безробіття у країнах світу І півріччя 2018 року, % [3] 

 

У країнах ЄС-28 безробітних серед економічно активного населення 

налічувалося 16,9 млн. осіб, а рівень безробіття склав 6,8 %, тобто знизився на 

0,8 відс. пункти порівняно з І півріччя 2017 року. Найвищий рівень безробіття 

серед країн ЄС-28  відмічається у Греції 19,0 %, найнижчий − у Чехії 2,2 %.У 

США та Японії – країнах, що мають потужну економіку − рівень безробіття 

серед економічно активного населення складає 3,8% та 2,5% відповідно. У 

Білорусі та Росії у І півріччі 2018 року показники  безробіття становили 4,7% та 

4,8% відповідно. 

У І півріччі  2018 року в Україні рівень безробіття серед економічного 

активного населення становив 8,9 %, або знизився на 0,7 % порівняно з першою 

половиною року. Серед осіб працездатного віку рівень безробіття дещо вищий і 

становить 9,3%. Загальна чисельність безробітних серед працездатного 

населення нараховує 1487,9 тис. осіб, серед яких 65 % (517 тис. осіб)- чоловіки. 

Понад 68 % (1015,7 тис. осіб) безробітних проживають у містах. 

В Україні у І півріччі 2017 року рівень зареєстрованого безробіття склав 

2,0%, що у 4,5 рази менше, ніж рівень загального безробіття серед осіб 

працездатного віку. Зберігається тенденція до скорочення чисельності 

зареєстрованих безробітних. Зокрема, на кінець першої половини року на 

обліку у центрах зайнятості перебували 303,9 тис. осіб, що на 26,3 тис. осіб 
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менше порівняно з відповідним періодом минулого року. Із загальної кількості 

зареєстрованих безробітних 58% становлять жінки та 40% проживають у 

сільській місцевості. Середній розмір допомоги по безробіттю у червні 2018 

року становив 2425 гривень на особу. Упродовж року кількість вільних робочих 

місць, яку могли запропонувати роботодавці зросла на 24%, та нараховувала у 

червні 2018 року 82,4 тисячі вакансій. Тобто, на одну вільну вакансію 

претендувало 4 особи проти 5 осіб торік [3]. 

Забезпечення гармонізації інтересів розвинених країн  та тих, що 

розвиваються, стійкий розвиток всієї глобальної системи, досягнення рівноваги 

між суспільством і природним середовищем.   

Головними ознаками, виокремленням яких слугує ключем до розуміння 

сутності світової глобалізації пріоритетів соціально-економічного розвитку у  

економіках світу, є:  

 взаємозалежність пріоритетів національних економік та їхнє 

взаємопроникненні;  

  інтернаціоналізація пріоритетів світової економіки під впливом 

поглиблення міжнародного поділу праці;  

 послаблення можливостей пріоритетів національних держав щодо 

формування незалежної економічної політики;  

   розширення масштабів пріоритетності обміну та їх інтенсифікація;  

 формування пріоритетів метапростору в умовах утворення та 

функціонування транснаціональних фінансових телекомунікаційних та 

інших мереж;  

  становлення єдиної системи пріоритетних зв'язків та нової 

конфігурації світової економіки;  

  тяжіння світової економіки до пріоритетів єдиних стандартів, 

цінностей, принципів функціонування під впливом обміну товарами, 

робочою силою, капіталом, культурними цінностями. 

Світова практика переконливо свідчить, що виграш від глобалізації 

пріоритетів соціаліьно-економічного розвитку розподіляється далеко не 

рівномірно. На сучасному етапі її плодами користуються здебільшого 

транснаціональні компанії, для яких фінансова і торгова глобалізація відкриває 

надзвичайно широкий доступ на нові ринки, до рідкісних ресурсів, 

кваліфікованої і відносно дешевої робочої сили. Із світової практики, 

включаючи практику нашої держави, можна навести чимало прикладів 

вимивання під впливом  процесів  глобалізації  цілих галузей економіки, 

посилення залежності від імпорту, розмивання економічної структури і навіть 

способу життя, що формувалися десятиліттями. Глобалізація пріоритетів 

соціально-економічного  розвитку  і  її основний прояв  -  зростання відкритості 

національної економіки  -  обумовлюють  потенційні  вигоди,  втім обмежують 

можливості незалежної макроекономічної політики на національному рівні [1]. 
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 Сучасна соціально-економічна політика,  яка  зорієнтована  на  

проблемах  забезпечення  рівня  і  якості життя, потребує нових кардинальних 

змін через поширення інновацій не тільки  на  галузі  науки  й  техніки,  але  й  

на  сферу  суспільних  відносин. З  цією  метою  необхідно  враховувати  

інноваційні  процеси,  пов’язані з  глобалізацією,  регіональною  інтеграцією,  

розвитком  соціального виміру, високих технологій та інформатизацією 

суспільства.   

Отже, формування позитивного соціального простору, соціальна  

інтеграція, удосконалення  соціальної  структури  суспільства  й  механізмів 

соціального  захисту  населення  дозволяють  вирішувати  міжнародні 

проблеми, здійснювати багатостороннє співробітництво, а також сприяти  

створенню  й  розширенню  зон  безпеки,  і  як  результат,  реалізації глобальної 

соціально-економічної безпеки.   

 

Література: 

1. Табачук А. Я Коротко про інструментарій дослідження сучасних 

економічних систем. Вісник Львівського торговельно-економічного  

університету  /  [ред.  кол.:  Куцик  П.  О., Барна М. Ю., Семак Б. Б. та ін.].  –  

Львів  :  Видавництво  Львівського  торговельно-економічного університету, 

2017. – Вип. 52. – 188 с. – (Економічні науки). 

2. Томаневич Л. М Соціально-економічна безпека в умовах глобалізації/Л. М. 

Томаневич// Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх 

справ. серія економічна. – 2011. – Вип. 2. – С.367-376. 

3. Рівень безробіття.[Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/rp/sz_br/sz_br_u/kzbr_m_u2018. 

 

І. І. Топішко, 

к. е. н., доцент, 

Н. П. Топішко, 

к. е. н., старший викладач, 

Т. І. Галецька, 
к. е. н., старший викладач 

кафедри економічної теорії, менеджменту та маркетингу 

Національного університету «Острозька академія» 
 

ДО КРИТЕРІЇВ  ОЦІНКИ НАСЛІДКІВ РЕФОРМУВАННЯ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 

 

Більш як тридцятилітнє «ринкове реформування» економіки України на 

основі ідей теоретичних концепцій неолібералізму і монетаризму, а також 

вперте і послідовне втілення в економічній політиці принципів 

Вашингтонського консенсусу зумовили процеси та явища, для характеристики 
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яких навіть терміни «глибока», «всеохоплююча», «перманентна» тощо криза не 

є адекватними [1]. Для визначення сутності явищ і процесів, що відбуваються в 

Україні понад чверть століття, більш точним і доречним терміном є деградація. 

У багатьох випадках має місце повне і незворотне руйнування могутнього 

економічного потенціалу та тотальна деградація соціальної сфери.  

Серед значної частини «реформаторів» і деяких науковців-

суспільствознавців були і залишаються широко розповсюдженими твердження 

про те, що вони знаходяться на принципово вірному шляху перетворень в 

соціально-економічній сфері. Як традиційно заведено у багатьох реформаторів-

лібералів, цей правильний шлях неминуче передбачає «об’єктивну 

обумовленість непопулярних рішень» [2].  

Але чи припустимо вважати прогресивними та успішними реформи, які 

протягом тривалого періоду часу ведуть не до покращення, а до постійного 

погіршення умов життя абсолютно переважаючої частини населення країни? 

Тим більше в ситуації, коли це погіршення для абсолютної більшості 

відбувається на фоні стрімкого, карколомного, небаченого в історії збагачення 

невеликої купки одних і тих же людей. До того ж, збагачення на нетрудовій 

основі. Навіть з точки зору найбільш ліберальних догматів така ситуація є 

абсурдною. «Ми мусимо вважати певну соціальну зміну, - зазначає Ха-Юн 

Чанг, - покращенням лише тоді, коли вона когось збагачує і при цьому нікого 

не збіднює. Не має бути жертв задля «загального блага». Це називається 

«критерієм Паретто» [3, с. 106]. 

На перших етапах реформ деградацію економіки та зубожіння значних 

прошарків людей немало економістів ліберального спрямування намагалися 

пояснювати тяжкою спадщиною тоталітарного радянського минулого. Деякі 

діячі, з числа «батьків нації», занепад і деградацію зводили навіть до рангу 

об’єктивних законів і закономірностей. Оскільки безкінечне використання такої 

«переконливої» аргументації компрометує самих авторів в силу її абсурдності, 

то в останній період у реформаторів з’являється і нав’язується суспільству 

дещо інша інтерпретація причин провалів. Суть її зводиться до того, що сам 

курс, нова «генеральна лінія» є, як завжди, єдино вірною, а результати її 

впровадження в життя є такими провальними лише тому, що реформаторам 

заважають її проводити швидко, послідовно і системно.  

Реформатори повністю ігнорують багатий світовий і вітчизняний досвід 

успішного реформування соціально-економічної сфери. Реформи у 

післявоєнних Німеччині та Японії, дещо пізніше в Південній Кореї, Сінгапурі і, 

накінець, в сучасних Китаї, Індії, В’єтнамі та інших країнах світу більш ніж 

наочно спростовують тезу щодо закономірності виникнення економічних та 

соціальних катаклізмів в процесі їх проведення.  

В китайських реформах вдало визначені та неухильно впроваджуються в 

життя співвідношення між цільовими установками перетворень і засобами їх 

досягнення. Реформи розглядаються не в якості мети, а як засіб для підвищення 

життєвого рівня народу, що й обумовлює їх успіх. Навіть питання 
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формаційного вибору не розглядаються в якості більш пріоритетних і важливих 

порівняно із зростанням добробуту народу. В Україні ж трансформації 

виглядають як реформи заради реформ (приватизація заради приватизації, 

лібералізація заради лібералізації тощо). У 90-х роках в якості доказів 

успішності реформ нерідко наводились не показники зростання добробуту, а 

називались цифри приватизованих державних підприємств, ліквідованих 

колгоспів, прийнятих законів тощо. 

Оскільки соціально-економічна система є надто складною і 

розгалуженою, включає в себе цілий ряд підсистем, то, відповідно, й критеріїв 

оцінки її реформування можливо і необхідно виділяти значну кількість. Не 

ставлячи за мету охопити всі критерії, виділимо деякі з них, на наш погляд, з 

числа найбільш впливових: 

1. Реформи необхідно насамперед оцінювати по тому, який характер 
вони носять. Чи є вони комплексними і системними або ж фрагментарними та 

хаотичними. Для надання реформам системного характеру насамперед 

необхідно чітко визначити та ранжирувати їх цілі як  на близьку, так і  на більш 

віддалену перспективу. Причому, що вкрай важливо, цілі не мають бути 

розпливчатими (типу «хочемо жити як в Європі»). Їх необхідно втілити в 

конкретні параметри стану соціально-економічної сфери та «стандарти» 

становища різних прошарків людей. У взаємозв’язку з постановкою цілей 

необхідно не менш чітко визначити і збалансувати засоби їх досягнення. Без 

визначення засобів досягнення цілі залишаться нереалізованими. Точно так, як і 

необґрунтовані, нереальні цілі не можуть бути досягнутими навіть при 

використанні ідеальних засобів. Вони їх дискредитують. До числа головних 

цілей не може відноситися незкінчене і безмежне збагачення олігархії при 

погіршенні умов життєдіяльності більшості людей. 

2.  Фундаментальною ознакою характеру і направленості реформ є 

тенденції в розвитку продуктивних сил. Зростання чисельності населення, 

підвищення тривалості життя на основі зниження рівня смертності, підвищення 

освітньо-кваліфікаційного рівня працівників, забезпечення повної та 

ефективної зайнятості – це далеко не повний перелік параметрів розвитку 

людської складової продуктивних сил. 

Якщо ж мають місце одночасне зниження народжуваності та підвищення 

смертності (тобто депопуляція); масові прояви декваліфікації, а тим більше 

деградації робочої сили; наростання примітивізації виробничих функцій 

значних прошарків працюючих; масове і хронічне безробіття; значний розрив у 

вартості робочої сили і рівні заробітної плати; відсутність впевненості у 

майбутньому тощо, то все це вказує виключно на регресивний, а не на 

прогресивний характер реформ. Навіть у тому випадку, якщо б одночасно мало 

місце нарощування натурально-речової складової продуктивних сил. Але й 

останнього у всі роки реформ не спостерігається. 

3. Перетворення в соціально-економічній сфері необхідно розглядати під 

кутом зору змін в мотиваційних механізмах основної частини економічно 
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активного населення і формування орієнтирів у тих, хто готується приступити 

до економічної діяльності в майбутньому, а також змін в становищі тих, які вже 

відійшли від активної трудової діяльності. Чи створюють реформи передумови 

і можливості для забезпечення гідного людини життя за рахунок чесної, 

високопродуктивної праці? Чи, навпаки, така праця – прямий шлях до застійної 

бідності і злиднів? 

Мотиви і стимули основної частини економічно активного населення 

прямо, безпосередньо пов’язані з оплатою праці, а не з вилученням нетрудових 

доходів. Сформовані як рівень, так і принципи диференціації заробітної плати 

(не говорячи вже про її співвідношення з нетрудовими доходами), не сприяють 

формуванню дієвих мотивів та стимулів до високопродуктивної виробничої 

діяльності. І ніяка позитивна мотивація в отриманні нетрудових доходів не в 

стані компенсувати упущені вигоди або ж прямі втрати. Стійкий, прискорений 

розвиток економіки можливий лише у тому випадку, коли в ньому зацікавлені 

наймані працівники, а не лише вузький прошарок підприємців. 

У процесі реформ повністю втрачений взаємозв’язок між мірою праці і 

мірою винагороди за працю і, в кінцевому підсумку, мірою споживання. 

4.  Економічні реформи необхідно оцінювати з позицій наявності чи 

відсутності прогресивних структурних змін в народногосподарському 

комплексі країни. Структурна деградація української економіки зайшла за роки 

«ринкових» реформ настільки далеко і є настільки глибокою, що її подолання 

по всім напрямам і в стислі строки виглядає вже занадто проблематичним. 

5. Прогресивність здійснюваних перетворень найбільш наочно 

проявляється в динаміці основних реальних макроекономічних показників. 

6. Важливим критерієм реформування є рівень інвестиційної активності. 
7. Особливо важливе значення для визначення глибинної сутності 

реформ має ідентифікація характеру відносин власності (легітимні; не зовсім 

легітимні; не в усьому легітимні; взагалі нелегітимні). 

8. Хід і результати реформування вкрай важливо розглядати з позицій 
зміни становища країни в системі світогосподарських координат. Ключовий 

критерій зводиться до наступного: чи сприяють здійснювані реформи 

зміцненню позицій країни в сфері зовнішньоекономічних відносин як 

рівноправного з іншими країнами суб’єкта, чи має місце її перетворення в 

об’єкт зовнішньоекономічних, а відтак і зовнішньополітичних впливів. 

9.  Реформування соціально-економічної системи і оцінка його 

характеру, направленості і результатів мають здійснюватись з позицій 

функціонування соціальної сфери. Головний індикатор успішності реформ – 

оптимізація соціальної структури, підвищення ступеня узгодженості і 

гармонізації інтересів різних класів, соціальних і професійних груп і прошарків. 

Поляризація ж соціальної структури, нарощування конфліктності інтересів, 

виникнення і загострення їх антагонізму є переконливою демонстрацією 

деструктивного, глибоко хибного характеру реформ. Необхідно підкреслити, 

що існуючі в попередній системі суперечності не були зняті, подолані. 
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Натомість на них було накладено суперечності та антагонізми більш 

глибинного характеру, які загрожують самим фундаментальним основам 

функціонування і розвитку соціуму. 

10. Перехід від деструктивного, руйнівного характеру реформ до 

конструктивного, створювального потребує, насамперед, вважаємо, 

невідкладної реалізації таких першочергових заходів, як подолання: 

- сімейного, кумівського характеру прихватизації державної власності; 

набуття власності на нетрудовій основі; 

- зрощування влади і бізнесу; 

- компрадорського характеру влади і сформованого нею капіталу; 

- масової втечі капіталу за кордон; 

- націленості підприємництва на спекулятивно-фінансову та торгово-

посередницьку діяльність; 

- нічим необґрунтованого рівня диференціації доходів; 

- тотальної корумпованості державного апарату і правоохоронних 

органів; 

- цілеспрямованого розшарування суспільства на два полюси – купку 

надбагатіїв та масу знедоленого народу. 

 

Література:  
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ПРІОРИТЕТИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИУКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО 

КОНФЛІКТУ НА ДОНБАСІ 

 

На поступовий розвиток будь-якої соціально-економічної системи 

впливає безліч чинників, у тому числі, і зовнішніх. І якщо процеси глобалізації 

призводять до конвергенції соціально-економічних систем, то національні 

цінності, рівень національної безпеки, навколишнє середовище тощо, навпаки, 

сприяють їхньої дивергенції. 
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Зміни в розвитку сучасної соціально-економічної системи України через 

воєнний конфлікт на Донбасі ґрунтовно досліджують такі вчені, як Амоша О.І., 

Колосов А.М., Лібанова Е.М. та інші [1; 2; 3; 4]. 

Проведений ретельний аналіз стану соціально-економічної системи 

України в умовах воєнних дій на сході країни, дозволив нам сформувати 

прогностичний звіт, що містить певні заходи із відновлення Донбасу, а також 

форми та механізми їхньої реалізації. 

1. Забезпечення продовольчої, енергетичної та інформаційної безпеки 

Донбасу й України в цілому. 

2. Освоєння альтернативної енергетики та впровадження 

ресурсозберігаючих технологій у всіх галузях економіки і життєзабезпечення. 

3. Виробництво будівельних матеріалів з місцевих природних ресурсів і 

промислових відходів (в першу чергу – для відновлення зруйнованих об'єктів 

цивільного, промислового та інфраструктурного призначення в рамках 

Донецької і Луганської областей). 

4. Відновлення транспортних вузлів розв'язки залізничного й 

автомобільного транспорту, а також об'єктів соціальної та виробничої 

інфраструктури. 

5. Ведення органічного сільського господарства (з подальшою 

максимально глибокої промисловою переробкою сировини або його 

експортними поставками). 

6. Виробництво інноваційної продукції з високою доданою вартістю (і 

надання відповідних послуг), орієнтованих, в першу чергу, на внутрішньо 

регіональні ринки, а також такі, що забезпечують реалізацію політики 

зменшення експортної залежності Донбасу і України. 

Найбільш доцільною формою реалізації виділених бізнес-ідей в сфері 

великого (а також середнього) бізнесу слід визначити донорсько-публічно-

приватне співробітництво. Використання класичного публічно-приватного 

співробітництва в такій формі покликане створити додаткові гарантії 

міжнародним інвесторам і підвищити відповідальність української держави. 

