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ШАНОВНІ ДРУЗІ! 
Перед вами збірник тези доповідей, які розкривають бачення економічного 

майбутнього України очима молодих дослідників. Питання, що піднімаються в 
доповідях, стосуються як загальновідомих проблем бухгалтерського обліку, 
оподаткування, фінансів, управління, так і перспективних напрямів розвитку 
української економіки. Зокрема, серед нових об’єктів наукових досліджень – 
процеси використання криптовалюти як платіжного засобу, особливості 
діджиталізації фіскальних механізмів, майбутні міграційні тренди, проблеми 
цифровізації економіки. 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Економічне 
майбутнє україни очима молодих дослідників» – черговий захід від фахового 
науково-виробничого журналу «Облік і фінанси» в рамках підтримки 
наукових пошуків молодих дослідників.  

Головною ціллю для нас було і залишається надання рівних можливостей 
для оприлюднення результатів наукових досліджень в економічній сфері; 
заохочення студентів та їх наукових керівників до науково-практичної 
активності; популяризація економічної науки України. 

Дана конференція проведена в руслі співпраці журналу з науково-
педагогічним колективом кафедри національної економіки та фінансів 
Університету економіки та права «КРОК». Особливу подяку в організації 
конференції висловлюємо доценту даної кафедри, кандидату економічних наук 
– Сові Олені Юріївні! Також дякуємо всіх учасникам за активну позицію та 
бажаємо плідної праці на науковій ниві! 

Зверніть увагу!!! Журнал «Облік і фінанси» регулярно проводить 
науково-практичні конференції, публікує результати досліджень українських і 
зарубіжних науковців і практиків, бере участь у громадських заходах. 

Пропонуємо допомогу щодо: 
– публікації статей (в т. ч. студентів) в нашому журналі та інших 
фахових виданнях України; 
– підготовки та оформлення рукописів статей; 
– підбору УДК, JEL коду, перекладу анотацій та інших метаданих на 
англійську, оформлення списку джерел; 
– інших різноманітних питань наукової діяльності. 
Наші конференції: https://conf2018.webnode.com.ua  
Сайт журналу: http://www.afj.org.ua  
Контакти: (097)-752-28-14 magazine@faaf.org.ua  
Ми відкриті до пропозицій, співпраці та запитань студентів J 
 

https://conf2018.webnode.com.ua
http://www.afj.org.ua
mailto:magazine@faaf.org.ua
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КОНСОЛІДАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ У ДЕРЖАВНОМУ 
СЕКТОРІ ЗА НП(С)БОДС ТА МСБОДС: ПОРІВНЯЛЬНИЙ 

АСПЕКТ 
 

Упродовж 2007-2015 рр. Кабінетом міністрів України здійснювалась 
реалізація  Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному 
секторі, одним із результатів якої стало затвердження 20 національних 
положень (стандартів), які розроблені на основі міжнародних стандартів. 
Водночас, в Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року зазначається, 
що «питання консолідації фінансової звітності в частині визначення структури 
та порядку формування загальної консолідованої фінансової звітності суб’єктів 
державного сектору» залишається невирішеним [1]. Причиною невирішеності 
цього питання є значні розбіжності між положеннями НП(С)БОДС 102 
«Консолідована фінансова звітність» та МСБОДС 35 «Консолідована фінансова 
звітність» в частині структури форм звітності та порядку її формування, зокрема 
визначення контрольованих суб’єктів державного сектору [2, 3]. З огляду на це, 
автором розглянуто деякі з відмінностей між зазначеними національним та 
міжнародним стандартами.  

Основна відмінність між двома стандартами, яка призводить до суттєвої 
розбіжності інформаційного наповнення форм консолідованої фінансової 
звітності, полягає у складі периметру консолідації. За національною методикою 
«консолідована фінансова звітність підприємств державного, комунального 
секторів економіки, які належать до сфери управління контролюючого суб'єкта 
державного сектору, складається окремо та подається у складі консолідованої 
фінансової звітності» [2]. За міжнародним стандартом, показники державного 
підприємства (government business enterprise), що контролюється суб'єктом 
державного сектору, консолідуються у звітності останнього (контролюючого 
суб’єкта) [3]. 

Національний стандарт визначає значно менше критеріїв, за якими 
контролюючий суб'єкт може не подавати консолідовану фінансову звітність. 
Згідно з НП(С)БОДС 102, контролюючий суб'єкт державного сектору не подає 
консолідовану фінансову звітність: а) якщо він є контрольованим суб'єктом 
державного сектору іншої економічної групи; або б) за наявності відповідного 
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рішення власника, прийнятого в установленому порядку. Відповідно до 
МСБОДС 35, контролюючий суб’єкт може не подавати консолідовану звітність 
у випадку, якщо він або його діяльність можуть бути описані такими чотирма 
критеріями: 1) контролюючий суб’єкт є контрольованим суб’єктом по 
відношенню до іншого контролюючого суб’єкта, а інформаційні потреби 
користувачі задовольняються консолідованою звітністю останнього; 2) боргові 
інструменти чи інструменти капіталу контролюючого суб’єкта не продаються на 
відкритому ринку; 3) контролюючий суб’єкт не надавав власні фінансові звіти 
для реєстрації до комісії з цінних паперів чи іншого регуляторного органу з 
метою випуску будь-якого виду фінансових інструментів на відкритому ринку; 
4) контролюючий суб’єкт вищого рівня розміщує фінансову звітність, складену 
відповідно до МСБОДС, у вільному доступі; водночас, у цій звітності 
контролюючий суб’єкт нижчого рівня консолідується або відображений за 
справедливою вартістю через переоцінку у прибутках чи збитках. 

Також, суттєва відмінність між двома стандартами виявляється у тлумаченні 
поняття «контроль»: якщо національний стандарт містить лише визначення 
цього поняття («контроль – повноваження суб'єкта державного сектору 
управляти фінансовою та операційною політикою іншого суб'єкта державного 
сектору з метою одержання вигід від його діяльності» [2]), то міжнародний 
стандарт подає більш розширене визначення «контролю». За МСБОДС 35, 
контроль базується на поєднанні трьох критеріїв – влади над контрольованим 
суб'єктом, права контролюючого суб'єкта на вигоди від взаємодії з контрольованим 
суб'єктом, можливості використовувати цю владу з метою впливу на суть або обсяг 
вигід від взаємодії з контрольованим суб'єктом. У міжнародному стандарті 
надаються приклади ситуацій, в яких проявляється влада над контрольованим 
суб'єктом або отримуються вигоди від взаємодії з ним. 

У МСБОДС 35 значна увага приділяється алгоритму дій у випадку втрати 
контролю над контрольованим суб'єктом. У разі втрати контролю, 
контролюючий суб'єкт має: а) припинити визнання активів та зобов’язань 
суб'єкта, що контролювався у попередньому періоді, у консолідованому звіті 
про фінансовий стан; б) визнати будь-які інвестиції, що були здійснені у суб'єкт, 
що контролювався у попередньому періоді, за справедливою вартістю; ця 
справедлива вартість розглядається як справедлива вартість при первісному 
визнанні фінансового активу у відповідності до МСБОДС 29 чи собівартість при 
первісному визнанні інвестиції у асоційовані чи спільні підприємства; та 
в) визнати прибутки чи збитки пов’язані з втратою контролю над суб'єктом, що 
контролювався у попередньому періоді. 

Ще одна відмінність міжнародного стандарту від національного полягає у 
тому, що МСБОДС 35 містить рекомендації щодо відображення 
неконтрольованої частки у чистих активах/капіталі контрольованого суб'єкта. 
Оскільки національний стандарт не передбачає консолідацію державних 
підприємств у консолідованій фінансовій звітності державного сектору, 
рекомендації щодо відображення неконтрольованої частки (частки меншості в 
капіталі) в НП(С)БОДС 102 не надаються. 
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Аналіз положень НП(С)БОДС 102 та МСБОДС 35 дав змогу визначити, що в 
основі розбіжностей між національним та міжнародним стандартами у сфері 
консолідації фінансової звітності державного сектору лежить суттєва 
розбіжність у складі периметру консолідації звітності (якщо перший передбачає 
включення до периметру бюджетів, бюджетних установ та державних цільових 
фондів, то другий – консолідацію як установ, що фінансуються за рахунок бюджетів 
різних рівнів, так і державних підприємств). Ця особливість міжнародного 
стандарту обумовлює розкриття низки облікових понять, які не мають відповідників 
у національному стандарті (відображення неконтрольованої частки, втрата 
контролю над контрольованим суб’єктом тощо). 
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1. Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності в державному секторі на період до 2025 року: розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 437-р. URL: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/437-2018-р 

2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному 
секторі 102 «Консолідована фінансова звітність»: Наказ 
Міністерства фінансів України 24.12.2010 № 1629. URL: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0087-11 

3. International Public Sector Accounting Standard 35 «Consolidated Financial 
Statements». URL: http://www.ifac.org/system/files/publications /files/IPSASB-
IPSAS-35-Consolidated-Financial-Statements.pdf 
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ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В ПЕРІОД 

ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
 

Ефективність системи оподаткування забезпечується стимулюванням 
розвитку економіки, перерозподілом доходів між різними суб’єктами 
оподаткування, категоріями населення тощо. Однак в умовах повільного 
відновлення економіки України після кризи 2014-2015 років особливо 
важливою є оптимізація податкової політики з метою максимального 
наповнення доходів бюджету для виконання державою соціально-економічних 
функцій. При цьому обов’язково повинні враховуватися як інтереси держави, 
так і кожного підприємства, кожного члена суспільства. Але наразі стимулююча 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/437-2018
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0087-11
http://www.ifac.org/system/files/publications
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функція податків у повній мірі не реалізується, що збільшує негативний вплив 
податкової системи на господарську діяльність суб’єктів та добробут населення.  

Згідно з Податковим кодексом України податки є основним інструментом 
перерозподілу валового внутрішнього продукту (ВВП) через бюджет з метою 
забезпечення обороноздатності країни, розвитку пріоритетних виробничих 
галузей економіки, соціальної сфери, науки тощо. В Україні загальний рівень 
перерозподілу ВВП через Зведений бюджет коливається в межах 30-35 % і є 
близьким до середньоєвропейського.  

Починаючи з 2014 року доходи бюджету, як й податки, активно зростали – у 
2,3 рази за 2014-2017 роки. Лише за період економічного відновлення 2016-2017 
років податки збільшились у 1,6 рази. На це вплинули зміни у податковому 
законодавстві (зменшення кількості податків, ставок оподаткування при 
збільшенні бази, зокрема ПДФО), а з 2016 року й поступове відновлення 
зростання економіки та доходів юридичних і фізичних осіб. Однак приріст 
податкових надходжень перевищує зростання номінального ВВП, що свідчить 
про виконання податками саме фіскальної функції. При цьому на 4,6 в.п. 
підвищився рівень податкового тягаря на ВВП України і становив у 2017 році 
27,8 %. Це нижче середньоєвропейського рівня (40 %), але, враховуючи 
економічні умови, рівень реальних доходів населення і бізнесу, характер 
податків, податкове навантаження на ВВП в Україні є високим. Крім того, 
прискореному розвитку економіки перешкоджають тіньова економіка, надмірні 
витрати, пов’язані зі справлянням податків та зборів, нераціональна структура 
податкових пільг тощо. 

На динаміку податків та рівень податкового навантаження, насамперед, 
впливають основні їх види – непрямі та прямі податки (на доходи фізичних осіб та 
на прибуток підприємств), які в сумі складають більше 80 % доходів бюджету.  

Переважання в структурі податкових надходжень саме непрямих податків 
(53 %) пояснюється їх вищою ефективністю у фіскальному аспекті, оскільки 
оподатковується споживання, яке є більш стабільним і більшою величиною за 
обсягом (до виключення витрат), ніж прибутки підприємств. Від них важче 
ухилитись і легше контролювати сплату з отриманих грошових надходжень 
суб’єктом господарювання. Частка непрямих податків у валовій доданій 
вартості підприємств становить 27 %. 

Хоча підприємство не є фактичним платником податку на додану вартість та 
акцизного податку, проте вони опосередковано впливають на обсяги 
виробництва та прибутки підприємств. Зокрема, через механізм ціноутворення 
ці податки виступають ефективним регулятором виробництва, що орієнтує 
підприємців збільшувати прибуток не стільки за рахунок росту цін, скільки за 
рахунок підвищення ефективності виробництва і збільшення обороту. 

Позитивним в оподаткуванні підприємств з 2014 року є зменшення рівня 
оподаткування прибутку підприємств через зниження ставки з 20 % до 18 % – 
найнижчої серед країн ЄС. До 9 % скоротилась частка цього податку в 
загальному їх обсязі. Але лише з 2016 року це вплинуло на підвищення 
прибутковості підприємств, в тому числі через поступове відновлення 
економіки, зростання доходів та уповільнення інфляції. На це вплинула й 
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відміна щомісячних авансових платежів з податку на прибуток незалежно від 
його поточного отримання. Незважаючи на низьку ставку податку на прибуток 
підприємств в Україні, порівняно із іншими державами, вона не сприяла 
пожвавленню бізнес-середовища через відсутність потужного стимулюючого 
механізму в прямому оподаткуванні. На це також впливає низька інвестиційна 
привабливість економіки України на фоні дуже повільного її відновлення в 
після кризові роки. 

Крім того, додаткове навантаження на компанії створює необхідність сплати 
ними значної кількості ресурсних платежів та інших зборів, що не залежать від 
ціни продукції, включаються до витрат корпорацій, зменшуючи їх вільні кошти, 
що можуть використовуватися на збільшення власного капіталу та інвестиції. 

Зниження рівня прямого оподаткування підприємств обумовило посилення 
податкового тягаря на доходи населення, незважаючи на низький рівень життя. 
Фізичні особи залишаються основним суб’єктом оподаткування в Україні – 
більше 70 % податків до бюджету. Саме на них лягає необхідність сплати 
податку на додану вартість і акцизного збору, як на кінцевих споживачів, а 
також податків з доходів фізичних осіб. З 2014 року поступово послаблювалася 
соціально-вирівнююча функція оподаткування, а з 2016 року після фінансово-
економічної кризи, через потребу в збільшенні фінансових ресурсів держави, 
доходи населення оподатковуються незалежно від розміру заробітної плати 
(скасовано прогресивну шкалу). До того ж з підвищенням МЗП до 3200 грн. 
податкова соціальна пільга стала неефективним інструментом соціальної підтримки 
малозабезпечених верств населення. Все це погіршує їх фінансовий стан. 

Посилюється також нерівномірність оподаткування фізичних осіб – 
отримувачів зароблених доходів: 

– для найманих працівників через однакову ставку (18 %) для зарплати як 
низько, так й високооплачуваних працівників, яка склала 62,7 % зароблених 
доходів у 2017 році; це покращує платоспроможність осіб з більш високою 
зарплатою; 

– між найманими працівниками, з одного боку, та підприємцями, 
отримувачами пасивних доходів, – з іншого. Частка зарплати в структурі 
зароблених доходів зростає в після кризові роки завдяки збільшення Урядом 
МЗП та індексації зарплат на підприємствах і бюджетних установах. Але 
прискорене зростання податку на зарплату обумовило перевищення збільшення 
його обсягів порівняно з зарплатою. Зберігається основний податковий тягар на 
найманого працівника, хоча база його оподаткування (зарплата) нижче, проте 
ставка вище (19,5 %), ніж для отримувачів підприємницького (розрахункова 
4 %) або дивідендних доходів (5 % і 9 %).  

Незважаючи на прискорене зростання податків на підприємницьку 
діяльність, ніж доходів підприємців, а також зниження пасивних доходів у 2015-
2017 роках через кризу в Україні, збільшились заощадження осіб з вищими 
доходами, зокрема у 2016 році на 93,7 млрд грн, на відміну від їх зниження у 
найманих працівників на 36,4 млрд.грн. При цьому не посилилося податкове 
навантаження на заможніших громадян та не підвищилися відповідні платежі до 
бюджету. На це впливає відсутність ефективного контролю за пасивними 
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доходами. В результаті не повною мірою використовується фіскальний 
потенціал фізичних осіб-підприємців та тих, що живуть за рахунок дивідендів. 

Отже, існуюча система оподаткування є ефективною з точки зору її 
фіскальної функції, але не виконує в повній мірі регулюючу. Основний тягар 
лягає на населення з невисоким рівнем життя, що погіршує його фінансовий 
стан. Однак це не рятує державний бюджет. Наявний рівень його доходів, в 
тому числі податкових, недостатній для фінансування видатків. Тому 
важливими є заходи щодо підвищення ефективності податкової політики, 
зокрема направлені на виконання податками фіскальної функції та дотримання 
принципу соціальної справедливості для населення. 

Так, з метою оптимізації оподаткування важливим є: 
– згідно з директивами ЄС та практикою розвинутих країн впровадження 

диференційованої системи оподаткування ПДВ (знижені або нульові ставки) 
залежно від виду діяльності та продукту, що дозволило б зменшити ціни на 
більшість споживчих товарів і послуг, сприяло б розширенню бази 
оподаткування через виведення з тіні значної частини доходів великого бізнесу 
(торгівельних компаній), який застосовує спрощену систему оподаткування; 

– забезпечення стимулюючого характеру податку на прибуток шляхом 
звільнення від оподаткування частини прибутку підприємств, що 
використовується на фінансування інвестиційно-інноваційних проектів; 
скасування необґрунтованих пільг; 

– заміна податку на прибуток та на дивіденди єдиним податком на 
виведений капітал; це зменшить відтік капіталу в офшори, знизить 
адміністративне навантаження, створить кращі умови для залучення інвестицій 
в Україну та загалом позитивно вплине на інвестиційну і ділову активність; 

– забезпечення соціальної справедливості стосовно оподаткування фізичних 
осіб: запровадження диференційованих ставок податків на доходи залежно від 
виду діяльності та розміру отриманого доходу; у зв’язку з збільшенням з 2018 
року бази оподаткування для податку на нерухомість застосування пільг, які б 
враховували доходи її власників; 

– посилення згідно з Меморандумом МВФ вимог до підприємців, які 
працюють за спрощеною системою оподаткування, зокрема збільшення 
ефективної ставки для малих платників податків та поліпшення 
адміністрування. 

Крім того, слід посилити контроль за сплатою податків шляхом відновлення 
періодичних перевірок діяльності юридичних і фізичних осіб-підприємців. 

Таким чином, оптимізація податкової системи відповідно до положень ЄС та 
досвіду європейських країн, направленої на реалізацію не лише фіскальної, а й 
стимулюючої, соціально-вирівнюючої функцій, є запорукою зростання 
економіки, підвищення рівня життя населення, сприяння детінізації економіки 
та забезпечення її інвестиційної привабливості. 
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Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ  
З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ 

 
В сучасній ринкові системі діяльність кожного суб’єкта господарювання є 

предметом уваги всіх учасників ринкових відносин, які націлені на позитивні 
результати його функціонування. В українських підприємств є можливості 
виходу на рівень більш ефективного розвитку. Такі можливості безпосередньо 
залежать від прозорості і достовірності даних фінансової звітності, на підставі 
яких інвестор приймає рішення про необхідність та обсяг інвестицій, здійснює 
контроль за їх ефективним використанням.  

Здійснюючи свою виробничо-господарську діяльність підприємства 
вступають в розрахункові взаємовідносини з іншими підприємствами. 
Розрахунки є важливим інструментом регулювання економічних відносин між 
суб'єктами господарської діяльності, а також необхідним елементом процесу 
розширеного відтворення, формування, розподілу (перерозподілу) суспільного 
продукту. Від їх правильної організації залежить швидкість обертання грошових 
коштів, що безпосередньо впливає на рівень платоспроможності та ліквідності 
підприємства. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://fbi.cfuv.ru/wp
http://www.treasury.gov.ua
http://ukrstat.gov.ua
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Найчастіше такі розрахунки пов'язані з реалізацією виробленої продукції і 
наданих послуг. Для відображення в обліку поточної дебіторської 
заборгованості, яка виникає на етапі реалізації товарів (робіт, послуг) 
призначено активний рахунок 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками».  

За дебетом цього рахунка відображаються суми виникнення боргових прав, 
що дорівнюють продажній вартості відвантажених (переданих) товарів,готової 
продукції,  виконаних робіт, послуг (з ПДВ) в кореспонденції з рахунками 
обліку доходів від реалізації відповідних активів. 

За кредитом рахунку 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» 
відображаються суми виконання (погашення) покупцями і замовниками своїх 
боргових зобов'язань перед підприємством, найчастіше, в кореспонденції з 
рахунками обліку грошових коштів. 

Рахунок 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» має субрахунки: 
– 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»; 
– 362 «Розрахунки з іноземними покупцями»; 
– 363 «Розрахунки з учасниками ПФГ»; 
– 364 «Розрахунки за гарантійним забезпеченням». 
Наведені субрахунки деталізують відображення інформації в обліку за 

розрахунками з покупцями і учасниками промислово-фінансових груп. Але 
даний рахунок не містить субрахунків для обліку розрахунків із замовниками. 
Такі розрахунки «Інструкцією про застосування Плану рахунків 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій 
підприємств і організацій» № 291 від 30.11.99 р. передбачено відображати на 
субрахунках 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» і 362 «Розрахунки з 
іноземними покупцями».  

Застосування субрахунків 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» та  
362 «Розрахунки з іноземними покупцями» по відношенню до розрахунків з 
покупцями і замовниками унеможливлює деталізацію дебіторської 
заборгованості і не враховує специфіку розрахунків з ними, а, отже, ускладнює 
визначення сумнівної дебіторської заборгованості. Тому, вважаємо за необхідне 
ввести додаткові субрахунки: «Розрахунки з вітчизняними замовниками» та 
«Розрахунки з іноземними замовниками» (табл. 1). Це дозволить підвищити рівень 
аналітичності у розрахунках з дебіторами і розмежувати передачу права власності 
на продукцію і моменти закінчення зобов’язань щодо надання послуг замовникам. 

Також особливу специфіку мають операції з давальницькою сировиною. Тому 
для цього пропонуємо виділити окремий рахунок для відображення в обліку таких 
операцій: 365 «Розрахунки за операціями з давальницькою сировиною». 

Таким чином, питання відображення дебіторської заборгованості в системі 
рахунків, вимагає вдосконалення існуючих нормативних документів і, зокрема, 
Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 
капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. 

Крім того, наведено пропозиції, щодо відображення розрахунків за 
операціями з давальницькою сировиною на субрахунках другого порядку, 
якими доцільно доповнити Робочий план рахунків підприємства. 
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Таблиця 1 
Запропонований робочий план рахунків щодо розрахунків з покупцями і 

замовниками 
Субрахунок 

першого порядку 
Субрахунок другого 

порядку Субрахунок четвертого порядку 

36  
Розрахунки з 
покупцями та 
замовниками 

361  
Розрахунки з 

вітчизняними покупцями 

3611 Розрахунки з 
вітчизняними покупцями  

3612 Розрахунки з 
вітчизняними замовниками  

362  
Розрахунки з іноземними 

покупцями 

3621 Розрахунки з іноземними 
покупцями  

3622 Розрахунки з іноземними 
замовниками  

365 «Розрахунки за 
операціями з 
давальницькою 
сировиною» 

3651 Розрахунки з 
вітчизняними замовниками за 
операціями з давальницькою 

сировиною 
3652 Розрахунки з іноземними 
замовниками за операціями з 
давальницькою сировиною  

Джерело: побудовано автором. 

Список використаних джерел: 
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська 

заборгованість»: затв. наказом Міністерства фінансів України від 25.10.99 р. 
№ 725/4018. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0725_ 

2. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 
капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: 
затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 29.  
URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0893 

 
 

БУЮКЛІ Р.О., магістр, 
спеціальність «Облік і оподаткування», 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
 

ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ВИХІДНОЇ ДОПОМОГИ 
ПРАЦІВНИКАМ ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ З ПІДПРИЄМСТВА  

ТА ЇЇ ОБЛІК 
 

Виплати працівникам є одним із ключових об’єктів бухгалтерського обліку, 
що включають у себе досить значний перелік виплат, кожен з яких має свої 
особливості відображення як у бухгалтерському обліку. 

Припинення трудового договору покладає на власника або уповноваженого 
ним органу певнi зобов'язання. Так, у разi припинення трудового договору 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0725_
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0893
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незалежно вiд пiдстав власником або уповноваженим ним органом видається 
вiдповiдний наказ. За статтею 47 КЗпП власник або уповноважений ним орган 
зобов'язаний у день звiльнення видати працiвниковi належно оформлену 
трудову книжку i провести з ним розрахунок у строки, зазначенi ст. 116 Кодексу 
законів про працю (далі – КЗпП): заробiтної плати, що йому належить 
(ураховуючи день звiльнення, оскiльки вiн є останнiм робочим днем), грошової 
компенсацiї за всi невикористанi днi щорiчної вiдпустки, а також додаткової 
вiдпустки, якщо працiвник має на неї право, вихiдної допомоги (ст. 44 КЗпП) у 
певних випадках [1]. 

Виплата всiх сум вiд пiдприємства, установи, органiзацiї, що належать 
працiвниковi пiд час звiльнення, провадиться в день його звiльнення. У деяких 
випадках пiд час розiрвання трудового договору працiвниковi виплачується вихiдна 
допомога. Вихiдна допомога – це грошова сума, яка виплачується працiвниковi 
одноразово в передбачених законом випадках пiдприємством, установою, 
органiзацiєю пiд час звiльнення його з роботи. Розмiр такої допомоги залежить вiд 
пiдстави, за якою проводиться припинення трудового договору. 

Отже, до компенсаційних виплат при звільненні належать вихідна допомога 
та середня заробітна плата на період працевлаштування. Розмір вихідної 
допомоги залежить від підстави звільнення працівника і наведений у таблиці 1. 

 
Таблиця 1 

Розмір вихідної допомоги 
Розмір вихідної 
допомоги 

Стаття 
КЗпП [1] Підстава припинення трудового договору 

1 2 3 

Не менше 
середнього 
місячного 
заробітку 

(п. 6 ст. 36 
КЗпП) 

У разі відмови працівника від переведення на роботу 
в іншу місцевість разом з підприємством, установою, 
організацією, а також відмови від продовження роботи 
у зв’язку зі зміною істотних умов праці 

(п. 1 ст. 40 
КЗпП) 
 
 
(п. 2 ст. 40 
КЗпП) 

З ініціативи роботодавця у випадках: 
змін в організації виробництва і праці, в тому числі 
ліквідації, реорганізації, банкрутства або 
перепрофілювання підприємства, установи, організації, 
скорочення чисельності або штату працівників; 
виявленої невідповідності працівника займаній посаді 
або виконуваній роботі внаслідок недостатньої 
кваліфікації або стану його здоров’я, які 
перешкоджають продовженню такої роботи, а також у 
разі відмови у наданні допуску до державної таємниці 
або скасування такого допуску,  
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Продовження табл. 1 
1 2 3 

 

(п. 6 
ст. 40 
КЗпП) 

якщо виконання покладених на працівника 
обов’язків вимагає доступу до державної таємниці / 
поновлення на роботі працівника, який раніше 
виконував цю роботу 

Дві мінімальні 
заробітні плати 

(п. 3 
ст. 36 
КЗпП ) 

У разі призову або вступу працівника або власника 
– фізичної особи на військову службу, направлення 
на альтернативну (невійськову) службу, крім 
випадків, коли за працівником зберігаються місце 
роботи, посада відповідно до частин третьої та 
четвертої ст. 119 КЗпП  

У розмірі, 
передбаченому 
колективним 
договором [2], але 
не менше 
тримісячного 
середнього 
заробітку 

(ст. 38 
КЗпП) 

З ініціативи працівника у разі, коли заява 
працівника про звільнення з роботи за власним 
бажанням зумовлена неможливістю продовжувати 
роботу (переїзд на нове місце проживання; 
переведення чоловіка або дружини на роботу 
в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; 
неможливість проживання у даній місцевості, 
підтверджена медичним висновком; вагітність; 
догляд за дитиною до досягнення нею 14-річного 
віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим 
членом сім’ї відповідно до медичного висновку 
або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття 
на роботу за конкурсом, а також з інших поважних 
причин), роботодавець повинен розірвати трудовий 
договір у строк, про який просить працівник  

(ст. 39 
КЗпП) 

З ініціативи працівника у разі його хвороби 
або інвалідності, які перешкоджають виконанню 
роботи за договором, порушення роботодавцем 
законодавства про працю, колективного 
або трудового договору  

не менш як 
шестимiсячний 
середнiй заробiток 

п. 5 ч. 1 
ст. 41 
КЗпП 

припинення повноважень посадових осіб. 

 
Не допускається звiльнення працiвника з iнiцiативи власника або 

уповноваженого ним органу в перiод його тимчасової непрацездатностi (крiм 
звiльнення за п. 5 ч. 1 ст. 40 КЗпП), а також у перiод перебування працiвника у 
вiдпустцi. Це правило не поширюється на випадок повної лiквiдацiї 
пiдприємства, установи, органiзацiї. 

Розрахунок вихідної допомоги здійснюється відповідно до Порядку 
обчислення середньої заробітної плати затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України «Про порядок обчислення середньої заробітної плати» від 
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08.02.1995 р. № 100 [3] (далі – Порядок № 100) виходячи з виплат за останні два 
календарні місяці роботи, що передують звільненню. При нарахуванні вихідної 
допомоги слід користуватися нормами п. 8 розділу ІV Порядку № 100. Так, 
відповідно до нього, для визначення суми вихідної допомоги необхідно 
помножити суму середньоденного (годинного) заробітку на число робочих 
днів/годин у розрахунковому періоді. Отже, для розрахунку вихідної допомоги 
необхідно визначити два показники: середньоденний заробіток та 
середньомісячну кількість робочих днів. Середньоденний заробіток 
розраховується таким чином: береться сума заробітної плати, одержаної 
працівником за останні два місяці, й ділиться на кількість фактично 
відпрацьованих днів. Середньомісячна кількість робочих днів визначається 
шляхом ділення на 2 сумарної кількості робочих днів, згідно з графіком роботи 
підприємства в розрахунковому періоді. 

Працівнику, який пропрацював на підприємстві, в установі, організації 
менше двох календарних місяців, середня заробітна плата обчислюється 
виходячи з виплат за фактично відпрацьований час.  

Отже, вихідна допомога при звільненні працівника є грошовою 
компенсацією втрати роботи та матеріальною допомогою на початковому етапі 
пошуку нового місця працевлаштування. Ст. 44 КЗпП передбачені мінімальні 
розміри вихідної допомоги залежно від причини звільнення, проте колективним 
договором підприємства можуть бути встановлені більші обсяги. Вихідна 
допомога є мінімальною державною гарантією в оплаті праці. У разі її 
невиплати або виплати у меншому розмірі ст. 265 КЗпП передбачено фінансову 
відповідальність у розмірі десяти мінімальних заробітних плат станом на дату 
виявлення порушення за кожного працівника, стосовно якого порушено 
законодавство (з 01.01.2018 р. – 37230 грн).  
 
Список використаних джерел: 
1. Кодекс Законів про працю України, прийнятий Законом УРСР від 
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2. Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 р. № 3356-

ХІІ. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3356-12 
3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок обчислення середньої 

заробітної плати» від 08.02.1995 р. № 100. URL: 
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ОБЛІК ТРАНСПОРТНО-ЗАГОТІВЕЛЬНИХ ВИТРАТ  
У СКЛАДІ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 

 
Питання формування та раціонального відображення транспортно-

заготівельних витрат (далі – ТЗВ) на рахунках бухгалтерського обліку мають 
дискусійний характер. Сьогодні на законодавчому рівні пропонують дві 
принципові схеми відображення ТЗВ в бухгалтерському обліку підприємства: 
на окремому рахунку або на рахунках ТМЦ. Включення транспортно-
заготівельних витрат до первісної вартості конкретних найменувань, груп, видів 
виробничих запасів при їх оприбуткуванні доцільно здійснювати у випадку, 
якщо достовірно можна визначити суми таких витрат, які безпосередньо 
відносяться до придбаних виробничих запасів. Якщо ТЗВ пов’язані з доставкою 
кількох найменувань, груп, видів запасів, то їх необхідно узагальнювати за 
окремими групами запасів на окремому субрахунку. Сума ТЗВ, що 
узагальнюються на окремому субрахунку обліку виробничих запасів, щомісяця 
розподіляється між сумою залишку цих запасів станом на кінець звітного місяця 
і сумою запасів, що були використані у виробництві, реалізовані  або безплатно 
передані у звітному періоді.  

Вагомий внесок у вирішення проблеми обліку транспортно-заготівельних 
витрат зробили вітчизняні вчені, зокрема М.І. Бондар, Ф.Ф. Бутинець, 
А.М. Герасимович, В.М. Добровський, А.М. Кузьмінський, Л.Г. Ловінська, 
В.О. Шевчук. Визначаючи фундаментальний внесок названих науковців у 
розвиток досліджуваної проблеми, слід вказати, що питання складу та 
облікового відображення ТЗВ й досі залишаються малодослідженими в 
обліковій науці.  