До участі у співфінансуванні проектів із відновлення Донбасу в 

обов'язковому порядку доцільно залучати українські бізнес-структури (як в 

контексті співпраці з міжнародними Донорами, так і на основі окремого 

об'єднання фінансових, матеріальних і кадрових ресурсів українського бізнесу). 

У першу чергу це має стосуватися бізнес-структур, капітал яких формувався в 

Донецькій і Луганській областях. 

Форми і механізми реалізації виділених бізнес-ідей у сфері малого 

бізнесу можуть бути адаптовані з досвіду реалізації Програм Mercy Corps 

«Самозайнятість» і підтримки створення нових робочих місць (2015-2017 рр.). 

Аналітично-прогностичний огляд дав підстави стверджувати, що з метою 

максимально можливого ефективного використання інвестиційних ресурсів 

міжнародних донорів, а також для забезпечення керованості відновлювальних 
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процесів на Донбасі, нами запропонано використовувати принцип 

територіально-галузевої кластеризації Донецької і Луганської областей. 

Реалізація цього принципу передбачає виділення на територіях Донецької 

та Луганської областей, контрольованих України, своєрідних субрегіонів-

кластерів. Такі кластери повинні: 

- включати критично важливі для внутрішньо-українського ринку й 

експорту виробничі структури базових субсекторів (галузей), логістичні вузли 

та об'єкти життєзабезпечення; 

- за своєю просторовою ознакою – фокусувати визначальні соціальні 

проблеми (питома вага вимушених переселенців, безробітних, епідеміологічно 

хворих тощо); 

- відображати реально створені (вже де-факто існуючі) адміністративні 

території, які державні органи влади, місцеві управлінські еліти і населення (а 

багато в чому – вже і міжнародні організації) ментально сприймають як 

своєрідні центи на локальному рівні. 

Пропонується виділення наступних кластерів: 

1) у Донецькій області: 

- Слов’янсько-Краматорсько-Костянтинівський; 

- Покровсько-Добропільський; 

- Бахмутсько-Соледарський; 

- Угледарско-Волноваський; 

- Маріупольський. 

2) у Луганській області: 

- Сєвєродонецько-Лисичансько-Рубежанський; 

- Попаснянсько-Горський; 

- Новоайдарсько-Старобільський. 

Реалізації запропонованого кластерного підходу істотно сприятиме 

розвитку соціально-економічної системи України навіть в умовах воєнних дій. 

 

Література: 
1. Проект Концепції державної цільової Програми з відновлення та 

розбудови миру у східних регіонах України 
/АмошаО.І.,НовіковаО.Ф.,АнтонюкВ.П.,ЛяшенкоВ.І. таін.// Економічний вісник 
Донбасу. – 2016. - № 1(43). –С. 4-15. 

2. Колосов А.М. Економічна блокада підприємств непідконтрольної 

частини Донбасу дає свої негативні наслідки / А.М. Колосов // Економічний 

вісник Донбасу. – 2017. - № 3. – С. 4-10. 

3. Відродження Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і 
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 Гриб Е.О. магистрант  
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СОКРАЩЕНИЕ ПОРОЖНИХ ПРОБЕГОВ АВТОТРАНСПОРТА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

ОАО «Щучинагрохимсервис»  имеет лицензию на международные 

автотранспортные перевозки собственных грузов и на платной основе 

предоставляет услуги по организации международных перевозок грузов по 

заявкам сторонних организаций, расположенных как в Республике Беларусь, так 

и за ее пределами (в Российской Федерации, Украине, Польше, Литве, Чехии и 

других европейских странах).  

Высокое качество предоставляемых предприятием услуг по перевозке 

грузов обеспечивается высокопрофессиональным коллективом водителей и 

технических работников, способных решать любые задачи в области 

международных перевозок, а также достаточно мощной материальной базой. На 

данный момент подвижной состав, используемый на международных 

перевозках, насчитывает 13 седельных тягачей класса ЕВРО-5 с тентованными 

и рефрижераторными полуприцепами большой вместимости.  

Все руководство международными перевозками осуществляется из офиса, 

который находится Щучине. Транспортный отдел предприятия организовывает 

перевозочный процесс, на основе электронной программы Ларди-Транс и ряда 

других транспортных платформ. Предприятие самостоятельно разрабатывает 

логистику маршрутов, обеспечивает декларирование и таможенное оформление 

товаров. Кроме того, в обязанности инженерно-технических работников входит 

ряд иных функций. Поиск грузов для осуществления перевозок; подготовка и 

заключение договоров на перевозку; осуществление постоянного контроля над 

перевозкой с момента загрузки до момента ее завершения; контроль над 

техническим состоянием автомобилей; контроль над поступлением выручки за 

оказанные услуги; организация получения виз водителями; получение и выдача 

водителям разрешений и книжек международных дорожных перевозок; выдача 

командировочных удостоверений водителям, путевых листов, обработка 

путевых листов, приемка и обработка отчетов по командировкам, начисление 

заработной платы и другое. 

Анализ международных перевозок, осуществляемых автотранспортом 

предприятия, показывает, что подавляющее большинство рейсов ориентировано 
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только на доставку грузов зарубежным потребителям. Назад транспортные 

средства возвращаются порожними, что значительно снижает эффективность 

перевозок. Коэффициент полезного пробега при осуществлении 

международных перевозок на предприятии составляет 0,36. Такое низкое 

значение показателя говорит о преобладающих порожних пробегах и 

неэффективном использовании грузоподъемности подвижного состава. 

Издержки, возникающие при осуществлении порожних рейсов, значительно 

увеличивают общую стоимость грузоперевозки, что сказывается на тарифах, 

которые перевозчик предлагает потребителю. Как следствие 

конкурентоспособность предприятия падает. 

Большое количество порожних пробегов и неполная загрузка 

транспортных средств являются основными проблемами транспортного 

подразделения предприятия. Уделив внимание такой процедуре, как поиск 

попутных грузов, возможно, значительно снизить размер транспортных 

издержек, что станет благоприятным фактором сокращения общей величины 

логистических издержек в деятельности предприятия. 

В связи с этим возникает необходимость разработки такого бизнес-

процесса как организация доставки попутных грузов. Понятно, что этот бизнес-

процесс будет организован максимально эффективно лишь в том случае, когда 

количество транспортных средств, задействованных для перевозки основного 

груза, будет равно количеству загруженных машин в обратном направлении 

(при перевозке попутных грузов). Конечно, достичь максимальной загрузки 

всех обратных рейсов практически невозможно, но стремиться к этому 

необходимо, внедряя соответствующие мероприятия, направленные на поиск 

попутных грузов.  

Для организации перевозок, удовлетворяющих отмеченному принципу 

минимальности порожних пробегов, в первую очередь, необходимо собрать и 

проанализировать информацию о транспортных средствах, задействованных в 

основном процессе перевозки грузов, а также проанализировать маршруты, по 

которым возможно осуществлять доставку попутных грузов. 

В качестве примера по разработке и внедрению организации перевозки 

попутных грузов предлагается исследовать процесс доставки продукции ОАО 

«Щучинагрохимсервис» в Польшу. В таблице  представлен анализ объемов 

перевозок по этому направлению в 2016 году. 

Таблиц – Объемы перевозок груза предприятием ОАО 

«Щучинагрохимсервис» в Польшу за 2016 г. 

Место отгрузки 
Количество 

рейсов 
Вес, т. 

г. Краков, Польша 3 31,0 

г. Гданьск, Польша 6 96,0 

г. Варшава, Польша 16 252,0 

г. Познань, Польша 4 61,0 

Итого 29 440,0 
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Всего в 2016 году в процессе транспортировки груза в Польшу было 

организованно 29 рейсов с использованием автотранспорта грузоподъемностью 

20 тонн. Совокупный вес груза, перевезенного этими транспортными 

средствами, составил 440,0 тонн. Также следует отметить, что перевозки 

происходили преимущественно по маршруту Республика Беларусь (Щучин) – 

Польша (Варшава) – Республика Беларусь (Щучин) и в звене Польша – 

Республика Беларусь были порожними. Основным местом отгрузки являлась 

Варшава. 

На основании собранных данных о географических регионах отгрузки 

груза можно сделать вывод, что наиболее оптимальным вариантом 

осуществления попутной загрузки транспортных средств ОАО 

«Щучинагрохимсервис» является доставка грузов из Польши для предприятий 

и организаций, расположенных в Гродно. При этом для обслуживания клиентов, 

обратившихся за получением транспортной услуги, возможен вариант 

отклонения от маршрута доставки. 

При отсутствии возможности загрузки транспортных средств в Польше 

для гродненских предприятий необходимо использовать возможные варианты 

перевозки груза по Республике Беларусь (из Гродно в Щучин), поскольку 

данная перевозка груза сможет хоть в какой-то степени снизить порожний 

пробег машин.  

В данном случае маршруты по доставке грузов ОАО 

«Щучинагрохимсервис» составляются по принципу совмещения, то есть 

происходит поиск и отбор перевозок в таких направлениях, которые в целом 

представляли бы собой маршрут с максимальной загруженностью 

транспортных средств как в прямом, так и в обратном направлении. К примеру, 

если на определенную дату существует необходимость в перевозке продукции 

ОАО «Щучинагрохимсервис» в Польшу, то необходимо произвести отбор 

заявок на доставку грузов из Польши для гродненских предприятий и 

совместить два направления в единый маршрут. Для получения доступа к таким 

заявкам необходимо налаживать контакты с крупными предприятиями и 

организациями в Гродно и шире рекламировать свои услуги (в том числе, в сети 

Интернет).  

Экономические расчеты и опыт реализации предлагаемого нововведения 

указывает на целесообразность расширения указанного предложения на иные 

предприятия занимающиеся подобного рода деятельностью. 

 

Шилович А.В.д.т.н., профессор, 

 профессор кафедры «инновационной экономики» ГФ МИТСО,  

Гриб Е.О. 

 магистрант  Гомельского филиала 

 УО ФПБ Международный университет «МИТСО» 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ 

ЛОГИСТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ 

СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА 

 

Одним из ключевых видов деятельности ОАО «Щучинагрохимсервис» 

(около 50,2 % объема производства товаров и услуг в 2016 году) является 

оказание физическим и юридическим лицам услуг, связанных с   

международными перевозками грузов автомобильным транспортом. Доля таких 

услуг в 2016 году по сравнению с 2015 годом возросла на 24,7 %.  

За 15 лет работы на рынке международных перевозок (страны Западной 

Европы, страны Прибалтики, Российская Федерация и Украина) ОАО 

«Щучинагрохимсервис» зарекомендовал себя надёжным партнёром, накопил 

значительный опыт международных грузоперевозок и сформировал 

высокопрофессиональный коллектив (17 водителей и 3 технических работника), 

способный решать любые задачи в области международных перевозок. Поэтому 

спрос на услуги предприятия постоянно растет и сегодня сформирован 

значительный пакет заказов на очередной год.  

Высокое качество предоставляемых предприятием услуг по перевозке 

грузов обеспечивается достаточно мощной материальной базой: на данный 

момент подвижной состав для международных перевозок насчитывает 13 

седельных тягачей класса ЕВРО-5 с тентованными и рефрижераторными 

полуприцепами большой вместимости, для перевозок грузов на внутреннем 

рынке используется дополнительно автомобильная техника меньшей 

грузоподъемности. 

Основными заказчиками ОАО «Щучинагрохимсервис» являются крупные 

предприятия Минска и Гродно, имеются и постоянные иностранные клиенты в 

Польше и Чехии. Перевозимые по их заказам грузы весьма разнообразны: 

древесина и изделия из нее, оборудование, автозапчасти, продукция для 

химической промышленности, продукты питания, замороженные продукты и 

многое другое. Транспорт активно используется и для перевозок собственной 

продукции (в первую очередь это касается сельхозпродукции и продукции 

деревообрабатывающего производства (деревянной тары и поддонов), которая 

практически на сто процентов отправляется на экспорт). 

При общем росте объемов услуг, связанных с внутриреспубликанскими и 

международными перевозками грузов автомобильным транспортом, в 

последние годы наблюдается и заметный рост себестоимости авто услуг. При 

этом темпы роста себестоимости опережают темпы роста объемов услуг (на 7,2 

%, если сравнивать соответствующие показатели). Проведенный на 

предприятии мониторинг транспортных издержек показал, что одной из причин 

заметного роста транспортных затрат является недостаточность контроля за 

работой автотранспортных средств на линии. 

Поэтому одним из мероприятий повышения эффективности транспортной 
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логистики ОАО «Щучинагрохимсервис» должно стать внедрение современных 

навигационных систем контроля над движением автомобильного транспорта 

(GPS-мониторинг).  

Данная система мониторинга позволяет эффективно решать следующие 

задачи: 

– определять координаты местоположения транспортного средства, его 

направление и скорость движения, а также другие параметры: расход топлива, 

температуру в рефрижераторе и др.; 

– контролировать соблюдение графика движения, вести учет 

передвижения транспортных средств, автоматический учет доставки грузов в 

заданные точки; 

– собирать статистику и оптимизировать маршруты, анализировать 

пройденные маршруты, скоростной режим, расход топлива и другие 

транспортные характеристики; 

– обеспечивать безопасность (в частности, определять местоположение 

угнанного автомобиля, а в случае аварии передавать сигнал о бедствии в службу 

спасения). 

Использование систем спутникового мониторинга повышает качество и 

эффективность работы корпоративного транспорта. На 20-25 % снижает 

расходы на топливо, приводит к сокращению пробега транспортных средств 

также до 20 %, сокращает расходы на телефонные разговоры на 50 % и более, 

сокращает время простоя автомобилей до 10 %. Помимо этого, происходит 

увеличение межремонтного периода для различной техники, снижение затрат 

на техническое обслуживание. 

Дополнительный эффект от внедрения навигационных систем состоит в 

следующем: 

– уменьшается пробег автомобиля и, как следствие, экономятся топливо и 

горюче-смазочные материалы; 

– исключается слив топлива; 

– исключается нецелевое использование транспорта и «левые» рейсы; 

– исключаются приписки километража; 

– оптимизируется маршрут движения; 

– контролируется соблюдение маршрута движения; 

– повышается дисциплина водительского персонала; 

– контролируются простои и выявляются их причины. 

В настоящее время существуют два основных варианта построения 

системы спутникового мониторинга, которые отличаются каналом передачи 

данных: 

– система «Online» – в этом случае информация о перемещении 

автомобилей, грузов и состоянии датчиков по беспроводным каналам связи 

GSM (GPRS) и Интернет в режиме реального времени передается на 

диспетчерский компьютер клиента; 

– система «Offline» – в этом случае информация накапливается в памяти 
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GPS-устройства и с помощью радиомодема передается на диспетчерский 

компьютер клиента (радиус действия радиомодема составляет 150-200 метров, 

т.е. передача данных может происходить только в определенных местах). 

В зависимости от наличия у клиента специализированного сервера сбора 

данных «Online» – системы делятся на системы с предоставлением услуг и 

автономные системы. 

Для организации автономной системы GPS-мониторинга необходимо 

приобретение серверного оборудования и соответствующего программного 

обеспечения. В этом случае клиент получает полный контроль над системой, 

может самостоятельно модифицировать и настраивать ее под свои задачи. Такой 

вариант обоснован, как правило, для крупных компаний с большим 

количеством транспорта, имеющих в своем составе отдельное IT-

подразделение, способное самостоятельно поддерживать и развивать систему. 

Для организации автономной системы GPS-мониторинга необходимо 

приобретение серверного оборудования и соответствующего программного 

обеспечения. В этом случае клиент получает полный контроль над системой, 

может самостоятельно модифицировать и настраивать ее под свои задачи. Такой 

вариант обоснован, как правило, для крупных компаний с большим 

количеством транспорта, имеющих в своем составе отдельное IT-

подразделение, способное самостоятельно поддерживать и развивать систему. 

Срок окупаемости рассматриваемого мероприятия составляет 7 месяцев. 

Приметно такой же результат дают и расчеты, произведенные по схеме простого 

срока окупаемости. Малый срок окупаемости проекта говорит о том, что 

мероприятие экономически эффективно. 

 
 

А.В.Шилович, д.т.н., профессор,  

профессор кафедры «инновационной экономики», 

  Я.В.Гороненков,  

магистрант кафедры «инновационной экономики» 

Гомельский филиал УО ФПБ 

 Международный университет «МИТСО» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕПИ ПОСТАВОК В  

ОАО «ГОМЕЛЬСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» 
 

В ОАО «Гомельский мясокомбинат» конфигурация сетевой струкуры 

представляет собой равномерное и достаточно сбалансированное 

распределение. Закупочная логистика на предприятии имеет чёткое 

разграничение по поставкам КРС, свиней и остальных материалов, запчастей и 

комплектующих необходимых на всех стадиях производственного процесса.  

Общая схема сетевой структуры цепи поставок в ОАО «Гомельский 

мясокомбинат» представлена на рисунке.  
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Существующая в ОАО «Гомельский мясокомбинат» цепь поставок 

требует изменения в целом и комплексного гибкого подхода в частности. 

Рынок быстро меняется и реакция на изменения должна быть такой же 

быстрой, а иногда и с учётом этого предупредительной. Создание собственной 

сырьевой базы на основе создания ассоциаций поставщиков, маркетинговые 

исследования рынка, построение стратегически логичной цепи поставок 

является жизненной необходимостью для выхода из кризисной ситуации.  

 Дальнейшая работа с предложенной схемой сетевой структуры цепи 

поставок связана с ее оптимизацией и совершенствованием. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рисунок - Общая схема сетевой структуры цепи поставок в ОАО 

«Гомельский мясокомбинат». 

 

Логистический подход на современном этапе выходит далеко за рамки 

интеграции усилий по транспортировке реализуемой продукции и 

рассматривается логистами, как важнейшее направление создания технологий, 

способных создать условия интеграции управленческих решений и действий, 

улучшить конкурентоспособность предприятия. Вместе с тем, внедрение 

логистического подхода в сфере производства и торговли требует его развития в 

аспекте методологии и методики применения с учетом специфики современной 
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экономики. 

Ускорение темпов экономического развития, в значительной степени 

объясняемое развитием информационных, маркетинговых и логистических 

технологий, обусловило смену субъекта конкуренции в рамках большинства 

видов экономической деятельности. На рынках промышленной продукции, 

участники которых используют каналы распределения с количеством уровней 

выше нулевого (т.е. привлекают торговых и функциональных логистических 

посредников), в настоящее время конкурируют не отдельные предприятия, а 

интегрированные образования, «системы доставки ценности». 

Одной из главных задач, стоящих перед торговлей, является снижение затрат 

на доведение реализуемой продукции до конечного потребителя. Это 

достигается совершенствованием организационно-технологических процессов 

как  во всей системе реализуемой продукции, так и в отдельных ее звеньях. 

Решение этой задачи создает предпосылки снижения цен на реализуемую 

продукцию.  

В современной торговле проектирование любого сложного объекта должно 

основываться на применении системного подхода. Применительно к процессу 

поставок этот подход является наиболее логичным и правильным. 

Отечественные и зарубежные ученые сходятся во мнении значительности доли 

затрат, связанных с доведением реализуемой продукции до конечного 

потребителя, в его себестоимости. По разным оценкам эта доля колеблется от 

30 до 70% . 

Модель цепи поставок определяет общую концепцию цепей поставок, 

систему измерений и оценок логистической функции, обобщает лучшие 

образцы, является процедурной моделью для внедрения логистического 

программного обеспечения, выполняет интегрирующую функцию при 

построении как внутрикорпоративных, так и межкорпоративных цепей 

поставок. Возможность регулярно отслеживать поставки и при необходимости 

быстро и гибко реагировать на любые внешние и внутренние изменения 

является важнейшим качественным показателем при работе с крупными 

заказчиками. 

Следует отметить, что решение вопроса подходов к планированию запасов в 

значительной мере зависит от вида реализуемой продукции и характеристик 

спроса на него. Именно учет специфики и различных ограничений в моделях 

управления запасами повышает возможность их применения в реальных 

условиях для конкретных логистических систем. 

Актуальность исследования состоит в том, что в процессе его происходит 

отслеживание и дальнейшее улучшение элементов, связанных с цепями 

поставок при взаимодействии поставщиков, посредников и конечных 

потребителей. В связи с этим живой интерес реализуемой продукции 

производителей и посредников, участвующих в рассматриваемых 

интегрированных образованиях, вызывают вопросы формирования и 

управления цепями поставок.  
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Научная новизна исследования: существует множество различных 

мониторинговых исследований в разных областях и сферах экономики, в том 

числе и логистике. Между тем по вопросу формирования и улучшения цепочек 

поставок на предприятии на сегодняшний день существуют достаточно 

разобщённые сведения, хотя динамика развития логистических цепочек 

поставок продукции на предприятии оптимизирует ее хозяйственно-торговую 

деятельность, что в конечном итоге ведет к повышению прибыли предприятия.  

 

А.В.Шилович,  д.т.н.,  

профессор, профессор кафедры  

«инновационной экономики»  

Гомельского филиала 

 Международного университета (МИТСО), 

Митилович В.Н. 

магистрант УО «Белорусский государственный 

 университет транспорта» 

 

КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОЙ 

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДОРОГИ 

 

Мировой рынок контейнерных перевозок в настоящее время является одной 

из наиболее динамично развивающихся отраслей, наблюдается общемировая 

тенденция увеличения контейнеризации международных грузовых перевозок. 

В связи с увеличением потока контейнерных перевозок, государственное 

предприятие «БТЛЦ» столкнулось с рядом проблем, связанных с увеличением 

времени обработки контейнера, его поиска на площадке, нерациональным 

использованием перегрузочной техники и, как следствие, увеличением 

эксплуатационных расходов на неё, а также своевременным и 

систематизированным ведением отчётности. Все это понижают качество 

обслуживания клиентов, не позволяют оперативно предоставлять необходимую 

информацию грузовладельцам и руководящему составу станции, что негативно 

сказывается на принятии правильных управленческих решений.  

Цель работы. Исследовать деятельность Государственного предприятия 

«БТЛЦ», дать оценку полученным результатам, выявить и обосновать 

возможные пути по повышению эффективности его функционирования. 

Проанализирована существующая технология работы терминала Колядичи 

Транспортно-логистического центра Минск по переработке контейнеропотока. 

Для завоевания ещё большей доли рынка, предприятию не хватает 

современного информационного оснащения. Применение автоматизированных 

систем управления контейнерной площадкой позволит снизить себестоимость и 

сократить сроки обработки контейнеров на территории терминала, предоставит 

возможность получения точной информации о текущей обстановке на его 
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территории.  

Предлагается автоматизация технологического процесса работы терминала 

Колядичи Транспортно-логистического центра Минск с контейнерами и 

грузами на территории контейнерной площадки;  

Полученные результаты могут быть использованы при совершенствовании 

работы терминала Колядичи Транспортно-логистического центра Минск 

Белорусской железной дороги. 

В процессе проведения данного исследования была изучена проблема 

оценки эффективности транспортно-экспедиционного обслуживания клиентов, 

поставлены цель и задачи. Охарактеризовано современное состояние изучаемой 

проблемы. Подобрана и исследована статистика по изучаемому вопросу. 

Собраны и обобщены материалы по теме работы, подобраны необходимые 

источники для всестороннего и полного изучения задач.  

Мировой рынок контейнерных перевозок в настоящее время является 

одной из наиболее динамично развивающихся отраслей. Глобализация 

экономической деятельности, переориентация на контейнерный способ 

доставки все большего числа грузопотоков привели к тому, что сейчас можно 

наблюдать общемировую тенденцию увеличения контейнеризации 

международных грузовых перевозок.  

Основной рост объемов контейнерных перевозок происходит за счет 

растущего товарообмена между странами азиатско-тихоокеанского региона и 

странами Европы, причем часть этого грузопотока уже успешно проходит 

транзитом через Республику Беларусь по железной дороге, наращивание 

объемов перевозок грузов должно сопровождаться созданием необходимых 

технологических, информационных, нормативных, правовых и тарифных 

условий. 

Основной целью организации контейнерных перевозок на Белорусской 

железной дороге является привлечение дополнительных объемов и 

соответственно доходов от контейнерных перевозок. Одним из барьеров для 

увеличения объемов контейнерных перевозок является недостаточное качество 

предоставляемого сервиса клиентам.  

Исходя из этого, основными целями являются: 

– привлечение дополнительных транзитных контейнеро-потоков; 

– увеличение объемов перевозки экспортно-импортных грузов 

белорусских организаций в контейнерах; 

– предоставление клиентам качественного сервиса. 

Актуальность выбранной темы определяется необходимостью обеспечить 

устойчивое поступательное развитие Белорусской железной дороги для 

достижения ее конкурентоспособности и решения задач, от которых зависит 

успех, а также повысить эффективность ее работы в целом. 

Задачами работы являются: 

1. Изучение транспортного обслуживания клиентов, анализ перспектив 

развития контейнерных перевозок в Республике Беларусь; 
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2. Анализ современного рынка контейнерных перевозок, оценка резерва 

объемов перевозок контейнеропригодных экспортных грузов; 

3. Разработка направления повышения эффективности работы 

транспортно-экспедиционного обслуживания клиентов. 

Основные преимущества развития контейнерных перевозок заключаются 

в том, что обеспечивается достижение интегрированности функционирования 

всех видов транспорта и целостное развитие транспортного комплекса 

Республики Беларусь, а также повышается эффективность и качество 

обслуживания экономики и населения. Реализация повысит организационно-

экономическую устойчивость транспортного комплекса Беларуси на рынке 

транспортных услуг. 

 

Шмулевич П.В. 

аспірант 

кафедри економіки, підприємництва та економічної безпеки  

Херсонський національний технічний університет 

 

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ Й АНАЛІЗУ «ТУРИСТИЧНИХ» ДОСЯГНЕНЬ 

РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ  

 

Економіка регіону – складна система, яка формується синергетичною 

взаємодією суб’єктів господарювання, пов’язаних з цим регіоном, 

індивідуальних осіб і їх об’єднань у всій сукупності їхніх зв’язків із регіоном 

(фізичних, інформаційних, фінансових тощо), а також всіх тих, хто в’їздить до 

регіону, зокрема, туристів.  

Якщо у, так би мовити, «традиційній» економіці вивчаються процеси 

доставки продукції кінцевому споживачу, то в «туристичній» економіці – 

доставка споживача до продукції, яка споживається (об’єкт туристичного 

інтересу). При цьому сам процес доставки споживача (туриста) вже є 

складовою туристичної послуги (самого продукту). Тобто якщо у традиційній 

продукції (товарі) кінцевий споживач сплачує лише визначену ціну, яка 

включає витрати на транспортування, то при споживанні туристичної послуги 

процес транспортування (самого споживача) може бути включеним у єдину 

визначену ціну, наприклад, на тур, або може сплачуватися окремо. У першому 

випадку – транспортування не є частиною товару і саме існування товару 

(готової продукції) як матеріального об’єкта не залежить від наявності чи 

відсутності процесу транспортування. У другому випадку – транспортування є 

органічною («енергетичною»)  частиною туристичної  послуги, без якої послуга 

не може існувати за своєю суттю (туристична поїздка = процес переміщення 

особи).  

Тобто у другому випадку сам товар – sightseeing – не піддається 

переміщенню, а тому його умовна «ціна» не може включати якихось витрат на 

транспортування. При цьому є суттєва подібність. В обох випадках відсутність 



   
 

624 

 

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, АУДИТУ, АНАЛІЗУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

consumermanagement означатиме або залишення готової продукції на складі 

(супутні витрати на зберігання, псування тощо), або залишення місцини 

(потенційної дестинації) без відвідувачів (екологічне забруднення, руйнування, 

фізична трансформація: антропогенна (вирубка лісів, видобуток піску) і 

природна (змивання узбереж морів)). Отже, відсутність споживача призводить 

до виникнення витрат. При цьому дані витрати не є конструктивними. Вільна 

енергія (у вигляді грошових коштів, праці співробітників, природних ресурсів), 

яка б могла використовуватися на розвиток, витрачається на підтримання 

певного стабільного стану. Майбутній споживач, якщо продукт таки буде 

збережений і ним спожитий, заплатить і за компенсацію неконструктивних 

«енергетичних» витрат, що виникли з вини виробники або власника. Тому, 

говорячи про об’єкти (потенційної) туристичної уваги, ми приходимо до 

висновку про необхідність вкладати у збереження довкілля вже сьогодні, навіть 

не маючи поки туристичних потоків. Це дозволяє перенести майбутні 

(потенційні) витрати на сьогодні, тобто (потенційно) здешевити кінцеву 

продукцію (послугу) у майбутньому. Таке розуміння має змінити й підхід до 

обліку в цій сфері, а також відкриває нові горизонти аналізу. 

Постає цікаве питання, пошуки відповіді на яке потребують ґрунтовного 

аналізу. Що вигідніше на початку розвитку міжнародного туризму в певному 

регіоні (тобто для регіональної економіки як системи): надання можливості 

закордонному туристові самостійно переміщатися між об’єктами інтересу в 

регіоні або ж обов’язково надавати турпакет, який включатиме так би мовити 

централізоване перевезення між об’єктами?.. 

Найвидатніший сучасний український фахівець у сфері сталого розвитку, 

професор Л.Г. Мельник доводить, що сучасна парадигма світового 

економічного розвитку неможлива без процесів екологізації транспорту, 

загальної трансформації транспортних систем на засадах сталого 

(сестейнового) розвитку [4, с. 185]. Вочевидь, це фрактально стосується й 

регіональних економічних систем. В цьому контексті слід шукати відповідь на 

поставлене вище питання. Систематизовані трансфери закордонних 

екологічним транспортом як стандарт? Переведення всієї транспортної системи 

регіону на екологічні стандарти? Це питання аналізу. 

Крім того, слід зазначити, що процеси прискореної інформатизації сфери 

послуг стосуються і туристичної галузі [4, с. 92]. Інформатизація має 

призводити й до підвищення ефективності обліку в цій галузі, оскільки 

фізіологічні потреби туриста, будучи економічним фактором, вимагають 

аналізу й обліку на всіх етапах процесу їхнього задоволення (див., наприклад, 

[4, с. 39]). В цьому контексті важливим питанням для подальших досліджень 

вважаємо вплив туризму на регіональний внутрішній ринок. Наприклад, масове 

залучення іноземних туристів, скажімо, із Німеччини, до Херсонської області 

потребуватиме забезпечення харчування, яке складається з органічної 

продукції, популярної серед німців. Таким чином, органічне агровиробництво 

може орієнтуватися не лише на експорт, але й на внутрішній туристичний 
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ринок, конкретніше – ринок в’їзного (міжнародного) туризму. З економічної 

точки зору, такий ринок все ж залишатиметься сегментом внутрішнього ринку. 

При цьому вочевидь важливим є облік й аналіз споживчих уподобань туристів. 

В прикладі органічного агровиробництва беззаперечною основою є первинна 

сертифікація земель [4, с. 365]. Зрозуміло, що поряд із державним 

регулюванням такої сфери мають проявлятися й зусилля самих регіонів і їхніх 

суб’єктів господарювання в обліку й управлінні земельно-майновими 

комплексами. У рамках вищезазначеного вважаємо доцільним ввести поняття 

«інформатизація землі», яким ідентифікувати процес створення на 

регіональних рівнях структурованих, відкритих, точних баз даних щодо 

екологічних, геофізичних, майнових характеристик земель. Синергія такого 

процесу спрацює й у напрямку сільського господарства, й у напрямку туризму. 

Загалом пов’язаність туризму з іншими галузями народного господарства, 

навіть такими, які напряму не беруть участі у створенні доданої вартості 

туристичного продукту, є можливою в рамках регіонального осмислення цього 

явища. Наприклад, активізація легкої промисловості, залучення таких 

регіональних підприємств із малим завантаженням є можливим саме з метою 

створення цільової продукції для інноваційних туристичних продуктів або для 

швидкого забезпечення готельно-рекреаційної інфраструктури регіону, який 

проводить політику стрімкого розвитку туризму в контексті власної 

унікальності [5, с. 231]. 

Отже, аналіз системних зв’язків різних галузей регіональної економічної 

системи в контексті розвитку туризму має напрочуд важливе значення. 

Вочевидь традиційні моделі адміністративного управління в регіонах не здатні 

забезпечити такі аналітичні процеси. Молоді дослідники звертають увагу на 

ефективність використання імітаційного моделювання, зокрема, на 

регіональному рівні  [3, с. 52]. Потрібен пошук нових моделей управління 

регіональними економічними системами, здатними швидко й вільно 

використовувати найсучасніші методи моделювання, забезпечити облік і аналіз 

тих зв’язків і процесів, які не проводяться в рамках державної політики. За 

словами українських дослідників, наприклад, формат публічного менеджменту, 

як протиставлення ієрархічній бюрократії, передбачає, «що реальні рішення 

приймаються в сфері комунікацій між окремими елементами державних, 

приватних та громадських структур» [2, с. 207]. Варто відзначити, що 

найбільша ефективність системних підходів доводиться дослідниками саме 

стосовно розвитку й освоєння нових ринків, виходу на них з інноваційними 

продуктами, при нестачі початкової інформації, часових та фінансових ресурсів 

[1, с. 104]. Це повною мірою стосується й розвитку туризму на регіональному 

рівні. 

Таким чином, можна говорити про проблеми обліку й аналізу 

туристичної галузі регіонів України як унікальної, такої, що потребує 

інноваційних методів розвитку й нетрадиційних методів управління. Широка 

інтеграція зусиль регіональної влади, бізнесу, громадських формувань та 
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наукових кіл може стати інструментом прискореного розвитку туризму в 

конкретному регіоні. Відкритим залишається питання формату такої інтеграції, 

що і є полем подальших досліджень. 
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

ЯК ОСНОВНА УМОВА ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО РОЗВИТКУ  

 

Ефективний розвиток будь-якого підприємства в умовах глобалізації та 

зростаючого рівня конкуренції неможливий без визначення загальної стратегії, 

що потребує обов’язкового визначення цілей та завдань, потенційних 

можливостей, необхідних витрат, ресурсів тощо. Однак, незважаючи на це 

вітчизняними підприємствами приділяється недостатньо уваги розробці і 

впровадженні стратегії. Серед основних причин, які висуваються 

підприємствами для виправдовування такої позиції є: нестабільність 

економічної ситуації  в країні; політична нестабільність, яка  особливо зростає 
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напередодні виборів; не бажання здійснювати додаткові витрати, які потребує 

запровадження процесу стратегічного управління; не зацікавленість в цьому 

акціонерів підприємства, не дотримання корпоративних принципів в процесі 

управління, тощо. 

Як наслідок, маємо ситуацію, коли більшість підприємств не займаються 

розробкою та запровадженням стратегії або здійснюють це на досить низькому 

рівні, інша частина підприємств прийшла до висновку про необхідність 

розробки стратегії і лише починає приділяти більше уваги цьому питанню, та 

частина підприємств, які вже тривалий час детально займаються цим питанням, 

мають власні методичні напрацювання, необхідне інформаційне забезпечення, 

гарно структуровану і деталізовану стратегію, яка постійно переглядається та 

актуалізуються з урахуванням зовнішніх та внутрішніх чинників.  

Однак і у випадку запровадження стратегічного управління підприємства 

припускаються значних помилок, основними і найбільш суттєвими серед яких є 

такі: 

- досить часто стратегія не формалізована. Є ідеї щодо її, але вони не 
доведені до персоналу; 

- відсутній концептуальний і технологічний зв'язок між стратегією та  
організаційними рішеннями, які використовуються та запроваджуються; 

- контролінг зосереджений лише на фінансових аспектах. кожен підрозділ 
має свій набір ключових показників результативності, незрозуміло як зв'язаних 

між собою; 

- ключові показники результативності не збалансовані і не орієнтовані на 
стратегію, суперечать один одному. 

Разом з цим, концепцiя стратегiчного управлiння лежить в основi 

стратегiчного мислення i знаходить вираз у певних характерних рисах її 

застосування. Серед найбільш поширених рис виділимо наступні: 

- вони базуються на системному, ситуацiйному та цiльовому пiдходах до 
функцiонування підприємства;  

- орiєнтують на вивчення умов, в яких функцiонує підприємство як 
суб'єкт управлiння, що дозволить створювати адекватнi цим умовам системи 

стратегiчного управлiння; 

- концентрують увагу на необхiдностi збору та застосуваннi баз 

стратегiчної iнформацiї. Аналiз, iнтерпретацiя та застосування iнформацiї для 

прийняття стратегiчних рiшень дає змогу визначити змiст та послiдовнiсть дiй 

щодо змiн самого підприємства як суб'єкта завдяки зменшенню впливу 

невизначеностi ситуацiї; 

- дозволяють прогнозувати наслiдки рiшень, що приймаються, впливаючи 
на ситуацiю шляхом вiдповiдного розподiлу ресурсiв, встановлення ефективних 

зв'язкiв та формування стратегiчної поведiнки; 

- передбачають застосування певних iнструментiв та методiв розвитку 
підприємства як суб'єкту управлiння. 
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Що стосується самого поняття стратегiчного управлiння, то викликає 

зацікавленість визначення, надане А.Томпсоном та А.Стрiклендом: стратегiчне 

управлiння – це процес, за допомогою якого менеджери здiйснюють 

довгострокове керiвництво органiзацiєю, визначають специфiчнi цiлi 

дiяльностi, розробляють стратегiї для досягнення цiлей, враховуючи всi 

найсуттєвiшi зовнiшнi та внутрiшнi умови, а також забезпечують виконання 

розроблених планiв, постiйно розвиваючись i змiнюючись [1].  