До ТЗВ не належать витрати на відрядження, пов’язані з погодженням 
технічних умов на постачання матеріальних ресурсів та з оформленням 
договорів. Останні витрати включаються до складу адміністративних витрат. 
ТЗВ включаються до собівартості придбаних виробничих запасів або загальною 
сумою відображаються на окремому субрахунку рахунків обліку запасів.  

Середній відсоток транспортно-заготівельних витрат визначається 
наступною формулою: 

%,100% ´
+
+= постнач

постнач

ЗЗ
ТЗВТЗВТЗВ  (1.1) 

де постнач ТЗВТЗВ , – транспортно-заготівельні витрати, відповідно, на 
початку періоду  та на кінець періоду;  

                                                
* Науковий керівник – Ромашко О.М., к.е.н., доцент кафедри національної 
економіки та фінансів, Університет економіки та права «КРОК». 
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постнач ЗЗ ,  – запаси на початку періоду  та на кінець періоду [9]. 
Розподілена частка транспортно-заготівельних витрат, які належать до 

вартості виробничих запасів, що вибули, відображається на тих рахунках 
бухгалтерського обліку, у кореспонденції з якими відображено вибуття 
відповідних запасів. Проте на сучасних промислових підприємствах облік ТЗВ 
має узагальнений характер: витрати обліковуються котловим методом, немає 
розгорнутої номенклатури цих витрат, немає аналітичних рахунків обліку.  

Відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» придбані виробничі запаси зараховуються 
на баланс підприємства за собівартістю, яка дорівнює первісній вартості їх 
придбання. Первісна вартість запасів формується відповідно до джерел їх 
надходження і в подальшому має вплив на собівартість виготовлених виробів 
[8]. Відповідно до вимог П(С)БО 9 «Запаси» первісною вартістю запасів є 
собівартість, яка складається з фактичних витрат на їх придбання та доведення 
до стану, в якому вони придатні до використання.  

У подальшому, як уже було зазначено, транспортно-заготівельні витрати 
підлягають включенню до собівартості придбаних запасів за методами, 
зазначеними у П(С)БО 9 «Запаси».  

За методом прямого обліку транспортно-заготівельні витрати підлягають 
включенню до собівартості запасів безпосередньо в момент їх виникнення. При 
цьому витрати розподіляються між видами придбаних запасів з подальшою 
калькуляцією кожної номенклатурної одиниці.  

За другим методом транспортно-заготівельні витрати загальною сумою 
відображаються на окремому субрахунку обліку запасів. Далі такі витрати 
підлягають розподілу між сумою залишку запасів на кінець звітного місяця і 
сумою запасів, що вибули. Головним недоліком цього методу є накопичення 
транспортно-заготівельних витрат «котловим» способом, а не за групами 
матеріалів, що значно знижує аналітичну цінність цього методу. Однак думки 
вчених-економістів з цього приводу різняться (табл. 1). 

Таблиця 1 
Існуючі підходи до відображення у бухгалтерському обліку ТЗВ 

№ Автор Запропонований підхід 
1 2 3 
1 С.Г. Міхалевич 

[4, с. 8] 
Пропонує застосовувати окремий рахунок 29 
«Витрати з придбання запасів» з подальшою 
деталізацією витрат на рахунках 291 «Транспортно-
заготівельні витрати» і 292 «Інші витрати»  

2 Л.В. Ліберман 
[3, с. 10] 

Зазначає, що для точнішого обліку та розподілу 
транспортно-заготівельних витрат необхідно 
застосовувати деталізоване групування матеріалів. 
Для цього облік даних витрат автор пропонує 
здійснювати на відокремленому рахунку за 
субрахунками в розрізі кількох груп залежно від 
специфіки галузі або конкретного підприємства  
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Продовження табл. 1 
1 2 3 
3 Л.Г. Кабика 

 [2, с. 3-8] 
Пропонує проводити облік транспортно-
заготівельних витрат у розрізі груп матеріалів, а в 
кожній групі – проводити деталізацію за статтями. 
Крім того, вважає, що заготівельно-складські витрати 
треба обліковувати на окремому рахунку 
«Заготівельно-складські витрати» тому, що їх не 
можливо віднести до конкретної групи запасів  

4 А.С. Наринський  
[5, с. 10–15]. 

Пропонує облік транспортно-заготівельних витрат 
проводити на рахунку «Заготівля і придбання 
матеріалів», а аналітичний облік вести за 
обмеженими номенклатурними групами основних 
видів матеріалів  

5 І. Павлюк  
[7, с. 40–43] 

Вважає, що вести облік ТЗВ варто на окремому 
рахунку, а їх розподіл та списання – вести на основі 
методу середнього відсотка  

6 Б. Нідлз, Х. 
Андерсон,  
Д. Колдуелл  

[6, с. 14] 

Пропонують відображати ТЗВ не як елементи 
собівартості запасів, а як витрати звітного періоду 

7 К. Друрі  
[1, с. 35] 

Радить внести ТЗВ до складу загальнозаводських 
накладних витрат 

8 В. Хліпальська  
[10, с. 25–32] 

Пропонує вести відокремлений облік ТЗВ у складі 
рахунків звітного періоду, а потім їх списувати на 
собівартість запасів, витрати на виробництво або 
витрати звітного періоду 

9 І.Б. Садовська  
[9, с. 54] 

Вважає, що вести облік ТЗВ слід на окремому 
рахунку 29 «Витрати на придбання виробничих 
запасів» з подальшою деталізацією на субрахунках 
291 «ТЗВ» та 292 «Інші витрати» 

 
Витрати на придбання запасів не обмежуються суто витратами на 

придбання, а містять інші види витрат, які необхідно врахувати та відобразити у 
бухгалтерському обліку: ТЗВ, витрати на заготівельно-складські роботи тощо. 

Отже, витрати, пов’язані з придбанням виробничих запасів, не обмежуються 
виключно витратами на транспортування. Ці витрати містять: транспортно-
заготівельні витрати та витрати на заготівельно-складські роботи: «Витрати на 
поліпшення якісних технічних характеристик виробничих запасів» (до цього 
виду витрат відносяться, наприклад, такі, як подрібнення, просіювання 
рослинної сировини, її просушування і т. п.) і «Витрати, пов’язані з доведенням 
запасів до стану, придатного до використання» (наприклад, активізація речовин 
за допомогою активованого вугілля) та «Інші витрати». 
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Транспортно-заготівельні витрати пропонуємо обліковувати на окремому 
рахунку 291 «Транспортно-заготівельні витрати». До складу цих витрат 
пропонуємо окрім стандартного переліку витрат (на транспортування, 
страхування, заробітну плату, відрахування із заробітної плати та амортизації), 
включити витрати за такими статтями, як витрати на відрядження та витрати на 
охорону під час транспортування виробничих запасів.  

Отже, використання окремого рахунку для групування витрат, пов’язаних з 
доведенням виробничих запасів до певної якості, має практичне підґрунтя. 
Необхідно також окремо зауважити, що всередині кожного з рахунків можна 
проводити деталізацію за окремими елементами витрат, пов’язаних із 
виробничими запасами. 
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Київський національний університет технологій та дизайну 
 

ПРОБЛЕМАТИКА СТВОРЕННЯ РЕЗЕРВУ СУМНІВНИХ БОРГІВ 
 

Підприємство при здійсненні господарської діяльності стикається з 
проблемою виникнення дебіторської заборгованості, причому спостерігається 
постійне зростання її питомої ваги в структурі оборотних активів підприємства. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99
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Крім того, спостерігається виникнення простроченої та безнадійної 
заборгованості. Тому постає необхідність розробки та впровадження дієвих 
методів управління дебіторською заборгованістю, одними із яких є 
встановлення кредитних лімітів у днях на оплату за відвантажену продукцію та 
формування резерву сумнівних боргів. 

Створення резерву сумнівної заборгованості є обов’язковим для кожного 
підприємства. Підприємство самостійно в обліковій політиці обирає методику 
нарахування резерву сумнівних боргів. Одним із засобів достовірного 
відображення стану розрахунків з дебіторами є резерв сумнівних боргів, який 
згідно з П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» [1] має створюватися для 
визначення суми чистої реалізаційної вартості поточної дебіторської 
заборгованості за товари, роботи, послуги. 

На основі укладених договорів між суб’єктами господарювання виникають 
певні права і зобов’язання. І як наслідок, з однієї сторони виникає актив - 
дебіторська заборгованість, а з іншої – зобов’язання погасити цю заборгованість 
перед кредитором. Як зазначено П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» 
поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 
визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, 
товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною вартістю [1]. П(С)БО 10 
передбачає, що поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом, 
включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для 
визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється 
величина резерву сумнівних боргів [1]. 

Сьомченко В.В. [4 с. 136] стверджує, що «дебіторська заборгованість завжди 
пов’язана з ризиком того, що надійний сьогодні дебітор у майбутньому не може 
розрахуватися за своїми зобов’язаннями. Враховуючи цей факт, підприємство з 
метою зменшення негативного впливу на фінансовий стан списання безнадійної 
дебіторської заборгованості (на яку може перетворитися згодом сумнівна 
заборгованість) у контексті здійснення управління дебіторською заборгованістю 
повинно формувати резерв сумнівних боргів».  

У процесі господарської діяльності виникають випадки при яких дебітори не 
можуть виконувати свої зобов’язання, а в результаті певна частина поточної 
дебіторської заборгованості стає сумнівною. П(С)БО 10 визначає, що «поточна 
дебіторська заборгованість – сума дебіторської заборгованості, яка виникає в 
ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти 
місяців з дати балансу», між тим, термін «сумнівна дебіторська заборгованість» 
не визначено, але зазначено, що «сумнівний борг - поточна дебіторська 
заборгованість, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником». 

У П(С)БО 10 надано визначення терміну «безнадійна дебіторська 
заборгованість – поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує 
впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк позивної 
давності» [1]. В цьому визначенні є деякі суперечності, а саме: 

– поточна заборгованість, як зазначено вище, заборгованість, яка буде 
погашена протягом операційного циклу чи дванадцяти місяців, то вже 
безнадійна не може бути поточною заборгованістю; 
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– як відомо, термін позивної давності три роки і після закінчення цього 
терміну, після службової перевірки та відповідно до наказу, така безнадійна 
заборгованість може бути списана. 

Статтею 14.1.11 Податкового кодексу визначено, що «безнадійна 
заборгованість – заборгованість, що відповідає одній з таких ознак: 

а) заборгованість за зобов’язаннями, щодо яких минув строк позовної 
давності; 

б) прострочена заборгованість померлої фізичної особи, за відсутності у неї 
спадкового майна, на яке може бути звернено стягнення; 

в) прострочена заборгованість осіб, які у судовому порядку визнані безвісно 
відсутніми, оголошені померлими; 

г) заборгованість фізичних осіб, прощена кредитором, за винятком 
заборгованості осіб, пов’язаних з таким кредитором, та осіб, які перебувають з 
таким кредитором у трудових відносинах, та осіб, які перебували з таким 
кредитором у трудових відносинах, і період між датою припинення трудових 
відносин таких осіб та датою прощення їх заборгованості не перевищує 3 роки» [2]. 

Якщо підприємства і нараховують резерв сумнівних боргів, то в більшості 
використовують метод із застосуванням коефіцієнта сумнівності. При методі 
застосування коефіцієнта сумнівності, як передбачено П(С)БО 10, «величина 
резерву розраховується множенням суми залишку дебіторської заборгованості 
на початок періоду на коефіцієнт сумнівності» [1]. При цьому, передбачено, що 
коефіцієнт сумнівності може розраховуватися такими способами: 

– визначення питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході; 
– класифікації дебіторської заборгованості за строками непогашення; 
– визначення середньої питомої ваги списаної протягом періоду 

дебіторської  заборгованості у сумі дебіторської заборгованості на початок 
відповідного періоду за попередні 3-5 років. 

При методиці визначення коефіцієнта сумнівності способом «класифікації 
дебіторської заборгованості за строками погашення» необхідно зазначити, що 
п. 9 П(С)БО 10 передбачено [1] «коефіцієнт сумнівності встановлюється 
підприємством, виходячи з фактичної суми безнадійної дебіторської 
заборгованості за попередні звітні періоди. Коефіцієнт сумнівності, як правило, 
зростає зі збільшенням строків непогашення дебіторської заборгованості». Між 
тим, відсутнє уточнення за які попередні періоди необхідно взяти суму 
«фактичної … безнадійної дебіторської заборгованості», а чому не взяти суму 
сумнівної (простроченої) заборгованості (на початок періоду) за періоди, які 
можливо поділити умовно (з 6міс. до 12 міс.; з13 до 24 міс; з 25 до 36 міс) по 
відношенню до залишку дебіторської заборгованості за продукцію (товари, 
роботи, послуги) на початок періоду, визначивши при цьому саме коефіцієнт 
сумнівності, а не безнадійності. 

Іншою причиною, щодо не створення резерву сумнівних боргів є відмінності 
між П(С)БО 10 і Податковим кодексом щодо включення витрат з нарахування 
резерву сумнівних боргів та списання безнадійної дебіторської заборгованості 
на витрати. Так, статтею 139.2.1 Податкового кодексу передбачено, що 
«фінансовий результат до оподаткування збільшується: 
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– на суму витрат на формування резерву сумнівних боргів до національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів 
фінансової звітності; 

– на суму витрат від списання дебіторської заборгованості понад суму 
резерву сумнівних боргів» [2]. 

Отже, щоб не вести окремо облік витрат з нарахування резерву сумнівних 
боргів і не проводити коригування фінансового результату до оподаткування 
більшість підприємств резерв не нараховують. 

Між тим, кредиторська заборгованість, з якої минув термін позивної давності, 
включається до доходів підприємства та збільшує фінансовий результат. 

Отже, за результатами проведеного дослідження можна зазначити: 
– створення резерву сумнівної заборгованості є необхідним для кожного 

підприємства, що дає можливість відображати у фінансовій звітності реальний 
стан дебіторської заборгованості та рівномірно відображати витрати пов’язані зі 
списанням безнадійної дебіторської заборгованості. При цьому підприємство 
самостійно в наказі про облікову політику повинно визначити методику 
нарахування резерву сумнівних боргів; 

– уточнено визначення термінів сумнівна та безнадійна дебіторська 
заборгованість, при цьому безнадійна дебіторська заборгованість не може бути 
поточною, так як її списують по закінченню терміну позивної давності; 

– при визначенні коефіцієнта сумнівності для нарахування резерву 
сумнівних боргів необхідно брати до уваги не безнадійну заборгованість, як 
передбачено П(С)БО 10 (пропонується внести зміни), а сумнівну дебіторську 
заборгованість за відповідні періоди. 
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ОПОДАТКУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Інвестиційна діяльність суб’єктів господарювання є одним з найбільш 
комплексних і ризикових видів бізнесу в Україні. Її результати мають значний 
вплив на ефективність діяльності підприємства, визначаючи процес 
економічного росту країни в цілому. Надзвичайно важливим інструментом для 
стимулювання та підтримання реалізації інвестиційних проектів є 
оподаткування результатів інвестиційної діяльності. Тому засади та принципи 
сплати податків для суб’єктів інвестиційної діяльності потребують 
комплексного дослідження й аналізу. 

Інвестиційна діяльність на території України здійснюється відповідно до вимог 
Закону України «Про інвестиційну діяльність». Інвестиціями є господарські 
операції, які передбачають придбання основних засобів, нематеріальних активів, 
корпоративних прав та/або цінних паперів в обмін на кошти або майно (п.п. 14.1.81 
п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). 

З 1 січня 2015 року було змінено порядок формування об’єкта 
оподаткування податку на прибуток для суб’єктів господарювання. Об'єкт 
оподаткування податком на прибуток визначається шляхом коригування 
(збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування 
(прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства 
відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 
міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають 
відповідно до положень розділу III ПКУ. Таким чином, податкові зобов’язання з 
податку на прибуток визначаються виходячи з бухгалтерського фінансового 
результату, відкоригованого на різниці, сформовані відповідно до положень 
ПКУ. Розділом ІІІ «Податок на прибуток підприємств» ПКУ не передбачено 
коригування фінансового результату до оподаткування на різниці по внесенню 
коштів інвестором (для реконструкції нерухомості тощо) при інвестиційній 
діяльності. Отже, операції з інвестиційної діяльності при формуванні 
фінансового результату визначаються відповідно до правил бухгалтерського 
обліку в Україні. 

Методологічні засади фінансового обліку інвестицій регламентуються 
П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції», П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств», 
П(С)БО 7 «Основні засоби», П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» та Інструкцією 
про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій № 291. 
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність 
в Україні» регулювання питань методології бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке 
затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші 
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нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання 
фінансової звітності щодо операцій з інвестиційної діяльності.  

Щодо оподаткуванням ПДВ, то відповідно до п. 185.1 ст. 185 ПКУ об’єктом 
оподаткування є операції платників податку з постачання товарів та послуг, 
місце постачання яких розташоване на митній території України. Пунктом 187.1 
ст. 187 ПКУ визначено, що датою виникнення податкових зобов’язань з 
постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, 
протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: 

Датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг 
вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого 
відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: 

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок 
платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі 
постачання товарів/послуг за готівку – дата оприбуткування коштів у касі 
платника податку, а в разі відсутності такої – дата інкасації готівки у 
банківській установі, що обслуговує платника податку; 

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів – дата оформлення 
митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, 
оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг – дата 
оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку. 

Враховуючи викладене, якщо повернення інвестиційних коштів 
відбувається у вигляді матеріальних цінностей, майнових чи корпоративних 
прав, право вимоги на майнові та немайнові права, то такі інвестиційні внески 
будуть вважатися попередньою оплатою і на дату зарахування коштів на 
банківський рахунок платника податку, як оплата товарів/послуг, що підлягають 
постачанню, то податкові зобов’язання з ПДВ за такою операцією виникають на 
дату отримання таких коштів. 

Згідно з п.п. 170.2.2 п. 170.2 ст. 170 ПКУ інвестиційний прибуток 
розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником 
податку від продажу окремого інвестиційного активу з урахуванням курсової 
різниці (за наявності), та його вартістю, що визначається із суми документально 
підтверджених витрат на придбання такого активу з урахуванням норм 
підпунктів 170.2.4 – 170.2.6 п. 170.2. ст. 170 ПКУ (крім операцій з 
деривативами). До продажу інвестиційного активу прирівнюються операції, 
зокрема, повернення платнику податку коштів або майна (майнових прав), 
попередньо внесених ним до статутного капіталу емітента корпоративних прав, 
у разі виходу такого платника податку з числа засновників (учасників) такого 
емітента чи ліквідації такого емітента. Відповідно до п.п. 170.2.1 п. 170.2 ст. 170 
ПКУ облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними 
активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і 
витрат. Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом 
вважається календарний рік за результатами якого платник податку 
зобов’язаний подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи 
(далі – Декларація), в якій має відобразити загальний фінансовий результат 
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(інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток), отриманий протягом такого 
звітного року. 

До складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку 
включається позитивне значення загального фінансового результату операцій з 
інвестиційними активами за наслідками такого звітного (податкового) року. 
Ставка податку інвестиційного прибутку становить 18 % (п.п. 167.5.1 п. 167.5 
ст. 167 ПКУ). Варто також зауважити, що відповідно до п.п. 170.2.8 п. 170.2 
ст. 170 ПКУ не підлягає оподаткуванню та не включається до загального 
річного оподатковуваного доходу, зокрема, дохід, отриманий платником 
податку протягом звітного податкового року від продажу інвестиційних активів, 
якщо сума такого доходу не перевищує суму, визначену в абзаці першому 
п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ, тобто у 2018 році – 2470 гривень. 

Отже, дохід, отриманий юридичною особою – резидентом у вигляді 
інвестиційного прибутку від продажу корпоративних прав у вигляді часток 
статутного капіталу чи паїв у господарських товариствах, які не є акціонерними, 
включається до складу загального річного оподатковуваного доходу платника 
податку. При цьому, суб’єкт господарювання, який отримує інвестиційний 
прибуток, повинен подати річну Декларацію та сплатити податок на прибуток за 
ставкою 18 %. 
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ПРИНЦИПИ ТА ЗАГРОЗИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ АУДИТОРІВ 
 

В сучасному розвитку ринкової економіки суб’єкти господарювання 
безпосередньо потребують якісних незалежних послуг від аудитора. Сама по 
собі незалежність передбачає відсутність підлеглості та можливість самостійно 
приймати рішення, які ґрунтуються на переконаннях, досвіді, професійності  та 
законності, і не потребують зовнішніх вказівок та упереджень. Професійна 
незалежність аудитора в першу чергу розглядається у вимогах застосування 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996
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Кодексу етики професійних бухгалтерів. Але у сучасних умовах, аудиторська 
незалежність межує з ризиком. Власники підприємств є безпосередньо 
відповідальними особами за складання фінансової інформації перед 
державними органами, тому мають не аби яку зацікавленість у лояльності 
аудиторів. Таким чином, незалежність аудитора, під час аудиторської практики, 
не виконується в повній мірі. 

Професійна незалежність аудитора відіграє ключову ознаку в реалізації місії 
професії в цілому. Аспекти цього питання більш суттєво висвітлені в працях 
таких наукових вчених як Здирко Н.Г., Кологойда О., Рядська В.В. 

Для регулювання професійної роботи аудитора Кодекс етики професійних 
бухгалтерів визначає шість головних принципів, яких повинен дотримуватися 
аудитор під час здійснення аудиторської практики [1], а саме: конфіденційності, 
чесності, об’єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, 
професійної поведінки, технічних стандартів. Всі ці принципи мають самі по 
собі різні функціональні завдання, але в сукупності направлені на зниження 
інформаційних ризиків користувачів фінансової інформації. Таким чином, дані 
принципи можна умовно поділити на дві групи. До першої групи відносимо 
принципи, що діють під час організації аудиторської перевірки 
(конфіденційність, професійна поведінка, технічні стандарти), до другої, 
принципи, які визначають технологічну складову аудиторської практики 
(професійна компетентність та належна ретельність, чесність та об’єктивність). 

Сама по собі професійна незалежність аудитора розглядається в контексті 
принципів чесності та об’єктивності. Тому що саме завдяки незалежності 
судження аудитор може бути об’єктивним та надати чесну та неупереджену 
інформацію. 

Не дотримуючисьданих принципів, незалежність аудитора може стикнутися 
з різними загрозами незалежності.Кодекс етики професійних бухгалтерів 
виділяє такі: загроза власного інтересу, загроза власної оцінки, загроза захисту, 
загроза особистим і сімейним відносинам, загроза тиску [1]. 

Здирко Н.Г. зазначає, що загроза власного інтересу може виникнути в 
ситуаціях коли існує фінансовий інтерес в клієнті або наявність у них спільного 
інтересу; надмірна залежність від гонорарів, що їх сплачує клієнт; наявність 
тісних ділових стосунків з клієнтом або страх його втратити. Загроза власної 
оцінки може бути спричинена виявленням значної помилки під час повторної 
оцінки роботи аудитора. Загроза захисту може бути створена коли він є 
клієнтом з аудиту фінансової звітності або захистом інтересів клієнта з надання 
впевненості в ході судового процесу чи у суперечці з третіми сторонами. 
Загрозу особистих стосунків можуть спричинити обставини, коли аудитор має 
близькі або найближчі сімейні стосунки з директором або з посадовою особою 
клієнта. Загроза тиску може виникнути при погрози судових позовів [2]. 

Кодекс етики професійних бухгалтерів також дає поради та рекомендації дій 
що до даних загроз, але вони  нажаль мають загальний характер і не завжди їх 
можна застосувати на практиці. Тому дана проблема є досі актуальною, тому що 
аудиторам не було надано ще практичних рекомендацій дій при загрозі їх 
незалежності під час аудиторської практики. На превеликий жаль Аудиторська 
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палата України спрямовує свої дії більше на контроль якості аудиторських 
послуг та рівня професіоналізму аудитора, а не на здійснення конкретних 
заходів щодо контролю над збереженням його незалежності. Тому доцільно 
було б створити організацію, робота якої була повністю направлена на захист 
інтересів та незалежності аудиторів під час їх практики та в першу чергу 
підвищити відповідальності аудиторських фірм та аудиторів під час їх роботи. 

Отже, на даний час аудиторські компанії не можуть похизуватися високим 
рівнем аудиторської незалежності під час їхньої практики. Виходячи з того що 
саме аудитори перевіряють правильність поданої фінансової звітності державі, 
законодавством України потрібно підвищити відповідальність аудиторів та 
аудиторських компаній, та забезпечити існування та ефективну роботу 
організації, яка буде захищати права, інтереси та незалежність аудиторів перед 
клієнтами, а також регулювати повну незалежність аудиторів. 
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Роздрібна торгівля є найважливішою галуззю господарської діяльності. У 

сфері роздрібної торгівлі закінчується процес обігу товарів і вони переходять у 
сферу особистого споживання. 

Торгівля як елемент економічної системи забезпечує зайнятість і 
задовольняє попит населення в різних сферах. Баланс споживання та 
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виробництва, сприяє зростанню ефективності економічних зв'язків між 
секторами економічної діяльності, визначає стійкість грошового обігу, а також 
займає провідне місце в формування державного бюджету. Основні форми 
торгівлі сьогодні – це торгівля оптом і в роздріб. Багатовимірність взаємодії 
роздрібної торгівлі з усіма сферами економіки та інститутами суспільного 
життя, зміни обсягу товарної маси, що циркулює в її каналах, збільшується 
вплив зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих чинників на результат 
економічної діяльності підприємств. 

Важливою передумовою ефективного управління роздрібним товарообігом є 
наявність своєчасної і об'єктивної інформації про товари та напрямки їх 
реалізації, формується обліковою системою підприємства. Запорукою побудови 
ефективної і коректної системи обліку реалізації товарів є чітке розуміння 
економічною сутністю торговельної діяльності та операцій з продажу товарів в 
цілому. Згідно ДСТУ 4303: 2004 торгова діяльність – «ініціативна, 
систематична, виконувана на власний ризик для отримання прибутку діяльність 
юридичних і фізичних осіб з купівлі та продажу товарів кінцевим споживачам 
або посередницькі операції, або діяльність з надання агентських, 
представницьких, комісійних та інших послуг у просуванні товарів від 
виробника до споживача » [1]. 

П.Н. Пальчук ототожнює торговельну діяльність з торгівлею і зазначає, що 
«торгівля (Торговельна діяльність) – діяльність, пов'язана з продажем товарів 
виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання на підставі 
різних цивільно-правових договорів, які передбачають передачу прав власності 
на такі товари, а також допоміжна діяльність, спрямована на забезпечення умов 
для їх продажу шляхом надання відповідних послуг» [4]. 

Продаж (реалізація) товарів визначається в ст. 14.1.202 Податкового кодексу 
України як «Будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-
продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими 
договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату 
або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з 
безоплатного надання товарів »[5]. Я.В. Сливка акцентує увагу на тому, що 
«Продаж – перехід права власності на активи від одного підприємства до 
іншого, що супроводжується зустрічним рухом активів (грошових коштів або 
товарів при бартері)» [3]. В контексті розгляду обліку реалізації товарів в 
торгівлі найбільш вдало, на наш погляд, трактує продаж товарів А.В. Фоміна, 
яка зазначає, що «продаж – це тристоронній процес доведення товару до 
споживача, в якому в момент продажу, яка зазначає, що «продаж – це 
тристоронній процес доведення товару до споживача, в якому в момент 
продажу, по-перше, передаються права власності на об'єкт продажу від 
продавця до покупця і визнається очікуване надходження економічних вигод – 
виручка, по-друге, визнаються витрати, а по-третє, здійснюється зіставлення 
доходів і витрат, що дає можливість визначити фінансовий результат від 
продажів – прибуток, збиток або беззбитковість» [5]. 

Перспективи сталого економічного розвитку та необхідна 
конкурентоспроможність вітчизняних підприємств, потребують реформувати 
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існуючі та знайти нові ефективні інструменти управління комерційною 
діяльністю в роздрібній торгівлі. В цій ситуації набуває актуальність проблема 
створення якісної системи управління інформацією, яка дозволить кожному 
підрозділу управління для отримання своєчасних та об'єктивних даних про будь-
який напрямок продажу товарів у режимі реального часу. Ключову роль у вирішенні 
цього питання відіграє вдосконалення теоретичного, організаційно-методологічні та 
прикладні аспекти обліку для продажу товарів роздрібна торгівля [2]. 

Бухгалтерський облік – найважливіша складова частина інформаційної 
системи управління, що відтворює господарські процеси. При цьому в основі 
сучасного управління лежить системний підхід, який передбачає отримання тієї 
інформації, яка дає можливість приймати управлінські рішення.  

Розвиток ринкових відносин пов'язано, в першу чергу з рухом товарів від 
виробників до їх кінцевих споживачів, обумовленим об'єктивним і 
безперервним процесом поглиблення суспільного поділу праці. Сфера 
товарного обігу в умовах розвинутого ринку не тільки охоплює торгівлю, а й 
поширюється на все суспільне виробництво. У зв'язку з цим формується в 
бухгалтерському обліку інформація про рух товарів набуває першочергового 
значення для управління всім комплексом товарних операцій. Облік при цьому 
забезпечує схоронність товарів, інформацію про рух цін і собівартості, оцінку 
ефективності виробництва і реалізації товару. 

Роздрібний товарообіг відбиває останню, кінцеву стадію руху товарів, коли 
вони зі сфери обігу надходять в сферу особистого (Індивідуального або 
загального) споживання, і є одним з найважливіших показників, що відбиває 
результативність соціально-економічних процесів в діяльності окремого 
торгового підприємства і країни в загальному. У його склад входить виручка від 
продажу споживчих товарів безпосередньо населенню для особистого 
споживання як за готівку, так і за розрахункові чеки банків, через організований 
споживчий ринок, тобто спеціально організовану торгову мережу усіма 
діючими підприємствами незалежно від відомчої підпорядкованості, форм 
власності та господарювання, а також виручка, одержана через касу неторгових 
підприємств, організацій, установ від продажу безпосередньо населенню товарів 
власного виробництва, закуплених на стороні або одержаних по бартеру [4]. 

Продаж товарів – завершальна фаза товарообігу. Бухгалтерський облік 
повинен вести контроль за виконанням плану продажів товарів в цілому по 
підприємству, складах, магазинах, за асортиментом товарів, формам продажів, 
за видами покупців, а також контроль за виконанням договорів з покупцями і за 
правильністю відпуску товарів. 

Обсяг продажів товарів – це один з основних показників характеризують 
діяльність підприємства, тому так важливо, щоб він був відображений у 
бухгалтерському обліку правильно. Вірно враховані обсяги продажу продукції, 
своєчасний і правдивий облік відвантаження та оплати продукції – це основа 
правильно сформованої виручки, а значить і правильно розрахованих податків. 

Основні завдання обліку товарів і їх продажу полягають у тому, щоб 
забезпечити контроль за станом товарних запасів при отриманні і їх 
збереженням на складах для продажу. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ  
В БЮДЖЕТНІЙ УСТАНОВІ 

 
На кожному підприємстві, в установі, організації виникає необхідність 

оцінити і оплатити працю, включивши згодом витрати на оплату праці до 
вартості продукції, при цьому, бухгалтерський облік має забезпечити одержання 
своєчасної та об’єктивної інформації про чисельність працівників, використання 
робочого часу, виробіток продукції і розрахунки щодо оплати праці. 

Заробітна плата – винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку 
за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує 
працівникові за виконану ним роботу, а з точки зору ринкової економіки, 
заробітна плата – ціна на працю на ринку праці, результат добровільної 
домовленості між власником здібностей до праці (продавцем праці, 
представником домогосподарства) та фірмою (покупцем праці). 

Конституція України гарантує кожному громадянину право на працю, тобто 
можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає, або на яку 
вільно погоджується. 

Держава регулює оплату праці працівників установ, встановлюючи розмір 
мінімальної заробітної плати й інших державних норм і гарантій, умови і 
розміри оплати праці керівників та працівників установ і організацій, які 
фінансуються або дотуються з державного бюджету. 

http://www.profiwins.com.ua/ru/directories1/dstu4303.html
http://www.economyandsociety.in.ua/journal/7_ukr/154.pdf
http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789.pdf
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Мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений розмір 
заробітної плати за просту, некваліфіковану роботу, нижче від якої не може 
здійснюватись оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну 
норму праці (обсяг робіт), згідно з пп. 8 п. 1 ст. 40 Бюджетного кодексу України 
розмір мінімальної заробітної плати визначається в Законі про державний 
бюджет на відповідний рік. 

Для установ і організацій, що фінансуються з бюджету, джерелом коштів на 
оплату праці є кошти, які виділяються з відповідних бюджетів, грантів, а також 
частина доходу, одержаного внаслідок господарської діяльності та з інших джерел. 

В бюджетних установах фінансування виплат по заробітній платі 
здійснюється за окремою статтею, яка відповідно до законодавства України є 
захищеною, а це означає, що виплати по заробітній платі здійснюються 
першочергово. 