 Існує декілька моделей процесу стратегічного управління 

підприємством, в яких три ключові етапи є загальними для всіх: 

- стратегічний аналіз, основна мета якого – оцінка ключових впливів на 

теперішній та майбутній стан підприємства, визначення їх специфічного впливу 

на стадію стратегічного планування; 

- стратегічне планування (стратегічний вибір), під час якого відбувається 

створення та підтримки стратегічної відповідності між завданнями й 

потенційними можливостями. При здійсненні стратегічного планування 

важливо врахувати максимально можливу кількість варіантів, адже існує 

тенденція враховувати лише найбільш ймовірні варіанти (розробка стратегії 

відбувається в умовах неповноти інформації, коли неможливо врахувати всі 

можливі альтернативи [2]); 

- стратегічна реалізація. 

Зазначений вище процес управлiння має довгостроковий характер, однак, 

як в економiцi будь-якої країни, так i, відповідно, в дiяльностi будь-якого 

підприємства, постiйно вiдбуваються й певнi поточнi змiни, вплив 

рiзноманiтних факторiв, що потребує оперативного втручання, прийняття 

рiшень, застосування необхiдних заходiв. Ключовим моментом при цьому 

виступає безперервність управління.  

Після того як стратегія запроваджена, необхідно здійснювати оцінку її 

реалізації. На етапі реалізації виникає безліч проблем. Існують об’єктивні 

причини цього: тут здійснюється перехід від проектування до практичного 

управління, що призводить до зіткнення з реальністю, яка завжди більш 

варіабельна ніж будь-які плани. До того ж, процес планування вимагає певного 

часу, а за цей час можуть відбутись суттєві зміни як внутрішнього, так і 

зовнішнього характеру. Оцінка повинна сприяти визначенню дієвості стратегії, 

для чого повинні бути розроблені системи коригуючих дій, що засновані на 

оцінці представленої інформації, механізми оперативного втручання та 

здійснення відповідних коригувань, що можливо лише у випадку, коли 

стратегічне управління має системний характер, що передбачає безліч 

закономірно пов’язаних одне з одним елементів управління (цілей, структури, 

завдань, технології, персоналу), що об’єднані у механізм, який дає можливість 

досягати поставлені цілі, приймати скоординовані та ефективні рішення [3]. 

 При цьому слід зазначити, перехід до стратегічного управління 

підприємством передбачає що довгострокові цілі, плани, завдання будуть 

успішними лише у тому випадку, коли буде ефективним кожен бізнес-процес, 
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кожна операція, кожна послуга, що надається підприємством своїм клієнтам. 

Для цього одним підприємствам слід лише оптимізувати власні бізнес-процеси, 

іншим – здійснити кардинальні зміни, перепроектування бізнес-процесів для 

досягнення суттєвого покращання в таких показниках результативності як 

витрати, якість, рівень обслуговування та оперативність. І саме такі зміни 

повинні виходити з цілей, стратегії підприємства, повинні відповідати його 

намірам та бажанням створити певні конкурентні переваги в умовах поширення 

глобалізаційних процесів в світі.  
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ В 

УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

Без забезпечення населення достатньою кількістю продовольства 

відповідної якості неможливо досягти сталого соціально-економічного 

розвитку суспільства. Диспропорції в розвитку виробництва продовольства у 

світовому просторі, наявність територій, населення яких недоїдає, і навіть 

голодує, визначили глобальний характер продовольчої безпеки. Окрім 

достатності обсягів поставок продовольства на ринок та якості харчових 

продуктів, важливе значення має економічна доступність їжі, що визначається 

співвідношенням витрат на придбання продуктів та доходами населення.  

Регулювання відносин щодо стандартизації у сфері соціального захисту 

здійснюється багатьма нормативно-правовими актами. Найважливішими серед 

них є Закони України “Про державні соціальні стандарти та державні 

соціальні гарантії”, “Про прожитковий мінімум”, “Про соціальні послуги”; 

Державний класифікатор соціальних стандартів та нормативів, Постанова 

Кабінету Міністрів “Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів 

непродовольчих товарів та наборів послуг основних соціальних і демографічних 
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груп населення” [1]. Державні соціальні стандарти та нормативи мають на меті 

ефективну реалізацію соціальної політики, одним із основних пріоритетів якої є 

забезпечення продовольчої безпеки в країні. 

Важливим кроком у реалізації бюджетної політики держави повинне 

стати встановлення державних мінімальних стандартів, які мають визначати 

той рівень, нижче якого показники обсягу та якості соціальних послуг і 

гарантій, що надаються населенню державною, не повинні опускатися. 

Особливо актуальним це питання є для України, яка прагне до євроінтеграції, 

оскільки її законодавство щодо соціальної політики теж має відповідати 

європейським соціальним цінностям. За таких обставин чинна система 

державних соціальних стандартів та гарантій потребує перегляду та адаптації 

до сучасних умов існування [2]. 

Прожитковий мінімум, що використовується в національній економіці 

України у якості вартісної величини доходу, достатнього для забезпечення 

нормального функціонування організму людини, є складовою механізму 

забезпечення продовольчої безпеки держави. Прожитковий мінімум має 

забезпечувати купівельну спроможність населення на рівні придбання 

мінімального набору продовольчих та непродовольчих товарів, необхідних для 

задоволення основних потреб. Розглянемо витрати працездатного населення в 

Україні на задоволення потреб у харчуванні, згідно із нормативами Постанови 

КМУ «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів 

непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і 

демографічних груп населення» від 11 жовтня 2016 року №780 у таблиці 1. 

Таблиця 1. Витрати населення на задоволення потреб у харчуванні, згідно із 

мінімальними нормами для працездатного населення у 2017 році 

Найменування 

продукту 

Норма, 

кг 

Ціна, 

грн 

Сукупні 

витрати, 

грн 

Найменування 

продукту 

Норма

, кг 

Ціна, 

грн 

Сукупні 

витрати, 

грн 

Хліб житній 39 13,9 543,27 
Кондитерські 

вироби 
13 32,0 416,13 

Хліб 

пшеничний 
62 13,1 813,44 Олія 7,1 33,6 238,84 

Макаронні 

вироби 
4 14,5 58,0 Маргарин 2 26,0 52 

Борошно 

пшеничне 
9,4 9,08 85,35 Яловичина 16 103,3 1652,8 

Крупи: рисова  2,5 21,6 53,93 Свинина 8 97,4 778,88 

- пшоняна 1 10,4 10,43 Субпродукти 4 39 156,0 

-гречана 2 29,0 57,9 Птиця 14 48,7 681,1 

-вівсяна 1,1 11,5 12,67 Сало 2 52,3 104,52 

-інші (ячна, 

перлова) 
0,5 8,6 4,3 Ковбасні вироби 9 74,6 670,95 

Бобові 1,9 31 58,9 
Риба свіжа, 

свіжоморожена 
7 65,9 461,09 

Картопля 95 7,12 676,4 Оселедці 4 36 144 
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Продовження таблиці  
Капуста 28 7,08 198,24 Молоко 60 19,7 1180,8 

Помідори, 

огірки 
25 35 875 

Кисломолочні 

напої (кефір, 

ряжанка) 

60 15,7 943,2 

Морква 9 8,29 74,61 Масло вершкове 5 31,9 159,4 

Буряки 9 5,9 53,1 Сир твердий 3,5 
102,

6 
359,07 

Цибуля 9,1 6,84 62,24 Сир м’який 10 81,0 809,7 

Часник 0,9 90 81,0 Сметана 5 46,3 231,65 

Кабачки, 

гарбузи 
13 18,4 239,2 Яйця (штук) 220 1,83 403,48 

Баштанні 

(кавуни, 

дині) 

16 3,5 56,0 Чай 0,4 230 92 

Фрукти і 

ягоди свіжі 
60 16,6 995,4 

Кава в зернах 

мелена 
0,5 295 147,5 

Сухофрукти 4 75 300 Сіль 3 7,9 23,7 

Цукор 24 17,8 427,2 
Спеції (лавровий 

лист) 
0,3 58 17,4 

Всього 

витрат, грн  
15460,79 

Джерело: розраховано автором із використанням [3] та [4]. 

 

Отже, визначивши загальні витрати на харчування для задоволення 

потреб працездатного населення на рівні, визначеному Постановою КМУ «Про 

затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів 

та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення» 

від 11 жовтня 2016 року №780, можна дійти висновку, що на кожен місяць 2017 

року припадало 15460,79:12=1288,40 грн витрат на придбання харчових 

продуктів працездатним населенням.  

Враховуючи те, що згідно до статті 7 Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2017 рік» прожитковий мінімум на одну працездатну особу 

в розрахунку на місяць становив: з 1 січня 2017 року - 1600 грн; з 1 травня - 

1684 грн; з 1 грудня - 1762 грн [5] (у середньому за рік – 1663,01 грн), частка 

щомісячних витрат на придбання мінімально встановленого обсягу харчових 

продуктів працездатним населенням у структурі прожиткового мінімуму 

становила 77,5%. Зважаючи на те, що Постановою КМУ «Деякі питання 

продовольчої безпеки» від 5 грудня 2007 року №1379 граничним критерієм для 

показника економічної доступності продуктів (що визначається як частка 

сукупних витрат на харчування у загальному підсумку витрат 

домогосподарств) вважається його 60-відсотковий рівень, вважаємо доцільним 

вдосконалювати систему соціальних стандартів із урахуванням реально 

існуючої динаміки цін та співставлення їх із динамікою доходів населення. 
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Таким чином, недостатній соціально-економічний рівень життя населення 

(низькі доходи та зростання цін на продукти харчування) становить загрозу 

продовольчій безпеці України. Саме тому важливим напрямом державної 

економічної та соціальної політики має бути підвищення життєвого рівня 

населення, фінансова підтримка малозабезпечених громадян, зважена цінова 

політика щодо харчових продуктів. Особлива увага повинна приділятися якості 

та безпечності продуктів харчування. 
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ В СИСТЕМІ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Обліково-аналітична інформація є істотний фактор забезпечення безпеки 

при управлінні підприємством. В даний час можна виділити три основні рівні в 

тлумаченні поняття «обліково-аналітична інформація», а саме: інтуїтивний, 

правовий (нормативний) і науковий. 

На інтуїтивному рівні  обліково-аналітичні відомості про економічний 

об'єкт і процеси, що протікають у ньому; обліково-аналітичні дані про стан і 

рух майна економічного об'єкта і джерела його утворення; обліково-аналітичні 

відомості про фінансово-господарську діяльність економічного об'єкта і його 

кінцеві результати 4]. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/780-2016-п
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1801-19
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Правовий (нормативний) рівень терміна «обліково-аналітична 

інформація» визначено, зокрема, законами «Про інформацію» та «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Відповідно до Закону 

«Про інформацію» інформація це «документовані або  публічно оголошені  

відомості  про  події  та  явища,  що  відбуваються   у суспільстві, державі та 

навколишньому природному середовищі». З визначення поняття 

«бухгалтерський облік» (відповідно до ст. 1 Закону № 996-XIVвід 16.07.99), 

випливає, що бухгалтерська інформація в грошовому вираженні про майно, 

зобов'язання організацій і їхньому русі, що отримується шляхом суцільного, 

безперервного і документального обліку всіх господарських операцій. 

Науковий рівень при визначенні категорії «обліково-аналітична 

інформація» прийнятий в якості базового і передбачає її розчленування на два 

елементи: «інформація», «обліково-аналітична». При цьому перший елемент - 

«інформація» - є ключовим в категорії «обліково-аналітична інформація». 

Отже, пояснення значення поняття «інформація» з позицій основних наукових 

підходів (філософського, економічного, управлінського) є підставою для 

пояснення змісту категорії «обліково-аналітична інформація» в цілому 4]. 

Науковий рівень категорії «обліково-аналітична інформація» (далі ОАІ) (з 

урахуванням її другої складової - елемента «обліково-аналітична») 

представлений філософським, економічним, управлінським і математичним 

підходами до її тлумачення. 

Філософське тлумачення. ОАІ допустимо розглядати через філософське 

поняття «відображення» і «структура». ОАІ є відбитком організованості 

(дезорганізованості) матерії і засіб її організації (дезорганізації). Категорія 

«обліково-аналітична інформація» не є тотожною категоріям «матерія» і 

«енергія» 4]. 

Економічне тлумачення. ОАІ - економічна інформація, яка відображає 

відносини між людьми з приводу виробництва, розподілу, обміну та 

споживання суспільного продукту; інформація про виробничі (економічні) 

відносини; виробничий (економічний) ресурс, необхідний для функціонування 

економічних об'єктів і управління ними. 

ОАІ (в залежності від пред'явлених до неї вимог і при певних умовах) 

може володіти різними комбінаціями властивих їй властивостей (наприклад, 

релевантність, доречність, корисність тощо). Набір тих чи інших властивостей 

такої інформації визначається специфікою отримання і цілями її використання. 

З огляду на властивості, якими здатна володіти ОАІ, і її характерні особливості 

(наприклад, циклічність, безперервність обробки і ін.), До неї пред'являються 

різні вимоги (наприклад, повнота, своєчасність, обачність тощо). Склад вимог 

до ОАІ, головним чином, визначається судженнями і перевагами її 

користувачів. Якість інформаційного забезпечення управлінських рішень 

визначається рівнем аналітичності ОАІ. 

Основною одиницею зберігання ОАІ в бухгалтерському обліку є рахунок, 
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який представляє собою математичний елемент, що відображає відбуваються в 

кількісно-вимірної обліково-аналітичної інформаційної сукупності зміни. Ці 

зміни можуть бути виявлені і проаналізовані за допомогою математичних 

законів. Перелік рахунків, складений на основі їх класифікації та 

використовуваний суб'єктом обліку, являє собою План рахунків. 

Основною системною властивістю організаційної системи управління є 

цілеспрямований характер її функціонування. Досягнення мети (або цілей) 

функціонування підприємства можливо тільки в тому випадку, коли вона має 

таку якість, як безпека. Залежність безпеки організації від використання в 

процесі управління обліково-аналітичної інформації обумовлює необхідність 

вивчення її ролі в забезпеченні безпеки організаційної системи. Вивчення ролі 

ОАІ як найважливішого чинника, що забезпечує безпеку підприємства та 

визначає можливість досягнення його мети (або цілей) функціонування 

передбачає: дослідження системного поняття «безпека»; вивчення змісту 

системного підходу до управління організаційною системою і оцінці стану її 

безпеки; вивчення вимог до організаційної системі при забезпеченні її безпеки. 

І.О. Бланк вказує «обліково-аналітичне забезпечення  це система, що 

базується на даних бухгалтерського обліку, включаючи оперативні дані, і 

використовує для узагальнення та аналізу статистичну, технічну, довідкову та 

інші види інформації» [1]. Бруханський Р.Ф., наголошує  «…як здійснення 

облікових та аналітичних процедур у режимі реального часу, виявлення 

відхилень від запланованих показників і використання отриманих результатів 

для прийняття управлінських рішень» [2].   

Горячева К. С.  приділяє увагу обліково-інформаційному забезпеченню, 

«…яке повинне враховувати як внутрішні, так і зовнішні інформаційні сфери, 

відображаючи комплексну консолідовану інформацію про діяльність 

підприємства та його перспективи» [5]. 

На думку Гнилицької Л.В. «…обліково-аналітичне забезпечення економічної 

безпеки підприємства є інтегрованою системою, яка складається з трьох 

взаємопов’язаних підсистем (складових), котрі існують в єдиному інформаційному 

просторі: облікової,  аналітичної та спеціального забезпечення» 4].  

Для кожної із підсистем обліково-аналітичного забезпечення економічної 

безпеки підприємства характерні три основні рівні: методичний  здійснюється 

перетворення первинної (вхідної) інформації на узагальнені дані у 

відповідності до потреб окремих груп користувачів; технологічний (технічний) 

визначаються форми надання такої інформації; органiзацiйний – 

встановлюється порядок взаємодії окремих суб’єктів, що задіяні при підготовці 

обліково-аналітичних даних, які використовуються в подальшому для 

прийняття рішень в системі  економічної безпеки підприємства. 

Провідну роль в системі управління господарюючим суб'єктом відіграє 

система бухгалтерського обліку, що є, в свою чергу, основою економічної 

безпеки підприємства. Розвиток економіки та постійне ускладнення діяльності 



   
 

635 

 

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, АУДИТУ, АНАЛІЗУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

юридичних осіб стимулює розвиток бухгалтерської справи, пов'язаного з 

якістю бухгалтерської роботи, яка впливає на здатності керівництва приймати 

ефективні управлінські рішення і здійснювати контроль за діяльністю 

підприємства [3]. 

На сучасному етапі розвитку економіки боротьба з правопорушеннями у 

фінансовій сфері є однією з важливих проблем, що потребують спеціальному 

дослідженні. На даному етапі актуальність її з кожним днем значно зростає, 

тому виникає гостра необхідність використання нових підходів у методиці 

судових експертиз та визначення пріоритетних напрямів їх розвитку. Сучасні 

тенденції такі, що фінансові, кредитні, податкові та інші правовідносини 

вимагають не просто глибокого, але і науково обґрунтованого дослідження. У 

свою чергу, правоохоронні органи потребують всебічного аналізу фінансово-

господарської діяльності організації, в якій скоєно злочин. Необхідність 

дослідження господарських операцій або економічних показників призводить 

правоохоронні органи по допомогу експертів-бухгалтерів, так як 

бухгалтерський облік як інформаційна система надає можливість формування 

об'єктивної інформації про господарюючого суб'єкта та забезпечує 

користувачів інформацією про реальну моделі фінансово-господарської 

діяльності економічних суб'єктів. 

Таким чином, саме бухгалтерський облік у вигляді певних експертних дій 

створює інформаційні умови для здійснення контролю доцільності та 

законності використання ресурсів, сприяє запобіганню реалізації загроз, які 

можуть знизити економічну стійкість підприємств. Тим самим велика 

значимість обліково-аналітичного інструментарію будь-якого роду перевірок, в 

тому числі і судових експертиз. 
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СУТНІСТЬ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Сьогодні економічна безпека підприємства є найголовнішою умовою 

функціонування і розвитку бізнесу в економіці будь-якої держави. Це  здатність  

системи протидіяти небезпекам і забезпечувати реалізацію економічних 

інтересів [1]. Рівень безпеки підприємства залежить від того, наскільки 

ефективно і швидко його керівництво зможе уникнути можливих загроз і 

вчасно ліквідувати негативні наслідки . 

Саме обліково-аналітичне забезпечення і є основою економічної безпеки. 

Це процес збору, реєстрації та обробки обліково-аналітичної інформації та 

прийняття на її основі управлінських рішень, направлених на забезпечення 

захисту фінансових інтересів підприємства на всіх рівнях від впливу 

внутрішніх і зовнішніх загроз. Від цього залежить стабільність роботи 

підприємства, створення передумов для його майбутнього розвитку [2]. 