Заробітна плата має таку структуру: основна заробітна плата – це 
винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми 
часу, виробітку, посадових обов’язків); додаткова заробітна плата – це 
винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи і особливі 
умови праці, включає доплати, надбавки, гарантії та компенсаційні виплати, 
передбачені чинним законодавством, премії, пов’язані з виконанням 
виробничих завдань та функцій та  інші заохочувальні та компенсаційні виплати 
– це винагорода за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами, 
компенсаційні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або 
здійснюються понад установленими нормами. 

Заробітна плата в бюджетних установах включає: посадовий оклад та/або ставку 
погодинної оплати праці; надбавки; доплати; премії; матеріальні допомоги. 

При нарахуванні і виплаті заробітної плати бухгалтер бюджетник керується 
Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному 
секторі 132 «Виплати працівникам», основні положення з оплати праці 
регламентовано Кодексом законів про працю України, питання державного і 
договірного регулювання оплати праці визначається також Законом України від 
24.03.1995 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці» та іншими нормативно 
правовими актами. 

В бюджетних установах фонд заробітної плати формується на основі 
тарифікаційного списку, штатного розпису та додаткових розрахунків, виплати 
здійснюються в межах затвердженого фонду оплати праці. 

В бюджетних установах основою організації оплати праці є тарифна 
система, складовими якої є тарифно-кваліфікаційні характеристики, тарифні 
розряди, тарифні коефіцієнти, схеми посадових окладів, при тарифній системі 
діють дві форми оплати праці: погодинна і відрядна, сутність погодинної форми 
оплати праці є її оплата за кількість відпрацьованого часу з урахуванням 
кваліфікації працівника, сутність відрядної форми – це оплата за кількість і 
якість виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг за встановленими 
розцінками. 
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В бюджетних установах облік чисельності робітників та службовців, їх 
заробітної плати є документальним, достовірним та однаковим у всіх галузях 
господарювання. 

Право на працю в бюджетних установах громадяни реалізують шляхом 
укладання трудового договору або трудового контракту, який є однією з форм 
трудового договору, чисельність працівників бюджетних установ визначається 
штатним розкладом, штати – це перелік і кількість посад, затверджених вищою 
організацією. 

Крім заробітної плати, яка обчислюється за тарифними ставками, 
виробничими розцінками чи на підставі посадових окладів, працівникам можуть 
виплачуватись: надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, премії, допомоги. 
Держслужбовці, посадові особи місцевого самоврядування, педагогічні та 
науково-педагогічні працівники, працівники музеїв і бібліотек, медичні 
працівники відносяться до категорії працівників, яким обов’язково 
виплачується матеріальна допомога на оздоровлення. 

Згідно зі ст. 74 КЗпП кожен працівник, який перебуває у трудових 
відносинах з установою, має право на оплачувану відпустку із збереженням за її 
період місця роботи (посади) і заробітної плати. 

Робота бухгалтера по підрахунку заробітної плати включає три етапи: 
нарахування, утримання із заробітної плати та визначення зарплати до видачі, 
утримання із заробітної плати представлені податком з доходів фізичних осіб та 
утриманням військового збору, заплата до видачі – це різниця між нарахованою 
заробітною платою і утриманням з неї. Організація синтетичного обліку 
нарахування заробітної плати працівникам здійснюється за допомогою 
пасивного субрахунка 6511 «Розрахунки із заробітної плати». 
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СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ 
ЗАБОРГОВАНОСТІ 

 
Майже всі суб’єкти господарської діяльності так чи інакше споживають 

товари та послуги інших суб’єктів. Саме тому, процес постачання та купівлі 
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товарів та послуг є невід’ємною ланкою кругообороту засобів. Знання сутності 
та класифікації дебіторської заборгованості є важливо для забезпечення 
ефективної співпраці з іншими підприємствами, та надання повної, правдивої та 
неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та 
рух грошових коштів підприємства для прийняття обґрунтованих рішень.  

Узагальнeння інформації про розраxунки з покупцями та замовниками зa 
відвантажену продукцію, товари, виконані рoботи й послуги, крім 
заборгованості, якa забезпечена векселем, а також узaгальнення інформації про 
розрахунки з учасникaми промислово-фінансової гpупи здійснюють на рахунку 
36 «Розрахунки з покупцями та замовниками». Для обліку 
виникнення/погашення іншої дебіторської заборгованості використовують 
рахунок 37 «Розрахунки з різними дебіторами» [2]. 

Питання обліку дебіторської заборгованості розглядали: Ф.Ф. Бутинець, 
Й.Я. Даньків, М.С. Пушкар та інші науковці. Проте ряд питань залишаються 
недостатньо вивченими, що зумовило актуальність даного дослідження. 

Серед існуючих проблем обліку дебіторської заборгованості основною є 
нормативне її визначення, подане в П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», 
обмежуючи її тільки заборгованістю покупців за відвантажені товари, роботи, 
послуги, що не є коректним, оскільки, наприклад, видані аванси підприємства 
не є його доходом і, відповідно, не можуть бути визначені як дебіторська 
заборгованість. До проблем, що мають значний вплив на достовірність 
інформації про даний актив підприємств, необхідно вказати і класифікацію та 
визначення її критеріїв, як загальнообов’язкових, так і індивідуальних для 
кожного суб’єкта підприємницької діяльності.  

Для кращого сприйняття та розуміння дебіторської заборгованості, 
розглянемо її класифікацію (рис. 1). 

 
Рис. 1. Види дебіторської заборгованості 

 
Як бачимо, дебіторська заборгованість може бути як довгостроковою, так і 

короткостроковою (поточною). Якщо сума заборгованості не буде погашена за 
дванадцять місяців, то це довгострокова дебіторська заборгованість, відповідно, 
поточна – це сума дебіторської заборгованості, яка буде погашена протягом 

Дебіторська заборгованість 

Довгострокова 

Поточна 

18 «Довгострокова дебіторська 
заборгованість та інші 
необоротні активи» 

34 «Короткострокові 
векселі одержані» 

36 «Розрахунки з 
покупцями і 
замовниками» 

37 «Розрахунки з 
різними дебіторами» 
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дванадцяти місяців з дати складання балансу [1]. Вона виникає під час 
функціонування нормального операційного циклу. 

Відповідно до національних стандартів обліку у фінансовій звітності 
виділяються наступні види дебіторської заборгованості: по відношенню до 
нормального операційного циклу (довгострокова і поточна) і за термінами 
погашення (нормальна, сумнівна та безнадійна), залежно від об'єктів обліку 
(заборгованість за товари, роботи, послуги, за виданими авансами, за 
розрахунками з бюджетом, за нарахованими доходами, за внутрішніми 
розрахунками, за претензіями, інша поточна дебіторська заборгованість) [1].  

Також одним з дуже доречних критеріїв класифікації є поділ на фактичну та 
правову, з яких під останньою розуміється підписання договору на поставку 
продукції, виконання робіт, надання послуг, що не є підставою для визнання 
доходу, а, відповідно, і дебіторською заборгованістю, до виконання умов.  

Отже, вивчення питання щодо обліку дебіторської заборгованості має 
важливе значення, адже дана облікова система не є ідеальною та містить чимало 
негативних моментів. Запровадження ефективної системи обліку дебіторської 
заборгованості дозволяє зменшити ризики її непогашення. Незважаючи на 
велику кількість наукових праць з даного питання залишаються відкритими 
зазначені та інші проблеми обліку дебіторської заборгованості, що не втрачають 
своєї актуальності. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА 

АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ 
 

Нестабільність економіки України пов’язана як з низкою внутрішніх 
політичних, економічних та соціальних проблем, так зовнішніх проблем. 
Виробнича сфера економіки слабо розвивається, а держава недостатньо 
підтримує своїх виробників, що не дає їм повноцінно функціонувати. 

Для підприємств виробничої сфери дуже актуальним є проблема 
своєчасності та повноти розрахунків з дебіторами, у тому числі з покупцями і 
замовниками. Важливо, щоб розрахунки проводились за термінами та умовами, 
визначеними у договірних зобов’язаннях підприємства-виробника з його 
покупцями і замовниками. 

Облік розрахунків з покупцями та замовниками – це необхідний елемент 
управління підприємства, він передбачає дослідження виконання виробничої 
програми, відхилення від плану и завданих параметрів, напрямки 
перспективного розвитку підприємства після прийняття відповідних 
управлінських рішень. 

Розрахунки з покупцями і замовниками підприємство-виробник здійснює на 
основі укладених з ними договорів (угод), де зазначено номенклатуру готової 
продукції, її обсяги і спосіб доставки, терміни та періодичність збуту, принципи 
цінової політики, умови і терміни проведення розрахунків, відповідальність 
сторін за невиконання договірних зобов’язань (штрафи, пені) і т. д. [2]. 

Слабкими сторонами в організації обліку розрахунків з покупцями і 
замовниками на торговельних підприємствах можна відзначити наступні: 

– недостатність контролю з боку, як головного бухгалтера підприємства, так 
і керівника; 

–  невчасно проводиться інвентаризація розрахунків, що не сприяє своєчасному 
виявленню простроченої заборгованості та вжиття заходів до її погашення; 

– невиконання правила перевірки документів (зведених, платіжних, 
звітності), підготовлюваних бухгалтерією, самими працівниками бухгалтерії, 
тобто після складання документа одним працівником бухгалтерії інший не 
перевіряє повністю цей документ; 

– несвоєчасно надається в бухгалтерію документація з боку відділу 
продажів, що сприяє зростанню числа помилок в обліку. 

Зазначимо, що стан розрахунків підприємства з його покупцями та 
замовниками залежить не тільки від економічних, а й від чинників, такі як: 
довіра між партнерами, вміння дотримуватись усних обіцянок, скрупульозно 
виписаних умов договору і т. д. [1]. 

                                                
* Науковий керівник – Ромашко О.М., к.е.н., доцент кафедри національної 
економіки та фінансів, Університет економіки та права «КРОК». 
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На наш погляд, за тим який стан розрахунків підприємства з його покупцями та 
замовниками, можна оцінювати якість і ефективність роботи керівника 
підприємства, головного бухгалтера, служби збуту продукції (товари, роботи, 
послуги), менеджерів підприємства. Правило приблизної рівності сум дебіторської 
та кредиторської заборгованості має бути завжди актуальним для них. 

З урахування виявлених недоліків, можна визначити такі напрями 
вдосконалення обліку розрахунків з покупцями і замовниками: 

– Обов'язкова внутрішня перевірка документів. При якій якість підготовки і 
достовірність документів значно зростає; 

– Велике значення для усунення недоліків в обліку на підприємстві має 
правильна організація внутрішнього документообігу, який повинен 
встановлюватися наказом керівника. Для цього необхідно чітко і наочно 
налагодити облік надходження до бухгалтерії документів; 

– Робити аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості по кожному 
постачальнику і покупцеві, а також щодо термінів утворення заборгованості або 
терміни їх можливого погашення, що дозволить своєчасно виявляти 
прострочену заборгованість і вжити заходів до її стягнення; 

– Організувати систему аналітичного обліку дебіторської заборгованості не 
тільки по термінах, але і за розмірами, місцезнаходженням юридичних осіб, 
фізичних осіб та пропонованих умов оплати. 

Мета аудиту розрахунків з покупцями і замовників полягає у висловленні 
незалежної думки аудитора щодо наявності, правильності відображення на 
рахунках бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості суб’єкта 
господарювання відповідно до нормативних актів України та внутрішніх правил 
підприємства. 

Аудит даних розрахунків здійснюється за наступними напрямками: 
– наявність і правильність оформлення договорів (контрактів) на реалізацію 

товарів, готової продукції, виконання робіт, послуг; 
– повнота та своєчасність відображення в обліку обсягу реалізації; 
– своєчасність і повнота надходження оплати; 
– правомірність одержання авансових платежів; 
– дотримання строків позовної давності. 
Важливим моментом у проведенні аудиту розрахунків з постачальника і 

підрядниками є отримання аудиторами необхідного обсягу достовірної та 
правдивої інформації. В ході аудиторських процедур не намагатись зашкодити 
процедурі перевірки, а навпаки покращити її та полегшити [3]. 

На основі вищевказаного можна зробити висновок, що своєчасний та 
вмотивований облік розрахунків з покупцями і замовниками в умовах 
нестабільності економіки відіграє неоціненну роль у забезпеченні конкуренто- 
та платоспроможності підприємств. Чим вища якість і ефективність роботи 
керівника, головного бухгалтера, служби збуту продукції (товари, роботи, 
послуги), менеджерів підприємства, тим вища конкуренто- та 
платоспроможності підприємства і кращі умови для його подальшого розвитку. 

Дослідивши існуючий стан обліку розрахунків з покупцями і замовниками 
підприємств, виявлено, що у сучасних умовах господарювання є чимало 
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проблем, пов'язаних з обліком і контролем таких розрахунків, зокрема: 
недосконале законодавче забезпечення порядку розрахунків, криза неплатежів 
та зростання дебіторсько-кредиторської заборгованості при розрахунках між 
суб'єктами підприємницької діяльності. 
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МЕТОДИКА ОБЛІКУ У ТУРИСТИЧНИХ ОПЕРАТОРІВ 
 

Сьогодні туристична галузь є важливою ланкою економіки кожної країни, з 
кожним роком на Україні збільшується кількість туристичних підприємств. 
Відповідно питання організації бухгалтерського та управлінського обліку на 
підприємствах туристичної діяльності потребує детального вивчення. 

Підприємства туристичного бізнесу можуть здійснювати свою господарську 
діяльність у вигляді туристичних операторів або туристичних агентів. 

Туристичні оператори – юридичні особи, створені згідно із законодавством 
України, для яких виключною діяльністю є організація та створення 
туристичного продукту, реалізація та надання туристичних послуг, а також 
посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг і які в 
установленому порядку отримали ліцензію на туроператорську діяльність. 

Туристичні агенти – юридичні особи, створені згідно із законодавством України, 
а також фізичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють 
посередницьку діяльність з реалізації туристичного продукту туроператорів та 
туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, а також посередницьку 
діяльність щодо реалізації характерних та супутніх послуг і які в установленому 
порядку отримали ліцензію на турагентську діяльність [1, c. 142]. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99
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Питання методики обліку туристичної діяльності розглядали вітчизняні 
науковці, зокрема З. Балченко, Ж. Богданова, Н. Гура, С. Король, Ю. Рудяк, 
В. Кузнецов, тощо. Проте багато питань залишаються невирішеними і 
потребують досліджень. 

Метою даного дослідження є розкриття методики обліку у туристичних 
операторів та розробка пропозицій з удосконалення методики обліку: 
використання спеціалізованих рахунків. 

Основними суперечливими питаннями, які виникають у бухобліку туристичного 
оператора є дата визнання доходу та відображення витрат підприємства. 

Розглянемо два підходи до визнання доходу туристичним оператором (табл. 1). 
 

Таблиця 1 
Визнання доходу туристичним оператором 

Туристичний оператор 
Дохід виникає на дату надходження 
коштів на поточний рахунок або до каси 
туристичної фірми в оплату турпродукту 

Дохід визнається на дату закінчення 
надання послуг 

туристичний оператор здійснює такі записи в операційному обліку 
Дт 301 (311) «Каса» («Поточний 
рахунок») Кт 703 «Дохід від реалізації 
робіт і послуг» 

Дт 681 «Розрахунки за авансами 
одержаними»  
Кт 703 «Дохід від реалізації робіт і 
послуг» 

 
Облік витрат підприємства туристичного бізнесу здійснюють згідно 

П(С)БО 16 «Витрати», тому всі витрати, що входять до створення туристичного 
продукту, а також змінні загальновиробничі і постійні розподілені витрати 
знаходять своє відображення на дебеті рахунку 231 «Основне виробництво». 
При визнанні доходу від реалізації туристичного продукту всі витрати 
списуються з 231 на 903 рахунок «Собівартість реалізованих робіт, послуг». 

Проаналізувавши наукові дослідження, вважаємо доцільною пропозицію 
Н.Б. Рошко щодо введення у План рахунків бухгалтерського обліку 
спеціалізованого рахунку 29 «Витрати на туристичні продукти», із такими 
субрахунками: 

291 «Витрати на туристичний продукт» 
292 «Витрати на інші послуги»[2, c.3] . 
На рахунок 291 «Витрати на туристичний продукт» списуються такі витрати: 
– надання екскурсійних послуг; 
– замовлення авіаквитків; 
– витрати на транспортування; 
– витрати на проживання; 
– витрати на оформлення віз, тощо. 
На рахунок 292 «Витрати на інші послуги» відносять витрати, без яких 

можлива реалізація туристичного продукту, але вони сприяють покращенню 
іміджу компанії 
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Проте, вважаємо, що для прийняття виважених управлінських рішень 
туристичним підприємствам, необхідно рахунок 29 «Витрати на туристичні 
продукти» більш деталізувати. Тому рекомендуємо ввести такі аналітичні 
рахунки бухгалтерського обліку туристичними операторами: 

1) 291 «Витрати на туристичний продукт»: 
– 2911  «Витрати на туристичний продукт (в’їзний туризм)»; 
– 2912  «Витрати на туристичний продукт (виїзний туризм)»; 
2) 292 «Витрати на інші послуги»: 
– 2921  «Витрати на інші послуги (в’їзний туризм)»; 
– 2922  «Витрати на інші послуги (виїзний туризм)». 
Розглянемо основні господарські операції які виникають при реалізації 

туристичної послуги туроператором з в’їзного туризму наведені у табл.2, 
використаємо замість 231 рахунку бухгалтерського обліку 291, відповідно із 
субрахунком 2911 «Витрати на туристичний продукт (в’їзний туризм)». 

 
Таблиця 2 

Реалізація туристичним оператором послуг з в’їзного туризму 
№ 
п/п Зміст господарських операцій Дт Кт 

1 Нараховано витрати на туристичний продукт 
(страхування, оплата праці, оформлення віз, 
тощо) 

2911 631, 661, 
651 … 

2 Отримано передоплату від туриста 312 681 
3 Передано ваучер, страховий поліс туристу  08 
4 Визнано дохід від реалізації після закінчення 

туру 
681 703 

5 Списано собівартість реалізованої путівки 903 2911 
 
Введення даних субрахунків надасть додаткову аналітичну інформацію для 

аналізу ефективності і рентабельності різних напрямів туристичного бізнесу та 
буде додатковим джерелом інформації для прийняття оптимальних 
управлінських рішень. 
 
Список використаних джерел: 
1. Школа І. М. та ін. Менеджмент туристичної індустрії: Навчальний посібник 

/ За ред проф. І. М. Школи. Чернівці: Книги-ХХІ, 2005. 596 с. 
2. Рошко Н. Б. Методика обліку у туристичних операторів та туристичних 

агентів. Чернівці: Буковинський університет, 2013. 6 с. 
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РОЗВИТКОК СПЕЦІАЛЬНИХ РЕЖИМІВ ОПОДАТКУВАННЯ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЕЛЕМЕНТ 

ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ 
 

За часів незалежності скрутне становище аграрних підприємств в середині 
90-х років стало поштовхом для проведення аграрної реформи, яка була 
спрямована на підтримку селянських форм господарювання. Стимулювалося 
створення фермерських господарств, сільськогосподарських виробничих 
кооперативів, сільськогосподарських товариств з обмеженою відповідальністю. 
Заохочувалося зростання приватного інтересу – рушійної сили розвитку. З того часу 
велику увагу приділяли державній підтримку та захисту сільськогосподарських 
товаровиробників у ціновій, соціальній та податковій політиці.  

Оподаткування є важливою складовою системи регулювання розвитку 
аграрного сектору, вагомим інструментом впливу на вирішення безліч проблем, 
пов’язаних із суспільною значущістю сільського господарства – забезпечення 
продовольчої безпеки країни, розвитку сільських територій та підвищення рівня 
життя та зайнятості сільського населення, збереження навколишнього 
середовища, стимулювання господарської активності в сільській місцевості. 

Запропоновані у той період вченими НААН фіксований 
сільськогосподарський податок (ФСП), спеціальні режими справляння податку 
на додану вартість (ПДВ) були націлені на стимулювання підприємницької 
діяльності в аграрній сфері. 

Функціонування спрощеної системи оподаткування сільськогосподарських 
товаровиробників у вигляді ФСП з 1998 року та її трансформація у єдиний 
податок четвертої групи  мало позитивні наслідки для розвитку галузі, 
основною метою якого було зниження податкового навантаження на платника 
та відображення реальних показників своєї діяльності, оскільки сума сплачених 
податків не залежала від фінансових результатів господарської діяльності.  

Серед головних позитивних наслідків впровадження ФСП, варто відзначити: 
зменшення податкового навантаження та створення сприятливих умов 
оподаткування, за яких відсутня мотивація до приховування результатів 
господарювання, що посприяло до поступового виведення галузі з «тіні» та 
отримання податків у бюджет; спрощення механізму нарахування, обліку 
розрахунків та сплати податків; стабілізування бази оподаткування, частковій 
оптимізації строків сплати податку за рахунок врахування сезонності 
сільськогосподарського товаровиробництва [1, с. 63].  

Однак Податковим кодексом України не враховано цілий комплекс 
ключових проблем, які мали місце і залишаються нині у механізмі справляння 
єдиного податку четвертої групи, серед яких: 
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1) не враховуються фінансові результати діяльності; 
2) не забезпечує здійснення регулюючої та стимулюючої функцій податків; 
3) методика розрахунку ґрунтується на застарілій базі нормативної 

грошової оцінки земельних угідь; 
4) відсутня диференціація в оподаткуванні; 
5) не враховано циклічність сільськогосподарського товаровиробницва. 
Варто також звернути увагу на той негативний факт, на який наголосив 

Жук В.М. [2, с. 53]: «… великий агробізнес завдяки своєму економічному і 
особливо політичному впливу повернув це на свою користь. На великих 
земельних масивах бізнес почав «смакувати» ефект масштабу від пільгового 
оподаткування. Для агрохолдингів даний спецрежим оподаткування є 
привабливим інструментом формування «законних» схем ухилення від сплати 
значної частини податків». 

Отже, впроваджений ФСП, основною метою якого було вихід із кризи та 
забезпечення подальшого розвитку аграрного сектору, і у подальшому – 
спеціальні режими оподаткування, не були підкріплені новими реформами та 
перестали діяти в інтересах селян. 

Сутність спеціального режиму справляння ПДВ у сфері сільського 
господарства полягала в тому, що позитивна різниця між сумою податкових 
зобов’язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту 
звітного (податкового) періоду не перераховувалась до державного бюджету, а 
залишалася у розпорядженні сільськогосподарських підприємств та 
акумулювалося на окремих рахунках, спрямовувався на розвиток виробництва, 
оновлення матеріально-технічної бази, а за рахунок цих коштів можна було 
сплатити: заробітну плату працівникам, безпосередньо зайнятим виробництвом 
продукції рослинництва та тваринництва; орендну плату за орендовані 
сільськогосподарські угіддя; орендну плату за орендовану техніку для обробітку 
землі та збору врожаю; суму фіксованого сільськогосподарського податку; 
відсотки за кредитами на придбання сільськогосподарської техніки; вартість 
послуг, які супроводжують ведення сільськогосподарської діяльності. 

Починаючи з 2016 року механізм  сплати нарахованих сум зобов’язань по 
ПДВ наступний: 

1) операції з зерновими і технічними культурами – 85 % до державного 
бюджету, 15 % на спеціальний рахунок; 

2) операції з продукцією тваринництва – 20 % до державного бюджету, 80 % 
на спеціальний рахунок; 

3) операції з іншими сільськогосподарськими товарами та послугами – 50 % 
до державного бюджету, 50 % на спеціальний рахунок. 

З 1 січня 2017 р. спеціальний режим з ПДВ для сільськогосподарських 
товаровиробників України відмінено, підприємства-платники ПДВ вимушені 
були перейти на загальну систему нарахування та сплачувати даний податок до 
державного бюджет у повній мірі. Прийняття урядом рішення про повну 
відмову пільгового оподаткування, можна пояснити тим, що такий захід 
передбачено Меморандумом про економічну і фінансову політику України у зв’язку 
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з і співпрацею з МВФ. Положення Меморандуму містять чіткі норми щодо переходу 
сільськогосподарських підприємств на загальну систему сплати ПДВ [4]. 

Також до 2015 року діяв спеціальний режиму сплати ПДВ переробними 
підприємствами, що передбачає виплату останніми дотацій за рахунок сум ПДВ, 
належних бюджету, постачальникам м’ясної та молочної сировини. 

Після скасування спеціального режиму оподаткування ПДВ, державними 
органами прийнято рішення щодо компенсації відповідних втрати 
сільськогосподарських товаровиробників у період з 1 січня 2017 р. до 1 січня 
2022 р. шляхом спеціальних дотацій на розвиток сільського господарства.  

До напрямів такої державної підтримки належать: 
1) дотації виробникам тваринницької продукції; 
2) програма 20-відсоткової компенсації вартості української 

сільгосптехніки; 
3) компенсація (шляхом здешевлення) кредитних ставок; 
4) окрема підтримка хмелярства, висаджування садів, виноградників та 

ягідників. 
Проте на думку науковців, використання дотацій не може бути єдиним 

елементом в системі державної підтримки сільськогосподарських 
товаровиробників. Новий механізм отримання сільськогосподарськими 
виробниками дотацій є досить складним, непрозорим та суб’єктивним. За таких 
умов переваги в отриманні бюджетних коштів можуть бути на стороні великих 
агроформувань [3]. 

Таким чином, запровадження спеціальних податкових режимів в аграрному 
секторі в цілому мало позитивні наслідки для розвитку вітчизняного 
виробництв. Разом з тим, як показала практика застосування ФСП (нині Єдиний 
податок 4-ї групи) не відповідає сучасним інтересам розвитку українського села, 
оскільки з появою агрохолдингів та індустріальних агроформувань 
перетворився в механізм оптимізації оподаткування останніх.  

Також серйозною проблемою, з якою зіштовхнулись аграрії стало зростання 
сум податкових зобов’язань з ПДВ, у зв’язку зі скасуванням спеціального 
режиму ПДВ. Зменшення розміру обігових коштів та виникнення додаткових 
витрат, пов’язаних із зростанням розмірів податкових зобов’язань, вже призвело 
до зменшення рентабельності сільськогосподарської діяльності та часткового 
зростання цін на продукцію. Як наслідок цього, з’являється негативна 
перспектива «тінізації» частини аграрного сектору задля уникнення 
(зменшення) оподаткування своєї діяльності ПДВ.  

Отже, очевидно, що діюча система потребує реформування, яке має 
забезпечити обмеження пільг для над прибуткових галузей та здійснити 
перерозподіл підтримки для малого та середнього агробізнесу, для цього 
державна політика повинна бути направлена на оптимізацію пріоритетних 
напрямків податкового стимулювання розвитку агарного сектору та визначення 
дієвих інструментів такого стимулювання. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРВІСНОЇ ВАРТОСТІ 
ІМПОРТОВАНИХ ТОВАРІВ 

 
В умовах, які на сьогодні визначають стан української економіки, 

надзвичайно важливе значення, безумовно, має поглиблення зв’язків з 
іноземними постачальниками та покупцями з метою підвищення якості товарів 
на споживчому ринку, його розширення та створення можливостей для виходу 
вітчизняних товарів на іноземні ринки. Частково зазначену проблему вирішує 
ефективно організована зовнішньоекономічна діяльність, а зокрема й імпортна 
діяльність як її невід’ємна складова. Крім цього, необхідною умовою успішної 
зовнішньої співпраці є інформація в системі обліку та звітності, яка є основою 
для  прийняття управлінських рішень. 

Організаційні та методичні аспекти здійснення імпортних операцій та 
їхнього відображення на рахунках бухгалтерського обліку визначаються 
відповідно до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», Закону 
України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», 
вітчизняними положеннями, стандартами бухгалтерського обліку та 
міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

Для потреб облікового відображення, контролю, аналізу ефективності 
імпортних операцій та нарахування податкових зобов’язань важливим є 
коректний розрахунок первісної вартості імпортованих товарів. Первісна 
вартість товарів, придбаних на умовах імпортної поставки, визначається, 
виходячи з їх належності до запасів підприємства, згідно з П(С)БО 9 «Запаси», 
але із врахуванням особливостей зовнішньоекономічної діяльності.  

http://www.iae.org.ua/presscentre/
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Собівартість імпортних товарів, за якою вони зараховуються на баланс 
підприємства, включає сукупність витрат, які у зовнішньоекономічній 
діяльності частково визначаються відповідно до умов контракту та міжнародних 
умов поставок Інкотермс 2010. Іншими не менш важливими джерелами стосовно 
складу та суми таких витрат є інвойс, митна декларація, міжнародна товарно-
транспортна або залізнична накладна, рекламаційний акт, а також акти виконаних 
робіт та наданих послуг щодо навантаження або розвантаженням товарів. 

До складу цих витрат згідно з специфічними особливостями імпортної 
діяльності  належить: 

– сума грошових коштів, яка за умовами договору була сплачена 
постачальнику, за вирахуванням знижок; 

– сума непрямих податків (в загальному випадку – податок на додану 
вартість та акцизний податок), які сплачуються покупцем при купівлі та не 
відшкодовуються йому; 

– сума імпортного мита; 
– вартість доставки товару до покупця, а також страхування ризиків, які 

можуть виникнути під час транспортування; 
– інші витрати [2]. 
До інших витрат належать витрати, пов’язані з підвищенням якісних 

характеристик товарів, доведенням їх до стану, який є більш придатним для 
використання у виробничих або комерційних цілях (фасування товарів, які 
постачаються великими партіями, у дрібнішу тару) та покриттям їх нестачі під 
час транспортування, якщо така нестача знаходиться в межах норм природного 
убутку, а також витрати, які безпосередньо пов’язані зі характерними 
особливостями імпортної діяльності, зокрема: вартість дозволів на ввезення 
товарів на митну територію України, суми, сплачені посередникам та митним 
брокерам, додаткові види мит, а також суми, сплачені за виконання митних 
формальностей, якщо вони здійснюються не за місцем розташування митних 
органів або поза встановленим для них часом [4]. 

Порядок включення витрат, інших ніж фактурна вартість,  до первісної 
вартості імпортного товару певною мірою залежить від міжнародних умов 
поставок. Відмінності полягають у розподілі витрат на транспортування між 
постачальником та покупцем за умовами поставки Інкотермс 2010. Наприклад, 
умова FCA (франко-перевізник) передбачає, що витрати на доставку та митне 
оформлення покриває покупець, а це означає, що вони не включаються до 
вартості, яка зазначена у інвойсі, а їх належить включити покупцем до первісної 
вартості імпортного товару. Натомість, за умовою DAP (постачання в місці 
призначення) транспортні витрати оплачуються постачальником, тобто 
включаються до ціни імпортного товару, а тому покупцеві до первісної  вартості 
необхідно включити лише витрати на митне оформлення. 

Крім витрат, які покупець включає до первісної вартості, під час здійснення 
імпортної поставки у нього виникають інші витрати, які відносять до витрат 
періоду. Такими специфічними витратами для зовнішньоекономічної діяльності 
є курсові різниці, які виникають при купівлі іноземної валюти з метою 
здійснення розрахунків за імпортною операцією, а також курсові різниці, які 
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виникають в результаті перерахування гривневого еквіваленту кредиторської 
заборгованості за товари, що придбані на умовах попередньої оплати. Іншими 
витратами періоду відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» є: відсотки за користування 
кредитами, витрати на покриття нестач, які виникли при транспортування 
товару, але перевищують норму природного убутку, адміністративні витрати, 
витрати на збут та інші подібні витрати. 

Ще однією особливістю визначення первісної вартості товарів при імпорті, 
яка визначена у П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів», є перерахування 
валютної суми, яка сплачена постачальнику, із застосуванням валютного курсу 
на дату надходження товарів. Якщо першою подією є отримання товару, то в 
подальшому за монетарною заборгованістю необхідно визначати курсові 
різниці. Якщо поставка здійснюється на умовах попередньої оплати, 
заборгованість є немонетарною, а тому курсові різниці не розраховуються [3].  

Таким чином, формування первісної вартості імпортних товарів є першим 
етапом в обліковому процесі, від якого надалі залежить правильність їхнього 
відображення в системі обліку, звітності, контролю та оподаткування. 
Особливості розрахунку первісної вартості визначаються відповідно до 
специфіки імпортної діяльності як складової зовнішньоекономічної діяльності. 
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Мале підприємництво є невід’ємною частиною сучасної ринкової системи 

господарювання, без якої неможливий подальший соціально-економічний 
розвиток. У сучасних умовах господарювання малий бізнес зайняв міцні позиції 
в економіці більшості розвинених країн світу. 
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Сьогодні в Україні підприємства малого бізнесу покликані не тільки 
виступати елементом структурної перебудови регіональної економіки, але й 
сприяти підвищенню доходів місцевих бюджетів. Основним фінансовим 
інструментом, що регулює взаємовідносини малого бізнесу з державою, 
залишається його оподаткування – законодавчо врегульований процес 
встановлення, стягнення податків, визначення їхніх розмірів і ставок з 
урахуванням порядку їх сплати для підприємств з певними параметрами: 
чисельність працюючих, обсяг валового доходу від реалізації, вид податкового 
режиму – загальний чи спеціальний (спрощений). 