Обліково-аналітичне забезпечення в системі економічної безпеки 

підприємства здійснюється через :       

 виявлення появи та розвитку основних ризиків ; 

 подання правдивої інформації про існуючі резерви та про рівень 

агресивності навколишнього середовища; 

 узгодження економічних інтересів підприємства,власників та 

працівників; 

 моніторинг рівня економічної безпеки підприємства; 

 уможливлення врахування без пекового аспекту під час прийняття та 

реалізації кожного рішення менеджерами підприємства. 

Для того, щоб обліково-аналітичне забезпечення повною мірою 

постачало інформаційні потреби системи економічної безпеки підприємства, 

варто приділити увагу процесу його формування, який базується на облікових 

та аналітичних принципах в межах чотирьох виділених етапів: 

1. Визначення потреб користувачів інформації щодо забезпечення 

економічної безпеки підприємства з метою формування якісної 

фінансової та управлінської звітності та відповідної системи управління. 

2. Визначення структури обліково-аналітичної системи 

3. Визначення організаційно-технічних аспектів функціонування обліково-

аналітичної системи 

4. Регламентація системи і конкретних показників звітності у контексті 
забезпечення економічної безпеки підприємства. 
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Обліково-аналітичне забезпечення формується при тісній взаємодії 

підсистем бухгалтерського обліку й економічного аналізу. Вони є важливими 

функціональними компонентами інформаційної системи підприємства. 

Ефективна організація бухгалтерського обліку дозволяє в багатьох випадках 

знизити загрози економічній безпеці підприємства [3]. Особливості організації 

бухгалтерського обліку на підприємстві в першу чергу знаходять своє 

відображення в обліковій політиці підприємства. Облікова політика 

підприємства, а також накази та розпорядження, які видаються, складають 

нижній рівень  регулювання бухгалтерського обліку. Тому формування 

облікової політики потребує обережного ставлення до вибору методів та 

принципів ведення обліку, адже від неї буде залежати якість облікової 

інформації необхідної для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. 

Основою інформаційного забезпечення системи управління є облікова та 

аналітична інформація, які можуть сприяти взаємодії між окремими 

структурними підрозділами певного підприємства . Така інформація дає змогу 

отримувати дані щодо головних етапів господарської діяльності: придбання 

ресурсів, виробництва та реалізації продукції . 

Варто додати , що обліково-аналітична інформація  включає інформаційні 

потоки і канали для передачі результатів користувачам. Звідси , система 

обліково-аналітичного забезпечення складається із підсистем обліку, аудиту та 

аналізу.  

Основні функції обліково-аналітичного забезпечення : 

 інформаційна - передбачає збір відомостей про господарські факти, їх 

документування, реєстрацію, групування та узагальнення у формі 

звітності 

 облікова - полягає у здійсненні нагляду за господарськими явищами і 

процесами, з метою з’ясування їх відповідності заздалегідь визначеним 

параметрам, а у випадку виникнення відхилень, з’ясовується їх причини 

 аналітична - полягає у дослідженні причинно-наслідкових зв’язків між 

господарськими явищами і процесами , з метою виявлення резервів 

економічного зростання суб’єкта господарювання. 

За допомогою цих функцій , керівники приймають управлінські рішення і 

досягають поставлених цілей і завдань[4]. 

Аналізуючи всю інформацію , можна узагальнити , що обліково-

аналітичне забезпечення управління економічною безпекою підприємства  

спрямоване на: 

1. надання суб’єктам безпеки розширеної інформації про повсякденний  

рівень економічної безпеки підприємства; 

2. ефективне інформування про зміни рівня головних показників діяльності 
підприємства; 



   
 

638 

 

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, АУДИТУ, АНАЛІЗУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

3. фіксування зміни ділових взаємозв’язків зі споживачами, 

постачальниками, конкурентами для характеристики зовнішнього 

середовища функціонування; 

4. забезпечення внутрішнього контролю за господарськими процесами на 
підприємстві та таємності обліково-аналітичної інформації, яка має 

безпеко везначення; 

5. участь в опрацюванні та реалізації захисних заходів у сфері економічної 
безпеки. 

Таким чином , обліково-аналітичне забезпечення сталого розвитку 

підприємства - це єдність систем обліку, аналізу та аудиту, об’єднаних 

інформаційними потоками для управління економічними процесами при 

реалізації напрямків сталого розвитку та варіантів їх фінансування. Створення 

обліково-аналітичної системи є об’єктивною необхідністю і потребою кожного 

підприємства, котре зацікавлене в проведенні аналізу та оцінки ситуації, 

формуванні системи необхідних рішень. 

Недостатність необхідного обліково-аналітичного забезпечення 

призводить до того, що організації формують фінансові результати 

проблематично і ставляться до формування її елементів формально. Через це 

підприємствам складно орієнтуватися у подальшому розвитку, знижується їх 

конкурентоспроможність і стійкість, що зрештою призводить до фінансової 

неспроможності та банкрутства. 
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ОЦІНКА ФАКТОРІВ СТАБІЛІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ 

ЗДІЙСНЕННІ ПАСИВНИХ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ТА 

ЗАПОЗИЧЕННЯ КОШТІВ 

 

Якiснo рoзрoблена депoзитна пoлiтика, щo має максимальнo 

задовольняти рiзнoманiтнi цiльoвi пoтреби клiєнтiв шляхoм рoзрoбки i 

впрoвадження мoдифiкацiй окремих депoзитiв, передбачає встанoвлення 

детально oбмiркoваних параметрiв депoзитних прoдуктiв. 

Для ефективнoгo прoведення депoзитнoї пoлiтики неoбхiдна чiтка 

пoслiдoвнiсть дiй з привoду її рoзрoбки та функцioнування. Саме з цiєю метoю 

запрoпoнoвана структура етапiв здiйснення депoзитнoї пoлiтики, якi 

ґрунтується на принципах екoнoмiчнoї дoцiльнoстi та узгoдженoстi 

Розробка індивідуальної депозитної політики банку передбачає 

врахування загальних для всіх банків передумов депозитної політики: 

– щільність взаємозв’язків та взаємовпливів депозитної політики банку з 

кредитною, що обумовлює необхідність узгодження термінів та обсягів 

ресурсів, при трансформації залучених депозитів у надані кредити; 

– забезпечення достатнього для банку обсягу ліквідності за рахунок 

залучення грошових коштів; 

– депозитна політика має передбачати наявність у банківської установи 

досить широкого переліку якісних депозитних послуг у різних формах та 

використання різноманітних підходів, та методів залучення грошових коштів.  

Строкові депозити є більш пріоритетними для банку, адже в процесі 

здійснення заходів ризик-менеджменту їх простіше прогнозувати. Окрім того, 

строкові депозити дозволяють найбільш ефективно забезпечувати підтримку 

ліквідності банку; – наявність чіткої депозитної політики дає можливість 

забезпечити стабільний рівень депозитної бази банку та підвищує рівень його 

конкурентоспроможності [1].  

Депозитна політика банку ґрунтується на принципах, які в економічній 

літературі здебільшого поділяють на загальні та специфічні. Загальні принципи 

є спільними для всього банківського сектора та відповідають грошово-

кредитній політиці, яка проводиться монетарною владою. До таких принципів 

належать: комплексності підходу; наукової обґрунтованості; оптимальності та 

ефективності; єдності всіх складових елементів депозитної політики. 

Специфічні принципи за своїм змістом є внутрішньобанківськими і пов’язані з 

забезпеченням безпеки при здійсненні депозитних операцій [2]. До таких 

принципів зокрема належать: забезпечення оптимального рівня витрат, безпеки 

банківських операцій та надійності. Специфічні принципи визначаються 

кожним банком індивідуально відповідно до власної бізнес-моделі. 

Дотримання як загальних, так і специфічних принципів, є для банків 

надзвичайно важливим, адже дозволяє сформулювати стратегічні та тактичні 

напрямки щодо організації і реалізації депозитної політики, забезпечуючи цим 

її ефективність та оптимізацію. 
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Основною метою депозитної політики є максимізація обсягів депозитів за 

мінімізації ціни задля забезпечення високого рівня ліквідності, рентабельності 

та прибутковості, і як наслідок зростання конкурентоспроможності банку. 

Рoзглядаючи депoзитну пoлiтику банку як елемент банкiвськoї 

пoлiтики,слiд визначити, щo мета депoзитнoї пoлiтики oрганiчнo пoв’язана iз 

загальними стратегiчними цiлями банку i узгoджується з ними. 
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РОЛЬ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО 

СЕКТОРУ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЮДЖЕТНОЇ 

БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 
 

Систематизована статистична інформація, що є основою для формування 

показників бюджетної безпеки України, інтегрується в системі бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності суб’єктів державного й недержавного секторів 

економіки. У зв’язку з цим дані бухгалтерського обліку й фінансової звітності є 

фундаментальною інформаційною основою, викривлення або невірне 

представлення якої спричинить подання неправдивої інформації щодо рівня 

економічної безпеки держави, а отже, і прийняття невірних управлінських 

рішень на загальнодержавному рівні. 

Основні джерела інформації для розрахунку окремих індикаторів 

бюджетної безпеки суб’єктів державного сектору представлено у табл. 

Таблиця - Основні джерела інформації для розрахунку окремих індикаторів 

бюджетної безпеки суб’єктів державного сектору 
№ 

з/п 

Індикатори [1] Джерело вхідної інформації Інформаційна 

основа для 

формування 

показників 

1. Відношення 

дефіциту/профіциту 

Звіт про фінансові результати (форма 

№2-дс) (державного бюджету) 

Ряд. 2790 

«Профіцит/дефіцит 
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державного 

бюджету до ВВП, 

відсотків (показник 

9.4.1) 

за звітний період» 

2. Дефіцит/профіцит 

бюджетних та 

позабюджетних 

фондів сектору 

загальнодержавного 

управління, 

відсотків до ВВП 

(показник 9.4.2) 

Звіт про фінансові результати (форма 

№2-дс) (державного бюджету, місцевих 

бюджетів, фондів загальнообов’язкового 

державного соціального та пенсійного 

страхування) 

Ряд. 2790 

«Профіцит/дефіцит 

за звітний період» 

 3. Рівень 

перерозподілу ВВП 

через зведений 

бюджет, відсотків 

Рівень 

перерозподілу ВВП 

через зведений 

бюджет, відсотків 

(показник 9.4.3) 

Звіт про фінансові результати (форма 

№2-дс) (державного бюджету, місцевих 

бюджетів, фондів загальнообов’язкового 

державного соціального та пенсійного 

страхування) 

Ряд. 2600 «Усього 

доходів» 

4. Відношення обсягу 

сукупних платежів 

з обслуговування та 

погашення 

державного боргу 

до доходів 

державного 

бюджету, відсотків 

(показник 9.4.4) 

Звіт про фінансові результати (форма 

№2-дс) (державного бюджету, місцевих 

бюджетів) 

Ряд. 2630 

«Обслуговування 

боргових 

зобов’язань» 

Звіт про фінансові результати (форма 

№2-дс) (державного бюджету, місцевих 

бюджетів) 

Ряд. 2600 «Усього 

доходів» 

 

Роль інформації для прийняття управлінських рішень у сфері економічної 

безпеки держави є основоположною. У зв’язку з тим, що макроекономічні 

показники, які є основою для розрахунку рівня економічної безпеки, 

формуються на підставі даних щодо діяльності кожної окремої господарської 

одиниці, проблеми формування звітності та ведення бухгалтерського обліку 

мають також макроекономічний характер. Наявність даних про рух інформації 

від первинних документів суб’єктів державного та недержавного секторів 

економіки до індикаторів економічної безпеки держави дозволить впорядкувати 

канали інформаційних ресурсів з метою отримання на загальнодержавному 

рівні достовірної, актуальної, адекватної, об’єктивної та релевантної 

інформації.   

 

Література: 

1. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня 

економічної безпеки України: наказ Міністерства економічного розвитку і 
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ПОБУДОВА СКЛАДОВИХ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-

ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ 

 

Однією із вагомих складових економічної безпеки підприємства є 

фінансово-економічна безпека, достатній рівень якої дозволяє оцінити можливі 

ризики та мінімізувати їх можливий негативний вплив на фінансово-

господарську діяльність підприємства. Ефективність управління фінансово-

економічною безпекою підприємства залежить від аргументованого 

застосування інструментів та методів задля підтримки необхідного рівня. 

Водночас, підвищення ролі фінансово-економічної безпеки підприємства у 

системі управління товариствами підтверджується виключними функціями та 

особливостями їх фінансово-економічної діяльності, яка є підґрунтям для 

ефективного здійснення операційної та інвестиційної діяльності таких 

підприємницьких структур та, у підсумку, забезпечує стійке розширене 

відтворення підприємства. 

Процес управління фінансово-економічною безпекою підприємства 

базується на відповідному механізмі. Дослідження механізму управління 

фінансово-економічною безпекою підприємства передбачає визначення таких 

двох структурних елементів означеного поняття як власне механізм управління 

та фінансова безпека підприємства. Сутність фінансово-економічної безпеки 

була розглянута у першому розділі дипломної роботи, тому необхідно 

визначити зміст поняття «механізм управління». 

Категорія механізму управління притаманна для опису процесів, що 

мають місце в економічній, політичній, соціальній і інших сферах 

життєдіяльності. Зокрема, Тлумачний словник термінів пропонує трактувати 

«механізм управління» як сукупність органів, засобів і способів (методів, 

прийомів, технологій) взаємодії між керуючою та керованою підсистемами 

[1, с. 113]. На думку А. Г. Гладишева та В. І. Патрушева механізм управління – 

це сукупність таких елементів: організаційні форми і структури управління, 

методи і важелі впливу, що здатні забезпечити реалізацію цілей діяльності 

суб’єктів господарювання [2, с. 104]. Відзначимо також позицію А. Кульмана, 

який під механізмом управління розуміє природну систему, яка притаманна 

усім явищам в економіці та має певну структуру [3, с. 126]. Такі науковці, як 

А. Л. Гапоненко та А. П. Панкрухіна розглядають «механізм управління» як 

сукупність засобів і методів управління, реалізація яких визначає можливість 

цілеспрямованого руху системи. 
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Функціонування механізму забезпечення фінансово-економічної безпеки 

має бути спрямоване на: визначення фінансових інтересів суб’єкта 

господарювання, які потребують захисту в процесі його функціонування; 

виявлення на ранніх стадіях загроз, як внутрішнього, так і зовнішнього 

характеру, які не дозволяють суб’єкту господарювання реалізувати фінансові 

інтереси; розробку та реалізацію системи заходів щодо нейтралізації загроз 

фінансовим інтересам підприємства та недопущення можливих фінансових 

збитків. 

Науковці схильні вважати, що механізм управління фінансовою безпекою 

підприємства повинен складатися з певних елементів. Так, І. О. Бланк пише, що 

до складу механізму управління фінансовою безпекою підприємства входять такі 

складові: система державного нормативно-правового регулювання фінансової 

безпеки підприємства, ринковий механізм регулювання фінансової безпеки 

підприємства, внутрішній механізм управління фінансовою безпекою 

підприємства, система методів управління, система інструментів управління [4]. 

Для побудови ефективного механізму управління фінансово-економічною 

безпекою підприємства необхідно використовувати системний підхід, котрий 

передбачає врахування всіх умов їх фінансово-господарської діяльності та 

вимагає розпізнання усіх видів взаємозв’язків між окремими елементами 

фінансово-економічної безпеки підприємства, що є об’єктами управління. Ю. 

В. Лаврова звертає увагу на те, що оскільки фінансово-економічна безпека є 

складовою фінансового механізму підприємства, то механізм її управління 

необхідно формувати на основі системи управління фінансовими відносинами 

шляхом використання принципів, важелів, інструментів, фінансових методів 

тощо, котрі у підсумку забезпечать досягнення поставлених цілей 

функціонування підприємства [5, с. 128]. Разом з тим, дослідження показують 

про відсутність узгодженого підходу до формування механізму управління 

фінансово-економічною безпекою підприємств. 

Вважаємо, що в процесі виділення структурних елементів механізму 

управління фінансово-економічною безпекою підприємства необхідно 

врахувати його характеристики: забезпечення платоспроможності, ліквідності, 

фінансової стійкості та рівноваги підприємства у поточному та перспективних 

періодах; оптимізація формування та підвищення ефективності використання 

власних, позичених та залучених фінансових ресурсів підприємства; своєчасна 

ідентифікація зовнішніх і внутрішніх чинників фінансово-економічної безпеки 

підприємства; розробка адекватних фінансових рішень для мінімізації наслідків 

впливу негативних факторів фінансово-економічної безпеки підприємства; 

формування альтернативних шляхів забезпечення фінансово-економічної 

безпеки підприємства в контексті його фінансової тактики та фінансової 

стратегії. 

Основними факторами, що впливають на формування складових 

механізму управління фінансовою безпекою підприємства, є: вид економічної 

діяльності підприємства; організаційно-правова форма господарювання; 
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кон'юнктура ринку, на якому здійснюється реалізація продукції підприємством; 

рівень конкурентоспроможності продукції та самого підприємства; обсяг 

фінансово-економічної діяльності; види фінансово-економічної діяльності 

підприємства; досягнутий рівень фінансово-економічної безпеки; кількісний та 

якісний склад працівників підприємства, плинність кадрів; можливість 

фінансового забезпечення функціонування системи управління фінансово-

економічною безпекою підприємства; рівень менеджменту. 