Саме спеціальний податковий режим спрямований на стимулювання малого 
підприємництва, а його система припускає тільки один вид податку: єдиний 
податок, який сплачується до місцевого бюджету. Незалежно від цього 
підприємці платять єдиний соціальний внесок, що зараховується на рахунки 
органів Пенсійного фонду України [3]. 

Нормативно-правові акти, що регулюють застосування спрощеної системи 
оподаткування, обліку і звітності в Україні є: 

– Податковий кодекс України [6]; 
– Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 

підприємництва в Україні» [5]; 
– Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» [4]; 
– Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт 

суб’єкта малого підприємництва» [7]. 
Спрощена система оподаткування була запроваджена в 1998 році з метою 

стимулювання розвитку малого бізнесу, а також зменшення неформальної 
діяльності підприємств та неформальної зайнятості. Платники податку 
сплачують єдиний податок (замість податків та зборів) та мають право на 
спрощені процедури обліку та звітування. Для працівників такі підприємства 
мають сплачувати податок з доходів фізичних осіб та єдиний соціальний внесок 
(ЄСВ), у той час як ЄСВ для самих підприємств становить 22 % мінімальної 
заробітної плати. 

Після прийняття Податкового кодексу спрощена система звітності надає 
суб’єкту малого підприємництва низку переваг, таких як: спрощується ведення 
поточного бухгалтерського обліку та форм фінансової звітності, що передбачена 
Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку; замість різноманітних 
форм податкової звітності за податками та зборами, які заміщуються єдиним 
податком, заповнюється одна форма звітності; значно спрощуються розрахунки, 
пов’язані з визначенням сум податків [3]. 

На сьогодні відповідно до Податкового кодексу України існує чотири групи 
платників податків за спрощеною системою оподаткування. 

На даний час економісти стверджують про необхідність реформування 
спрощеної системи оподаткування. Уведення «спрощенки» призвело як до 
позитивних так і до негативних наслідків в частині наповнення бюджету. 
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Таблиця 1 
Групи платників податків за спрощеною системою оподаткування 

 1 група 2 група 3 група 4 група 

Суб’єкт Фізичні 
особи Фізичні особи Фізичні та 

юридичні особи 
Сільськогосподарсь
кі товаровиробники 

Дохід < 300 000 
грн./рік 

< 1,5 млн 
грн./рік < 5 млн грн./рік 

Частка 
сільськогосподарсь
кого виробництва 
≥75 % загального 
обсягу виробництва 

Ставки 
єдиного 
податку 

≤ 10 % 
прожитков
ого 
мінімуму 

≤ 20 % 
мінімальної 
заробітної 
плати 

5 % доходу 
включно з ПДВ 
/ 3 % доходу + 
ПДВ 

Визначено у п. 
293.9 статті 293 
Податкового 
кодексу 

Кількість 
праців-
ників 

— < 10 Без обмежень Без обмежень 

Податкови
й період 1 рік 1 рік 1 квартал 1 рік 

Види 
діяльності 

Роздрібна 
торгівля, 
побутові 
послуги 
населенню 

Послуги, 
виробництво / 
продаж 
товарів, 
діяльність у 
сфері 
ресторанного 
господарства. 
Платники 
податку цієї 
групи можуть 
надавати 
послуги/ 
здійснювати 
продаж товарів 
лише 
населенню 
та/або 
платникам 
єдиного 
податку 

Всі види 
діяльності, 
передбачені в 
рамках 
спрощеної 
системи 
оподаткування 

Сільськогосподарсь
ке виробництво 

 
Реформування спрощеної системи оподаткування – одне з найдискусійніших 

питань і в податковій сфері, і в суспільстві в цілому. Не в останню чергу тому, 
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що впроваджена як система, що дає малим підприємцям можливість спокійної і 
незалежної роботи, вона поступово перетворилася на своєрідну пільгу і офшор 
всередині держави, що дає змогу великому бізнесу ухилятися від 
оподаткування. Останніми роками цій проблемі приділяється дедалі більше 
уваги і у звітах фахівців МВФ та інших потенційних зарубіжних кредиторів 
України, які рекомендують збільшити податкове навантаження на «єдинників», 
оскільки пільгове оподаткування нібито сприяє нечесній конкуренції. 

Відповідно до змін, прийнятих у 2015 році до Податкового кодексу України, 
в частині спрощеної системи оподаткування міститься норма про зменшення 
для платників третьої групи річного обсягу доходу з 20 млн грн до 5 млн грн зі 
збільшенням ставок єдиного податку з 2 % до 3 % – для платників ПДВ і з 4 % 
до 5 % – для неплатників ПДВ. 

Але це лише перший крок до справжніх реформ. «Спрощенку» в Україні 
потрібно радикально скорочувати», – переконаний економіст-реформатор і 
радник Прем’єр-міністра України Іван Міклош, хоча водночас вважає, що 
повністю скасовувати її не слід. 

«Нинішня спрощена система – один із основних інструментів ухилення від 
сплати податків, легального ухилення. Навіть якщо нею користуються тільки 
законослухняні люди, вона надає можливості для ухилення. Що роблять 
бізнесмени? Вони просто ділять свій бізнес на менші частини і не платять 
майже нічого в бюджет», – заявив Іван Міклош. 

З його слів, така ситуація руйнує українське бізнес-середовище: «Коли хтось 
сплачує, а хтось не сплачує податки, порушується конкуренція. Вони 
підштовхують робити так само інші компанії. Але якщо всі так чинитимуть, то 
грошей у бюджеті не буде» [1]. 

Але, попри досить серйозні аргументи проти спрощеної системи 
оподаткування, обліку та звітності, її ліквідація не є ефективним рішенням, тому 
що скасування спрощеної системи не означатиме автоматичного переходу всіх 
суб’єктів підприємницької діяльності на загальну систему оподаткування. 
Навпаки, наслідком такого рішення стане перехід у тінь значної частини малого 
бізнесу, що зменшить навіть наявні надходження до бюджету [2]. 

Оцінюючи недоліки та недосконалість спрощеної системи оподаткування, 
на наш погляд, її реформування має проходити із забезпеченням поступового, 
комфортного для бізнесу переходу від спрощеної до загальної системи. 
Водночас для суб’єктів малого підприємництва, незалежно від проведення 
реформ, повинна функціонувати спрощена система оподаткування та звітності 
або інша альтернативна система, оскільки це є необхідною умовою для їх 
існування та розвитку. Повне скасування «спрощенки» не дасть реальних 
результатів для наповнення державного бюджету та розвитку економіки в 
цілому, а навпаки призведе до збільшення неформальної діяльності підприємств 
та неформальної зайнятості.  
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Основною складовою фінансового результату є дохід без якого одержання 

позитивного фінансового результату (прибутку) унеможливлюється.  
Згідно Закону № 996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» і п. 3 розділу 1 П(С)БО 1 доходом вважається збільшення економічних 
вигід у вигляді збільшення (надходження) активів або зменшення зобов’язань, 
яке приводить до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу 
за рахунок внесків учасників) [1]. 

Правила визнання, оцінки та розкриття інформації про доходи наведено в 
П(С)БО 15. 

Норми П(С)БО 15 не поширюються на доходи, пов’язані з орендою, 
дивідендами, які належать за результатами фінансових інвестицій ї 
обліковуються за методом участі в капіталі, страховою діяльністю, а також на 
доходи від інших операцій, перелічених у п. 3 цього стандарту. 

Класифікацію доходів за групами наведено в п. 7 П(С)БО 15. 
Визнані доходи класифікуються в обліку за такими групами: 
· дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); 
· чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); 
· інші операційні доходи; 
· фінансові доходи; 
· інші доходи [2]. 

                                                
* Науковий керівник – Ромашко О.М., к.е.н., доцент кафедри національної 
економіки та фінансів, Університет економіки та права «КРОК». 
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Згідно П(С)БО 15 Дохід визнається під час збільшення активу або 
зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за 
винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за 
умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена [2]. 

Перелік надходжень від інших осіб, які не можуть бути визнані доходами, 
наведено в п. 6 П(С)БО 15. До нього, зокрема, увійшли: 

· сума ПДВ, акцизів, інших податків та обов'язкових платежів, які 
підлягають перерахуванню до бюджету та позабюджетних фондів. Зазначимо, 
що в результаті «очищення» загального доходу від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) від непрямих податків ми отримуємо чистий дохід від реалізації; 
надходження за договорами комісії, агентськими та іншими аналогічними 
договорами на користь комітента, принципала і т. п. Сума таких надходжень 
теж вираховується із загального доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг); сума передоплати продукції (товарів, робіт, послуг). Така сума не може 
бути визнана доходом, оскільки дохід відображається в бухгалтерському обліку 
в момент його виникнення, незалежно від дати надходження коштів (ст. 4 
Закону № 996);  

· сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг);  
· сума завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачене 

відповідним договором. Це значить, що якщо в договорі не зазначена така умова 
отримання завдатку, то і його надходження буде вважатися доходом; 
надходження, що належать іншим особам. Наприклад, благодійна допомога, яка 
надходить від благодійної організації для передачі особам, які її потребують, не 
буде відображатися в складі доходів такої організації;  

· надходження від первинного розміщення цінних паперів (далі – ЦП). Це 
стосується як суми, що дорівнює номінальній вартості ЦП, так і суми, що 
перевищує цю вартість. Наприклад, при первинному розміщенні акцій їх 
номінальна вартість відображається за кредитом рахунка 46 «Неоплачений 
капітал», а сума, що перевищує цю вартість, – за кредитом субрахунка 421 
«Емісійний дохід»; балансова вартість валюти.  

Також дохід не визнається при обміні продукцією (товарами, роботами, 
послугами та іншими активами), які подібні за своїм призначенням і мають 
однакову справедливу вартість (п. 9 П(С)БО 15). 

Згідно зі статею 1 Закону № 996 і п. 3 розділу I НП(С)БО 1 витрати – це 
зменшення економічних вигід у вигляді зменшення (вибуття) активів або 
збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу (за 
винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу 
власниками).  

Порядок формування інформації про витрати підприємства та її розкриття у 
фінансовій звітності визначає П(С)БО 16. Деякі особливості визнання витрат 
можна також знайти в стандартах, що регламентують облік активів та окремих 
операцій, наприклад у П(С)БО 7 «Основні засоби», 8 «Нематеріальні активи», 
9 «Запаси» та інші.  
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У п. 3 П(С)БО 16 «Витрати» зазначено, що його норми не поширюються на 
витрати, пов’язані з первісним визнанням і зміною справедливої вартості 
біологічних активів, пов’язаних із сільськогосподарською діяльністю, а також 
первісним визнанням сільгосппродукції. З цією метою було прийнято 
П(С)БО 30 «Біологічні активи». Проте при обліку витрат за будівельними 
контрактами основний «витратний» стандарт використовується. Але з 
урахуванням особливостей їх визнання та складу витрат, установлених 
П(С)БО 18 «Будівельні контракти».  

У П(С)БО 16 витрати класифікуються за двома ознаками:  
· за видом діяльності;  
· економічними елементами.  
Класифікацію витрат за першою ознакою наведено в п. 10–21, 27–30 

П(С)БО 16 а саме: 
· Операційні витрати; 
· Фінансові витрати; 
· Витрати від участі в капіталі; 
· Інші витрати; 
· Витрати по податку на прибуток. 
Угруповання витрат підприємства за економічними елементами (статтями 

затрат) наведене в п. 22 П(С)БО 16 і випливає з Інструкції № 291 а саме: 
· Матеріальні витрати; 
· Затрати на оплату праці; 
· Відрахування на соціальні заходи; 
· Амортизація; 
· Інші операційні витрати; 
· Інші витрати. 
Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі 

зменшенням активів або збільшенням зобов'язань [3]. 
Витратами звітного періоду визнаються або зменшенням активів, або 

збільшенням 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 [3]. 

У п. 9 П(С)БО 16 визначено, що витратами не визнаються:  
· платежі за договорами комісії, агентськими договорами та іншими 

аналогічними договорами на користь комітентів, принципалів і т. п.;  
· попередня (авансова) оплата запасів (а якщо говорити більш узагальнено 

– матеріальних і нематеріальних активів), робіт, послуг;  
· суми погашення отриманих позик; витрати, які відображаються шляхом 

зменшення власного капіталу;  
· балансова вартість валюти.  
За загальним правилом, наведеним у п. 7 П(С)БО 16, витрати визнаються 

одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Наприклад, 
облікову вартість проданих товарів слід списати на витрати в момент визнання 
доходу від реалізації цих товарів. Однак є витрати, які неможливо прямо 
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пов'язати з доходом певного звітного періоду (скажімо, витрати на маркетингові 
заходи). Вони відображаються в складі витрат того звітного періоду, у якому 
були здійснені (п. 7 П(С)БО 16). Деякі витрати можуть відноситися до витрат 
майбутніх звітних періодів. Це, зокрема, витрати, пов'язані з підготовчими до 
виробництва роботами в сезонних галузях промисловості, з освоєнням нових 
виробництв та агрегатів, оплаченим страховим полісом і т. п. Вони 
відображаються на рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів» і списуються на 
витрати звітних періодів при виконанні описаних вище правил. Якщо 
економічні вигоди від активу отримуються не в одному звітному періоді, а в 
декількох, витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості 
між такими періодами (п. 8 П(С)БО 16). Такий розподіл відбувається, 
наприклад, шляхом нарахування амортизації. Ще однією важливою умовою 
визнання витрат є можливість їх достовірної оцінки. Оцінка витрат У П(С)БО 16 
немає розділу, що описує правила оцінки витрат. Для визначення суми витрат 
потрібно керуватися спеціальними стандартами. Наприклад, облікова вартість 
товарів, яка включається до складу собівартості реалізації звітного періоду, 
формується згідно з П(С)БО 9 (при купівлі товарів визначається їх первісна 
вартість, на дату балансу вона може змінитися, а при реалізації товарів за 
обраним методом оцінюється вибуття). Витрати на створення резерву сумнівних 
боргів визначаються за правилами, описаними в п. 8, 9 П(С)БО 11, і т. д.  

Таким чином, можна зробити висновок, що для забезпечення процесів 
формування результатів діяльності суб'єктів господарювання в сучасних умовах 
зростає роль обліку, аналізу та аудиту доходів і витрат.  

Аналіз доходів і витрат підприємства мусить базуватися на використанні 
показників фінансової звітності підприємства та інших первинних документах 
підприємства.  

Також погоджуюсь з думкою автора, що фінансові результати діяльності 
підприємства характеризуються приростом суми власного капіталу, основним 
джерелом якого є прибуток від господарської діяльності підприємства. В 
прибутку підприємства концентровано відображаються всі аспекти його 
маркетингової, постачальницької, виробничої, збутової, інноваційної, 
інвестиційної, фінансової діяльності. Він є основним підсумковим показником, 
що характеризує результати діяльності підприємства за певний період [4]. 

Прибуток є виражений в грошовій формі чистий дохід підприємця на 
вкладений капітал, що характеризує його винагороду за ризик здійснення 
підприємницької діяльності і є різницею між сукупним доходом і сукупними 
витратами в процесі здійснення цієї діяльності [4]. 

Тому дуже важливо найбільш точно класифікувати та відображати в 
бухгалтерському обліку доходи та витрати діяльності підприємства.  

Також погоджуюсь з думкою автора, що для забезпечення достатньої 
аналітичності даних її необхідно заздалегідь перевірити стосовно відповідності 
наступним вимогам: порівнянності, однозначності тлумачення, достовірності, 
доречності. Дані про доходи і витрати у разі недотримання цих вимог можуть на 
певний час пригальмувати процес первісної обробки аналітичної інформації, 
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спричинити до неточної оцінки здійснюваних підприємством господарських 
процесів, знизити або завищити деякі витрати і доходи і т. д. [5].  
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ПОНЯТІЙНА СУТНІСТЬ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 
 

Функціонування в сучасних економічних умовах суб’єктів господарювання 
вимагає наявності різного роду активів. Найбільш високовартісними з них і 
вагомими для провадження виробництва є необоротні активи. Вони 
забезпечують не лише умови (будівлі, споруди), а й власне саме виробництво 
(обладнання, технічні лінії, станки і т. п.). 

На сучасному етапі розвитку України великого значення набувають 
дослідження процесу модернізації бухгалтерського обліку в державному 
секторі, вивчення проблем теоретичних положень і методичних підходів до 
вдосконалення бухгалтерського обліку необоротних активів.  

Відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (далі – НП(с)БО) необорні активи – 
це всі активи, що не є оборотними. В свою чергу оборотні активи – це гроші та 
їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені 

                                                
* Науковий керівник – Артем’єва О.О., д.е.н., доцент, доцент кафедри 
бухгалтерського обліку, Університет державної фіскальної служби України. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0860-99
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0027-00
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для реалізації чи використання протягом операційного циклу чи протягом 
дванадцяти місяців з дати балансу [1]. 

В.С. Семйон розуміє під необоротними активами – сукупність матеріальних 
і нематеріальних ресурсів та прав, які належать суб’єкту господарювання, 
беруть участь у виробничому процесі, переносять свою вартість на продукцію 
частинами та корисний ефект від використання яких очікується отримувати 
протягом періоду, який становить більше одного року [2]. 

На сучасному етапі розвитку необоротні активи набувають таких ознак: 
– існування ймовірності того, що суб’єкт господарювання у майбутньому 

отримає економічну вигоду, яка пов’язана з використанням цього активу; 
– собівартість цього активу може бути достовірно оцінена;  
– термін корисного використання становить більше одного календарного 

року чи операційного циклу;  
– не підлягають реалізації протягом одного року;  
– переносять свою вартість на вироблений продукт частинами; 
– є немонетарними активами (крім довгострокової дебіторської 

заборгованості);  
– є неліквідними господарськими засобами;  
– можуть мати матеріальну та нематеріальну форму;  
– можуть амортизуватися та не амортизуватися. 
Тобто, необоротними активами є сукупність майнових цінностей і 

нематеріальних прав, які беруть участь у виробництві продукції та наданні 
послуг, призначені не для перепродажу, корисний ефект від яких очікується 
отримувати тривалий час (більше одного року або операційного циклу). 

Якщо брати до уваги зарубіжну, а особливо облікову практику, то поняття  
«необоротні активи» позначаються різними термінами. Наприклад, у Швейцарії 
необоротні активи в балансі відображаються в розділі «Основні засоби», в Росії 
та Білорусі носять назву «позаоборотних активів», в Німеччині фінансова 
звітність розкриває об’єкти засобів довгострокового використання в розрізі 
статей «Основний капітал» і «Фінансові активи», в Естонії – основне майно, в 
Єгипті – основний (основні засоби), моральний (нематеріальні актив) та 
ресурсний (природні багатства) капітал, в Азербайджані, Ізраїлі, Молдові, 
Болгарії, Чехії – це довгострокові активи, як і в країнах англо-американської 
системи обліку (США, Великобританія, Австралія) [3]. 

Інтеграція України в європейський простір та розширення міжнародної 
співпраці, у тому числі пов’язаної зі здійсненням експортних операцій та 
збільшенням кількості суб’єктів з іноземними інвестиціями, вимагає 
забезпечення більшої прозорості й співставності облікових даних. У такому разі 
є необхідність максимальної адаптації української системи обліку до 
міжнародних вимог, які втілені у Міжнародних стандартах фінансової звітності 
(МСФЗ). В Україні облік необоротних активів здійснюється відповідно до вимог 
чинного законодавства (законів, кодексів), а також з урахуванням рекомендацій 
вітчизняних облікових стандартів (П(С)БО). 
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В Україні облік необоротних активів здійснюється відповідно до вимог 
чинного законодавства (законів, кодексів), а також з урахуванням рекомендацій 
вітчизняних облікових стандартів (П(С)БО). 

Отже, в сучасних умовах розвитку економіки ключовим чинником успішної 
діяльності підприємств є саме їх забезпеченість необоротними активами та 
ефективне використання останніх у процесі господарювання. Тому, визначення 
сутності необоротних активів є досить важливим завданням економічної теорії 
та бухгалтерського обліку. 
 
Список використаних джерел: 
1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності» від 07.02.2003 р. № 73. URL: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 

2. Семйон В. С. Бухгалтерський облік необоротних активів в Україні та 
Угорщині: порівняльний аспект: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук: спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз, аудит». 
Житомир, 2010. С. 22. 

3. Лучко М. Р., Бенько І. Д. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: навч. 
посіб. К.: Знання, 2006. С. 311. 
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ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ ЯК МАЙБУТНЄ 
КОРПОРАТИВНОГО ЗВІТУВАННЯ 

 
На сьогоднішній день міжнародні стандарти фінансової звітності та 

бухгалтерського обліку (далі – МСФЗ та МСБО відповідно) вже стали 
невід’ємною частиною облікових нормативно-правових баз у більшості країн 
світу. Перелік стандартів постійно розширюється, реагуючи на зміни 
динамічного середовища світової економіки й підвищуючи вимоги до 
деталізації інформації, що розкривається у фінансових звітах компаній, 
складених згідно МСФЗ/МСБО. 

В той же час, групи впливу (англ. «stakeholders») крупних компаній 
вимагають все більших обсягів інформації, які б підтверджували створення 
компанією цінності в довгостроковій перспективі. Стандартні форми фінансової 
звітності (звіти про фінансовий стан, прибутки та збитки, рух грошових коштів 
та зміни у капіталі) здатні висвітлити фінансові показники компанії за декілька 
років. Окремі розкриття (як, наприклад, розкриття грошових потоків від оренди 
чи виданих позик) дозволяють побачити прогнозну інформацію на декілька 
років вперед. Загалом, якщо фінансова звітність складена за МСФЗ/МСБО – 
користувач має достатню кількість даних, аби спрогнозувати фінансовий 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
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розвиток компанії, що звітує. Але ж цінність компанії не залежить виключно від 
її фінансових показників. Коли кваліфікований інвестор приймає рішення щодо 
вкладання коштів, до уваги береться не тільки фінансова звітність, а й будь-яка 
інша доступна достовірна інформація – структура бізнес-моделі, характеристика 
середовища в галузі, плани компанії на майбутнє, репутація компанії в ЗМІ, 
ступінь дотримання Компанією релевантних вимог у законодавчі сфері тощо. 
Саме тому, навіть підготовленої за вимогами МСФЗ/МСБО звітності 
недостатньо, щоб скласти повну картину діяльності підприємства. 

Саме в якості вирішення вищеописаної проблеми була запропонована 
концепція інтегрованої звітності (англ. «Integrated Reporting» або <IR>). Беручи 
до уваги те, що ключова цінність сучасних компаній все частіше виражена в 
нематеріальному вигляді, дана концепція обирає в якості об’єкта уваги 
створення цінності в її широкому значенні та в різних часових проміжках 
(коротко-, середньо- і довгостроковому). Згідно вимогам міжнародного 
стандарту інтегрованої звітності (далі – МСІЗ), створення цінності має 
розкриватися із взаємозв’язку різних капіталів компанії. МСІЗ в якості 
ілюстративних прикладів наводить наступні типи капіталів: фінансовий, 
виробничий, інтелектуальний, людський, соціально-репутаційний, природний. 

Широковживані на сьогоднішній день МСФЗ/МФБО в деталях 
характеризують лише фінансовий капітал. Характеристика виробничого 
капіталу обмежується лише вартістю власних/орендованих основних засобів, 
проте інфраструктура для основних виробничих потужностей враховується 
опосередковано (при оцінці справедливої вартості та/або вартості у 
використанні). Інтелектуальний капітал оцінюється лише частково, в межах, 
дозволених стандартами (зокрема МСБО 38), проте усі внутрішньо генеровані 
інновації та організаційні системи не потрапляють до фінансової звітності.  

Людський капітал у фінансовій звітності висвітлюється, в основному, з 
точки зору заробітної плати та інших виплат працівникам. Особливості 
організаційної структури компанії, стратегія розвитку кадрів та інвестиції в 
забезпечення гідних умов для роботи й розвитку співробітників, зазвичай, не 
виділяються у фінансовій звітності. Щодо соціально-репутаційного та 
природного капіталів, то тут ситуація загалом схожа. Через фокус МСФЗ/МСБО 
на фінансових аспектах, частина релевантних якісних факторів просто не 
потрапляє до звіту. 

Справедливим буде відмітити, що більшість провідних міжнародних 
компаній вже доволі давно супроводжують свої фінансові звітності, 
підтверджені аудиторським висновком, додатковою інформацію у вигляді 
річного звіту. У деяких юрисдикціях, надання такого звіту навіть є обов’язковим 
(як, наприклад, форма 10-К для комісії з цінних паперів і бірж США). Проте в 
умовах відсутності загальноприйнятих стандартів втрачається одна з ключових 
переваг звітності, наявна в звітах згідно МСФО/МСБО – зіставність. Не 
дивлячись на те, що повної зіставності даних з різних частин світу досягти 
вкрай важко, методологія МСФО/МСБО мінімізує відхилення між різними 
нормативно-правовими базами. Саме тому запровадження загальних 
концептуальних основ для звітування нефінансової інформації є необхідним для 
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забезпечення корисності подібних звітів. Продовжуючи вищеописану думку, 
можна виокремити наступні переваги введення єдиної системи інтегрованого 
звітування для звітів, що не регулюються вимогами МСФЗ/МСБО: 

– Зіставність звітів різних компаній світу (зазначалося вище), що 
забезпечуються принципом «слідуй або поясни» по відношенню до вимог МСІЗ; 

– Збільшення ступеню об’єктивності звітів (за відсутності низки базових 
вимог, компанії можуть маніпулювати наявними даними та розкривати лише ті 
факти, які висвітлюють її з вигідного боку, як це часто відбувається із річними 
звітами для учасників (англ. «report for shareholders»));  

– Потрапляння у фокус користувачів звітності  якісних конкурентних 
переваг, що формують позиції компанії в галузі, та характеристики самої галузі, 
в якій працює компанія; 

– Демонстрація взаємозв’язку між бізнес-моделлю компанії, досягненими 
результатами та цілями на майбутнє; 

– Наочна демонстрація процесу створення та збереження цінності всередині 
компанії, що не обмежується фінансовими результатом та генеруванням 
грошових потоків; 

– Стислий та лаконічний формат звіту, що не вимагає глибоко 
спеціалізованих знань в окремих сферах (як, наприклад, бухгалтерський облік 
чи методи оцінки справедливої вартості).  

Однак, в той же час, імплементація подібної методологічної системи 
пов’язана з цілою низкою труднощів, таких як: 

– Суттєве застосування судження. Оскільки інтегрована звітність приділяє 
більшу увагу якісним характеристикам (у порівнянні з, наприклад, 
МСФЗ/МСБО), постає питання щодо адекватності й достовірності інформації, 
поданої в звітності. Відповідно, може з’явитися необхідність в організаціях, які 
б підтверджували коректність подібних звітів (по аналогії з тим, як це роблять 
аудитори для фінансової звітності). 

– Потреба у високому рівні корпоративної культури. Інтегровані звіті 
передбачають наявність потужної корпоративної структури та чітко 
виокремленої місії. Відповідно, застосування їх для малого та середнього 
бізнесу може бути недоречним або, навіть, неможливим. 

– Висока вартість впровадження. Обсяг інформації необхідної для 
підготовки інтегрованого звіту, є значно ширшим за стандартні обсяги, що 
фіксуються обліковою системою компанії. Вартість збору і обробки таких даних 
може бути суттєвою для компанії, особливо в перші роки запровадження.  

– Небажання деяких компаній приєднуватися через високі ризики розкриття 
негативної інформації. Наприклад, великим нафтовим компаніям, що не 
вписуються в концепцію довгострокового екологічного розвитку та своєю 
діяльністю завдають суттєвої шкоди навколишньому середовищу, доведеться 
дуже ретельно підходити до складання інтегрованого звіту, аби довести 
можливість створювати цінність в довгостроковій перспективі. 

– Специфічне спрямування інтегрованих звітів. Ключове призначення 
інтегрованого звіту продемонструвати тримачу фінансового капіталу здатність 
компанії створювати цінність. Якщо компанія фінансується материнською 
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компанією або ж декількома інвесторами-засновниками, створення 
інтегрованого звіту може виявитися недоречним.  

Що стосується запровадження інтегрованого звітування в Україні, то існує низка 
перепон для цього, які унеможливлюють його, як мінімум, у найближчі 2-3 роки: 

– Не всі українські компанії ще здійснили перехід на МСФЗ. Прийняття 
доповнень до ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» має 
прискорити цей процес, проте культура звітування ще не досягла прийнятного 
рівня розвитку. Оскільки інтегроване звітування є логічним продовженням 
фінансового, відсутність потужного механізму звітування за МСФЗ/МСБО 
унеможливлює її. 

– Ідея сталого розвитку взагалі та дбайливого ставлення до навколишнього 
середовища зокрема не є загальноприйнятою серед українських підприємств. 
Лише окремі компанії приділяють увагу цим аспектам своєї діяльності, в той 
час як інші не відчувають відповідальності за наслідки своїх дій перед широким 
колом груп впливу (таких як, наприклад, працівники чи локальні спільноти). 

– Трансформаційний процес нормативно-правової бази в Україні не є 
швидким, тому навіть за умови державної підтримки ініціативи інтегрованого 
звітування, реальні зміни у законодавстві відбудуться через кілька років після 
початку процесу впровадження. 

Таким чином, концепція інтегрованого звітування є закономірним 
продовженням методології звітування ЗА МСФЗ/МСБО. За умови використання 
інтегрованих звітів як розширення до фінансової звітності, звітування крупних 
компаній може вийти на якісно новий рівень з точки зору інформативності та 
прозорості корпоративних звітів. 

В той же час, реалізація даної концепції на практиці вимагає підтримки з 
боку крупних компанії та суттєвих інвестицій на початковому етапі. І якщо в 
світових масштабах це можливо, в українських реаліях говорити про такі зміни 
ще зарано. 
 
Список використаних джерел: 
1. Международный стандарт интегрированной отчётности, International 

Integrated Reporting Council (‘IIRC’). URL: http://integratedreporting.org/wp-
content/uploads/2015/03/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-
FRAMEWORK.docx_en-US_ru-RU.pdf 

2. Form 10-K, U.S. Securities and Exchange commission. URL: 
https://www.sec.gov/fast-answers/answers-form10khtm.html 

http://integratedreporting.org/wp
https://www.sec.gov/fast-answers/answers-form10khtm.html
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ОПОДАТКУВАННЯ ТА ОБЛІК ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК 
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 
На сучасному етапі для підприємств важливим є вибір загальної або 

спрощеної системи оподаткування, а також правильне ведення обліку та 
складання фінансової та податкової звітності. При загальній системі 
оподаткування підприємство нараховує та сплачує податок на прибуток.  

Платниками податку на прибуток – резидентами є суб’єкти господарювання 
– юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території 
України, так і за її межами, крім юридичних осіб [3]. 

Об’єктом оподаткування податку на прибуток є: прибуток із джерелом 
походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування 
(збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування 
(прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності  підприємства 
відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 
міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають 
відповідно до положень Податкового кодексу України. Базова (основна) ставка 
податку на прибуток становить 18 % [3]. 

Податок на прибуток нараховується платником самостійно за ставкою від 
бази оподаткування. Відповідальність за повноту утримання та своєчасність 
перерахування до бюджету податку, покладається на платників податку, які 
здійснюють відповідні виплати [3]. 

Податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, є 
календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова 
декларація розраховується наростаючим підсумком. Податковий (звітний) 
період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду 
і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду [3]. 

Для узагальнення інформації про розрахунки підприємства за усіма видами 
платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства, та за 
фінансовими санкціями, що справляються в дохід бюджету призначено рахунок 
64 «Розрахунки за податками й платежами». На цьому рахунку також 
узагальнюється інформація про інші розрахунки з бюджетом, зокрема за 
субсидіями, дотаціями та іншими асигнуваннями. За кредитом рахунку 
64 «Розрахунки за податками й платежами» відображаються нараховані платежі 
до бюджету, за дебетом – належні до відшкодування з бюджету податки, їх 
сплата, списання тощо. Облік податку на прибуток ведеться на рахунку 
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64 «Розрахунки за податками й платежами» субрахунку 641 «Розрахунки за 
податками» [2]. 

На рахунку 98 «Податок на прибуток» ведеться облік суми витрат з податку 
на прибуток, яка складається з поточного податку на прибуток з урахуванням 
відстроченого податкового зобов'язання і відстроченого податкового активу і 
визначається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 
«Податок на прибуток» [1]. За дебетом рахунку відображаються нараховані 
суми податку на прибуток, за кредитом – включення до фінансових результатів 
на рахунку 79 «Фінансові результати» [2]. 

Первинними документами для відображення в обліку податку на прибуток є 
довідка бухгалтерії. 

Відображення в обліку податку на прибуток наведено у таблиці 1. 
Таблиця 1 

Відображення в обліку податку на прибуток 

Зміст господарських операцій 

Відображення в 
фінансовому обліку 

Облікові дані 
для розрахунку 
податку на 
прибуток 

Дебе
т 

Креди
т 

Сума, 
грн 

Доход
и 

Витрат
и 

Відображені доходи від 
реалізації готової продукції 

361 701 360 
000 

300 
000 

 

ПДВ 701 6411 60 000   
Списана собівартість 
реалізованої готової продукції 

901 26 200 
000 

 200 
000 

Списано на фінансовий 
результат: 

     

- доходи від реалізації готової 
продукції 

701 791 300 
000 

  

- собівартість реалізованої 
готової продукції 

791 901 200 
000 

  

Фінансовий результат – 
прибуток 

  100 
000 

  

Нараховано податок на 
прибуток 

98 6412 18 000   

Перераховано податок на 
прибуток у бюджет 

6412 311 18 000   

Списано на фінансовий 
результат нарахований 
податок на прибуток 

791 98 18 000   

Визначено фінансовий 
результат – чистий прибуток 

791 441 82 000   
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Відображення нарахованого податку на прибуток проводиться у журналі 5, 
Податковій декларації з податку на прибуток підприємства, Звіті про фінансові 
результати (Звіт про сукупний дохід). 

Отже, від правильності ведення обліку податку на прибуток залежить 
своєчасність відображення в обліку та відповідність інформації у фінансовій та 
податковій звітності.  
 
Список використаних джерел: 
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток»: 

Наказ МФУ від 28.12.2000 р. № 353. URL: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0047-01 

2. План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкція про його застосування 
від 30.11.1999 р.  № 291 (зі змінами та доповненнями, останні з яких унесено 
наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2014 року № 1591). 
URL: http://www.dtkt.cоm.ua 

3. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI. URL: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 
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ШЛЯХИ МІНІМІЗАЦІЇ ЗЛОВЖИВАНЬ  
ПРИ ВИПЛАТІ ОПЛАТИ ПРАЦІ 

 
Із відомих на сьогоднішній день факторів виробництва одним із головних, а 

частіше і основних, який вимагає найбільших затрат, є праця. Використання 
трудових ресурсів пов’язано зі зміною показника продуктивності праці, яка 
залежить від людей, їх кваліфікації, уміння і бажання працювати, а заробітна 
плата є саме тою причиною, що приводить робітника на його робоче місце. 

Заробітна плата, як основне джерело задоволення матеріальних і духовних 
потреб працівників та членів їх сімей, являється важливою економічною та 
юридичною категорією, оплата праці як юридична категорія, як важливий 
елемент трудових правовідносин характеризується наступними ознаками: 

1) вона виплачується у відповідності з кількістю і якістю вкладеної праці, з 
врахуванням особистого трудового внеску працівника і кінцевих результатів 
праці підприємства; 

2) вона виплачується на підставі централізованих і локальних нормах, що 
встановлені попередньо; 

3) вона виплачується в грошовій формі; 
4) вона виплачується у відповідних джерел; 
5) вона виплачується в розмірі, що не обмежується максимальним. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0047-01
http://www.dtkt.c
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
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Таким чином, оплата праці – це будь-який заробіток, обчислений, яка правило, в 
грошовому виразі, який за трудовим договором власник або уповноважений ним 
орган виплачує працівникові за виконану роботу або надані послуги. 

В умовах ринкової економіки актуальною темою сьогодення є боротьба з 
виплатою заробітної плати за тіньовими схемами, реалізація гарантій оплати 
праці та організація заходів недопущення виникнення заборгованості з виплати 
заробітної плати. Багатьом роботодавцям вигідна зарплата в конверті. Таким 
чином вони економлять на страхових внесках та податкових відрахуваннях.  

Схема працює так наступним чином – роботодавець укладає з працівником 
трудовий договір і призначає мінімальну офіційну зарплату. З цієї зарплати він 
платить за працівника мінімальний податок і відповідні внески. Іншу зарплату 
він тим чи іншим чином перетворює в готівку і видає гроші у конверті, 
уникаючи таким чином податку та отримуючи значну економію. 

За документами це виглядає так, ніби у роботодавця працюють 
низькооплачувані працівники. Загалом це не порушує закон, хоча й відразу 
викликає підозру. По суті це схема уникнення податків за рахунок самих 
працівників. 

Працівник отримує зарплату в конверті виключно на свій страх і ризик, адже 
розмір, порядок і термін її виплати не передбачений законом і трудовим 
договором.  

У будь-який момент роботодавець може припинити платити працівникам 
неофіційну частину заробітної плати. Отримати зароблені гроші при такому 
розкладі буде складно. Саме тому працівники повинні знати про всі негативні 
наслідки зарплати в конверті. 

Податки з зарплати працівника сплачує роботодавець, адже саме він є 
податковим агентом. Однак платником податків є і сам працівник. Тому, коли 
працівник отримує неофіційну частину зарплати, він порушує закон. Якщо 
справа буде розглянута в суді, довести свою непричетність до фінансових 
махінацій роботодавця працівникові буде дуже складно, бо суд може вирішити, 
що працівник перебував у злочинній змові з роботодавцем. 

З цього року в зв'язку з ростом мінімальної зарплати збільшився і штраф за 
одного нелегального працівника. 

За порушення трудового законодавства юридичні та фізичні особи – 
підприємці, які використовують найману працю, несуть фінансову 
відповідальність у таких розмірах: 

– 30 мінімальних зарплат за кожного працівника, це 111 690 грн (якщо 
мінімальна зарплата 3723 грн) за наступні порушення:  

· фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового 
договору;  

· оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного 
виконання роботи повний робочий час;  

· виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати 
єдиного внеску. 

– 10 мінімальних зарплат за кожного працівника, це 37 230 грн (якщо 
мінімальна зарплата 3 723 грн) за недотримання мінімальних державних 
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гарантій в оплаті праці (наприклад, за не оплату роботи в нічний час, роботу в 
вихідний або святковий день, понадурочну роботу та інші питання оплати 
праці);  

– 3 мінімальні зарплати, – це 11 169 грн (якщо мінімальна зарплата 3 723 
грн) за такі види порушень:  

· порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, 
інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць,  

· виплата їх не в повному обсязі.  
– 10 мінімальних зарплат за кожного працівника, це 37 230 грн (якщо 

мінімальна зарплата 3723 грн) за недотримання встановлених законом гарантій 
та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених 
законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про 
альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та 
мобілізацію».  

– 1 мінімальна зарплата (3723 грн) за порушення інших вимог трудового 
законодавства, крім передбачених вище.  

Також підприємству треба приділити дуже велику увагу щодо правильного 
оформлення наказів про прийняття працівників на роботу, оскільки за можливе 
визнання недійсного наказу підприємству загрожує штраф у розмірі 111 690 
грн. Якщо наказ оформлений правильно, але підприємство несвоєчасно 
повідомило фіскальну службу про прийняття працівника на роботу, то таке 
порушення коштуватиме підприємству 3 723 грн. Штрафи накладає Управління 
Держпраці на підставі винесених постанов у ході планової чи позапланової 
перевірки роботодавця. Виконання цих постанов покладається на Державну 
виконавчу службу.  

Попри те що робота державних органів влади в цьому напрямку дуже 
важлива і необхідна, громадяни повинні зрозуміти, що їм теж варто 
підключитися до вирішення цієї проблеми. Ніхто не зможе краще змусити 
роботодавців чесно платити зароблені гроші, ніж самі працівники, які можуть 
просто не погоджуватися на роботу за невигідними для себе умовами. 

Нелегальна заробітна плата послаблює соціальний захист працівників, 
зменшує надходження до бюджетів та державних соціальних фондів. Без 
створення належних умов праці для громадян з гідним рівнем її оплати та 
забезпечення соціальних гарантій працівникам, неможливе стабільне майбутнє 
та процвітання України. 
 
Список використаних джерел: 
1. Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік». URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2246-19.  
2. Журнал «Дебет-Кредит» бухгалтерські новини. URL: 

https://news.dtkt.ua/law/liability/46500. 
3. Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР зі 

змінами та доповненнями від 06.12.16. URL: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-вр 
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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, 
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 
Після переходу економіки до ринкової суб’єкти господарювання стали 

більш самостійними у формуванні системи бухгалтерського обліку. Так, 
підприємства можуть самостійно розробляти облікову політику, яка є однією із 
самих основних складових ефективної діяльності суб’єктів господарювання. 

Створення облікової політики на підприємстві – трудомісткий і 
відповідальний процес, оскільки підприємство не один рік працюватиме і 
враховуватиме свої активи і зобов’язання згідно з розробленою ним обліковою 
політикою. Це вимагає більш зваженого підходу до її розробки. Однак, на 
сьогодні дедалі частіше спостерігається вузькоспрямований формальний підхід, 
що зводиться до складання фінансової звітності відповідно до загальних вимог 
П(С)БО та зовнішніх користувачів. На таку ситуацію впливають як відсутність 
достатнього практичного досвіду управління в ринкових умовах, так і 
недостатнє законодавче врегулювання цього питання [1]. 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні», облікова політика – це сукупність принципів, методів і 
процедур, що використовуються підприємством для складання і подання 
фінансової звітності [2]. 

Проте науковці по різному тлумачать термін «облікова політика». Тому для 
з’ясування сутності даного поняття ми пропонуємо розглянути його 
трактування у роботах різних науковців. 

Так, наприклад Ф.Ф. Бутинець розглядає облікову політику як сукупність 
способів ведення бухгалтерського обліку, які були обрані підприємством [3]. 
Кучеренко Т. стверджує, що облікова політика – це домовленості й практика, 
що проявляються у сукупності принципів, методів і процедур, які використовує 
підприємство для складання та подання фінансової звітності з метою її 
гармонізації та створення єдиних підходів до визначення, визнання й оцінки 
окремих її елементів [4]. У свою чергу професор В.А. Кулик зазначає, що 
облікова політика – це система способів ведення бухгалтерського обліку та 
складання фінансової звітності, що використовується підприємством для 
інформаційного забезпечення прийняття економічних рішень та передбачає 
найбільш достовірне відображення фактів господарської діяльності [5]. 
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Як видно з наведених вище термінів, у вітчизняних науковців відсутня 
однакова думка щодо трактування поняття «облікова політика». Однак потрібно 
враховувати також організаційний аспект даного поняття. Адже це відіграє одну 
із головних ролей у подальшій організації бухгалтерського обліку на 
підприємствах. До того ж важко переоцінити важливість облікової політики у 
прийнятті економічних рішень, оскільки вона є одним із інструментів 
управління підприємством. 

На мікрорівні, тобто на рівні суб’єкта господарювання, формуванням 
облікової політики займається керівництво і головний бухгалтер. 

На сучасному етапі при формуванні облікової політики підприємства 
бухгалтери зіштовхуються з певним переліком проблем. Серед головних можна 
виділити наступні: 

– постійні зміни нормативно-правових документів, котрі регулюють 
облікову політику. Тому керівництву потрібно постійно слідкувати за 
нововведеннями, щоб вчасно оновлювати облікову політику до вимог 
інформаційного розвитку; 

– неузгодженість окремих нормативно-правових актів між собою, що 
говорить про недосконалість чинного законодавства; 

– формальне сприйняття наказу про облікову політику, тобто більшість 
підприємств або взагалі не складають даний наказ, або використовують накази 
інших суб’єктів господарювання. Це є серйозною помилкою, тому що облікова 
політика повинна розроблятися відповідно до характеристик і особливостей 
підприємства; 

– використання в наказі про облікову політику скопійованого переліку 
принципів, прийомів і методів бухгалтерського обліку. Тобто використання їх, 
як правил, котрі обов’язкові для використання для всіх підприємств. Але це є не 
зовсім правильним, оскільки нормативні документи надають право 
самостійного вибору цих елементів обліку; 

– неврахування можливостей впливу облікової політики на фінансові 
результати діяльності суб’єкта господарювання. Це може створювати помилки в 
показниках звітності, що призведе до перекручування фінансових результатів.  

Враховуючи наведені недоліки формування облікової політики ми 
пропонуємо наступні методи їх вирішення: 

– привести в порядок нормативно-правову базу, щоб не було неузгодженості 
між актами; 

– докладно розглянути в нормативних документах сутність, переваги та 
недоліки різних елементів бухгалтерського обліку; 

– вибір відповідних для суб’єкта господарювання способів ведення обліку; 
– встановити більш суворі вимоги щодо обов’язкової наявності на 

підприємствах наказу про облікову політику, порядку його складання і 
затвердження, а також внесення відповідних змін. 

Отже, одним із основних інструментів у організації бухгалтерського обліку 
підприємства є облікова політика. Процес її формування є дуже вагомим моментом 
у діяльності підприємства, який потребує організаційних і технічних навичок. За 
рахунок застосування оптимальної облікової можна суттєво впливати на результати 
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діяльності, майновий і фінансовий стан, показники фінансової стійкості, ліквідності 
та платоспроможності господарюючого суб’єкта. 
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КРИПТОВАЛЮТА: ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ 
 

Цивілізація постала перед новими викликами, проблемами і загрозами 
розвитку національних соціально-економічних систем у просторово-часових 
координатах. Глобальна економіка «вільного ринку» переживає період 
незворотної трансформації. Трансформації характеризуються продукуванням 
знань, злиттям технологій, розвитком інформаціологічних нетократичних мереж 
та створенням криптовалют. Виникає абсолютно новий тип суспільно-
економічних відносин та грошової системи на основі блокчейн-технологій, у 
якій гроші постають як штучна інформація, відбувається поєднання природного 
і штучного інтелектів на основі інформаціологічних технологій. 

Bitcoin (від англ. bit – одиниця інформації «біт», англ. coin – «монета») – 
пірінгова електронна платіжна система, яка використовує однойменні одиниці 
для обліку [1]. Bitcoin характеризуються як цифрова валюта, інноваційна 
платіжна система або новий вид грошей. В офіційних звітах Світового банку 
(СБ), Європейського центрального банку (ЄЦБ) – «віртуальна валюта». За 
                                                
* Науковий керівник – Коваль Н.І., к.е.н. доцент кафедри обліку та 
оподаткування в галузях економіки, Вінницький національний аграрний 
університет. 
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класифікацією комісії з фінансових злочинів (англ. FinCEN) при міністерстві 
фінансів США bitcoin належить до «децентралізованих віртуальних валют». 
Bitcoin називають «криптовалютою». Міністерство фінансів ФРН вважає bitcoin 
варіантом приватних грошей, які можуть бути використані для 
«багатосторонніх клірингових операцій». 

Інтерес до криптовалюти, а саме ВТС (біткойн) в Україні проявився ще у 
2014 році, однак тоді його темпи були незначними, тому широкого розголосу 
поза експертним середовищем ця тема не набула. Проте у 2014 році в Україні 
створено Bitcoin Foundation Ukraine – громадську організацію, яка була 
сформована навколо інтересу до технології blockchain та інших розподільчих 
протоколів, вбачала суспільну користь у їх використанні, та прагнула стати 
інформаційним центром для їх розповсюдження в Україні [3]. 

З огляду на таку зацікавленість ВТС в Україні, а також відсутність 
нормативно-правового підґрунтя визначення правового статусу та особливостей 
регулювання (у т. ч. оподаткування) цього виду валюти, у Верховній Раді 
України за жовтень 2017 року зареєстровано три законопроекти, а саме: 

– проект Закону України «Про обіг криптовалюти в Україні» від 
06.10.2017 р. № 7183; 

– проект Закону України «Про стимулювання ринку криптовалют та їх 
похідних в Україні» від 10.10.2017 р. № 7183-1; 

– проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України (щодо стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні)» від 
30.10.2017 р. № 7246 [4]. 

Перші два законопроекти стосуються визначення правового статусу 
криптовалюти, а також правових засад організації та діяльності суб'єктів 
криптовалютних транзакцій. 

Законопроект № 7183 пропонує розглядати криптовалюти як власність, яку 
можна обміняти на інші товари і послуги, а Законопроект № 7183-1 – як 
фінансові активи. 

На нашу думку, потрібно розглянути та проаналізувати  міжнародний досвід 
врегулювання правового статусу криптовалют, зокрема Швейцарії. Ця країна 
адаптувала свої податкові правила до операцій з криптовалютами. 

У Швейцарії криптовалюту визнали рухомим майном з метою 
оподаткування, тому що його можна продати на біржі і отримати гроші. Існують 
навіть офіційні агенти з продажу криптовалют, а Податкова служба Швейцарії 
кожного дня публікує курс біткоіна і ефіру на своєму сайті, щоб можна було 
перерахувати свої доходи для цілей оподаткування. 

З криптовалютами можливі два типи операцій: майнінг та операція купівлі-
продажу. Наприклад, ми купили біткоїн за 1 тис. грн. Потім, припустимо, нам 
пощастило, і він став коштувати 2 тис. грн. Ми вийшли з біткоїну і зарахували 
кошти на банківську картку. Дельта – 1 тис. грн. Обкладаємо ПДФО та ВЗ. 
Тобто, ставка у 19,5 % – це багато чи мало для таких операцій ще потрібно 
з’ясувати та провести додаткові розрахунки та дослідження. Поки у 
криптовалют немає правового статусу – це звичайний предмет обігу [8]. 
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В Україні, у першу чергу слід визначити правовий статус криптовалюти. 
При цьому біржі треба робити податковими агентами. 

Якщо криптовалюта куплена на біржі, то закон зобов'язує задекларувати 
дохід і вказати його джерело. У нас є народні депутати, які подають електронні 
декларації і вказують там криптоактиви. Хтось з них задекларував їх в розділі 
майно, хтось – в розділі грошові кошти. Мали право на обидві трактовки, 
оскільки правовий статус криптовалюти у нас невизначений. Без нього перейти 
до оподаткування та контролю криптовалютних операцій неможливо [8]. 

Потенційним та більш компетентним регулятором операцій з 
криптовалютами може бути Нацкомісія цінних паперів та фондового ринку або 
Нацбанк [5]. 

У результаті проведеного дослідження в сфері функціонування криптовалют 
можна дійти висновку, що bitcoin – це технологічне вирішення анонімного 
функціонування «грошей». Проте розглядати проблему функціонування грошей 
лише у площині інформаціологічних блокчейн-технологій неможливо. Емісія 
грошей має бути пов’язана з реальною економікою і бути передумовою її 
розвитку, а не інструментом примноження спекулятивних операцій та 
злочинних дій. Тобто пропонувати децентралізовану bitcoin чи інші 
криптовалюти як альтернативу сучасній національній грошовій чи світовій 
валюті ми вважаємо безглуздий.  

В Україні необхідно НБУ, державним, науково-дослідним установам 
(інститутам) розробляти власну національну крипто валюту [6]. Емісійний 
центр (НБУ) повинен здійснювати пряму емісію криптовалюти під інноваційні 
соціальноекономічні проекти під контролем Кабінету Міністрів України, 
Верховної Ради України, Адміністрації Президента, громадянського суспільства 
і не залежати від кредитів МВФ, СБ, ЄЦБ та інших світових фінансових 
установ. Запровадження blockchain та криптовалют на зразок біткоіна в наявну 
модель економіки України «грабіжницької руки вільного ринку» не змінить 
соціально-економічного стану України. 

Або якщо процес створення нової крипто валюти є дуже затяжним та 
невигідним для України, тоді потрібно розробити більш точніші базу для 
оподаткування криптовалюти саме на ринку України розглянувши за приклад 
оподаткування криптовалютив країнах ЄС та світу.  
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АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ОПЕРАЦІЙ ЩОДО РОЗРАХУНКІВ  
ІЗ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ 

 
Важливим в управлінні грошовими потоками підприємства є аналіз 

розрахункових операцій, значна частина яких належить розрахункам із 
постачальниками і підрядниками. З врахуванням цього підприємства постійно 
шукають резерви покращення стану розрахунків із постачальниками і 
підрядниками.  

На зміну планової економіки прийшли ринкові відносини, проте багато 
підприємств продовжують працювати без врахування нових умов. Цьому сприяє 
багато факторів: невизначеність умов ринку, що постійно змінюються, переваги 
планування, незначна кількість конкурентів, наявність постійних контрагентів, 
сталий перелік фінансових показників, що характеризують результати 
діяльності підприємства [1, с. 121].  

Вдосконалюються окремі аспекти економічного аналізу показників 
виробництва та реалізації продукції: методика розрахунку тих чи інших 

                                                
* Науковий керівник – Ромашко О.М., к.е.н., доцент кафедри національної 
економіки та фінансів, Університет економіки та права «КРОК». 
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коефіцієнтів, доповнення чи відміна окремих етапів, модифікація завдань 
економічного аналізу. Незважаючи на всі зміни, у загальному методика 
економічного аналізу залишається без змін. 

Питанням аналізу показників кредиторської заборгованості приділяли увагу 
багато авторів, однак слід відмітити дослідження таких науковців з 
економічного аналізу, як І.Д. Лазаришина [1], Є.В. Мних [2], О.В. Олійник [4], 
Г.В. Савицька [5]. В дослідженнях цих авторів розкрито історію розвитку 
аналізу в цілому та методику аналізу кредиторської заборгованості. 
Невизначеною залишається подальша перспектива розвитку аналізу операцій 
щодо розрахунків із постачальниками та підрядниками, що зумовлює 
підприємства до подальших досліджень та пошуків оптимальних співвідношень 
дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства. 

Ефективність аналізу розрахунків із постачальниками і підрядниками у 
певній мірі залежить від точності методик економічного аналізу, від того, в якій 
мірі вони відповідають сучасним вимогам управління виробництвом, а також 
від технічних можливостей. До основних завдань аналізу розрахунків із 
постачальниками та підрядниками відносяться: 

1. Аналіз динаміки розрахунків із постачальниками та підрядниками, який 
полягає в аналізі абсолютних та відносних показників, що цю динаміку 
характеризують. Перша задача аналізу – розглянути динаміку абсолютних 
показників зміни розрахунків із постачальниками та підрядниками. Сюди 
включається розгляд таких показників:  

– аналіз абсолютної величини кредиторської заборгованості постачальника 
за отримані аванси із оплати постачання продукції (товарів, робіт, послуг);  

– аналіз абсолютної величини кредиторської заборгованості перед 
постачальником із оплати за надані товари, роботи, послуги. 

Інформаційним забезпеченням такого аналізу є: залишки по рахунках 371 
«Розрахунки за видами авансами», 631 «Розрахунки з вітчизняними 
постачальниками», 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками»; реєстри 
аналітичного та синтетичного обліку щодо розрахунків з постачальниками і 
підрядниками; фінансова звітність (ф. № 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан); 
статистична звітність.  

2. Аналіз якості заборгованості перед постачальниками по оплаті за 
отримані  товари, роботи, послуги. При цьому аналізуються наступні показники: 

– динаміка зростання строків погашення кредиторської заборгованості по 
кожному кредитору;  

– динаміка зростання незакритих авансів. 
Інформаційним забезпеченням такого аналізу є журнал № 5; реєстри 

аналітичного обліку по рахунку 371 «Розрахунки за видами авансами», 63 
«Розрахунки із постачальниками і підрядниками».  

3. Аналіз форми розрахунків із постачальниками та підрядниками. У цьому 
випадку аналізуються такі показники: 

– динаміка обсягів розрахунків із постачальниками та підрядниками 
грошовими коштами;  
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– динаміка обсягів розрахунків із постачальниками та підрядниками за 
бартерними операціями;  

– динаміка обсягів розрахунків із постачальниками та підрядниками у 
національній валюті;  

– динаміка обсягів розрахунків із постачальниками та підрядниками у 
іноземній валюті. 

4. Аналіз відносних показників розрахунків із постачальниками та 
підрядниками. До таких показників відносяться: 

– показники питомої ваги розрахунків у пасивах підприємства; 
– показники впливу розрахунків із постачальниками та підрядниками на 

фінансовий стан підприємства (швидкість обороту кредиторської 
заборгованості; тривалість обороту кредиторської заборгованості, тощо). 

5. Аналіз показників впливу фактору зміни розрахунків із постачальниками 
та підрядниками на фінансовий стан підприємства.  

 

 
Рис. 1. Завдання, об’єкти та етапи аналізу операцій за розрахунками з 

постачальниками і підрядниками для цілей управління 
Джерело: розроблено автором на основі [3]. 

 
Метою аналізу розрахунків із постачальниками та підрядниками є 

проведення управлінського аналізу таких розрахунків. З цією метою аналітики 
розраховують відхилення від норм із строків по погашенню щодо кредиторської 
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заборгованості за товари, роботи, послуги. Основним джерелом інформації для 
такого аналізу є внутрішня звітність підприємства. 

Суб’єктом аналізу розрахунків з постачальниками та підрядниками може 
бути бухгалтерська, планова, фінансова служба підприємства.  

Відсутність раціональної організації та методики аналізу розрахунків з 
постачальниками і підрядниками, зокрема в частині аналізу процесу постачання, 
зумовлює виникнення проблем при оцінці придбання товарів, робіт, послуг.  

За результатами проведеного дослідження, нами запропоновано розширити 
об’єкти, завдання та етапи аналізу операцій за розрахунками з постачальниками 
і підрядниками (див. рис. 1). 

Отже, запропоновані етапи аналізу забезпечують логічне проведення 
аналітичних процедур на підприємстві та сприяють формуванню змістовної та 
повної інформації для прийняття своєчасних раціональних управлінських 
рішень в сфері придбання товарів, робіт, послуг та своєчасними розрахунками із 
постачальниками і підрядниками.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ДЛЯ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ 
 

Управління господарською діяльністю будь-якого підприємства завжди 
пов’язана з такими функціями як: планування, облік, контроль, аналіз, 
регулювання та інші. 

У процесі виконання цих функцій формується інформація про хід роботи 
підприємства, відбуваються процеси передавання, зберігання і переробки 
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інформації в єдиному інформаційному просторі. В такому інформаційному 
просторі вирішуються певні комплекси задач, що виникають на всіх стадіях 
управлінського циклу [1]. 

Кожна автоматизована система характеризується наявністю технології 
перетворення вихідних даних у результатну інформацію. Такі технології 
прийнято називати інформаційними.  

Існує багато різноманітних тлумачень поняття «інформаційна технологія». 
Проте у міжнародній практиці широко використовується визначення, прийняте 
ЮНЕСКО, відповідно до якого інформаційна технологія – це комплекс 
взаємопов’язаних наукових, технологічних, інженерних дисциплін, що 
вивчають методи ефективної організації праці людей, зайнятих обробкою та 
зберіганням інформації, обчислювальну техніку, методи організації взаємодії з 
людьми та виробничим обладнанням, їх практичне застосування, а також 
пов’язані з цією обробкою соціальні, економічні та культурні проблеми. 

У широкому розумінні інформаційні технології можна визначити як 
сукупність технологічних елементів для збору, зберігання, обробки і передачі 
актуальної інформації з метою забезпечення ефективного функціонування 
інформаційних систем [2]. 

Інформаційні технології і системи охоплюють весь суспільний простір та всі 
сфери економіки. Так, інформаційною технологією, з нашої точки зору, можна 
назвати систему, яка виконує функції збір інформації, її зберігання, оброблення 
та передача користувачам для прийняття управлінських рішень, прогнозування, 
обліку, контролю, регулювання та ін. Жодне підприємство не може обійтись без 
сучасних комп’ютерних інформаційних технологій для обліку, аналізу та 
контролю своїх господарських операцій. Проте, слід відзначити, що поряд з 
перевагами використання інформаційних систем і технологій на підприємствах 
різних галузей існують й недоліки (табл. 1) [3, 4]. 

Сучасні інформаційні системи і технології в бухгалтерському обліку 
поступово змінюють звичну структуру управління на підприємстві. 
Обчислювальна техніка суттєво підвищує якість обробки облікової інформації. 
Робота кваліфікованого бухгалтера стає більш спрямованою на вдосконалення 
організації обліку [3]. 

Використання обчислювальної техніки на підприємстві свідчить про 
автоматизацію інформаційних технологій в бухгалтерському обліку. 

Автоматизовані ІТ в бухгалтерському обліку – це людино-машинна система, 
що функціонує на базі локальних обчислювальних мереж та інших сучасних 
засобів обчислювальної техніки, що забезпечують автоматизоване виконання 
функцій бухгалтерського обліку. 

Сучасний рівень розвитку інформаційної технології (ІТ) має назву 
«новітньої» ІТ (НІТ). Новітні інформаційні технології у бухгалтерському обліку 
– це сукупність принципово нових засобів і методів обробки обліково-
економічної інформації, передавання, зберігання та відображення 
інформаційного продукту (даних) з найменшими витратами згідно із 
закономірностями того економічного середовища, в якому розвивається НІТ [1].  
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Таблиця 1 
Переваги та недоліки використання інформаційних систем і технології в 

життєдіяльності підприємства 
Переваги Недоліки 

Програмний продукт автоматизації обліку 
можливо швидко ввести в експлуатацію, а при 
зміні масштабів діяльності підприємства, 
підходів до управління чи організації облікових 
робіт 

Безперервне зростання 
кіберзлочинності (95 % 
фінансове шахрайство та 
крадіжки і 5 % шпіонаж) Переналаштувати з мінімальними затратами 

часу та фінансових ресурсів 
Усі облікові дані реєструються та зберігаються в 
єдиній інформаційній базі Статичність, оновлення 

техніки, навчання 
персоналу, висока ціна 

Швидкий доступ до інформації для прийняття 
управлінських рішень 
Широкі можливості для планування діяльності 
Можливість постійного ведення оперативного 
контролю Постійна необхідність 

адаптації до сучасних 
вимог часу 

Сучасний ергономічний інтерфейс 
автоматизованих програм обліку забезпечує 
доступність засвоєння інформації та високу 
швидкість роботи для фахівців 

 
Основні принципами новітньої (нової) ІТ бухгалтерського обліку:  
1) забезпечення спілкування кінцевого користувача (бухгалтера, комірника, 

економіста і т. ін.) з системою автоматизації на професійно-обмеженій 
природній мові, надання вхідної і результатної інформації у звичній і зручній 
для користувача формі;  

2) забезпечення можливості вирішення задач обліку, контролю, аналізу за 
їх постановками і вихідними даними, незалежно від складності й наявності 
формальних математичних моделей задач;  

3) створення кінцевому користувачу таких умов роботи, при яких він 
здійснює процеси управління і пошук нових рішень в режимі активного, такого, 
що все більше розширюється діалогу з ЕОМ, оперуючи поняттями своєї 
предметної ділянки, використовуючи професійний досвід, навики і приймаючи 
рішення одночасно по багатьох критеріях, частина з яких не описана формально 
і не має кількісного вираження [1]. 

Кожна сучасна інформаційна технологія, у т. ч. технологія бухгалтерського 
обліку, орієнтована на обробку інформації певних типів і форми представлення 
інформації у т. ч облікової. В табл. 2 зазначено форми інформації та ІТ їх 
створення (надання).  
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Таблиця 2 
Форми представлення інформації в ІТ бухгалтерського обліку 
Форми Інформаційні технології 

Дані 
Функціональні, предметні, системи 

програмування, СУБД, алгоритмічні мови, 
електронні таблиці 

Текстова інформація Текстові процесори, гіпертекстові системи 
Статична графіка Графічні редактори 
Динамічна графіка Інструментарій створення мультимедійних 

додатків (засоби анімації, засоби управління 
відеозображенням і звуком) 

Анімація 
Відеозображення 

Звукова 
 

Інформаційні технології бухгалтерського обліку відрізняються за типом 
інформації, що обробляється, але можуть і об’єднуватися, утворювати 
інтегровані системи, що включають різні технології.  

Об’єднує усі інформаційні технології бухгалтерського обліку те, що вони 
оперують електронними інформаційними ресурсами.  

В автоматизованих системах бухгалтерського обліку електронні ресурси 
представлені даними первинного, поточного і узагальнюючого обліку. Такі дані 
існують у трьох видах файлової системи внутрішньомашинної бази даних:  

– допоміжна файлова система форм первинного обліку господарських 
операцій, у т. ч. електронних;  

– довідкова файлова система (нормативно-довідкова інформація, константи); 
– інформаційна файлова система (записи у системі багаторівневого 

аналітичного і синтетичного обліку); 
– файлова система вихідної (підсумкової) інформації (звітність); 
– архівні дані [1].  
Отже, інформація поступово стала потужним засобом впливу та 

регламентації суспільного життя. Нові ІТ в обліковому процесі сприяють 
удосконаленню інтелектуалізації бухгалтерського обліку та науковому 
обґрунтуванню його даних в оцінці фінансово-господарської діяльності 
підприємств.  
 
Список використаних джерел: 
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монографія. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. 336 с. 
2. Мельниченко С. В. Інформаційні технології в туризмі: теорія, методологія, 

практика: монографія. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. 493 с. 
3. Ткаль Я. С. Особливості використання інформаційних систем і технологій 

обліку. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2014. 
№ 2(26). С. 127-130. 
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З 
ОПЛАТИ ПРАЦІ 

 
Діяльність усіх суб’єктів господарювання передбачає використання 

трудових ресурсів та, відповідно, оплати їх праці. Гідна оплата праці забезпечує 
відповідний рівень продуктивності праці та ефективність діяльності трудового 
колективу загалом.  