Вважаємо, що до складу організаційного сегменту механізму управління 

фінансово-економічною безпекою підприємства доцільно віднести такі 

складові: 

‒ цілі управління. Вони не повинні мати суттєві розбіжності із 

фінансовим інтересами підприємства та можуть бути такими, як: максимізація 

обсягів грошових потоків підприємства (зокрема, нарощення позитивного 

грошового потоку від операційної діяльності); максимізація прибутку, 

достатність оборотних та необоротних активів; можливість нарощення обсягів 

самофінансування їх інвестиційної діяльності; підвищення рівня інвестиційної 

привабливості підприємства та їх іміджу в цілому тощо; 

‒ предмет управління. Фінансовий механізм передбачає необхідність 

охоплення в процесі дослідження основних фінансових законів та 

закономірностей руху фінансових ресурсів, а також фінансові та управлінські 

відносини між суб’єктами фінансово-економічної безпеки підприємства. З 

врахуванням таких аспектів предметом управління фінансово-економічною 

безпекою підприємства є фінансово-господарська діяльність товариства в 

контексті досягнення його стратегічних та тактичних цілей; 

‒ об’єкт управління. Здійснення управлінських дій щодо фінансово-

економічної безпеки підприємства потребує вибору об’єкта такого управління, 

який може у той чи інший часовий період його функціонування змінюватися 

відповідно до зовнішніх та внутрішніх умов фінансово-господарської 

діяльності товариства. Зокрема, об’єктами механізму управління фінансово-

економічною безпекою підприємства можуть бути: структура капіталу, грошові 

потоки, фінансова діяльність, активи, зобов’язання, дохід, чистий прибуток, 

фінансові ризики. Виокремлення таких об’єктів залежить від конкретизації 

фінансових інтересів підприємства; 

‒ суб’єкт управління. З метою ефективного функціонування механізму 

управління фінансово-економічною безпекою підприємства необхідно 

ідентифікувати тих органів та конкретних спеціалістів, які забезпечать 

прийняття своєчасних та адекватних управлінських рішень щодо фінансово-

економічної безпеки підприємства. Вважаємо, що в організаційній структурі 

підприємства з метою безперервного та ефективного моніторингу за рівнем 

фінансово-економічної безпеки необхідно виокремити певні підрозділи та 

відповідальні особи. Так, потенційними підрозділами можуть бути: відділ 

моніторингу фінансово-економічної безпеки, відділ фінансового менеджменту, 

відділ антикризового управління та управління фінансовими ризиками. 
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Окремими відповідальними особами можуть бути керівник підприємства, його 

власник, фінансовий менеджер, аналітик з фінансово-економічної безпеки; 

‒ функції управління. Відомо, що сутність будь-якого поняття можна 

розкрити через його функції. Саме функції є тією множиною всіх цілей 

підприємства, досягнення яких повинен забезпечити механізм управління їх 

фінансово-економічною безпекою. Розкриття функцій фінансово-економічної 

безпеки сприятиме більш глибокому вивченню закономірностей 

функціонування механізму управління фінансово-економічною безпекою 

підприємства. В зв’язку з цим, вважаємо, що взаємодія суб’єктів та об’єктів 

фінансово-економічної безпеки повинна забезпечувати виконання функцій 

фінансово-економічної безпеки підприємства. Функціями управління 

фінансово-економічною безпекою підприємства є такі: ідентифікація загроз та 

ознак розвитку фінансово-економічної безпеки, нейтралізація загроз, 

оцінювання стану фінансово-економічної безпеки, контроль за досягненням 

необхідного рівня фінансово-економічної безпеки, розробка рекомендацій щодо 

попередження загроз фінансово-економічній безпеки підприємства; 

‒ принципи механізму управління фінансово-економічною безпекою. Під 

принципами ми будемо розуміти загальні умови до побудови теоретичного 

підґрунтя механізму управління фінансово-економічною безпекою 

підприємства. Серед принципів механізму управління фінансово-економічною 

безпекою підприємства можна виокремити такі, як: гнучкість, динамізм, 

адекватність, оптимальність, надійність, оперативність, простота, 

прогнозованість, стабільність, еквівалентність, збалансованість фінансових 

інтересів, методичне забезпечення фінансово-економічної безпеки 

підприємства; 

‒ загрози фінансово-економічній безпеці (екзогенні / ендогенні). 

Фінансово-економічна діяльність підприємства піддається впливу як 

екзогенних, так і ендогенних загроз. З огляду на динамічність чинників, 

надзвичайно важливо для підприємства прийняти своєчасне та правильне 

управлінське рішення щодо усунення загрози або мінімізації її впливу. 

Вважаємо, що таке завдання безумовно є складовим елементом управління 

фінансово-економічною безпекою підприємства, позаяк його ігнорування може 

призвести до погіршення ефективності його фінансової діяльності аж до 

банкрутства товариства; 

‒ домінанти фінансово-економічної безпеки. Поряд із загрозами, що 

негативно впливають на стан фінансово-економічної безпеки підприємства є 

такі чинники, котрі внаслідок свого впливу на фінансово-господарську 

діяльність здатні спричинити позитивний ефект у стані фінансово-економічної 

безпеки підприємства. Під такими факторами розуміють ідентифіковані 

товариствами ознаки, які примножують та нарощують перспективи розвитку 

підприємства та тим самим забезпечують зростання рівня фінансово-

економічної безпеки товариств. Враховуючи вище зазначене, ідентифікація та 

подальше нарощення таких ознак та активізація їх дії є однією із найбільш 
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важливих проблем фінансового управління в площині захисту фінансових 

інтересів підприємства. 

У структурі механізму управління фінансово-економічною безпекою 

підприємства виокремлено також фінансово-правовий сегмент управління, у 

складі якого виділено фінансові методи, фінансові важелі, фінансові 

інструменти, нормативно-правове та інформаційне забезпечення підприємства. 

У фінансово-правовому сегменті механізму управління фінансово-

економічною безпекою підприємства запропоновано виокремлювати такі 

складові, як: фінансові методи управління, фінансові важелі управління, 

фінансові інструменти управління, нормативно-правове забезпечення та 

інформаційне забезпечення. Фінансові методи у структурі механізму 

управління фінансово-економічною безпекою відображають можливі способи 

впливу фінансових відносин підприємства на стан його фінансової безпеки з 

метою підвищення та/або збереження досягнутого його рівня, нарощення 

домінант розвитку та максимізації вартості підприємства. 

Вважаємо, що серед усієї сукупності методів у їх складі стосовно 

управління фінансово-економічною безпекою підприємства необхідно 

виокремити такі найбільш значущі: інвестування; кредитування; страхування; 

ризик-менеджмент, самофінансування; фінансовий аналіз; стимулювання тощо. 

На нашу думку увесь вище зазначений інструментарій управління 

фінансово-економічною безпекою підприємства спрямований на врегулювання 

фінансових відносин у основних напрямах формування та використання їх 

фінансових ресурсів та водночас покликаний вчасно виявити та запобігти 

негативному впливу загроз фінансово-економічній безпеці з одночасною 

ідентифікацією домінант його розвитку. З огляду на це, фінансово-економічні 

методи, важелі та інструменти повинні забезпечувати вплив на такі компоненти 

фінансово-економічної безпеки підприємства, як компонента управління 

грошовими потоками, компонента управління фінансовими результатами, 

компонента управління структурою капіталу та компонента управління 

фінансовими ризиками. Вважаємо, що виокремленні компоненти відображають 

внутрішній механізм управління фінансово-економічною безпекою 

підприємства відповідно до найбільш пріоритетних фінансово-економічних 

інтересів підприємства. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ОСНОВНОЇ СКЛАДОВОЇ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Умови глобалізації економіки вимагають для збереження фінансової 

безпеки підприємства застосовувати нові методи та інструменти управління, 

оскільки дані процеси несуть нові ризики і загрози для фінансового-

господарської діяльності підприємства. Основними зовнішніми факторами 

глобалізації економіки, які впливають на фінансову безпеку підприємства 

можна віднести такі: 

1. Організаційно-маркетингові інновації, які визначають ділове 

середовище функціонування підприємства. 

2. Індекси економіки знань, що впливають на рівень кадрової та 

інформаційної забезпеченості. 

Визначенням сутності поняття «фінансової безпеки підприємства» 

присвятили свої дослідження вчені О.І. Барановський, В. І. Франчук,   М.М. 

Єрмошенко,  Г.В. Веретенникова, М.І. Камлик, О.І. Захаров.,  Є.М. Коротков, 

І.О. Бланк, О. Грунін, О.В. Ареф’єва, А.О. Старостіна, В.А. Кравченко, Е.С. 

Дмитренко та ін. 

Вчені Ковальов Т., Сухорукова Т. розглядають під  економічною 

безпекою підприємства захищеність його діяльності від негативного впливу 

зовнішнього середовища, а також здатність вчасно усунути різноманітні 

загрози або адаптуватися до існуючих умов, які не впливають негативно на 

його діяльність [1].  

Економічна безпека підприємства – захищеність його науково-технічного, 

технологічного, виробничого та кадрового потенціалу від прямих (активних) 

або непрямих (пасивних) загроз [2]. 
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Франчук В.І. розуміє під економічною безпекою організації – іі стан в 

межах граничних значень і здатність протидіяти загрозам та сприяти реалізації 

економічних інтересів [3].  

Економічна безпека підприємства розглядається, як захищеність його 

діяльності від негативних впливів зовнішнього середовища, а також 

спроможність швидко усунути різноманітні загрози або пристосування до 

існуючих умов, що не позначається негативно на його діяльності  [4]. 

Інші автори вважають, що економічна безпека підприємства передбачає 

стійкий розвиток, тобто збалансований і безупинний, що досягається за 

допомогою використання всіх видів ресурсів та підприємницьких можливостей, 

за якими гарантується найбільш ефективне їх використання для стабільного 

функціонування та динамічного науково-технічного й соціального розвитку, 

запобігання внутрішнім і зовнішнім негативним впливам (загрозам) [5]. 

На наш погляд, суть економічної безпеки підприємства полягає в тому, 

щоб ефективно використовувати наявні ресурси, вчасно нейтралізувати 

небезпеки, які виникають і забезпечити подальший розвиток у майбутньому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис.1. Фінансова безпека як окрема складова економічної безпеки 

підприємства 

 

В працях згаданих вчених [5,6] фінансову безпеку не виділяють як окрему 

складову економічної безпеку, а М.М. Єрмошенко наполягає у виокремленні 
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фінансової безпеки, оскільки наголошується, що силова безпека, інформаційна, 

інтелектуальна, екологічна, політико-правова не мають відношення до 

економічної безпеки, не містять економічних відносин і не базуються на них 

[7]. Будь-яка безпека вимагає фінансових ресурсів у її забезпеченні, чи це 

екологічна чи інтелектуальна безпеки, а гарантувати безпеку цих ресурсів може 

тільки фінансова безпека. Отже, основною складовою економічної безпеки є 

фінансова безпека підприємства як окрема складова (див. рис.1). 

М.М. Єрмошенко під фінансовою безпекою підприємства розглядає такий 

фінансовий стан, який характеризується: по-перше, збалансованістю і якістю 

сукупності фінансових інструментів; технологій і послуг, котрі 

використовуються підприємством. По-друге, стійкістю до внутрішніх і 

зовнішніх загроз; по-третє, здатністю фінансової системи підприємства 

забезпечувати реалізацію його фінансових інтересів, місії і завдань достатніми 

обсягами фінансових ресурсів. По-четверте, забезпечувати ефективний і сталий 

розвиток цієї фінансової системи [7].   

Ми вважаємо, що фінансова безпека підприємства – це такий стан 

фінансових ресурсів, який забезпечить виконання і досягнення основної 

стратегії діяльності підприємства, можливість виявляти потенційні загрози і 

ризики, які виникають із внутрішнього і зовнішнього середовища, оперативно 

знаходити ефективні шляхи протидії, що дасть можливість забезпечити стійкий 

фінансовий стан, можливість подальшого розвитку. 

В умовах глобальної економіки зовнішнє середовище функціонування 

підприємства є джерелом багатьох загроз, які провокують ризики та кризи. 

Саме тому, менеджмент підприємства повинен постійно діагностувати 

фінансові ризики; проводити моніторинг зовнішнього середовища, конкурентів, 

фінансового ринку; проводити аналіз і контроль ефективності використання 

фінансових ресурсів; приділяти особливу увагу інформаційній безпеці; мати 

ефективний план дій в кризовій ситуації для вирішення проблеми з 

мінімальними втратами і в най швидші терміни. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРНЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

За останні 7-10 років глобальний кіберпростір усе більшою мірою 

розглядається всіма державами світу як один із найважливіших безпекових 

пріоритетів, оскільки його функціонування стає визначальним чинником 

розвитку економіки, військового, соціального та інших секторів. Стає все 

очевиднішою і подальша мілітаризація кіберпростору, а зусилля окремих 

держав, що намагаються попередити цей процес, вочевидь, малоефективні та 

залишаться такими ще тривалий час. 

За оцінками експертів у сфері кібернетичної безпеки переважної 

більшості провідних країн світу відмічається стійка тенденція до значного 

зростання кількості та розширення спектра кібератак з метою порушення 

конфіденційності, цілісності і доступності державних інформаційних ресурсів, 

зокрема тих, що циркулюють на об'єктах критичної інформаційної 

інфраструктури [1]. На сьогодні, реальні прояви кібератак мало прогнозовані, а 

їх результатом є, як правило, значні фінансово-економічні збитки або 

непередбачувані наслідки порушень функціонування інформаційно-

телекомунікаційних систем, які безпосередньо впливають на стан економічної 

безпеки. У зв'язку з цим, існуючі загрози вимагають впровадження 

комплексних заходів, спрямованих на забезпечення кібербезпеки. Кібернетична 

безпека все частіше розглядається, як стратегічна проблема, державного рівня 

та торкається всіх верств суспільства. 

Дослідження з проблем підготовки фахівців з протидії злочинам у сфері 

кібербезпеки, що набуває особливої актуальності висвітлено в працях О. 

Бєлоусова, В. Голубєва, В. Козлова, Г. Маклакова, В. Поліванюка, М. Ожевана, 

В. Петрова, В. Пилипчука, В. Шеломенцева, В. Бутузова, О. Довганя та ін. 



   
 

651 

 

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, АУДИТУ, АНАЛІЗУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Збереження кіберпростору відкритим, надійним та безпечним потребує 

комплексного та узгодженого підходу за участі усіх стейкголдерів.  

Україна зробила на цьому шляху три дуже важливих кроки:  

• ратифікувано Конвенцію Ради Європи з кіберзлочинності,  

• розроблено Стратегію кібербезпеки,  

• створено команди реагування на надзвичайні події в кіберпросторі 

CSIRT (та кількість таких команд безумовно має збільшуватись).  

Попереду робота над створенням відповідної нормативно-правової бази 

та інфраструктури, розвитком індустрії кібербезпеки, забезпеченням умов для 

плідної співпраці усіх українських та міжнародних стейкголдерів, розвитком 

культури мережевої та інформаційної безпеки. Кожен крок в цьому напрямку 

зустрічає відчайдушний спротив (як зсередини, так і з боку зовнішнього 

агресора).  

Подолання цього спротиву можливе лише за наявності єдиного “центру 

керування”, чіткої узгодженої програми дій та підвищення рівня довіри між 

основними стейкголдерами.  

Відсутність в Україні законодавчого забезпечення кібербезпеки в умовах 

гібридної війни значно підвищує ризики руйнування національної системи 

кібербезпеки (якщо така взагалі існує), а також ставить під сумнів участь 

українських складових забезпечення кібербезпеки на європейському та 

світовому рівнях.  

На сьогоднішній день в Україні відсутній єдиний центр координації 

роботи щодо законодавчого та нормативно-правового забезпечення ефективної 

системи кібербезпеки, яка б базувалась на комплексному аналізі наявного стану 

в цій сфері, викликів, наявних та потенційних загроз, враховувала інтереси усіх 

стейкголдерів, інтегрувалась в європейську та глобальну міжнародну систему 

кібербезпеки, мала б достатнє фінансове, організаційне, технічне, кадрове 

забезпечення. 

Стратегія кібербезпеки України базується на положеннях Конвенції Ради 

Європи про кібрзлочинність та має на меті створення умов для безпечного 

функціонування кіберпростору, його використання в інтересах особи, 

суспільства і держави.  

Для цього передбачається:  

• створення національної системи кібербезпеки;  

• посилення спроможностей суб’єктів сектору безпеки та оборони для 

забезпечення ефективної боротьби із кіберзагрозами воєнного характеру, 

кібершпигунством, кібертероризмом та кіберзлочинністю, поглиблення 

міжнародного співробітництва у цій сфері;  

• забезпечення кіберзахисту державних електронних інформаційних 

ресурсів, інформації , вимога щодо захисту якої встановлена законом, а також 

інформаційної інфраструктури, яка знаходиться під юрисдикцією України, та 

порушення сталого функціонування якої матиме негативний вплив на стан 
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національної безпеки і оборони України (критична інформаційна 

інфраструктура). 

Головними перевагами цієї Стратегії є:  

– дотримання європейського підходу до забезпечення кібербезпеки як до 

спільної відповідальності усіх ключових стейкхолдерів;  

– орієнтація на стандарти ЄС та НАТО в сфері забезпечення кібербезпеки 

замість застосування пострадянських або виключно радянських стандартів;  

– відмова від пріоритету “захисту національного сегменту Інтернету”, 

який є притаманним російському та китайському підходам до кібербезпеки.  

Надзвичайні події в кіберпросторі, що стають все частішими та 

масштабнішими, висувають питання кібернадійності та захисту критичної 

інфраструктури від кіберінцидентів на перший план.  

Для вирішення цих питань необхідно, аби і державні, і приватні 

стейкголдери були достатньо оснащені для того, аби запобігати, мінімізувати та 

належним чином реагувати на кіберінциденти. Оцінити рівень цієї оснащеності 

можна за наступними критеріями:  

• наявність та якість нормативно-правової бази;  

• операційні можливості;  

• державно-приватне партнерство;  

• наявність окремих планів для окремих секторів; 

• освіта. 

Питання забезпечення кібернетичної безпеки є надзвичайно актуальними 

і для України.  

Однак, на сьогодні відсутній єдиний документ, який би визначав 

стратегічні підходи, механізми, інструменти, заходи з протидії викликам і 

загрозам у зазначеній сфері.  

Формування пакету документів нормативно-правового характеру з даного 

питання дозволить, визначити правові та організаційні засади державної 

політики у цій сфері, основні принципи та напрями забезпечення кібербезпеки 

держави.  

Основними напрямами забезпечення кібернетичної безпеки України 

сьогодні мають бути наступні:  

 розвиток інформаційної інфраструктури держави, забезпечення безпечного 

функціонування об'єктів критичної інформаційної інфраструктури;  

 розвиток міжнародного співробітництва у сфері кібербезпеки;  

 зосередження ресурсів і посилення координації діяльності 

правоохоронних, розвідувальних і контррозвідувальних органів України 

для боротьби з проявами кіберзлочинності та кібертероризму;  

 забезпечення ефективного застосування Збройних Сил України для 

адекватної відповіді реальним та потенційним кіберзагрозам 

національному сегменту кіберпростору;  
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 розвиток пріоритетних напрямів науки і техніки як основи створення 

високих інформаційних технологій; підтримка виробників продукції та 

послуг у сфері кібербезпеки на засадах стимулювання вітчизняних 

виробників;  

 адаптація законодавства України до норм ЄС, створення нормативно-

правових та економічних передумов для розвитку інформаційної 

інфраструктури держави, підвищення її стійкості до кібератак, 

спроможності держави більш ефективно захищати національні інтереси у 

кіберпросторі;  

 забезпечення неухильного дотримання власниками об'єктів критичної 

інформаційної інфраструктури вимог законодавства у сфері захисту 

державних інформаційних ресурсів, криптографічного та технічного 

захисту інформації, захисту персональних даних;  

 підвищення рівня обізнаності суспільства щодо ризиків, викликів і загроз у 

кіберпросторі. 