Саме тому не втрачає актуальності постійне удосконалення організації та 
застосування ефективних методик з обліку оплати праці, що, з однієї сторони, 
полегшує роботу на цій трудомісткій і відповідальній ділянці, а з іншої – 
покращує мотивацію працівників до ефективнішої і продуктивнішої діяльності. 

Одним з важливих питань реформування бухгалтерського обліку заробітної 
плати є вдосконалення діючої на підприємстві моделі аналітичного обліку, 
оскільки його дані відіграють важливу роль, характеризуючи не лише 
розміщення та склад персоналу за місцями його роботи, відпрацьований і 
невідпрацьований час, обсяг продукції, виконання норм виробітку та продаж, 
але і розрахований фонд заробітної плати і його структуру [1]. 

Загалом удосконалення оплати праці та її обліку можливе у різних 
напрямах, пріоритетними з яких наступні (рис. 1): 

 
Рис. 1. Напрями вдосконалення оплати праці 

 

Напрями вдосконалення оплати праці 

підвищення матеріального 
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між продуктивністю, 
рівнем оплати праці та 

ефективністю працівників 
контроль за веденням обліку 
розрахунків з оплати праці 

використання досвіду 
зарубіжних країн 

впровадження 
накопичувальних 

документів 
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Важливим напрямом удосконалення системи обліку оплати праці є зменшення 
кількості документів через впровадження накопичувальних і багатоденних 
документів, використання типових галузевих чи міжвідомчих форм, пристосованих 
до використання у середовищах комп’ютерних програм [1]. 

У той же час чи не найважливішою проблемою організації оплати праці є 
пошук механізму зацікавленості працівників, здатний забезпечити максимально 
тісний взаємозв’язок їх заробітної плати з власним фактичним трудовим 
внеском. Як правило, для цього на підприємстві розробляється система заходів 
матеріального стимулювання. 

Найбільш ефективним є такий мотиваційний механізм, який би враховував 
матеріальну мотивацію працівників й поєднував виявлення та реалізацію їх 
нематеріальних інтересів.  

Аналізуючи зарубіжний досвід формування та застосування системи 
матеріального заохочення, варто зазначити, що ключовими елементами 
стимулювання персоналу є: 

– залучення прогресивних форм оплати праці; 
– використання тарифної системи оплати праці; 
– поширення оригінальних систем преміювання і стимулювання 

нововведень; 
– істотна індивідуалізація заробітної плати; 
– підвищення винагороди за розумову працю [2]. 
Застосування результатів наукових досліджень вітчизняних фахівців та 

міжнародного досвіду дозволить покращувати як організацію системи обліку 
розрахунків з оплати праці, так і систему заходів щодо підвищення як 
індивідуальної, так і колективної продуктивності праці. 

Також важливе значення для оптимізації розрахунків з оплати праці є 
систематичний контроль, метою якого є встановлення дотримання суб’єктом 
господарювання чинного законодавства з оплати праці та правильність 
відображення операцій з нарахування, оподаткування та виплати заробітної 
плати та інших виплат персоналу в обліку; перевірка дотримання обов’язкових 
гарантій щодо оплати праці та вимого трудового законодавства; достовірності 
відображення та розкриття інформації про витрати з оплати праці у фінансовій, 
статистичній та податковій звітності відповідно до вимого нормативних 
документів та діючих принципів формування звітності.  

Належна оплата праці є потужним соціальним фактором, а тому не варто 
забувати, що усі заходи щодо удосконалення організації оплати праці та 
підвищення продуктивності, мають здійснюватися у взаємодії із комплексом 
заходів загальної соціально-економічної, структурної, податкової, цінової 
політики держави. Пріоритет насамперед варто надавати забезпеченню 
відповідності розмірів заробітної плати і особистого внеску кожного працівника 
у досягнутий загальний результат. 

Таким чином, оплата праці повинна не лише напряму залежати від 
досягнутих результатів, а й забезпечувати високий рівень соціального захисту, 
що стимулюватиме індивідуальну продуктивність праці та розвиток 
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виробництва, сприятиме покращенню кількісних і якісних результатів 
діяльності суб’єкта господарювання загалом [2]. 

Високий рівень оплати праці дозволить сподіватись на покращення 
макроекономічних показників, таких як зростання внутрішнього попиту, вихід 
на новий рівень виробництва, створення нових робочих місць та ріст добробуту 
і поліпшення якості життя населення країни. 

Таким чином, удосконалення обліку розрахунків з оплати праці, а саме: 
мотиваційної складової з організації оплати праці, впровадження 
накопичувальних та багатоденних документів, застосування системи 
внутрішнього контролю за веденням обліку і дотриманням вимог законодавства 
про оплату праці, пошук нових науково обґрунтованих рішень на основі 
глибокого вивчення зарубіжного досвіду, може допомогти вирішити в Україні 
цілу низку проблем, пов’язаних із оплатою праці, якісно поліпшити стан її 
обліку та створити підґрунтя для підвищення зацікавленості працівників до 
високопродуктивної праці. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ, ОБЛІКУ  
ТА ОПОДАТКУВАННЯ ЦИФРОВОГО ТОВАРУ  

СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 

Стрімкий розвиток інтернет-технологій зробив звичними для нас багато 
можливостей, які ще десять років тому важко було навіть уявити. Так, 
користувачі смартфонів та комп’ютерів мають можливість завантажувати з 
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інтернет-ресурсів до своїх пристроїв музику, фото та відео, книги, пресу, 
мобільні додатки, тобто все те, що прийнято називати цифровим контентом, або 
ж віртуальними чи цифровими товарами. В свою чергу, розвиток банківських 
технологій, а саме он-лайн платежів, зробив можливим надання доступу до 
такого контенту на платній основі. Причому зазвичай покупець цифрового 
контенту має можливість його скачати чи отримати на електронну скриньку 
одразу ж після повернення зі сторінки оплати. 

Зручність та швидкість таких комунікацій поза будь-якого сумніву. Для 
того, щоб придбати книгу, не обов’язково йти до книжкової крамниці. Щоб 
переглянути фільм чи прослухати музику – не обов’язково придбавати компакт-
диск, а щоб дізнатися новини – не обов’язково платити за паперове видання.  

Значна частина друкованих спеціалізованих та професійних видань зазвичай 
пропонує передплату на електронні версії газет та журналів. Крім того, 
пропонується оплата на сайті та скачування окремих номерів видання на вибір. 

Розробники програмного забезпечення пропонують до продажу в інтернеті 
комп’ютерні програми, додатки для смартфону, шаблони (теми) та плагіни для 
створення сайтів різноманітного призначення. Також в інтернеті можна 
повчитися: оплатити та скачати чи отримати обмежений доступ до курсів на 
будь-який смак (освітніх, професійних, розвиваючих особистість тощо). 

Сайти, що продають цифровий контент, працюють цілодобово та без 
вихідних. Можна навести ще багато зручностей, які отримують як продавець, 
так і покупець цифрового товару.  

Не дивлячись на такий стрімкий розвиток торгівлі цифровими товарами, у 
законодавстві України навіть відсутнє їх визначення з метою відображення в 
обліку. Відповідно, відсутні будь-які методичні рекомендації чи роз’яснення з 
відображення таких товарів в обліку.  

І, хоча правові аспекти інтернет-торгівлі врегульовані спеціальним 
нормативним актом – Законом України «Про електронну комерцію» від 
03.09.2015 р. № 675-VIII (далі – Закон № 675) [1], але цей нормативний 
документ не регламентує порядок продажу цифрового контенту в інтернеті, як 
не визначає й сутність та форму цифрових товарів.  

Натомість у Законі України «Про авторське право та суміжні з ним права» 
від 23.12.1993 р. № 3792-XII (далі – Закон № 3792) [2], можна знайти 
визначення поняття електронної (цифрової) інформації, якою є аудіовізуальні 
твори, музичні твори (з текстом або без тексту), комп'ютерні програми, 
фонограми, відеограми, програми (передачі) організацій мовлення, що 
знаходяться в електронній (цифровій) формі, придатній для зчитування і 
відтворення комп'ютером, які можуть існувати і (або) зберігатися у вигляді 
одного або декількох файлів (частин файлів), записів у базі даних на 
зберігаючих пристроях комп'ютерів, серверів тощо у мережі Інтернет, а також 
програми (передачі) організацій мовлення, що ретранслюються з використанням 
мережі Інтернет. 

Відсутність законодавчого визначення поняття «цифровий контент» 
відзначає також фахівець у галузі права Вікторія Мілаш [3]. В результаті 
проведених досліджень В. Мілаш визначає цифровий контент як змістовно-
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інформаційне наповнення того чи іншого сайту, зокрема тексти, картинки, 
музика та відео, розміщені на інформаційному ресурсі. Інакше кажучи, 
цифровий контент є інформацією, що втілена у спеціальну форму та розміщена 
у спеціальному джерелі. 

Правознавець звертає увагу, що різний зміст цифрового контенту, який 
утворено різними видами інформації (інформація про суб’єкта господарювання, 
про товар, роботу, послугу, у тому числі рекламна інформація; науково-технічна 
інформація; податкова інформація; статистична та іншої інформація), різні цілі 
використання означеної відцифрованої інформації, а також різне функціональне 
призначення та різний статус самих веб-сайтів, на яких вона розміщується, 
зумовлює відмінності у правовій природі цифрового контенту. 

В. Мілаш зазначає, що очевидною стає потреба в модернізації законодавчого 
регулювання відносин у сфері електронної комерції, зокрема відносин, що 
виникають під час створення та подальшого використання цифрового контенту 
та/або цифровізації традиційних об’єктів цивільного/господарського обороту, з 
обов’язковим урахуванням сучасного рівня їх розвитку, появою їх ускладнених 
форм (зокрема, мультимедійних цифрових продуктів). Поняття цифрового 
контенту як об’єкта господарських прав, визначення правого режиму та 
договірних засад трансферу його окремих видів обов’язково повинні отримати 
законодавче закріплення на рівні спеціального законодавства про електронну 
комерцію. 

Проблема з відображенням в обліку цифрових товарів стосується перш за 
все продавця, оскільки покупцем у таких відносинах найчастіше виступає 
кінцевий споживач. Але цілком можливе ситуація, коли покупцем цифрового 
товару є суб’єкт господарювання, який планує використання цифрового товару 
у своїй господарській діяльності. Так, на сьогодні, цифровий контент, який 
продається онлайн, в залежності від його правової природи, в обліку продавця 
може бути представлений: 

– як продаж готової продукції (наприклад, при розробці програмного 
забезпечення та реалізації чергового його примірника); 

– як надання послуги (наприклад, онлайн продаж електронних періодичних 
видань). 

Якщо цифровий товар придбаний суб’єктом господарювання, тоді виробник 
цифрового товару може: 

– надавати право використання об'єкта права інтелектуальної власності за 
функціональним призначенням, у тому числі каналами Інтернет, за ліцензійним 
договором, або продавати розтиражовані його копії тільки для функціонального 
використання; 

– надавати майнові права на використання об’єкта права інтелектуальної 
власності, які не обмежені функціональним призначенням такої продукції та її 
відтворення не обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання, 
без права їх відчуження. 

У першому випадку такі операції за чинною редакцією Податкового кодексу 
не оподатковуються ПДВ, якщо мають місце операції з постачання програмної 
продукції, які відповідно до п. 261 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу 
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від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – Податковий кодекс) [4] до 01.01.2023 р. 
звільнено від ПДВ. 

У другому випадку платежі за такі отримані майнові права згідно з 
пп. 14.1.225 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу визнаються роялті, операції з 
отримання яких у грошовій формі відповідно до пп. 196.1.6 п. 196.1 ст. 196 не є 
об’єктом оподаткування ПДВ.  

Таким чином, сутність продажу цифрового контенту впливає також і на 
оподаткування таких операцій податком на додану вартість. 

Отже, можемо зробити висновок, що, хоча продаж будь-якого цифрового 
контенту за формою майже не має відмінностей (оплата в інтернет, за якою 
слідує надання повного чи обмеженого доступу до цифрового товару), але його 
відображення в обліку виробника (або продавця) та покупця (не кінцевого 
споживача) буде залежати від багатьох нюансів правовідносин у сферах 
електронної комерції та авторського права, які теж вимагають впорядкування та 
систематизації на законодавчому рівні. 
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У процесі здійснення підприємницької діяльності суб’єкт господарювання 

взаємодіє з іншими підприємствами, організаціями, які поставляють матеріальні 
цінності, включаючи виробничі запаси, обладнання, інші активи, надають 
послуги, виконують роботи, необхідні для забезпечення звичайної діяльності 
підприємства. У результаті виникає поточна кредиторська заборгованість перед 
вітчизняними та іноземними постачальниками та підрядниками [3]. 
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Розрахунки з постачальниками та підрядниками проводяться в готівковій, 
безготівковій формі або зарахуванням взаємних вимог на підставі первинних 
документів (накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі 
виконаних робіт (наданих послуг), податкових накладних, виписок банку). 

Щоб відобразити поточні розрахунки з постачальниками та підрядниками 
за поставлені ними ТМЦ, виконані роботи, надані послуги, застосовують такі 
субрахунки до рахунка 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»: 

– 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»; 
– 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками». 
По кредиту цих субрахунків відображають заборгованість за отримані 

виробничі запаси, МШП, товари, виконані роботи, надані послуги. При 
погашенні заборгованості перед постачальниками та підрядниками виконують 
запис щодо зменшення заборгованості та зменшення грошових коштів 
підприємства [1].  

Орендарі для відображення орендної плати застосовують субрахунок 
685 «Розрахунки з іншими кредиторами».  

У разі придбання ТМЦ, робіт і послуг на умовах передоплати облік 
розрахунків за поточними авансами, виданими іншим підприємствам та 
організаціям, ведуть на субрахунку 371 «Розрахунки за виданими авансами». 
Залежно від того, в якій валюті здійснюються розрахунки, до субрахунку 371 
відкривають відповідні субрахунки другого порядку [1]. По дебету субрахунку 
371 відображають суми виданих авансів (попередньої оплати) за товари, роботи, 
послуги в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів. Після 
виконання постачальниками та підрядниками своїх зобов’язань по кредиту 
субрахунку 371 відображають погашення дебіторської заборгованості 
за авансами в кореспонденції з дебетом рахунка 63. Також по кредиту 
субрахунку 371 відображають суми, повернені постачальниками або 
підрядниками як невикористані, у кореспонденції з рахунками обліку грошових 
коштів. Крім того, по кредиту субрахунку 371 здійснюють списання 
заборгованості за виданими авансами в разі визнання її безнадійною [1]. 

У разі коли заборгованість виражено в іноземній валюті, керуйтеся 
вимогами П(С)БО 21. Згідно з п. 5 цього стандарту операції в іноземній валюті при 
первісному визнанні перераховують у гривню за курсом НБУ, що діє на початок дня 
дати здійснення операції (дати визнання активів та зобов’язань) [2]. 

Якщо першою подією було отримання активів (результатів робіт або 
послуг), то їх вартість також визначають за курсом НБУ на дату здійснення 
операції (оприбуткування активів, визнання витрат). 

Кредиторська заборгованість, що виникла перед нерезидентом, 
є монетарною (її буде погашено грошовими коштами). Згідно з п. 8 
П(С)БО 21 щодо неї визначають курсові різниці на дату балансу і на дату 
здійснення господарської операції (на дату погашення заборгованості) [2].  

Позитивну курсову різницю (курс НБУ на дату її визначення знизився) 
відображаємо по кредиту субрахунку 714 (для операційної діяльності) 
або 744 (для неопераційної діяльності) [2]. 
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Від’ємну курсову різницю (курс НБУ на дату її визначення збільшився) 
показуємо по дебету субрахунку 945 (для операційної діяльності) або 974 (для 
неопераційної діяльності) [2]. 

Якщо першою подією було перерахування валютного авансу, то вартість 
активів (результатів робіт, послуг), які підприємство отримає в майбутньому, 
потрібно визначати виходячи з курсу НБУ, що діє на початок дня дати виплати 
авансу (абзац перший п. 6 П(С)БО 21). 

Дебіторська заборгованість нерезидента, що виникла при перерахуванні 
передоплати, є немонетарною (її буде погашено шляхом постачання активів, 
виконання робіт, надання послуг). Тому щодо неї курсові різниці 
не визначають ні на дату погашення, ні на дату балансу (п. 7 П(С)БО 21) [2]. 

Аудит розрахунків з постачальниками та підрядниками доцільно здійснювати у 
такій послідовності. Спочатку з’ясовують стан бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності. Після цього встановлює відповідність даних аналітичного та синтетичного 
обліку, відповідності первинного обліку даним балансу [4]. 

Незалежно від отриманих результатів аудитор проводить вибіркову 
перевірку найбільших сум кредиторської заборгованості, досліджує договори 
купівлі-продажу та первинні документи. 

Після цього здійснює інвентаризацію розрахунків з метою подальшої звірки 
її даних з фактичними даними, відображеними у Головній книзі, балансі 
підприємства, аналітичними даними розрахункових рахунків (звіряє залишки на 
початок звітного періоду, відображені в регістрах бухгалтерського обліку, із 
залишками за попередній звітний період). Все це здійснюється з метою 
уточнення реальності даного виду кредиторської заборгованості [4]. 

Важливим аспектом аудиту є перевірка правильності відображення 
зобов’язань в обліку. Для цього необхідно встановити правильність 
кореспонденції рахунків за здійсненими операціями; перевірити облікові 
регістри, призначені для обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками, 
та первинні документи, що були основою для їх складання. 

Наступним етапом є визначення правильності формування статей балансу, в 
яких відображається інформація про розрахунки з постачальниками і 
підрядниками. Перевірку здійснюють за даними Головної книги, регістрів 
синтетичного і аналітичного обліку шляхом співставлення залишків на початок і 
кінець звітного періоду, із залишками за відповідними статтями балансу. Також 
слід звернути увагу на своєчасність поставок, відповідність кількості та якості 
поставленої продукції вимогам договору, на використання підприємством своїх 
прав у разі порушення умов договору, правильність і обґрунтованість цін [4]. 

Повноту оприбуткування запасів установлюють порівнянням даних 
платіжних документів та книг складського обліку, звітів про рух матеріальних 
цінностей, регістрів аналітичного обліку за розрахунками з постачальниками. 

На заключному етапі аудитор повинен виявити у бухгалтерському балансі суми, 
щодо яких минув строк позовної давності, з’ясувати порядок списання такої 
кредиторської заборгованості, відповідність його встановленим вимогам [4]. 

Аудит розрахунків з підрядниками здійснюється за тією ж схемою. Так, під 
час аудиту розрахунків з будівельними організаціями, що надають послуги 
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підприємству, аудитор має встановити: законність надання таких послуг; 
забезпечення проектно-кошторисною документацією об’єктів; наявність 
договорів з підрядником на виконання робіт; доцільність прийнятих умов 
розрахунків; правильність застосування цін, розцінок; реальність зазначених 
обсягів виконаних робіт і правильність документального оформлення. 

Отже, облік та аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками 
здійснюється окремо за кожним постачальником, за кожним документом на 
сплату. Під час аудиту розрахунків із постачальниками необхідно встановити 
наявність договорів поставки товарів, перевірити доцільність придбання, 
дотримання встановлених договором розрахунків. Для перевірки достовірності 
первинних документів, за якими здійснені розрахункові операції, доцільно 
провести зустрічні звірки різних документів на даному підприємстві й зробити 
письмовий запит у відповідні підприємства про стан розрахунків. 
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Ефективність новітньої фіскальної політики – формування та використання 

фінансових ресурсів для стабілізації економічних циклів, досягнення цілей 
розподілу і перерозподілу національного доходу, що зумовлює можливість 
суспільного споживання у формі державних видатків, – критично залежить від 
інформації та технологій, якими володіє і розпоряджається держава в особі 
уряду та місцевих органів влади. Уряди стимулюють економіку під час рецесій 
та охолоджують під час бумів, в основному, через податкові зміни. 
Оподаткування запроваджується насамперед задля фінансування соціальних 
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видатків суспільства, послуг охорони здоров'я та освіти, розбудови 
інфраструктури тощо.  

Тому дизайн, структура, а отже, й методи та способи провадження 
фіскальної політики в глобалізованому та інформаційно насиченому 
фіскальному просторі, принципово залежні від надійності, своєчасності і 
деталізованості інформації про стан економіки та її суб’єктів, що є в 
розпорядженні урядових інституцій. Масиви даних включають в себе не лише 
дані щодо доходів та активів платників податків, але й інформацію про 
одержувачів соціальних трансферт і допомог, зайнятості працівників, обсяги 
виробництва, а також масштаби урядових видатків у заданих часових 
проміжках.  

Дефініція діджиталізації не має однозначного і загальновизнаного 
трактування у різних дослідників на даний момент і носить швидше описовий 
характер. Термін «діджиталізація» (від англійського «digitalization») – це процес 
оцифровування, приведення, конвертації інформації тощо в цифрову форму, в 
якій вона організована у специфічні інформаційні одиниці – біти - і є доступною 
в якості великих масивів даних для комп’ютерної обробки. Результатом 
діджиталізації є представлення будь-якого об’єкта (зображення, звуку, 
документа або сигналу) згенерованою певним чином серією цифр, що описують 
дискретний набір його точок або зразків.  

З іншого боку, діджиталізацію визначають як масову інтеграцію, імплікацію 
цифрових технологій в повсякденне життя людини, в тому числі і системи 
державного урядування.  

Термін «діджитал економіка» вперше запропонував у своїй роботі Ніколас 
Негропонте [1] у 1995 р. Натомість у вітчизняному нормативному полі утворено 
український відповідник діджиталізації – так звана «цифровізація». По суті 
дефініція походить від слова «цифровий», відповідника англійському терміну 
«digital». Так, за визначенням, запропонованим Розпорядженням Кабінету 
Міністрів України № 67 від 17.01.2018 р, цифровізація – це «..насичення 
фізичного світу електронно-цифровими пристроями, засобами, системами та 
налагодження електронно-комунікаційного обміну між ними, що фактично 
уможливлює інтегральну взаємодію віртуального та фізичного, тобто створює 
кіберфізичний простір» [2]. Таким чином, терміни «діджиталізація», 
«цифровізація» набувають вже не тільки і не стільки технічного, але й 
економіко-юридичного сенсу. 

Отже, діджиталізація – це цілком інноваційний процес, який з’явився як 
наслідок попереднього технічного феномену – комп'ютеризації – або 
використання комп'ютерів для виконання людських завдань, в тому числі і в 
сфері державних фінансів та управління. На певному етапі технологічного 
суспільного розвитку комп’ютеризація поступилася глибшим за своєю суттю 
процесам діджиталізації усіх сфер та процесів людського буття, в тому числі й 
фінансово-економічних. За своєю важливістю та потенціалом технологічна 
діджитал-революція, на наш погляд, може змагатися хіба  із цивілізаційним 
феноменом електрифікації [3]. 



30 листопада 
2018 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Економічне майбутнє України очима молодих дослідників» 

 

93 

Високі інформаційні технології в перспективі формуватимуть комплекс 
штучного інтелекту, який зможе самостійно вчитися на основі інформації, що 
надходить, без додаткового людського втручання ззовні. Використовуючи таку 
технологію, комп'ютери вже зараз здатні аналізувати інформацію, проектувати 
нові об'єкти, створювати наукові гіпотези тощо. 

На нашу думку, діджиталізація або цифровізація докорінно змінює способи, 
за допомогою яких урядові інститути можуть збирати, обробляти необхідну 
інформацію та діяти на її основі. В свою чергу, цифровізація змінює як 
формулювання цілей, так і способи реалізації фіскальної політики. Наприклад, 
оцифрування даних експоненційно збільшило можливості для їхнього збору і 
зберігання. Якщо у 2000 році лише 25 % даних зберігалися в цифровому 
форматі, то вже 2007 року цей показник сягнув 94 відсотків [4].  

У 2014 році вже 90 відсотків населення світу одержало доступ до сучасних 
стандартів мобільної телефонії – ITU 2014; GSMA 2013. Із мультиплікацією 
способів доступу до Інтернету і хмарних сховищ зберігання даних – через 
комп'ютери, планшети, смартфони – урядові інститути дістають змогу 
безпосередньої співпраці із платниками податків та реципієнтами державних 
соціальних виплат навіть у важкодоступних регіонах країни. 

Цифрові технології безперервно трансформують ринки, суспільство, 
державу, а тому актуалізується проблема адаптації діючих фіскальних 
інститутів та населення до перманентного реагування на інформаційні потоки та 
їх поглинання. Поруч із безмежними можливостями для державних фінансів 
(краща інформація, системність, логістика та політика), діджитал-технології 
привносять у фіскальну політику і простір принципово нові виклики, загрози й 
обмеження. 

Сучасна фіскальна служба має доступ до величезного масиву інформації від 
приватного сектора (наприклад, дані про банківські операції, обсяги постачання 
і продажу, чеки, рахунки) через цифрові системи, стандартизовані формати 
звітів та електронні інтерфейси. Нові норми глобальної податкової прозорості 
призвели до розробки світового стандарту звітності (СRS – Common Report 
Standard) щодо автоматичного обміну інформацією про фінансові операції 
нерезидентів з податковими органами у країні їхнього проживання. 

Електронне подання податкових декларацій зменшило вартість витрат на 
податкове адміністрування як для платників податків, так і для фіскальних 
служб. Оцифрування продуктів та послуг скорочує відстань між податковими 
органами та платниками податків у фіскальному просторі. Наприклад, у 
Великобританії податкові органи використовують інформацію з широкого кола 
джерел для оцінки сукупного доходу платника податків. Така аналітика в 
перспективі використовуватиметься для побудови новітніх моделей 
оподаткування та урядових видатків. 

Цифрові системи імплікують нові ролі для платників податків та споживачів 
їхніх послуг з метою зростання добровільної сплати податків. Наприклад, 
Естонія експериментує із підключенням драйверів таксистів Uber безпосередньо 
до серверів податкової інспекції, коли одержані ними доходи від поїздки 
миттєво включаються до податкової декларації [4, c. 4-5]. Аналогічну систему 
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для ритейлерів апробовує Україна (E-Receipt). Забезпечуючи роль споживачів як 
аудиторів, Бразилія використовує спеціальну систему цифрових платежів, яка 
покликана сприяти кращому впровадженню ПДВ на етапі кінцевого 
споживання, шляхом розіграшу щомісячних лотерейних призів споживачам, які 
вимагають фіскальні чеки [4, c. 5]. 

Отже, фіскальний простір та фіскальна політика фундаментально 
змінюються під перманентним впливом цифрових технологій, хоча 
цифровізація податкових платежів та податкових процедур не є простим 
завданням для органів влади у всьому світі. Завдяки діджиталізації держава 
зможе ефективніше планувати і виконувати бюджет, впливати на обсяги 
тіньової економіки та забезпечувати зростання добровільної сплати податків. 
Водночас діджитал-технології привносять у фіскальну політику і простір 
принципово нові виклики та загрози. 
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СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ ТА 
ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ЇЇ РОЗВИТКУ 

 
Процеси еволюції соціально-економічних відносин та інтеграції України у 

світову економіку викликають необхідність адаптації вітчизняних підприємств 
до нестабільного середовища, що обумовлює потребу в ефективній та 
зрозумілій системі бухгалтерського обліку у відповідності до потреб як 
внутрішніх, так і зовнішніх користувачів. Значення бухгалтерського обліку в 
сучасних умовах неможливо переоцінити, адже він охоплює всю сукупність 
господарської та фінансової діяльності підприємств, забезпечує користувачів 
якісною та достовірною інформацією про виробництво і розподіл матеріальних благ, 
рух і збереження майна підприємства для прийняття управлінських рішень [2]. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/67-2018


30 листопада 
2018 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Економічне майбутнє України очима молодих дослідників» 

 

95 

Проблеми та перспективи розвитку національної системи бухгалтерського 
обліку в Україні розглядали Білуха М.Т., Безруких П.С., Бородкін О.С., 
Бутинець Ф.Ф., Валуєв Б.І., Герасимович А.М., Голов С.Ф., Гуцайлюк З.В., 
Завгородній В.П., Дем’яненко М.Я., Кірейцев Г.Г., Лінник В.Г., 
Чумаченко М.Г., Швець В.Г., Кузьмінський Р., Куслій І.П., Кіндрацька Л., 
Кузнєцова С.А., Литвин Ю.Я., Моссаковський В.Б., Палій В.Ф., Свірко С.В., 
Сопко В.В., Шмигель А.Д. та інші. 

Незважаючи на те, що окремі аспекти реформування та прогнозування  
системи бухгалтерського обліку в Україні були висвітлені в економічній 
літературі, тема потребує комплексного дослідження, адже в економіці постійно 
відбуваються зміни, Україна поступово інтегрується в європейське та світове 
господарське та економічне товариство, тому й значення оптимальної 
організації бухгалтерського обліку на підприємствах всіх форм власності буде 
тільки зростати в майбутньому.  

Аналіз досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної 
проблеми, дає можливість зробити висновок, що наразі існує нагальна необхідність 
перебудови та адаптації обліку до сучасних умов господарської діяльності. 

Серед основних проблем організації бухгалтерського обліку в Україні 
можна виділити такі найважливіші, на наш погляд: 

1) Вітчизняна система обліку не забезпечує достатньої та оперативної 
інформації, яка потрібна управлінцям, як правило, негайно. 

2) Галузева специфіка обліку та звітності. Існують ґрунтовні відмінності у 
застосуванні вимог національних стандартів підприємствами різних галузей: 
приватної сфери економіки, бюджетних установ, банків тощо. Держава 
встановлює вимоги і стандарти фінансової звітності, але контроль за їх 
виконанням перебуває на низькому рівні. 

3) Недосконалість законодавчого регулювання [5, с. 89-92]. 
4) Несумісність вітчизняного обліку з європейським, визначення переваг 

ведення бухгалтерського обліку за національними чи міжнародними 
стандартами. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» [1] визначає перелік суб’єктів господарювання, які за тим чи іншим 
критерієм повинні вести бухгалтерський облік за МСФЗ, але це стосується 
переважної меншості підприємств. 

5) Стандартизація бухгалтерського обліку. Встановлення єдиних норм та 
вимог щодо бухгалтерського обліку, застосування уніфікованого набору 
стандартів, що регулюють облікову подію та її відображення у звітності. 
Стандартизація дає змогу глобалізувати облікову політику, принципи і систему 
бухгалтерського обліку та звітності [7, с. 19]. 

6) Диференціація вимог до фінансової звітності. Суб’єкти господарської 
діяльності повинні застосовувати єдині принципи оцінки та розкриття 
інформації, але обсяг інформації визначається винятково потребами 
користувачів. 

7) Реуніфікація обліку та звітності – передбачає відмову від жорстких форм 
фінансової звітності з обов’язковими кодами рядків, збереження загальної структури 
фінансових звітів і мінімальних вимог до розкриття інформації [4, с. 54-55]. 
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8) 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 [5, с. 18-19]. 

9) Підготовка бухгалтерських кадрів, безперервна професійна освіта, 
сертифікація бухгалтерів. В Україні потрібно створити систему постійного 
підвищення бухгалтерських кадрів, яка б відповідала міжнародним вимогам, а 
саме стандартам освіти Міжнародної федерації бухгалтерів. Кваліфікаційний 
рівень бухгалтера має відповідати європейському рівню [6, c. 59-60]. 

Реформування системи бухгалтерського обліку і звітності в Україні має 
полягати в наступних напрямках:  

– удосконалення теоретико-методологічних та науково-практичних 
прийомів обліку; підсилення зовнішніх корисних функцій практики 
бухгалтерського обліку шляхом подальшого удосконалення методу обліку та 
його складових; 

– розвиток теорії і практики організації бухгалтерського обліку [2, с. 112]; 
– обґрунтування практичної значимості змін і формування пов’язаних з 

глобалізацією економіки нових завдань, адекватних до потреб управління; 
– посилена орієнтація на удосконалення облікових процедур з 

використанням можливостей автоматизованих інформаційних технологій [3, 
с. 103-104]. 

Таким чином, система бухгалтерського обліку особливо важлива як 
необхідний інструмент підготовки необхідних управлінських рішень. Вона 
дозволяє прогнозувати ймовірні наслідки прийнятих управлінських рішень на 
основі аналітичних показників діяльності підприємства. Успішне реформування 
та розвиток бухгалтерського обліку як цілісної інформаційної системи можливі 
тільки на системній основі.  

З розвитком економіки повинен розвиватися і бухгалтерській облік, 
адаптуючись до реалій господарювання. У сучасних соціально-економічних 
умовах рішення про зміни в бухгалтерському обліку повинні прийматися з 
врахуванням його ролі в суспільному житті країни, поточних і перспективних 
завдань, історичних, соціальних та економічних особливостей розвитку 
України. Сьогодні необхідна інституційна перебудова системи регулювання 
бухгалтерського обліку та звітності, де держава буде відігравати провідну роль 
за активної участі професійних громадських бухгалтерських організацій. 
Подальші наукові дослідження з формування і розвитку національної системи 
бухгалтерського обліку потрібно пов’язувати з визначенням запитів 
користувачів на необхідну для них інформацію. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ У КАСІ  
ТА НА РАХУНКАХ В БАНКУ 

 
У сучасних умовах від правильної організації обліку грошових коштів у касі 

та на рахунках в банку залежать вірогідності помилки, шахрайства, можливість 
нестачі коштів із-за невірно складених документів. Сучасні підходи до 
документування обліку організації обліку грошових коштів у касі та на 
рахунках в банку можуть бути повною мірою реалізовані шляхом розробки 
досконалої облікової політики підприємства. 

Документування обліку грошових коштів у касі та на рахунках в банку є 
важливою складовою процесу оперативного та якісного управління 
підприємством. Якщо на підприємстві не налагоджено документообіг грошових 
коштів у касі та на рахунках в банку, тоді взагалі неефективне управління, так 
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як зростає вірогідність штрафних санкцій із-за несвоєчасності сплати або 
оприбуткування грошових коштів, не контролюються дії касирів, що загрожує 
інформаційної  безпеки та збільшує збитки підприємства. 

У здійсненні господарських операцій, виписки прибуткового та видаткового 
касового ордеру або платіжного доручення та внесення їх до касовій книги або 
виписки банку беруть участь багато виконавців, тому можлива втрата, невірне 
або несвоєчасне складання документів. Для забезпечення правильної організації 
обліку складаються оперограми (таблиці 1 та 2), які наочно показують рух 
документу між посадовими особами. Графік документообігу відображає процес 
створення документу, його рух та передачу документів, що наведено у 
таблиці 3. 

Таблиця 1 
Оперограма прибуткового касового ордера 

Посада  
Дія 

Провідний 
бухгалтер Касир Головний 

бухгалтер 
Директор 
театру Платник 

Виписка ПКО +     
Отримання 
готівки 

 +    

Підпис  + +   
Печатка    +  
Видача квитанції     + 
Реєстрація у 
касовій книзі 

 +    

 
 

Таблиця 2 
Оперограма видаткового касового ордера 

Посада 
Дія 

Провідний 
бухгалтер Касир Головний 

бухгалтер 
Директор 
театру Платник 

Виписка ВКО +     
Підпис   + +  
Заповнення 
даних документу, 
який засвідчує 
особу 

    + 

Підпис  +   + 
Видача готівки  +    
Реєстрація у 
касовій книзі 

 +    
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Отже, раціональне документування обліку грошових коштів у касі та на 
рахунках в банку є забезпечення надійного рівня інформаційної безпеки 
підприємства. Це обумовлює створення раціонального документування обліку 
грошових коштів у касі та на рахунках в банку, заздалегідь продуманої системи 
дій посадових осіб та руху документів, упорядкованої цілісної облікової 
інформації у документопотоку підприємства.  
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ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ  
У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ 

 
Сучасні умови розвитку ринкових відносин, конкуренції, необхідність 

впровадження і використання сучасних інформаційних технологій зумовили 
пошук нових підходів до управління товарними запасами на підприємствах 
торгівлі. Тому важливе значення в процесі управління має проведення контролю 
за кількістю та станом товарних запасів на підприємстві, від наявності яких 
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залежить не лише привабливість інтернет-магазину для споживачів, але і процес 
реалізації. Як наслідок дослідження проблематики удосконалення такого 
контролю є актуальним, особливо для підприємств у сфері електронної торгівлі. 

Глобальний ринок електронної комерції зростає швидкими темпами, на 
декілька десятків процентів щороку, і активно витісняє традиційну роздрібну 
торгівлю. За даними сайту eMarketer до кінця 2018 року загальний обсяг 
продажів інтернет-магазинів у всьому світі, за прогнозами, повинен досягти 
позначки в 2 трильйони доларів США, а це на 6 % більше у порівнянні з 2017 
роком [1]. 

Загальні питання бухгалтерського обліку запасів висвітлені у працях 
відомих вітчизняних учених таких, як: Бутинець Ф.Ф., Валуєв Б.І., Голов С.Ф., 
Жилкіна Л.В., Гуцайлюк З.В., Кужельний М.В., Лінник В.Г., Рудницький В.С., 
Ткаченко Н.М., Сопко В.В. та інших. Так Голов С.Ф. зазначає, що управління 
запасати полягає в тому, щоб зменшити запаси до розумного мінімуму, який 
забезпечує безперебійний процес виробництва [2, с. 142-144]. Бутинець Ф.Ф. 
наголошує, що правильність відображення фінансового положення та прибутку 
суб’єкта господарювання залежить від того, наскільки вірно ведеться 
складський облік запасів [3, с. 90-91]. 

Серед зарубіжних вчених-економістів слід відзначити Дж. Шрайбфедера, Дж. 
Букана, Е. Кенігсберга, П. Зермата, М.Ліндерса, Х.Фірона, А. Фішером. Зокрема, 
Дж. Шрайбфедер зазначив, що ефективне управління запасами дозволяє: 
забезпечити рентабельність вкладень й усунути мертві запаси та надлишки, а також 
задовольняти або перевищувати очікування споживачів, створюючи такі запаси 
кожного товару, які максимізують чистий прибуток [4, с. 14]. 

Перш ніж з’ясувати як організувати раціональне управління запасами для 
підприємств електронної торгівлі, розглянемо основні поняття досліджуваної 
проблематики. 

Електронна торгівля – господарська діяльність у сфері електронної купівлі-
продажу, реалізації товарів дистанційним способом покупцю шляхом вчинення 
електронних правочинів із використанням інформаційно-телекомунікаційних 
систем [5]. 

Правові відносини у сфері електронної комерції в Україні під час вчинення 
електронних правочинів регламентує Закон України «Про електронну 
комерцію» № 675-VIII від 03.09.2015 р., згідно з яким електронна комерція – 
відносини, спрямовані на отримання прибутку, що виникають під час вчинення 
правочинів щодо набуття, зміни або припинення цивільних прав та обов’язків, 
здійснені дистанційно з використанням інформаційно-телекомунікаційних 
систем, внаслідок чого в учасників таких відносин виникають права та 
обов’язки майнового характеру. В свою чергу, електронна торгівля здійснюється 
через інтернет-магазини, що є засобами для представлення або реалізації товару, 
роботи чи послуги шляхом вчинення електронного правочину [5]. 

У П(С)БО 9 «Запаси» не наведено визначення товарних запасів, але, 
ґрунтуючись на цьому положенні, вважатимемо, що це товари у вигляді 
матеріальних цінностей, що придбані та утримуються для подальшого продажу [6].  
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Забезпечення безперервності процесу реалізації та обслуговування покупців 
потребує створення на торговельному підприємстві електронної комерції 
певного обсягу товарних запасів. Однією із найпоширеніших проблем, з якою 
стикаються підприємства електронної комерції, є проблема «перепродажу» – 
коли на сайті товар позначений «у наявності», але фізично відсутній на складі. 
У такій ситуації клієнт зможе скасувати замовлення та перейти до конкурентів, 
а також сформувати несхвальний відгук, що призведе до негативної репутації 
серед потенційних клієнтів [7]. На нашу думку, вирішенню даної проблеми 
може сприяти автоматизація складу, а саме впровадження штрих-кодування, що 
являє собою поєднання технологій та процесів, які дають змогу контролювати 
обсяг запасів. Штрих-коди знижують ймовірність людських помилок, 
підвищують точність інформації про обсяг запасів.  

Потреба у зберіганні запасів становить проблему необхідності утримання 
власного або орендованого складу. Основною метою управління запасами є 
своєчасність їх поставки і мінімізації витрат, пов’язаних із замовленням та 
зберіганням запасів. Для цього є розроблені моделі управління запасами. 
Розглянемо основні із них: 

– система з фіксованим розміром замовлення, яка базується на необхідності 
визначення оптимального розміру замовлення (EOQ – Economіc Order Quantіty), 
що характеризується найменшими витратами на обслуговування запасів з 
урахуванням витрат на зберігання, оформлення й доставку замовлення. Він 
розраховується за формулою Вільсона (1): 

     (1); 

де Q – оптимальний розмір замовлення; 
C – витрати на розміщення замовлення; 
R – попит на товар; 
H – витрати на зберігання одиниці товару. 
Використовуючи формулу EOQ, можна визначити скільки запасів доречно 

зберігати на складі, щоб виконати замовлення та задовольнити клієнтів. Проте, 
EOQ передбачає стійкий попит на продукт, а це не дає змогу врахувати сезонні 
та економічні коливання. Враховує лише фіксовані величини витрат на 
розміщення замовлення та витрат, пов’язаних із зберіганням. Також формулу 
EOQ можна використати для розрахунку оптимальної кількості лише 
конкретного продукту [8, с. 189]. 

– система «точно в час» (англ. Just-in-time) – це стратегія управління 
запасами, яку використовують, щоб уникнути необґрунтованих витрат на 
складське зберігання запасів. Використання цієї стратегії, за наявності чітко 
врегульованих відносин із постачальниками, дає змогу отримувати товарні 
запаси тільки тоді, коли вони потрібні, виходячи з поточних тенденцій продажу, 
а це допоможе уникнути нагромадження «непопулярних товарів» (товарів, які 
більше не користуються попитом) на складі [9]; 

– система зі встановленою періодичністю поповнення запасів передбачає 
здійснення замовлення через фіксовані проміжки часу, а обсяг замовлення є 
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змінною величиною. Визначення часового інтервалу між замовленнями дає 
змогу визначити момент, коли слід зробити замовлення, а не потребує 
постійного моніторингу наявності запасів на складі. Головним недоліком 
використання цієї моделі є можливість досягти максимального рівня запасів на 
складі, що призведе до збільшення витрат на їх утримання за рахунок 
збільшення площ під ці запаси [10, с. 146]; 

– система з заданою періодичністю поповнення запасів до встановленого 
рівня та модель «мінімум-максимум». В даній моделі замовлення здійснюються 
не через плановий період часу, а при досягненні встановленого мінімального 
рівня запасів, розмір замовлення передбачає поповнення до максимально 
великого бажаного рівня запасів. Величина замовлення визначається за 
принципом поповнення запасу до максимального бажаного рівня відповідно до 
розрахованої норми використання. Модель «мінімум-максимум» орієнтована на 
ситуацію при якій облік запасів і витрати на оформлення замовлення співставні 
з втратами від настання дефіциту запасів [11, с. 76]. Дана модель оперує лише 
двома рівнями запасів – мінімальним та максимальним. Слід пам’ятати, що 
оптимізація запасів має здійснюватися в автоматичному режимі, коли 
мінімізація потребує виключно ручних методів впливу. 

Отже, потрібно організувати складське приміщення так, аби мінімізувати 
витрати на зберігання запасів. У випадку неспроможності зберігати навіть 
оптимальну кількість запасів, рекомендуємо скористатися послугами з 
аутсорсингу – один із успішних методів управління запасами для роздрібної 
торгівлі електронної комерції за кордоном. Це дасть змогу передати процес 
зберігання та доставки товару до споживача сторонній організації. Більшість 
зарубіжних продавців використовують для цього Amazon – один із перших 
інтернет-сервісів, орієнтованих на продаж реальних товарів масового попиту, 
найбільша у світі за обігом компанія, що продає товари та послуги 
через Інтернет. 

Неефективний менеджмент може призвести до появи дефіциту чи надлишків 
запасів, а отже, збільшення витрат підприємства через непродуктивне 
використання складських площ, заморожування грошових коштів та інших 
негативних наслідків [12]. Одним з варіантів уникнення таких ситуацій є 
прогнозування попиту, що дозволить підтримувати оптимальний обсяг запасів. 
Прогнозування попиту є важливим елементом, що дає змогу організувати 
ефективне управління як запасами, так і ланцюгами поставок, аби виконувати 
вчасно замовлення, уникаючи непотрібних витрат на зберігання запасів.  

Підсумовуючи, можемо зробити висновок про те, що рівень конкуренції на 
ринку, динаміка змін зовнішнього середовища вимагають від керівництва 
інтернет-магазинів постійного пошуку можливостей та шляхів підвищення 
ефективності управління запасами. Використання запропонованих систем 
управління запасами буде сприяти збільшенню економічних вигід підприємств 
електронної комерції.  
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ОПОДАТКУВАННЯ ТА ОБЛІК УТРИМАНЬ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ 
ПЛАТИ ТА НАРАХУВАНЬ НА ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦІ 

 
На сучасному етапі важливо правильно визначитись з утриманням податку 

на доходи фізичних осіб та військового збору із заробітної плати та 
нарахуванням ЄСВ на Фонд оплати праці. 

Оподаткування заробітної плати наведено у таблиці 1. 

https://lemarbet.com/ua/razvitie-internet
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https://www.business-case-analysis.com/inventory
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Таблиця 1 
Оподаткування заробітної плати 

Заробітна плата Утримання із заробітної 
плати 

Нарахування на фонд 
оплати праці 

Податок на доходи 
фізичних осіб [3] 

18 %  

Військовий збір [3] 1,5 %  
Єдиний соціальний 
внесок [1] 

 22 % 

Джерело сплати зменшує нараховану 
заробітну плату 

Збільшує витрати 
підприємства, за рахунок 
яких нараховується 
заробітна плата 

 
Для узагальнення інформації про розрахунки підприємства за усіма видами 

платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства, та за 
фінансовими санкціями, що справляються в дохід бюджету призначено рахунок 
64 «Розрахунки за податками й платежами». За кредитом рахунку 64 
«Розрахунки за податками й платежами» відображаються нараховані платежі до 
бюджету, за дебетом – належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплата, 
списання тощо. На субрахунку 641 «Розрахунки за податками» ведеться облік 
податків, які нараховуються та сплачуються відповідно до чинного 
законодавства. На субрахунку 642 «Розрахунки за обов'язковими платежами» 
ведеться облік розрахунків за зборами (обов'язковими платежами). Аналітичний 
облік розрахунків за податками й платежами ведеться за їх видами [2]. 

На рахунку 65 ведеться облік розрахунків за відрахуванням на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, за індивідуальним 
страхуванням персоналу підприємства, страхуванням майна та за іншими 
розрахунками за страхуванням. За кредитом рахунку 65 «Розрахунки за 
страхуванням» відображаються нараховані зобов'язання за страхуванням, а 
також одержані від органів страхування кошти, за дебетом – погашення 
заборгованості та витрачання коштів страхування на підприємстві. На 
субрахунку 651 «За розрахунками із загальнообов'язкового державного 
соціального страхування» ведеться облік розрахунків за єдиним внеском на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування тощо. Аналітичний облік 
ведеться за кожним видом зборів і відрахувань, по страхувальниках та окремих 
договорах страхування [2]. 

Відображення в обліку утримань із заробітної плати та нарахувань на Фонд 
оплати праці наведено у таблиці 2. 

Відображення в обліковому регістрі Журналі 3, у Звіті з ЄСВ, формі 1-ДФ, а 
також у Балансі статті «Поточна кредиторська заборгованість за»: «розрахунками з 
бюджетом» (рядок 1620) та «розрахунками зі страхування» (рядок 1625). 
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Таблиця 2 
Відображення в обліку утримань із заробітної плати та нарахувань на Фонд 

оплати праці 

Зміст господарських 
операцій 

Фінансовий облік Податковий облік 

Дебет Креди
т 

Сума, 
грн Доходи Витрати 

Нарахована оплата праці 
директору підприємства 

92 661 10 000  10 000 

Утримано із заробітної 
плати: 

     

- податок на доходи 
фізичних осіб 

661 641 1 800   

- військовий збір 661 642 150   
Нараховано на фонд оплати 
праці: 

     

- єдиний соціальний внесок 92 651 2 200  2 200 
Видана заробітна плата 
директору підприємства 

661 311 8 050   

Перераховано у бюджет:      
- податок на доходи 
фізичних осіб 

641 311 1 800   

- військовий збір 642 311 150   
- єдиний соціальний внесок 651 311 2 200   

 
Отже, від правильності проведення розрахунків утримання із заробітної плати та 

нарахування на Фонд оплати праці залежить своєчасність відображення в обліку та 
відповідність інформації у фінансовій та податковій звітності.  
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРМІНІВ «МИТНА 
ВАРТІСТЬ» ТА «ТРАНСФЕРТНА ЦІНА» В ОПОДАТКУВАННІ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ 

 
В сучасних практичних умовах розвитку митно-податкового аудиту 

зовнішньоекономічних операцій підприємств формуються дві основні вартісні 
характеристики товару, послуг чи робіт, які є об’єктами зовнішньоекономічної 
угоди. В першу чергу, це митна вартість товарів, яка визначається для цілей 
нарахування митних платежів [1], які має сплатити суб’єкт ЗЕД. З іншого боку, 
під податковий контроль підпадає трансфертна ціна [2], яка впливає 
безпосередньо на базу оподаткування податком на прибуток підприємств.  

Одночасне застосування двох видів контролю (контролю митної вартості та 
трансфертного ціноутворення) формує недосконалість митно-податкового 
аудиту трансфертного ціноутворення, яке виявляється у виникнення протиріч 
при формуванні трансфертних цін та визначенням митної вартості, нечітким 
визначенням «справедливої» ринкової ціни, додатковими витратами 
підприємств, які виникають при формування звіту за контрольованими 
операціями та витратами на внутрішній контроль трансфертних цін і т. і. Окрім 
цього, слід зазначити, що відсутня деталізація застосування методів 
трансфертного ціноутворення та підходів до вибору методу трансфертного 
ціноутворення підприємством, а також невизначеність взаємозв’язку між 
трансфертною ціною та митної вартістю товарів, робіт, послуг. 

В процесі дослідження особливостей ціноутворення у 
зовнішньоекономічних угодах виявляється, що ціна угоди є варіабельною в 
залежності від мети її застосування. Так, серед «назв» цін, які застосовуються в 
зовнішньоекономічних операціях є: трансфертна ціна, ціна контракту, ціна 
інвойсу, біржова ціна, справедлива ціна, ціна нетто, ціна споживання та інше. 

Слід зазначити, що для цілей оподаткування ключовими вартісними 
характеристиками предмету зовнішньоекономічної угоди є митна вартість та 
трансфертна ціна. Відповідно до визначення ОЕСР трансфертні ціни – це ціни, 
за якими підприємство реалізує фізичні товари та нематеріальні активи чи надає 
послуги асоційованим підприємствам [3]. Тобто поняття трансфертної ціни 
виникає тільки у зв’язку з існуванням операцій між пов’язаними сторонами 
(асоційованими підприємствами). Тоді як митна вартість визначається на 
кожний предмет зовнішньоекономічної угоди при перетині кордону незалежно 
від того, чи є сторони угоди пов’язаними. Окрім цього контроль трансфертних 
цін відбувається по суті здійснення операції, а не на момент перетину митного 
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кордону, що означає, що така операція (і відповідно ціна) може вплинути на 
об’єкт оподаткування навіть ще до перетину товарами митного кордону. Це 
може відбуватись за деяких умов договорів, які можуть передбачати різний час 
переходу права власності на предмет угоди, що є підставою проведення 
відповідної господарської операції в обліку підприємства. Слід також зазначити, 
що на облік підприємство приймає товар не за митної вартістю, а, по суті, за 
трансфертною ціною, яка збільшена на суму транспортно-заготівельних витрат.  

Існує також розбіжності у порядку застосування методів визначення митної 
вартості та трансфертної ціни. Так, існує чітка послідовність застосування 
методів визначення митної вартості відповідно до вимог Митного кодексу 
України [1]. Щодо методів трансфертного ціноутворення, то відповідні умови їх 
застосування перелічені у нормативній базі, але поки що не спостерігається 
жорсткості щодо їх застосування. Порівняльна характеристика митної вартості 
та трансфертної ціни у зовнішньоекономічних операціях наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика митної вартості та трансфертної ціни у 

зовнішньоекономічних операціях 
Критерій 

порівнянності Митна вартість Трансфертна ціна 

Мета визначення 

Для цілей визначення 
митних платежів (податку 
на додану вартість, мита, 
акцизного податку) 

Для цілей визначення 
бази оподаткування 
податком на прибуток 

Порядок визначення 

Методи визначення митної 
вартості відповідно до 
вимог Митного кодексу 

України 

Методи визначення 
трансфертної ціни 
відповідно до вимог 
Податкового кодексу 

України 
Спосіб включення у 
балансову вартість 
придбаного товару 

Не включається (але 
включаються митні 

платежі) 

Включається (з 
додатковими витратами 
на транспортування) 

Склад витрат, які 
включаються 

Регулюється вимогами 
Митного кодексу України Не регламентований 

Момент визначення При перетині митного 
кордону 

При проведенні 
господарської операції 
імпорту/експорту між 
пов’язаними сторонами 

 
Методи трансфертного ціноутворення та методи визначення митної вартості 

товарів мають багато спільних рис. Однак очевидно, що відмінності в методах 
ускладнюють процес звітування суб’єктами ЗЕД та не дають можливість 
сформувати єдиний підхід до визначення цін у цілях оподаткування.  

Протягом періоду впровадження та застосування законодавства у сфері 
контролю трансфертного ціноутворення відповідно до вимог Податкового 
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кодексу України змінювались вимоги щодо визнання господарської операції 
контрольованою, але здебільшого під податковий контроль підпадають  саме 
внутрішньогрупові господарські операції суб’єктів господарювання (із деякими 
уточненнями у різних роках застосування ПКУ), які по суті є операціями між 
пов’язаними сторонами. Для перевірок операцій за 2016 звітний рік під 
податковий контроль в Україні підпадають операції із пов’язаними сторонами у 
сумі більше 5 млн. грн. (за умови річного доходу від всіх видів діяльності 50 
млн. грн.). А для перевірок операцій за 2017 звітний рік під податковий 
контроль в Україні підпадають операції із пов’язаними сторонами у сумі більше 
10 млн. грн. (за умови річного доходу від всіх видів діяльності 150 млн. грн.). 
Слід відмітити, що у міжнародній практиці вже спостерігається інший підхід – 
будь-яка операція між пов’язаними підприємствами контролюється державою, 
що підтверджує особливий характер таких операцій. Якщо Україна буде 
слідувати таким міжнародним тенденціям, то питання взаємоузгодженості 
термінів «митна вартість» та «трансфертна ціна» стане ще актуальнішим. 
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ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧОЇ 
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Собівартість виробництва продукції (робіт, послуг) з розподілу та 

постачання газу є одним з найважливіших показників, що характеризують 
якісний рівень роботи підприємств з газопостачання та газифікації. Метою 
обліку собівартості продукції (робіт, послуг) з розподілу та постачання газу 
споживачам є своєчасне, повне і достовірне визначення фактичних витрат, 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
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пов’язаних з постачанням, реалізацією газу, його розподілом до споживачів, 
обчислення фактичної собівартості, а також контроль за використанням 
матеріальних, трудових і грошових ресурсів [2]. 

Для розподілу природного газу використовують поняття собівартості 
річного обсягу газу. Такий показник як собівартість відображає практично всі 
сторони виробничо-господарської діяльності підприємства: 

– використання основних засобів; 
– використання палива, енергії, матеріалів; 
– рівень продуктивності праці; 
– організація матеріально-технічного постачання і збуту; 
– ефективність управління і т. д. 
Основними виробничо-технологічними об’єктами ГТС є магістральні 

газопроводи різного призначення та продуктивності, компресорні станції, 
газорозподільні станції, підземні сховища газу, об’єкти інфраструктури, які 
забезпечують функціонування системи [1]. 

Величина собівартості значною мірою залежить від особливостей 
використовуваної техніки і технологій, рівня організації виробництва та праці. 
Впровадження у виробництво новітніх досягнень технічного прогресу, більш 
досконалих і наукових методів виробництва та праці створює об’єктивні 
передумови для зниження рівня витрат на виробництво продукції, що, в свою 
чергу, дозволяє зменшити собівартість транспортних послуг (наприклад, 
введення в дію електроприводних газоперекачувальних агрегатів) [1; 5]. 

Зниження собівартості розподілу газу дозволяє знизити ціну його реалізації 
споживачам. А також зниження собівартості пов’язане з більш раціональним та 
економним використанням ресурсів, що має суттєве значення на сучасному 
етапі розвитку газотранспортної системи України. 

Собівартість реалізованих послуг (продукції, робіт) з розподілу природного 
газу визначається, виходячи з виробничої собівартості послуг (продукції, робіт). 
Виробнича собівартість послуг (продукції, робіт) складається з прямих витрат 
на виробництво та загальновиробничих витрат. Відповідно до П(С)БО 16 
«Витрати» серед прямих витрат виробничої собівартості виділяють: 

– матеріальні витрати, що утворюють основу наданої послуги (вартість 
природного газу, що використаний на технологічні потреби; технологічні втрати 
природного газу; вартість технологічної води, використаної на технологічні 
потреби; інші матеріальні витрати); 

– прямі витрати на оплату праці (заробітна плата та інші виплати 
працівникам, зайнятим у наданні послуг, виконанні робіт, які можуть бути 
безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат); 

– амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, 
безпосередньо пов’язаних з розподілом газу; 

– вартість придбаних послуг, прямо пов’язаних з розподілом газу; 
– всі інші прямі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до 

розподілу природного газу [4]. 
Оскільки, структура підприємств газового господарства має географічно 

розгалужений характер, то і склад прямих витрат виробничої собівартості 
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визначається їх структурними підрозділами відповідно до вимог П(С)БО 16 
з урахуванням технологічного процесу надання послуг. 

За економічними елементами розподіл виробничих витрат на послуги з 
розподілу природного газу містить окремі статті витрат на розподіл природного 
газу. Зокрема, до них включають: матеріали (використовуються на виробничо-
експлуатаційні потреби), запчастини, електроенергія, газ на технологічні 
потреби, витрати на оплату праці, на соціальні заходи, амортизаційні 
відрахування від вартості основних засобів, витрати на забезпечення обліку 
природного газу, послуги зв’язку, послуги автотранспорту, податки та збори, ін. 

Споживання енергетичних ресурсів є однією з основних статей витрат у 
виробничій діяльності газотранспортного підприємства. В останні роки 
енергозбереження стало практично невід’ємною частиною у виробничому 
процесі транспортування природного газу газотранспортною системою. 
Зокрема, це стосується зменшення витрат газу на виробничо-технологічні 
потреби, зниження втрат природного газу у виробничому процесі транспорту 
газу, економії значних обсягів паливно-енергетичних ресурсів. 

Отже, до особливостей формування виробничої собівартості на 
підприємствах газового господарства можна віднести: 

1) визначення величини витрат на підприємствах з газопостачання та 
газифікації виконується для обчислення собівартості: 

– розподілу природного газу; 
– постачання природного газу; 
– реалізації скрапленого газу; 
– робіт (послуг) іншої діяльності. 
2) витрати з експлуатаційної діяльності, що включаються до виробничої 

собівартості, розподіляються за об’єктами обліку витрат за видом діяльності; 
3) особливістю загальновиробничих (накладних) витрат є те, що вони 

поділяються на постійні та змінні. До постійних загальновиробничих 
(накладних) витрат належать витрати на обслуговування та управління 
виробництвом, які не змінюються у разі змін обсягів виробництва, а саме: 
амортизація виробничого обладнання, приміщень, орендна плата за основні 
засоби виробничого призначення, витрати на утримання будівель та обладнання 
цехів (дільниць, служб), опалення, освітлення цехів (дільниць, служб), витрати 
на управління виробництвом.  
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АСПЕКТИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ  
З ПОКУПЦЯМИ 

 
Формами бухгалтерського обліку, що використовуються на підприємствах, 

установах і організаціях України, є: меморіально-ордерна, журнально-ордерна, 
спрощена, автоматизована (комп’ютерна). На підприємствах і в організаціях, що 
мають невелику кількість синтетичних рахунків, може застосовуватись один із 
спрощених варіантів журнально-ордерної форми обліку, який прийнято 
називати формою «Журнал-Головна». 

Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку базується на 
застосуванні журналів-ордерів і відомостей аналітичного обліку, які є 
основними обліковими регістрами та основою обліку, охоплюють увесь процес 
господарської діяльності. Кожний регістр виконує певну функцію, а всі регістри 
тісно пов’язані між собою. За назвою основного облікового регістру названо і 
саму форму обліку. 

Основними обліковими регістрами за журнально-ордерною формою є 
журнали, відомості аналітичного обліку та Головна книга. Кожен із цих 
регістрів є своєрідним нагромаджуваним регістром, в якому накопичуються 
певні господарські операції у передбачених розрізах (за рахунками, статтями 
витрат тощо). 

Усі журнали-ордери мають контрольно-шахову форму і побудовані за 
кредитовим принципом, тобто рахунок, до якого ведеться даний журнал-ордер, 
кредитується із зазначенням в окремих графах рахунків, що дебетуються в 
кореспонденції з ним. 

У сучасних умовах розвитку комп’ютерних програм, для ведення обліку 
використовують спеціалізовані програми такі як «1С Підприємство», «Парус», 

http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=293878&cat_id=293533
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«X-Door» та ін. Ці програми  передбачають, щоб процес введення в програму 
бухгалтерських проведень був максимально автоматизований, шляхом введення 
бухгалтерських проведень відповідно до змісту господарської операції через 
документи і типові операції. 

У програмі «1С Підприємство» при оплаті рахунку формується документ – 
банківська виписка, в якому вибирається фірма клієнта, який заплатив, з 
довідника. Потім вибирається замовлення із довідника замовлень. Замовлення – 
це перший документ в ланцюжку взаємопов'язаних первинних документів. 
У нашому випадку це рахунок покупцю, а може бути також накладна або залишок 
взаєморозрахунків. У кожному наступному документі ланцюжка потрібно буде 
вказувати замовлення, з допомогою поняття замовлення в програмі оплата 
прив'язується до конкретного документу накладної або рахунку. 

Таким чином в звітах, які програма формує за покупцями буде видно, що 
оплачена конкретна накладна або відпущено товар за конкретною передплатою. 
Після вибору замовлення сума і в тому числі ПДВ з’являється автоматично. 
Банківську виписку в програмі можна створити автоматично і вручну. Автоматично 
банківська виписка формується за ознакою: підбір по замовленнях. Далі – 
зберігаємо документ бухгалтерська виписка і проводимо його. 

Наступним документом є видаткова накладна, яка вводиться на основі 
рахунку автоматично. У рядку замовлення вказується рахунок. Після огляду 
автоматично сформованої видаткової накладної вона зберігається і проводиться. 
При поверненні товару покупцем на основі видаткової накладної формується 
автоматично накладна на повернення товару, при цьому змінюється тільки 
кількість товару. Формується друкована форма, зберігається і проводиться 
документ «Накладна на повернення товару».  

Далі формуємо оборотно-сальдову відомість за всіма рахункам за вказаний 
період, де можна побачити залишки на початок вибраного періоду, обороти за 
вибраний період, а також залишки на кінець вибраного періоду за всіма 
бухгалтерськими рахунками. 

Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з покупцями ведеться за 
кожним покупцем окремо у відомості аналітичного обліку за рахунком 36 
“Розрахунки з покупцями і замовниками”. У відомості наводиться перелік всіх 
покупців за звітній період або заборгованість за попередні періоди. За кожним з 
покупців показуються залишки на початок і кінець місяця, обороти за дебетом і 
кредитом за звітній період. Заповнюється відомість на підставі регістрів 
первинних документів. 

Оборотно-сальдову відомість за субрахунком 361 «Розрахунки з 
вітчизнянми покупцями» можна сформувати не вказавши субконто і вона буде 
за всім покупцями. Якщо вказати вид конкретного субконто, назву фірми 
покупця, то вона сформується по конкретному покупцю. У даному звіті буде 
видно в розрізі замовлень взаєморозрахунки підприємства з покупцями. 
Взаєморозрахунки по кожному замовленню виділені окремим рядком. Завдяки 
цьому маємо наступну інформацію: чи оплачена конкретна накладна або 
рахунок, відпущено покупцю товарно-матеріальні цінності за передоплатою. 
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Оборотно-сальдова відомість дає інформацію про стан розрахунків за 
рахунком 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» в розрізі покупців, але 
загальними сумами: сальдо на початок періоду, обороти за певний період, 
сальдо на кінець періоду. Цією відомістю користуватися зручно, коли потрібно 
знати загальні підсумки за клієнтом. Аналіз рахунку дає інформацію про 
бухгалтерські проведення за заданий період. В принципі, та ж сама інформація 
що і на сторінці головної книги рахунку 36 «Розрахунки з покупцями і 
замовниками», але в зручній формі. Аналіз рахунку можна задати з 
розшифруванням за покупцями. На відміну від журнальної форми обліку можна 
задати в різних потрібних на даний момент варіантах: всього за рахунком, за 
покупцями, з деталізацією за датами, бухгалтерськими проведеннями, операціями. 

На підставі введених документів може бути виконаний розрахунок 
підсумків. Підсумки можуть виводитись за квартал, рік, місяць і за будь-який 
період, обмежений двома датами. 

Таким чином, після розрахунку підсумків програма формує різні відомості: 
зведені проведення; оборотно-сальдову відомість; оборотно-сальдову відомість 
за об’єктами аналітичного обліку; картка рахунку; картка рахунку за одним 
об’єктом аналітичного обліку; аналіз рахунку (аналог Головної книги); аналіз 
рахунку по датах; аналіз рахунку за об’єктами аналітичного обліку; аналіз 
об’єкту аналітичного обліку за всіма рахунками; картка об’єкта аналітичного 
обліку за всіма рахунками; журнальний ордер; Головна книга. 