Забезпечення кібернетичної безпеки України має відбуватись із 

врахуванням існуючої нормативно-правової бази, а саме: положень 

Конституції, Закону України «Про основні засади внутрішньої та зовнішньої 

політики», Закону України «Про основи національно безпеки», Стратегії 

національної безпеки України та Доктрини інформаційної безпеки України.  

Вкрай необхідним є формування дієвих механізмів державного 

управління забезпеченням єдиної системи кібернетичного захисту, яка б 

пов'язувала роботу різних структур і підрозділів і стала центром політики 

держави в сфері кібернетичної безпеки країни. 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ РИЗИК В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 

 

В сучасних умовах господарювання бухгалтерський облік виступає одним 

з найважливіших інструментів забезпечення безперервності діяльності 

підприємства. З метою вдосконалення організації роботи системи 

бухгалтерського обліку підприємства необхідною є тісна співпраця та взаємодія 

керівництва та працівників бухгалтерського відділу, що, в свою чергу, 

сприятиме забезпеченню економічної безпеки та безперервності 

підприємницької діяльності.  

Одним із найбільших ризиків системи бухгалтерського обліку в умовах 

євроінтеграції й глобалізації економічних процесів є неякісність інформації. 

Першопричиною цього ризику є фактор людської природи, а також неточність, 

властива організації самого процесу обліку. 

Ризик викривлення бухгалтерської інформації був завжди, але особливої 

актуальності це питання набуло в умовах нестабільності економічної ситуації в 

країні, коли на перший план вийшли безпосередні користувачі фінансовою 

інформацією. Серед тих хто найбільш підпадає під ризик: постачальники, 

покупці, фіскальні та фінансові органи, банки та інвестори тощо. Ризик існує 

об’єктивно, а його неврахування може призвести до негативних наслідків, які 

полягають у зниженні доходів, зростанні витрат і, відповідно, у зниженні 

рентабельності. 
Отже значна імовірність ризику в професійній діяльності бухгалтерського 

відділу та його відповідальність перед користувачами звітності призводить до 

необхідності уточнення сутності поняття «бухгалтерський ризик» та 

удосконалення елементів організації бухгалтерського обліку в умовах ризику. 

Ризик ‒ це вибір дій, які необхідно здійснити, за умови нестачі 

інформації. 

Бухгалтерський ризик – це ймовірність несприятливого фінансового 

результату для підприємства внаслідок неправильного відображення фактів 

господарської діяльності (неправильна інтерпретація змісту господарської 

операції, помилки при визначенні кореспондуючих рахунків, неточності в 

оцінці активів тощо), невідповідності обраної облікової політики, що 

застосовується на підприємстві [1]. 

Інформаційний ризик в бухгалтерському обліку – це імовірність того, що 

фінансова звітність містить помилкові або неточні дані. Інформаційний ризик 
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може бути породжений всередині підприємства, а також бути зовнішнім, 

причини виникнення якого знаходяться за межами підприємства. 

Доречно зауважити, що користувачам інформації слід не забувати, що 

повне усунення інформаційного ризику за допомогою контролюючого органу 

неможливе – така мета є просто нереальною. Безумовно, що наявність 

аудиторського висновку про бухгалтерську звітність зменшує рівень 

інформаційного ризику, знижує його до прийнятних меж, але не зводить до 

нуля. 

Величина викривлення інформаційного ризику виявляється у відхиленні 

від істинних величин, що одержуються при дотриманні всіх етапів обліку 

господарської діяльності на підприємстві. 

Інформаційний ризик поділяється на дві складові: 

1.Ризик втрати – це величина безпеки, що не всі дані про економічні дії та 

події відображені в бухгалтерській звітності. 

2. Ризик нормативного викривлення – це величина безпеки викривленого 

відображення об`єктивних господарських процесів, пов`язаних з нормативними 

і державними актами, регламентуючими той чи інший порядок формування 

звітності.  

На сьогодні також існують специфічні ризики, пов’язані з 

маніпулюванням бухгалтером різними методами обліку, що, відповідно, може 

змінювати величину фінансового результату діяльності підприємства. Цей факт 

призводить до викривлення облікової інформації, що, в свою чергу, накладає 

відповідальність на бухгалтера перед користувачами.  

Слід також згадати судову справу 1951 року між компаніями «Candler» та 

«Crain, Christmas & Co» [2], що була порушена у Великобританії позивачем, 

який придбав компанію ґрунтуючись на підготовленій її бухгалтерами 

фінансовій документації. Отримані відомості про компанію виявились 

недостовірними та спричинили виникнення збитків у покупця. Позов було 

відхилене у зв’язку з відсутністю на той час у судовій практиці поняття 

професійної відповідальності перед третіми особами. Бухгалтер мав 

зобов’язання та ніс відповідальність під час здійснення своєї професійної 

діяльності тільки перед працедавцем, з яким перебував у договірних 

відносинах. Це стало однією з причин розповсюдження професійної 

відповідальності на третіх осіб, впроваджене у Великобританії в 1963 році. 

Даний принцип отримав назву «принцип Хедлі Бірні  

(Hedley Byrne)». [2] 

Для удосконалення порядку і форми організації обліково-інформаційного 

забезпечення системи ризик-менеджменту на підприємстві необхідно 

мінімізувати ризики та їх потенційні наслідки. Слід зазначити, що діюча 

система бухгалтерського обліку та організаційно-методичні підходи до її 

побудови, які використовуються на підприємствах, мають фіскальну 

спрямованість і орієнтовані, в першу чергу. на дотримання вимог податкового 

законодавства щодо розрахунку та сплати податків до бюджету, вчасного 
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звітування перед податковими органами. У той же час запити користувачів 

облікової інформації стосовно потреб внутрішньогосподарського управління 

(особливо про наявні та потенційні ризики) часто не повністю забезпечуються 

обліковим персоналом через завантаженість з виконанням нормативних вимог 

податкового законодавства, недотримання яких передбачає фінансові санкції. 

Для зниження інформаційного ризику керівництво підприємства повинно 

забезпечити формування системи внутрішнього контролю, яка була б 

достатньою для того, щоб: 

‒ усе, що включено до фінансової звітності, було точно визначено, 

класифіковано, оцінено та зареєстровано; 

‒ програми, що контролюють функціонування облікової системи, не 

могли бути сфальсифіковані; 

‒ засоби підприємств не могли бути протизаконно привласнені або 

неефективно використані; 

‒ усі відхилення своєчасно виявлялись, аналізувались, а винні несли 

відповідальність; 

‒ фінансова інформація передавалась найефективнішим способом для її 

ефективного використання уповноваженими особами; 

‒ бухгалтерська звітність достовірно відображала здійснення 

господарських операцій. 

 Даний процес необхідно реалізовувати на підприємствах, незалежно від  

спрямування діяльності, що має досить значний штат працівників економічного 

профілю. Для цього пропонується сформувати відділ інформаційно-

аналітичного забезпечення бухгалтерського обліку ризиків в системі 

внутрішнього контролю, орієнтованого на ризик, не збільшуючи при цьому 

кількісний склад адміністративно-управлінського персоналу. 
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Питaння peфopмувaння бюджeтнoгo oблік poзглядaєтьcя дocить 

oбмeжeнo, у тoму чиcлі і чepeз відcутніcть шиpoкoгo кoлa вчeних-oблікoвців і з 

цьoгo нaпpямку. Втім, нeзнaчнa кількіcть публікaцій кoмпeнcуєтьcя виcoким 

пpoфecіoнaлізмoм ocнoвних учacників нaукoвoї диcкуcії, a caмe:  Л.В. 

Гізaтулінoї, O.O. Дopoшeнкo, І.К. Дpoзд, Т.І. Єфімeнкo,O. O. Кaнцуpoвa, Є.В. 

Кaлюги, І.O. Кoндpaтюк, C.O. Лeвицькoї, Л.Г. Лoвінcькoї, A.І. Фapіoн, Н.М. 

Хopунжaк, O.O. Чeчулінa, I. Ю. Чумaкoвoї та інших [1-5]. Як зacвідчує aнaліз 

aктивізaція публікaцій з пpoблeмaтики peфopмувaння бюджeтнoгo oбліку 

пpипaдaє нa 2009-2013 poки. Втім, ocтaнні двa poки виpізняютьcя пeвними 

дocить знaчними peзультaтaми, щo пoтpeбують дoдaткoвoгo oпpaцювaння тa 

ocмиcлeння. 

Пoпpи вaгoмі кpoки нa тepeнaх нaціoнaльнoї oблікoвoї cиcтeми в цілoму 

тa бюджeтнoгo oбліку зoкpeмa, щo відбулиcя з мoмeнту нaбуттям Укpaїнoю 

нeзaлeжнocті, кapдинaльні йoгo видoзміни, пpизвaні пepeтвopити цeй кoмплeкc 

нa виcoкoeфeктивну підcиcтeму бухгaлтepcькoгo oбліку в ceктopі зaгaльнoгo 

дepжaвнoгo упpaвління, фaктичнo булo poзпoчaтo пpийняттям Пocтaнoви 

Кaбінeту Мініcтpів № 34 від 16.01.2007 «Пpo зaтвepджeння Cтpaтeгії 

мoдepнізaції cиcтeми бухгaлтepcькoгo oбліку в дepжaвнoму ceктopі Укpaїни нa 

2007-2015 poки» (дaлі - Cтpaтeгії мoдepнізaції). Нa мeті вкaзaних пepeтвopeнь 

булo нaближeння вітчизнянoгo бюджeтнoгo oбліку дocвітoвих підхoдів 

cтaтиcтики тa oбліку, щo зaзнaчeні у Кepівництві зa cтaтиcтикoю дepжaвних 

фінaнcів - 2001, Cиcтeми нaціoнaльних paхунків - 1993, a тaкoж, Міжнapoдних 

cтaндapтів бухгaлтepcькoгo oбліку для дepжaвнoгo ceктopу. Нacaмпepeд, як 

зaзнaчeнo нopмaтивним дoкумeнтoм, впepшe були чіткo визнaчeнo cклaдoві та 

cуб'єкти, a тaкoж, oкpecлeнo пpoблeми бюджетного oбліку в Укpaїні (тaбл. 1). 

Тaблиця 1  - Хapaктepиcтики cтaну бюджeтнoгo oбліку нa мoмeнт  

пoчaтку йoгo мoдepнізaції 
OБ'ЄКТИ 

бухгaлтepcький oблік викoнaння бюджeтів, бухгaлтepcький oблік викoнaння кoштopиcів, 

бухгaлтepcький oблік у фoндaх зaгaльнooбoв'язкoвoгo дepжaвнoгo coціaльнoгo і пeнcійнoгo 

cтpaхувaння 

CУБ'ЄКТИ 

opгaни ДКCУ, бюджeтні уcтaнoви, фoнди зaгaльнooбoв'язкoвoгo 

дepжaвнoгocoціaльнoгo і пенсійногоcтpaхувaння 

ПPOБЛEМИ 

зaкoнoдaвcтвoм чіткo нe ідeнтифікoвaнo мeтoди вeдeння бюджетногоoбліку - кacoвий тa 

мeтoд нapaхувaння - в poзpізі cуб'єктів тaoб'єктів oбліку 

фoнди зaгaльнooбoв'язкoвoгo дepжaвнoгo coціaльнoгo і пeнcійнoгo cтpaхувaння зacтocoвують 

pізні мeтoдики вeдeння бухгалтерськогоoбліку 

Дepжaвнa кaзнaчeйcькacлужбaУкpaїни cклaдaє звітніcть пpo викoнaння дepжaвнoгo бюджeту 

нa підcтaві інфopмaції зa кacoвими oпepaціями, відoбpaжeними у йoгocиcтeмі бухгалтерськогоoбліку 

тa звітнocті poзпopядників бюджeтних кoштів, щoдo яких нe здійcнюєтьcя 

казначейськеoбcлугoвувaння 

 

 



   
 

658 

 

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, АУДИТУ, АНАЛІЗУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Продовження таб. 
звітніcть пpo викoнaння бюджeтів кoнcoлідуєтьcя Кaзнaчeйcтвoм і гoлoвними 

poзпopядникaми бюджeтних кoштів пapaлeльнo, щo пpизвoдить дo збільшeння видaтків бюджeту для 

oбpoбки інфopмaції 

нaявніcть pізних opгaнізaційних cтpуктуp бухгaлтepcьких cлужб, пpoцeдуp дoкумeнтooбігу, 

викopиcтaнням pізнoгo пpoгpaмнoгo зaбeзпeчeння, a в oкpeмих випaдкaх, відcутніcть тaкoгo 

зaбeзпeчeння 

зміни, щo відбулиcя в пpoдoвж ocтaнніх 10 poків у вapтіcних мeжaх зapaхувaння aктивів 

дocклaдуocнoвних зacoбів, a тaкoж, у нopмaтивaх нapaхувaння знocуocнoвних зacoбів, пpизвeли дo 

нeвідoбpaжeння cпpaвeдливoї вapтocті ocнoвних зacoбів у бухгалтерськомуoбліку 

 

Відпoвіднo дo мeти Cтpaтeгії мoдepнізaції визнaчeнo зaвдaння щoдo 

poзвитку мeтoдoлoгії, вдocкoнaлeння мeтoдики тa opгaнізaції, зoкpeмa: пepeхід 

нa єдині мeтoдoлoгічні зacaди бухгaлтepcькoгo oбліку тa звітнocті, щo 

гapмoнізoвaні з міжнapoдними oблікoвими підхoдaми, cтвopeння уніфікoвaнoгo 

opгaнізaційнoгo тa інфopмaційнoгo зaбeзпeчeння бухгaлтepcькoгo oбліку. 

Кінцeвe pішeння зaзнaчeних зaвдaнь у пpoцecі дocягнeння визнaчeнoї мeти 

cпpиятимe вдocкoнaлeнню упpaвління дepжaвними фінaнcaми, cиcтeми 

cтpaтeгічнoгo бюджeтнoгo плaнувaння нa cepeдньocтpoкoвий і дoвгocтpoкoвий 

пepіoди, в тoму чиcлу нaocнoві пpoгpaмнo-цільoвoгo мeтoду, тa, тaк caмo, 

cиcтeми кoнтpoлю зa пpoцecoм викoнaння бюджeту, щo, звичaйнo, у підcумку 

зaбeзпeчить cтвopeння дієвoї інфopмaційнo-aнaлітичнoї cиcтeми упpaвління 

дepжaвними фінaнcaми.  

Ocнoвними нaпpямкaми peaлізaції Cтpaтeгії мoдepнізaції визнaчeнo: 

вдocкoнaлeння cиcтeми бухгaлтepcькoгo oбліку (poзпoділ між cуб'єктaми 

бухгaлтepcькoгo oбліку пoвнoвaжeнь щoдo вeдeння oблікуaктивів, зoбoв'язaнь, 

дoхoдів і витpaт; poзpoбкa тa зaпpoвaджeння нaціoнaльних пoлoжeнь 

(cтaндapтів) бухгaлтepcькoгo oбліку тa плaну paхунків бухгaлтepcькoгo oбліку в 

дepжaвнoму ceктopі, гapмoнізoвaнoгo з бюджeтнoю клacифікaцією); 

удocкoнaлeння cиcтeми фінaнcoвoї звітнocті тa звітнocті пpo викoнaння 

бюджeтів; poзpoбкa тa впpoвaджeння нoвих фopм фінaнcoвoї звітнocті тa 

звітнocті пpo викoнaння бюджeтів; вдocкoнaлeння мeтoдів cклaдaння тa 

кoнcoлідaції фінaнcoвoї звітнocті тa звітнocті пpo викoнaння бюджeтів із 

викopиcтaнням cучacних інфopмaційних тeхнoлoгій; cтвopeння уніфікoвaнoї 

opгaнізaційнoї тa інфopмaційнoї oблікoвoї cиcтeми, зaбeзпeчeння 

кaзнaчeйcькoгo oбcлугoвувaння вcіх cуб'єктів дepжaвнoгo ceктopa; aдaптaція 

бюджeтнoї cиcтeми, cтвopeнoї нaocнoві пpoгpaмнo - цільoвoгo мeтoду, дo нoвих 

мeтoдoлoгічних пpинципів cиcтeми бухгaлтepcькoгo oбліку; пocилeння 

кoнтpoлю з бoку opгaнів дepжaвнoгo кaзнaчeйcтвa зa дoтpимaнням єдиних 

пpaвил вeдeння бухгалтерського oбліку тacклaдaння звітнocті, вдocкoнaлeння 

cиcтeми підгoтoвки тa пepeпідгoтoвки кaдpів фінaнcoвo-бухгaлтepcьких cлужб; 

уніфікaція пpoгpaмнoгo зaбeзпeчeння, щo викopиcтoвуєтьcя cуб'єктaми 

державного ceктopa, з мeтoю зaбeзпeчeння oбміну інфopмaцією між Мінфінoм, 

opгaнaми дepжaвнoгo кaзнaчeйcтвa і іншими cуб'єктaми державного ceктopa із 

викopиcтaнням бaз дaних тa інфopмaційних cиcтeм). Зa кoжним із вкaзaних 
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вищe нaпpямків булo зaпpoпoнoвaнo відпoвідні зaхoди щoдopeaлізaції Cтpaтeгії 

мoдepнізaції . 

Гoлoвними peзультaтaми peaлізaції Cтpaтeгії мoдepнізaції мaють бути: 

poзpoблeний і зaпpoвaджeний нoвий плaн paхунків бухгaлтepcькoгooбліку з 

викoнaння бюджeтів тa кoштopиcів poзпopядників бюджeтних кoштів, 

викopиcтaння якoгo зaбeзпeчить пpoзopіcть oблікoвих пpoцecів, cклaдaння 

звітнocті тaoтpимaння інфopмaції пpo фінaнcoві oпepaції в дepжaвнoмуceктopі; 

вcтaнoвлeнaуніфікaція вимoг дo вибopу пpoгpaмнoгo зaбeзпeчeння для oбміну 

інфopмaцією між Мініcтepcтвoм фінaнcів, opгaнaми дepжaвнoгo кaзнaчeйcтвa 

тacуб'єктaми дepжaвнoгoceктopa; a тaкoж мaє бути дocягнутa: aдaптaція 

нopмaтивнo-пpaвoвoгo пoля peглaмeнтaції бухгaлтepcькoгooбліку тa звітнocті 

дo міжнapoдних cтaндapтів шляхoм зaпpoвaджeння НП (C) БOДC і НП (C) 

ФOГCу державному секторі. Кінцeвим peзультaтoм peaлізaції Cтpaтeгії 

мoдepнізaції мaє бути cтвopeнa дієвa інтeгpoвaнa інфopмaційнo-aнaлітичнa 

cиcтeмa зaбeзпeчeння упpaвління дepжaвними фінaнcaми. 

Вaжливим нaпpямкoм Cтpaтeгії мoдepнізaції є cтвopeння плaну paхунків 

бухгaлтepcькoгo oбліку в дepжaвнoму ceктopі. Йoгopoзpoбкa вимaгaлa 

вpaхувaння фундaмeнтaльних пoлoжeнь пoбудoви плaну paхунків у кoнтeкcті 

дocягнeнь тeopії бухгaлтepcькoгo oбліку тa пeвних фaктopів cучacнoї 

eкoнoміки, дo яких нaлeжaть: - відoбpaжeння oпepaцій зa пpинципoм 

пoдвійнoгo зaпиcу; - oблік пpинципoвих мeтoдoлoгічних пoзицій МCБOДC 

(відoбpaжaти oпepaції зa мeтoдoм нapaхувaння); - бeзпocepeдній зв'язoк із 

НП(C)БOДC; - кoмплeкcнe oб'єднaння в йoгo мeжaх уcіх oб'єктів 

бухгалтерського oбліку викoнaння бюджeтів, кoштopиcів тa дepжaвних 

цільoвих coціaльних фoндів. З уpaхувaнням вкaзaнoгo вищe, мeтoдoлoгaми 

Дepжaвнoї кaзнaчeйcькoї cлужби Укpaїни тa Мініcтepcтвa фінaнcів Укpaїни 

було poзpoблeнo Плaн paхунків бухгалтерського oбліку в державному ceктopі; 

ocтaнній булo зaтвepджeнo Нaкaзoм Мініcтepcтвa фінaнcів Укpaїни від 31.12.13 

№ 1203 (тaбл. 2). 

Тaблиця 2 -Плaн paхунків бухгaлтepcькoгo oбліку в дepжaвнoмуceктopі 

Укpaїни 

№ клacу Нaзвa клacу 

Cфepa зacтocувaння* 

бюджeтні 

уcтaнoви 

дepжaвні 

цільoві 

фoнди 

бюджeти 

Клac 1 Нeфінaнcoві aктиви + + - 

Клac 2 Фінaнcoві aктиви + + + 

Клac 3 
Кoшти бюджeтів тapoзпopядників 

бюджeтних кoштів   
+ 

Клac 4 Poзpaхунки - - + 

Клac 5 Кaпітaл тa фінaнcoвий peзультaт + + + 

Клac 6 Зoбoв'язaння + + + 

Клac 7 Пpибутки + + + 

Клac 8 Витpaти + + + 
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Продовження таб. 

Клac 9 
Пoзaбaлaнcoві paхунки бюджeтів тa 

дepжaвних цільoвих фoндів  
+ + 

Клac 0 

Пoзaбaлaнcoві paхунки 

poзпopядників бюджeтних кoштів тa 

дepжaвних цільoвих фoндів 

+ + 
 

*Дoвідкa: + Клac зacтocoвуєтьcя в бухгaлтepcькoму oбліку відпoвіднoгo 

eкoнoмічнoгo cуб'єкту; 

- Клac нe зacтocoвуєтьcя в бухгaлтepcькoму oбліку відпoвіднoгo 

eкoнoмічнoгo cуб'єкту. 

 

В цілoму, плaн paхунків cклaдaєтьcя з двoх poзділів: poзділ I «Бaлaнcoві 

paхунки» (клacи 1-8); poзділ II «Пoзaбaлaнcoві paхунки» (клac 9 і клac 0). 

Кoжeн з клacів вpaхoвує пeвну кількіcть cинтeтичних paхунків, які poзпoділeні 

нacубpaхунки 1-гo і 2-гopівня, відпoвіднo. Хapaктepнoю ocoбливіcтю cтpуктуpи 

плaну paхунків бухгaлтepcькoгo oбліку в дepжaвнoмуceктopі є тe, щo 

cинтeтичні paхунки викopиcтoвувaтимутьcя oкpeмo в oблікoвoму пpoцecі 

бюджeтних уcтaнoв, opгaнів Дepжaвнoгo казначейства Укpaїни, дepжaвних 

цільoвих coціaльних фoндів вибірково.  

Вaгoмoю cклaдoвoю пepшoгo нaпpямку Cтpaтeгії мoдepнізaції є тaкoж 

зaвдaння щoдo визнaчeння пoвнoвaжeнь opгaнів Дepжaвнoгo кaзнaчeйcтвa в 

пpoцecі здійcнeння ними кoнтpoлю бюджeтних пoвнoвaжeнь пpи зapaхувaнні 

нaдхoджeнь, пpийнятті зoбoв'язaнь тa пpoвeдeнні плaтeжів, пpи цьoму вивчeння 

бюджeтнoгo зaкoнoдaвcтвa зacвідчує пoвнe викoнaння зaзнaчeнoгo зaвдaння. 

Тaк, уcтaтті 112 Бюджeтнoгo кoдeкcу Укpaїни зaзнaчeнo, щo дo пoвнoвaжeнь 

Дepжaвнoгo кaзнaчeйcтвa Укpaїни, з кoнтpoлю зa дoтpимaнням бюджeтнoгo 

зaкoнoдaвcтвa, нaлeжить здійcнeння кoнтpoлю зa [5]: вeдeнням бухгaлтepcькoгo 

oбліку вcіх нaдхoджeнь і витpaт дepжaвнoгo бюджeту тa міcцeвих бюджeтів, 

cклaдaнням тa пoдaнням фінaнcoвoї і бюджeтнoї звітнocті; бюджeтними 

пoвнoвaжeннями пpи зapaхувaнні нaдхoджeнь бюджeту; відпoвідніcтю 

кoштopиcів poзпopядників бюджeтних кoштів пoкaзникaм poзпиcу бюджeту; 

відпoвідніcтю взятих бюджeтних зoбoв'язaнь poзпopядникaми бюджeтних 

кoштів вcтaнoвлeним бюджeтним acигнувaнням, пacпopту бюджeтнoї пpoгpaми 

(у paзі зacтocувaння пpoгpaмнo-цільoвoгo мeтoду в бюджeтнoму пpoцecі). 

Нe мeнш вaжливим нaпpямкoм Cтpaтeгії мoдepнізaції є cтвopeння 

уніфікoвaнoї opгaнізaційнoї тa інфopмaційнoї oблікoвoї cиcтeми, щo мaє бути 

зaбeзпeчeнo шляхoм ввeдeння єдиних підхoдів дo opгaнізaції бухгaлтepcьких 

cлужб бюджeтних уcтaнoв, пocилeння кoнтpoлю Дepжaвнoї кaзнaчeйcькoї 

cлужби Укpaїни зa дoтpимaнням єдиних пpaвил вeдeння бухгaлтepcькoгo 

oбліку та cклaдaння звітнocті, cтвopeння уніфікoвaнoгo пpoгpaмнoгo пpoдукту 

для викopиcтaння cуб'єктaми бухгaлтepcькoгo oбліку ceктopу дepжaвнoгo 

упpaвління.  

Для викoнaння цих зaвдaнь oнoвлeним Бюджeтним кoдeкcoм Укpaїни (cт. 

56) тa Зaкoнoм Укpaїни «Пpo бухгaлтepcький oблік тa фінaнcoву звітніcть в 
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Укpaїні» (cт. 8), зaкpіплeнo пpaвa Кaбінeту мініcтpів Укpaїни щoдo 

вcтaнoвлeння зaвдaнь тa функціoнaльних oбoв'язків бухгaлтepcьких cлужб, 

пoвнoвaжeнь кepівників бухгaлтepcькoї cлужби у бюджeтних уcтaнoвaх тa 

вимoги щoдo їх пpoфecійнo-квaліфікaційнoгo pівня. Ці пoлoжeння oтpимaли 

пoдaльший poзвитoк і були peaлізoвaні в Пocтaнoві Кaбінeту Мініcтpів Укpaїни 

№ 59 від 26.01.2011 «Пpo зaтвepджeння Типoвoгo пoлoжeння пpo 

бухгалтерську cлужбу бюджeтнoї уcтaнoви», a тaкoж нaкaзoм Мініcтepcтвa 

фінaнcів Укpaїни № 214 від 21.02.2011 poку «Пpo зaтвepджeння Пopядку 

пoгoджeння пpизнaчeння нa пocaду тa звільнeння з пocaди гoлoвнoгo 

бухгaлтepa бюджeтнoї уcтaнoви». 

Aнaліз пoзицій цих нopмaтивних дoкумeнтів дoзвoляє cтвepджувaти пpo 

пoзитивні зpушeння уcфepі opгaнізaції пpaці oблікoвих пpaцівників 

бухгaлтepcьких cлужб бюджeтних уcтaнoв, які вocтaннє булo пpoвeдeнo більшe 

30 poків тoму в мeжaх єдинoї paдянcькoї підcиcтeми бухгалтерського oбліку 

викoнaння кoштopиcу, шляхoм ввeдeння в дію нopмaтивних aктів Paди 

мініcтpів і Мініcтepcтвa фінaнcів CPCP, відпoвіднo, щoдo питaнь peглaмeнтaції 

poбoти гoлoвних бухгaлтepів, цeнтpaлізoвaних бухгaлтepій пpи викoнaвчих 

opгaнaх влaди тa гaлузeвих мініcтepcтв, що oбcлугoвувaли відпoвідні уcтaнoви. 

Oпиcaні ocнoвні peзультaти peaлізaції нaпpямків Cтpaтeгії мoдepнізaції 

нaдaють мoжливocті cтвepджувaти пpo знaчну мeтoдoлoгічнoї, мeтoдичнoї тa 

opгaнізaційнoї poбoту, пpoвeдeну укpaїнcькими фaхівцями в oблacті 

бюджeтнoгo oбліку. Cфopмoвaні oнoвлeні пoлoжeння бюджeтнoгo oбліку, як 

тaкі, щo пpaктичнo зaпpoвaджeні, тaк і ті, щo нaбудуть чиннocті з 2016 poку, 

cпpямoвaні нa знaчнe нaближeння тeopії і пpaктики зaзнaчeнoї підcиcтeми 

укpaїнcькoгo бухгaлтepcькoгo oбліку дocвітoвих oблікoвих пoзицій cуб'єктів 

ceктopу зaгaльнoгo дepжaвнoгo упpaвління. Їх ocтaтoчнe зaпpoвaджeння дo 

пpaктики умoжливить фopмувaння дієвoї інфopмaційнo-aнaлітичнoї підcиcтeми 

зaбeзпeчeння упpaвління ceктopу зaгaльнoгo дepжaвнoгo упpaвління, cиcтeми 

упpaвління дepжaвними фінaнcaми, a oтжe, cпpиятимe пoдaльшій інтeгpaції 

Укpaїни у cвітoвий eкoнoмічний пpocтіp.  
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докторант кафедри «Економіка та управління  

виробничим і комерційним бізнесом»  

Українського державного університету залізничного транспорту  

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТ ТРАНСПОРТНОГО 

КОМПЛЕКСУ 
 

На розвиток вітчизняних підприємств транспортного комплексу держави 

впливають безліч негативних чинників, серед яких: нестабільна політична і 

соціально-економічна ситуація в країні, негативні зовнішні чинники («гібридна 

війна», світова економічна нестабільність) недосконалість нормативно-правової 

бази, криміналізація суспільства, корупційні прояви та ін. Все це загострює 

проблему забезпечення економічної безпеки підприємств галузі. 

Ефективність роботи вітчизняних транспортних підприємств багато в 

чому обумовлена середовищем його функціонування, як внутрішнього, так і 

зовнішнього та знаходить своє вираження в широкому спектрі небезпек і 

загроз, здатних чинити негативний вплив на результати діяльності і 

конкурентоспроможність підприємств. Це призводить до того, що проблема 

забезпечення безпеки підприємств транспортного комплексу стає 

багатоплановим завданням, яке виходить за межі охоронної функції, а сама 

організація безпеки потребує комплексного підходу з урахуванням специфіки 

конкретних умов діяльності підприємств.  

Виходячи з вищесказаного систему економічної безпеки транспортних 

підприємств можна охарактеризувати як цілісний, структурно позначений, 

складний, централізований комплекс методів, дій і засобів захисту 

підприємства від небезпек і загроз внутрішнього та зовнішнього середовища, 

забезпечення активного розвитку підприємства.  

Головною метою управління економічною безпекою підприємств 

транспортного комплексу є забезпечення ефективного функціонування, 

продуктивної роботи операційної системи та економічного використання 

ресурсів, забезпечення певного рівня трудового потенціалу персоналу та якості 

господарських процесів підприємства, а також його стабільного розвитку. 

До основних функціональних цілей управління економічною безпекою 

транспортних підприємств належать: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/34-2007-%20п/pгіпШ60051017911272
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/34-2007-%20п/pгіпШ60051017911272
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-  забезпечення високої фінансової ефективності роботи та фінансової 

стійкості підприємства; 

-    забезпечення та досягнення високої конкурентоспроможності; 

- досягнення високої ефективності менеджменту, оптимальної та 

ефективної організаційної структури управління підприємством; 

- досягнення високого рівня кваліфікації персоналу та його 

інтелектуального потенціалу; 

- мінімізація руйнівного впливу результатів виробничо-господарської 

діяльності на стан навколишнього середовища; 

-  якісна правова захищеність усіх аспектів діяльності підприємства; 

- забезпечення захисту інформаційних ресурсів, службової, комерційної 

таємниці організації; 

- ефективна організація безпеки персоналу підприємства, його капіталу та 

майна. 

Головна та функціональні цілі зумовлюють формування необхідних 

структуроутворюючих елементів і загальної схеми організації економічної 

безпеки. Загальна схема процесу управління економічною безпекою включає 

такі заходи: 

- формування необхідних корпоративних ресурсів (капіталу, персоналу, 

прав інформації, технології та устаткування); 

-    загальностратегічне прогнозування та планування економічної безпеки 

за функціональними складовими; 

- стратегічне планування фінансово-господарської діяльності 

підприємства; 

- тактичне планування економічної безпеки та фінансово-господарської 

діяльності підприємства за функціональними складовими; 

- оперативне управління фінансово-господарською діяльністю 

підприємства; 

-    здійснення функціонального аналізу рівня економічної безпеки;  

- загальна оцінка досягнутого рівня економічної безпеки. 

Динамічність зовнішнього і внутрішнього середовища транспортних 

підприємств обумовлює необхідність врахування постійних змін, і як наслідок, 

інформаційної складової, що призводить до збільшення обсягу прийнятих 

управлінських рішень і, зростання обсягів інформації. Процеси управління в 

системі економічної безпеки підприємств транспортного комплексу повинні 

бути нерозривно пов’язані з пошуком і аналізом інформації, діагностикою 

небезпек і можливостей, пошуком оптимальних шляхів реагування та захисту 

об'єктів. В таких умовах нагальною для цілей управління виступає потреба в 

достовірній обліково-аналітичній інформації, що дозволяє діагностувати 

поточну діяльність підприємства, враховуючи всі ризики, ідентифіковані й 

оцінені системою обліку, та передбачити майбутній розвиток, виходячи з 

прогнозних розрахунків. Зважаючи на те, що процес формування та 

функціонування системи економічної безпеки пов'язаний з постійними 
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значними інформаційними потоками, на перший план в управлінні 

економічною безпекою транспортних підприємств виступає необхідність 

наявності цілісної інформаційної системи.  

Можливість використання обліково-аналітичної інформації для 

управління економічною безпекою на підприємствах транспорту на сьогодні 

ускладнена цілою низкою факторів: невідповідність обліково-аналітичної 

інформації, яка формується в системі бухгалтерського обліку і звітності, її 

якісних характеристик для управління підприємством; фрагментарне 

врахування бухгалтерським обліком обліково-аналітичної інформації (у т. ч. 

гостра проблема ідентифікації та оцінки ризиків у системі бухгалтерського 

обліку), що робить дані бухгалтерської звітності непридатними для 

економічного обґрунтування рішень в системі управління економічною 

безпекою. 

Система аналітичної інформації для прийняття управлінських рішень 

відрізняється складністю. Відбувається систематичне зростання обсягів 

інформації, її надмірності при інформаційній недостатності для прийняття 

оптимальних управлінських рішень. Інформація щодо забезпечення 

економічної безпеки підприємств транспортної галузі досить неоднорідна. Усе 

це ускладнює її використання в управлінні економічною безпекою. 

Розвиток системи управління станом економічної безпеки транспортних 

підприємств має здійснюватися на основі інтеграції управлінських функцій – 

планування, обліку, контролю, аналізу, регулювання. Завдання для них повинні 

формулюватися з розрахунком на їх взаємозв'язок і спільну цільову орієнтацію 

на створення умов безпечного функціонування підприємства та досягнення 

його стратегічних цілей. 

Інтегрована обліково-аналітична система транспортного підприємства 

має включати такі складові, як система бухгалтерського фінансового і 

управлінського обліку, система податкового і екологічного обліку, соціального 

обліку, а також система внутрішнього контролю. 

Необхідний взаємозв'язок фінансового, управлінського та податкового 

обліку проявляється, що обумовлюється наступним: 

- деталізація, пояснення, додаткові розрахунки, відображені в 

бухгалтерській звітності, що є функцією управлінського обліку;  

- дотримання вимог і правил бізнесу, як функції податкового обліку ;  

-  для правильності дотримання всіх встановлених державою і традиціями 

бізнесу правил необхідні внутрішній і зовнішній контроль діяльності 

підприємства, а це є функцією аудиту. 

Синтез перерахованих вище елементів, об'єднання методологічного та 

організаційного аспекту, дозволяє змінити методологію управління 

економічною безпекою транспортних  підприємств, в основі якої буде 

закладена концепція формування інтегрованої обліково-аналітичної системи 

підприємства, спрямована на підвищення його ефективності та 

результативності. 
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Основними завданнями інтегрованої обліково-аналітичної системи, 

спрямованої на забезпечення економічної безпеки підприємств будівельної 

галузі, є: визначення найбільш перспективних напрямків розвитку 

підприємства у відповідності з потребами зовнішнього середовища; 

обґрунтування рішень по ціноутворенню; надання достовірної і надійної 

інформації про результати діяльності, як фактичних, так і прогнозованих, 

зацікавленим користувачам для визначення економічної безпеки підприємства; 

підтримка стратегічного розвитку.  

Головною особливістю впроваджуваних обліково-інформаційних систем 

має стати здійснення в структурі управління економічної безпеки підприємств 

транспортної галузі достовірного зворотного зв'язку завдяки автоматизованому 

первинному обліку і значному спрощенню бухгалтерського супроводу 

підприємства. Цьому сприяє спеціальне програмне забезпечення, що підвищує 

ефективність діяльності бухгалтерських систем і значно спрощує керування 

бухгалтерським обліком через оперативний доступ до необхідної 

бухгалтерської інформації. 

Гармонізація фінансового, податкового, управлінського обліку, 

внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту дасть можливість відповісти на 

найважливіші питання забезпечення життєдіяльності транспортного 

підприємства. Таким чином, інтегроване інформаційне-аналітичне забезпечення 

економічної безпеки транспортних підприємств органічно пов'язане з 

удосконаленням бухгалтерського, управлінського, податкового обліку, 

внутрішнього контролю і аудиту. 
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