У програмі «1С Підприємство» існує режим формування довільних звітів, 
що дозволяє на «бухгалтерській мові» описати форму і зміст звіту, включаючи в 
нього залишки й обороти за рахунками і за об'єктами аналітичного обліку. 

Крім того програма має функцію збереження резервної копії інформації і 
режим збереження в архіві текстових документів. Головне призначення архівної 
копії – підстрахування від втрати інформації через поломку комп’ютера, вірусів 
тощо. Архівну копію рекомендується зберігати щодня чи після введення даних 
у великих обсягах. 
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ОБЛІК І АНАЛІЗ ІМПОРТНО-ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ  
ЯК ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА МИТНОГО ПОСТ-АУДИТУ 

 
Освоєння Україною світового ринку можливе лише за умови активізації 

здійснення підприємствами зовнішньоекономічної діяльності у сфері імпортно-
експортних операцій, які нададуть можливість для економічного зростання та 
підвищення доходу держави.  



30 листопада 
2018 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Економічне майбутнє України очима молодих дослідників» 

 

115 

Розгляду питань формування системи митного аудиту в Україні, як 
найперспективнішого напрямку митного контролю, та його ролі у забезпеченні 
економічної безпеки держави присвячено праці відомих вчених та практиків, таких 
як I.Г. Бережнюк, О.П. Борисеню, А.О. Відєнов, Т.С. Єдинак, В.Ю. Єдинак, 
Н.М. Єсипчук, Л.М. Івашова, О.О. Книшек, А.О. Кулик, Д.С. Олійник, П.В. Палій, 
Л.М. Пісьмаченю, Н.П. Сідлецька, С.П. Цибулько та інші. 

Імпорт і експорт в Україні сприяє підвищенню якості виготовленої 
продукції, а також просуває вітчизняного виробника на світовому ринку. Але 
судячи з оприлюднених даних Держкомстату, в нашій країні імпорт відіграє 
провідну роль (рис. 1). 

 
Рис. 1. Обсяги імпорту та експорту в Україні з 2005 по 2017 рік [5] 

 
Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року від 6 

серпня 2014 р. № 385 визначено цілі регіональної політики у сфері підтримки 
залучення інвестицій, у тому числі прямих іноземних інвестицій. Однією з них є 
спрощення митних процедур шляхом впровадження системи митного контролю, 
заснованої на результатах аналізу ризиків та митного пост-аудиту та скорочення 
кількості документів, що подаються до митного оформлення [1]. 

Митний аудит – право митних органів здійснювати впродовж певного часу 
перевірки суб’єктів ЗЕД після проходження процедур митного оформлення 
товарів. Згідно Митного кодексу здійснення митного аудиторського контролю є 
одним із дієвих факторів формування митної безпеки України [3]. Метою 
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митного аудиту імпортно-експортних операцій суб’єкта ЗЕД є перевірка 
достовірності даних бухгалтерського обліку та оподаткування імпорно-
експорних операцій та надання рекомендацій щодо усунення відхилень. Аудит 
формування митної вартості товарів передбачає перевірку правильного 
визначення митної вартості товарів, яка має включати: ціну, встановлену 
договором, витрати на транспортування, навантаження, розвантаження, 
страхування, комісійні та брокерські платежі. Оскільки мито, митні збори, 
податок на додану вартість розраховують на підставі митної вартості товарів, 
аудитор повинен перш за все визначити правильність та достовірність її 
відображення в бухгалтерському обліку, а також обсяг визначених нарахувань 
[4, с. 4-6]. 

Імпортно-експортні операції відіграють значну роль у зовнішньоекономічній 
діяльності України. Але зарегульованість імпортно-експортних операцій, 
величезна кількість документів, необхідних при імпорті та експорті товарів, 
прискіпливість державних інспекторів продовжують сприяти контрабанді та 
корупції на українському кордоні. Для повноцінного функціонування митниці 
та підвищення ефективності митної справи є вкрай необхідним якнайшвидше 
відновлення та активізація процесів митного пост-аудиту як однієї із дієвих 
форм митного контролю [2, с. 125-128]. Такий контроль дозволить проводити  
аналіз, який здійснюється на основі даних бухгалтерської звітності та  
призначений  для отримання  ключових найбільш  інформативних параметрів, 
що дають об’єктивну та точну картину дотримання суб’єктом 
зовнішньоекономічної діяльності вимог митного законодавства.  
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Інтелектуальний капітал – це інтелектуальний потенціал, що активно 
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конкурентоздатності як окремого підприємства, так і національної економіки в 
цілому [1].  

Термін інтелектуальний капітал загалом можна віднести до всіх 
нематеріальних ресурсів, що визначають цінність та конкурентоспроможність 
підприємства. З економічної точки зору інтелектуальний капітал дозволяє 
отримати прибуток чи іншу користь від його використання.  

У складі інтелектуального капіталу виділяють три складові: 
– людський капітал: знання, навички, досвід, ноу-хау, творчі здібності, 

креативний спосіб мислення, моральні цінності, культура праці; 
– організаційний капітал: патенти, ліцензії, ноу-хау, програми, товарні 

знаки, промислові зразки, технічне й програмне забезпечення, організаційна 
структура, корпоративна культура; 

– споживчий капітал (його слід трактувати більш широко, як інтерфейсний 
капітал): зв'язки з економічними контрагентами (постачальниками, 
споживачами, посередниками, кредитно-фінансовими установами, органами 
влади та ін.), інформація про економічних контрагентів, історія взаємин з 
економічними контрагентами, торговельна марка (бренд) [3].  

Оцінивши цей капітал, його можна продати як товар, передати під заставу 
для отримання кредиту, розширити власний капітал за рахунок внесення до 
статутного фонду іншого господарського товариства та ін. [4]. На оцінку об’єкта 
інтелектуальної власності впливають цілий ряд факторів, оскільки кожен вид 
інтелектуальної продукції нематеріального характеру має власний зміст і 
форму, що значно ускладнює сам процес оцінки. 

Найбільш відомими підходами до вимірювання інтелектуального капіталу є: 
– прямий підхід до вимірювання інтелектуального капіталу передбачає 

грошову оцінку вартості інтелектуального капіталу за допомогою визначення 
його різних складових. Як тільки компоненти визначені, вони можуть бути 
безпосередньо оцінені або окремо, або за допомогою агрегованого коефіцієнту; 

– підхід, заснований на ринковій капіталізації – де розраховується різниця 
(відношення) між ринковою капіталізацією компанії та її акціонерним 
капіталом;  

– підхід, заснований на окупності активів – додана вартість (прибуток до 
оподаткування компанії) зіставляється з відповідними активами компанії;  

– підхід, заснований на створенні системи показників. Спочатку 
визначаються різні складові інтелектуального капіталу, а потім розробляються 
показники та індекси, які далі будуть представлені в системі показників або в 
діаграмах [5].  

Існуючі методи оцінки інтелектуального капіталу підприємств досить 
різноманітні, потребують ретельного відбору для використання у практичній 
експертно-оцінній діяльності підприємства. Кожне сучасне підприємство має 
обирати самостійно вид методів оцінки інтелектуального капіталу в залежності від 
галузі, стратегічних цілей, зарубіжного досвіду, врахування власних помилок.  

Накопичена інформація бухгалтерського обліку про нематеріальні активи як 
єдину стандартно-облікову частину інтелектуального капіталу та відображення 
даних про них у фінансовій звітності визначено П(С)БО 8 «Нематеріальні 
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активи» та МСБО 38 «Нематеріальні активи». У міжнародних стандартах, при 
відносній свободі у розподілі нематеріальних активів за класами, закріплено 
більш детальний і узагальнюючий їх опис по відношення до строку корисного 
використання та місця створення (внутрішньо генеровані чи придбані). До того 
ж ці стандарти демонструють різні критерії оцінки залежно від ситуації, 
конкретизують чинники визначення терміну корисного використання та дають 
більш розгорнутий опис розкриття інформації у Примітках до річної фінансової 
звітності на відміну від вітчизняних стандартів [2]. 

Обмежена можливість відображення інформації про нематеріальні активи, 
знижує інтерес підприємств до відображення інтелектуального капіталу у 
фінансовій і управлінській звітності і ускладнює цим введення в господарський 
оборот об'єктів інтелектуальної капіталу, знижує інвестиційну привабливість і 
капіталізацію українських компаній.  

Більша частина об’єктів інтелектуальної власності не введена до 
господарського обігу (не відображається у бухгалтерському обліку), оскільки 
більшість вітчизняних підприємств відображають «нематеріальні активи» як 
незначні суми або ставлять прочерк [2].  

Отже, кожне підприємство має шукати свій індивідуальний шлях 
діагностики та управління інтелектуальним капіталом, пошуку власної 
методології його оцінки, як доповнення до традиційної звітності можна 
використовувати «Звіт про інтелектуальний капітал», який здатен задовольнити 
потреби широкого кола користувачів та продемонструвати переваги тих 
підприємств, які активно використовують інноваційні ресурси у вигляді знань 
та інформації. 
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ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДАТКІВ В СИСТЕМІ ОБЛІКУ 
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

 
На сучасному етапі розвитку економіки України виникає необхідність у 

детальному вивченні та аналізі сутності видатків бюджетних установ, адже вони 
займають центральне місце та об’єднують всі види діяльності. Господарські 
операції бюджетних установ в тій чи іншій мірі пов’язані із обліком витрат. 
Саме облік доходів і видатків є найскладнішим і найвідповідальнішим у 
загальній системі бухгалтерського обліку бюджетних установ та потребує 
найдосконалішого розроблення й опрацювання.  

Метою дослідження є визначення суті процесу класифікації та  
найважливіших кваліфікаційних груп видатків відповідно до напрямків 
бухгалтерського обліку в бюджетних установах, на основі яких мають 
прийматися управлінські рішення, відбуватися планування та прогнозування 
видатків, здійснюватися їх контроль та регулювання. 

Огляд останніх наукових досліджень підтверджує, що в Україні зростає 
інтерес учених до теоретичних і практичних проблем використання видатків, які 
відображені в роботах В.Т. Александрова, О.І. Ворони, Р.Т. Джоги, 
О.Г. Лищенка, В.Ф. Палія, В.А. Паригіної, А.А. Тадеєва. 

Поняття «видатків» чітко закріплене законодавством України. Так, 
відповідно до п. 13 ч. 1 ст. 2 Бюджетного кодексу України видатки бюджету – 
це кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених 
відповідним бюджетом. До них не належать: погашення боргу; надання кредитів 
з бюджету; розміщення бюджетних коштів на депозитах; придбання цінних 
паперів; повернення надміру сплачених до бюджету сум податків і зборів та 
інших доходів бюджету, проведення їх бюджетного відшкодування; 
компенсація частини суми штрафних (фінансових) санкцій, що перераховується 
покупцям (споживачам) за рахунок штрафних (фінансових) санкцій, 
застосованих органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, за 
наслідками проведеної перевірки за зверненням або скаргою покупця 
(споживача) про порушення платником податків установленого порядку 
проведення розрахункових операцій [1] . 

В науковій літературі існують різні тлумачення терміну «видатки». Так, 
А.А. Тедеєв та В.А. Паригіна наводять таке визначення видатки – складна 
система перерозподілу грошових коштів, що включаються до доходів бюджетів 
та спрямовуються на фінансове забезпечення держави та (або) муніципальних 
утворень [2, с. 309]. На нашу думку, дане визначення є загальним та не розкривє 
сутності й особливостей видатків. 
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О.Г. Лищенко пропонує під видатками бюджетної установи розуміти 
витрати, які здійснює установа для свого утримання та виконання своїх функції, 
у тому числі видатки за несплаченими рахунками кредиторів, за нарахованою і 
невиплаченою заробітною платою та стипендіями тощо. Тобто під видатками 
розуміють державні платежі, які не підлягають поверненню [3]. 

Основним нормативним документом, що визначає склад та структуру 
видатків бюджетних установ, окрім Бюджетного кодексу, є Постанова ВРУ від 
12.07.1996 р. № 327/96-ВР «Про структуру бюджетної класифікації України» та 
наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. № 11 «Про бюджетну 
класифікацію». 

Класифікують видатки бюджетних установ за певними ознаками. Видатки 
бюджетна класифікація поділяє: 

1) за функціональною ознакою (за головними розділами і підрозділами 
бюджету);  

2) за відомчою структурою (освіта, наука, культура, мистецтво, охорона 
здоров’я та ін.);  

3) за бюджетними програмами;  
4) за економічними ознаками (група, підгрупа, стаття, підстаття) [1]. 
Перші три класифікаційні групи виконують адресну функцію щодо видатків 

відповідних розпорядників коштів загалом і мають досить обмежене 
використання у процесі бухгалтерського обліку. Економічна класифікація 
видатків, на відміну від попередніх, має безпосереднє застосування в межах 
системи бухгалтерського обліку, оскільки саме стосовно її кодів здійснюється 
планування та облік видатків бюджетних установ. Відповідно до Інструкції 
щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої 
наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 р. № 333 економічна 
класифікація видатків бюджету призначена для чіткого розмежування видатків 
бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів за економічними 
характеристиками операцій, які здійснюються відповідно до функцій держави та 
місцевого самоврядування. Економічна класифікація видатків бюджету 
забезпечує єдиний підхід до всіх учасників бюджетного процесу з точки зору 
виконання бюджету (п. 1.1) [4]. 

Економічна класифікація видатків бюджетних установ багаторівнева. На 
першому рівні видатки бюджетних установ поділяються на 3 групи: 

1) поточні видатки – це видатки, які спрямовуються на виконання 
бюджетних програм та забезпечують поточне функціонування бюджетних 
установ, проведення досліджень, розробок, заходів та надання поточних 
трансфертів населенню і підприємствам (установам, організаціям); 

2) капітальні видатки – це видатки, які спрямовуються спрямовуються на 
придбання основного капіталу, необоротних активів, на будівництво 
(придбання), ремонт, модернізацію, реконструкцію та реставрацію, на 
придбання капітальних активів тощо; 

3) нерозподілені видатки – це кошти резервного фонду бюджету, 
передбачені у Державному бюджеті України; кошти на створення резервного 
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фонду місцевого бюджету, передбачені рішенням Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим або відповідної місцевої ради [5]. 

На другому рівні видатки бюджетних установ поділяються на підгрупи, на 
третьому рівні видатки бюджетних установ поділяються на статті, на 
четвертому рівні видатки бюджетних установ поділяються на підстатті. 

Наказ Міністерства фінансів України від 12.03.2012 р. № 333 «Про 
затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків 
бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету» 
закріплює коди економічної класифікації видатків бюджету, що застосовуються 
при складанні видаткової частини кошторисів розпорядників бюджетних 
коштів, розписів бюджетів, планів асигнувань відповідно до видів видатків, як 
поточних, так і капітальних, а також нерозподілених видатків та кредитування з 
вирахуванням погашення платежів до бюджету. Так, код поточних видатків – 
2000, капітальних – 3000, нерозподілених – 9000 [5]. 

Видатки на утримання установ не завжди відповідають видаткам самих 
установ, тому при визнанні видатків в обліку своєрідною особливістю є є їх 
поділ на касові та фактичні. 

Касові видатки – це усі суми, проведені органом Державної казначейської 
служби або установою банку з реєстраційного, спеціального реєстраційного, 
поточного рахунку як готівкою, так і шляхом безготівкової оплати рахунків. 
Основним завданням обліку касових видатків є забезпечення контролю над 
цільовим витрачанням бюджетних коштів відповідно до затвердженого 
кошторису бюджетних установ. 

Фактичні видатки – це дійсні, кінцеві видатки, оформлені відповідними 
первинними документами і здійснені за рахунок коштів загального та 
спеціального фондів бюджету, а також нараховані або проведені, але не 
сплачені. До них належать видатки за неоплаченими рахунками кредиторів, за 
нарахованою, але не виплаченою заробітною платою [6, с. 720-721]. 

Отже, проведений аналіз визначень сутності поняття «видатки» у сучасній 
економічній літературі засвідчив відсутність єдиного його розуміння фахівцями. 
Видатки – це один із основних напрямів бухгалтерського обліку бюджетних 
установ, що характеризує кінцевий результат діяльності виконання кошторису 
доходів та видатків. Основоположною засадою класифікації видатків 
бюджетних установ є класифікація на основі кодів економічної класифікації 
видатків, адже вона забезпечує ведення бухгалтерського обліку видатків 
відповідно до кошторису установи та забезпечує контроль за ефективним 
витрачанням ресурсів. Розподіл видатків на касові та фактичні, їх облік та аналіз 
дадуть змогу посилити контроль над витрачанням бюджетних коштів, 
покращити процедуру планування майбутніх витрат. 
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УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ 
ЗА ДОПОМОГОЮ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 
На сьогоднішній день найбільше наповнення державної казни відбувається 

завдяки податковим надходженням. Тому функціонування ефективної системи 
сучасного податкового контролю є надзвичайно актуальним завданням держави.  

Згідно ст. 61.1 Податкового Кодексу України, «податковий контроль – це 
система заходів, що вживаються контролюючими органами з метою контролю 
правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а 
також дотримання законодавства з питань регулювання обігу готівки, 
проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та 
іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 
контролюючі органи» [4].  

Податковий контроль як елемент керування процесом оподатковування є 
необхідною умовою існування ефективної податкової системи. Він покликаний 
забезпечити зв'язок платників податків з органами державного управління, що 
наділені особливими правами і повноваженнями з усіх питань оподатковування.  

Основним методом податкового контролю є перевірка. Об’єктивна 
передумова здійснення податкових перевірок пов’язана з повноваженнями 
органів, які наділені правом на проведення контролюючих дій. Подібними 
правами у широкому сенсі наділені всі органи, що здійснюють контроль за 

https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/listi-rozyasnennya/zastosuvannya
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0456-12
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надходженням податків і зборів до бюджетів. Однак спеціально для цієї мети 
створені органи Державної фіскальної служби (ДФС) України.  

За 8 місяців 2017 року за результатами проведених ДФС перевірок у сфері 
готівкового обігу застосовано штрафних (фінансових) санкцій на загальну суму 
272,7 млн. грн. Ця сума більша ніж за аналогічний період 2016 року на 35 %. 
Станом на 2018 рік за даними онлайн-сервісу VKURSI, 165 юридичних осіб 
додано до плану, 127 виключено з плану, по 20 компаніям дата перевірки 
перенесена [2]. 

За даними ДФС, завдяки підвищенню рівня суспільної свідомості 
збільшилась кількість громадян, які вимагають видачу розрахункових 
документів під час проведення розрахунків за придбані товари або надані 
послуги. При цьому почастішали випадки інформування ДФС про такі 
зловживання з боку суб’єктів господарювання [2]. 

Однак слід підтримати і думку В.Д. Єгарміної про те, що головним 
завданням податкового контролю слід вважати не збільшення сум донарахувань 
за результатами проведених перевірок і констатації порушень податкового 
законодавства, а виявлення причинно-наслідкових зв’язків виявленних 
порушень, розробка конкретних пропозицій і заходів по удосконаленню 
податкового законодавства і переходу від примусового стягнення податків і 
зборів до добровільного виконання податкових зобов’язань перед державою як 
юридичними так і фізичними особами [4]. 

Доцільно виділити наступні напрями для удосконалення вітчизняної 
системи податкового контролю: 

– реформування системи органів державного податкового контролю, 
уточнення їх завдань та функцій; 

– розвиток превентивного податкового контролю, який сприятиме 
формуванню високої податкової культури суспільства; 

– забезпечення реальної прозорості податкового процесу; 
– визначення цільових орієнтирів і норм контролю; 
– підвищення гнучкості системи податкового контролю, в тому числі 

забезпечення її адаптивності до нових умов [1]. 
Таким чином, під податковим контролем варто розуміти багатоаспектну 

міжгалузеву систему спостереження державних контролюючих органів за 
фінансово-господарською діяльністю платників податків із метою об'єктивного 
забезпечення заданого рівня формування бюджету і встановлення її відповідно 
вимогам чинного законодавства. 

Отже, слід зазначити, що лише висока дієвість системи сучасного 
податкового контролю здатна підвищити ефективність управління фінансовими 
ресурсами. Тому для вирішення даної проблеми слід вжити наступних заходів, а 
саме: слід здійснити уточнення теоретико-методологічних засад, а також 
розробити конкретні рекомендації для вдосконалення процедур щодо 
здійснення податкового контролю. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ  

НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 
 

Протягом усіх років незалежності проблема побудови ефективної 
податкової системи завжди вважалась як одна з найактуальніших в Україні. На 
сьогодення податок на додану вартість (надалі – ПДВ) виступає одним з 
основних джерел наповнення державного бюджету України. Даний податок 
домінує не тільки серед непрямих, а і прямих податків, що надходять до 
бюджету, і тому виконує яскраво виражену фіскальну функцію. І саме через це 
ПДВ постійно привертає до себе значну увагу як науковців, так і законодавців, 
стає предметом широких дискусій щодо доцільності його застосування, 
виявлення проблематики функціонування та шляхів вдосконалення діючої 
системи адміністрування. 

Саме тому систематизація основних теоретичних підходів щодо оптимізації 
та вдосконалення, а також визначення перспектив подальших досліджень 
загальних проблемних питань ПДВ на сьогодні є актуальними.  

Метою роботи є визначення основних проблемних питань та шляхів 
оптимізації системи справляння та адміністрування податку на додану вартість. 

Актуальне податкове законодавство визначає податок на додану вартість як 
непрямий податок, який нараховується та сплачується з постачання/продажу 
товарів (у тому числі операцій з безоплатної передачі та з передачі права 
власності на об’єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що 
передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об’єкта 

http://sfs.gov.ua
http://sfs.gov.ua/nk/spisok2/glava-5--podatkoviy-kontrol/
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фінансового лізингу у користування лізингоотримувачу / орендарю), послуг, 
робіт, а також ввезення товарів на митну територію України [2, ст. 14]. 

У зв’язку з цим, що цей податок виникає під час здійснення операцій з 
реалізації товарів, послуг, робіт, тобто здійснення прямої діяльності 
підприємства законодавець встановив і систему обліку ПДВ, яка складається з 
двох елементів: податкового кредиту та податкового зобов’язання. 

Податковий кредит це сума, на яку платник податку на додану вартість має 
право зменшити податкове зобов'язання звітного (податкового) періоду, 
визначена згідно розділу V Податкового кодексу України [2, ст. 14]. В той же 
час податкове зобов’язання виступає в якості загальної суми податку на додану 
вартість, яка була одержана (нарахована) платником податку в звітному 
(податковому) періоді [2, ст. 14]. 

Важливу роль в управління даним видом податку відіграє система 
електронного адміністрування ПДВ, організована на центральному рівні ДФС, 
яка забезпечує автоматичний облік у розрізі платників податку: 

1. Сум податку, що містяться у виданих та отриманих податкових 
накладних, зареєстрованих в ЄРПН, та розрахунках коригування до них; 

2. Сум податку, сплачених платниками при ввезенні товарів на митну 
територію України; 

3. Сум поповнення та залишку коштів на рахунках у системі електронного 
адміністрування ПДВ; 

4. Суми податку, на яку платники мають право зареєструвати податкові 
накладні в ЄРПН; 

5. Інші показники, які згідно з вимогами ПКУ. 
Варто відмітити ряд переваг такої системи. Так, із впровадженням нової 

системи адміністрування ПДВ стало неможливо видати фіктивну податкову 
накладну, адже вона в обов’язковому порядку повинна бути зареєстрована в 
Єдиному електронному реєстрі та підкріплена або сумою реєстраційного ліміту, 
або живими коштами, перерахованими на електронний рахунок ПДВ. Також 
важливим кроком стало впровадження системи електронного адміністрування 
ПДВ збільшило дисципліну контрагентів щодо вчасного надання правильно 
оформлених податкових накладних [2]. 

В той же час експерти вважають, що така система неефективна. Так, деякі 
науковці вважають, що покладений на покупця обов’язок за контролем та 
правильністю складання податкової накладної, дає змогу підприємцям 
зменшувати або завищувати ключові показники, що у поєднанні з вибірковим 
застосуванням законодавства, концентрацією у ДФС зайвих функцій та 
ускладнене адміністрування ПДВ дає змогу їм ухилятися від сплати податків. 

Іншою, на нашу думку, основною проблемою при адмініструванні ПДВ є 
зниження фіскальної ефективності ПДВ та значне зростання рівня 
відшкодування ПДВ.  

В Україні на сьогодні наявний недосконалий механізм бюджетного 
відшкодування. Це викликано як діями з боку держави, яка не може в повному 
обсязі відшкодовувати заявлені розміри ПДВ, так і діями з боку підприємців, які 
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недобросовісно заповнюючи податкову звітність, навмисно завищують 
показники ПДВ до відшкодування. 

Як бачимо із даних наведених в таблиці 1 сальдо (розраховується, як різниця 
між сплаченим податковими агентами зобов’язаннями та сумою відшкодування) 
з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) в період за 2013-2017 зросло на 
103 %, коли сам рівень відшкодування ПДВ виріс на 126,4 %. 

Таблиця 1 
Структура та динаміка отриманого ПДВ за період 2013-2017, млрд. грн. 

Показники 2013 2014 2015 2016 2017 
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 %
 

Податок на 
додану вартість, з 
них: 

128,3 139,0 178,4 235,5 313,9 185,
6 144,6 

ПДВ з 
вироблених в 
Україні товарів 
(робіт, послуг) 

84,5 81,2 108,0 148,1 183,5 99 117,1
5 

Відшкодування 
ПДВ -53,4 -50,2 -68,4 -94,4 -120,9 67,5 126,4 

ПДВ з 
вироблених в 
Україні товарів 
(сальдо) 

31,1 31 39,6 54,0 63,4 32,3 103,8 

ПДВ з ввезених 
на територію 
України товарів 

96,5 107,3 138,7 181,4 250,5 154 159,5
8 

Джерело: побудовано авторами на основі Звітів Державної Фіскальної служби 
про виконання Державного бюджету. 

 
Щодо бюджетного відшкодування ПДВ можна сказати, що сума 

відшкодування зростала, за винятком 2014 р., де було помітне зменшення 
відшкодування. Але у 2014 р. було здійснене додаткове погашення 
заборгованості з відшкодування ПДВ шляхом випуску облігацій внутрішньої 
державної позики в обсязі 6,9 млрд. грн. Фактично це призвело до нарощування 
заборгованості держави з відшкодування перед платниками ПДВ, виникнення 
схем та механізму незаконного повернення цього податку.  

Таким чином, роль податку на додану вартість у формуванні доходів 
Державного бюджету України є великою. В той же час цей податок не приносить 
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такого ж ефективного результату для платників податків. 
В той же час введення системи електронного адміністрування ПДВ в цілому 

спростило контроль фіскальних органів за розрахунками з ПДВ, але, разом з 
тим, має свої недоліки, які активно намагаються подолати спеціалісти в цій 
сфері для удосконалення роботи з електронною системою оподаткування. 

На сьогодні можна також відмити спроби законодавця створити досконалий 
механізм адміністрування ПДВ, через внесення нових, вдосконалених змін та 
стандартів до діючої системи, хоча говорити про ефективність таких змін ще зарано. 
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 
 

Економічна діяльність суб’єктів господарювання значною мірою 
характеризується обсягами та формами інвестицій, серед яких для 
промислового підприємства важливою є капітальна. 

Капітальні інвестиції – це кошти, що спрямовуються на відтворення 
основних засобів, розширення, реконструкцію і модернізацію підприємств і 
споруд, здійснення технічного прогресу у всіх галузях господарства, 
спорудження житла, шкіл, лікарень та інших об’єктів соціально-культурного 
призначення, геологорозвідувальні та проектні роботи [1]. 

Джерелом приросту капіталу й основним мотивом інвестування є 
одержуваний прибуток. Процеси вкладання капіталів і одержання прибутку 
відбуваються в певній послідовності, а саме: вкладання капіталу може 
передувати одержанню прибутку; також можливим є паралельне вкладання 
капіталу й одержання прибутку; іншим варіантом є інтервальне вкладання 
капіталу. 
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Проблемним в сучасному обліку капітальних інвестицій [2] є те, що 
більшість підприємств згідно з фондовим принципом побудови плану рахунків 
не створюють фондів економічного розвитку, не відображують на 
бухгалтерських рахунках коштів акумульованих для капітальних інвестицій. 
В обліку не відображується основне джерело фінансування - амортизація, тому 
що облік амортизаційного фонду непередбачено діючим планом рахунків, а 
запровадження позабалансового рахунку 09 «Накопичена амортизація» на 
вирішує проблему з огляду на те, що більшість підприємств не мають виваженої 
амортизаційної політики і не пов’язують її з управлінням капітальними 
інвестиціями та стратегією розвитку підприємств. 

Для прийняття управлінських рішень інформаційною базою є 
бухгалтерський облік. Перехід від традиційної моделі діяльності підприємства, 
що орієнтується на план і гарантований збут до економіки, що має гнучко 
пристосовуватись до умов ринку, потребує створення адекватного забезпечення 
реалізації функцій управління. 

Стратегічне рішення визначає загальний напрямок розвитку підприємства, 
стійкість його життєдіяльністі в умовах подій, що прогнозуються, та 
непередбачених і невідомих на даний момент подій. 

Ефективність здійснення капітальних інвестицій безпосередньо залежить від 
обґрунтованості рішень щодо вибору інвестиційного проекту, а також якості 
фінансового забезпечення його реалізації. Реалізації капітальних інвестицій має 
передувати їх планування. 

Планування на підприємстві завжди пов'язане з майбутнім, а модель є 
уявленням очікуваної реальності. Таким чином, уявлення можливих майбутніх 
стратегій може розглядатися як моделювання майбутнього. Розвиток 
моделювання в фінансовому менеджменті відбувається завдяки створенню 
моделей, здатних дедалі більш адекватно описувати реальність. Бурхливий 
розвиток інформаційних технологій та обчислювальної техніки надає фахівцям 
широкі можливості для створення все більш ефективних моделей фінансового 
забезпечення стратегії розвитку. 

Необхідність врахування впливу безлічі динамічно змінних у часі чинників 
обмежує застосування статичних методів, які можуть бути рекомендовані тільки 
для проведення попередніх розрахунків, з метою орієнтовної оцінки 
ефективності інвестиційних проектів. Більш ефективними, і такими, що 
дозволяють розрахувати проект, у якому було б взято до уваги безліч вказаних 
чинників, є динамічні методи, засновані на імітаційному моделюванні. 
Імітаційні моделі управління інвестиційною діяльністю підприємства, 
побудовані за допомогою відповідних комп'ютерних систем, забезпечують 
генерацію стандартних бухгалтерських процедур і звітних фінансових 
документів, як наслідок бізнес-операцій, що реалізуються в часі. Під бізнес-
операціями маються на увазі конкретні дії, здійснювані підприємством у 
процесі економічної діяльності, наслідком яких є зміни в обсягах і напрямках 
руху потоків грошових засобів. Ці моделі відображають реальну діяльність 
підприємства через опис грошових потоків (надходжень і виплат) як подій, що 
відбуваються в різні періоди часу. 
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Облік капітальних інвестицій потребує доопрацювання по недолікам, що 
виникають в процесі планування як безпосередньо інвестицій, так й 
використання капіталовкладень в процесі здійснення господарської діяльності 
підприємств та інших суб'єктів підприємницької діяльності. 
 
Список використаних джерел: 
1) Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ УСТАНОВ 
ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 

 
Процес управління виробничими витратами є одним із найголовніших, 

найактуальніших та найскладніших для кожного суб’єкта державного сектору, 
тому що фінансові результати установи та її окремих підрозділів залежать від 
динаміки рівня витрат. Фінансове забезпечення бюджетних установ визначає 
обсяги та рівень надання ними послуг населенню. Беручи до уваги постійний 
дефіцит коштів в даній сфері важливим є налагодження системи максимального 
використання внутрішніх резервів зростання ефективності. За допомогою 
раціональної розробки дієвої системи обліку, можна вирішити одну з 
найважливіших задач – економія та зниження витрат. 

Значна частина бюджетних установ можуть здійснювати господарську та 
комерційну діяльність. З метою здійснення такої діяльності бюджетні установи 
можуть мати у своєму підпорядкуванні допоміжні підрозділи, цехи, підсобні 
господарства, майстерні, заклади надання послуг тощо [2]. 

Виробничі витрати – це витрати, які утворилися під вас виробничої 
діяльності, пов’язаною з основною діяльністю бюджетної установи, що повинна 
забезпечити ефективне виконання кошторису бюджетної установи.  

Для обліку виробництва є характерним поділ витрат на прямі та непрямі. До 
прямих належать витрати, які можна безпосередньо віднести на собівартість 
виробленої продукції, а непрямі – це такі, які не можна прямо віднести на 
собівартість виробленої продукції, а тому вони попередньо збираються на 
окремому рахунку, а потім розподіляються між видами продукції пропорційно 
базі розподілу [3]. 
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Основним завданням обліку затрат на виробництво є контроль за ходом 
виробництва і результатами господарської діяльності. Також бюджетні установи 
зобов’язані вести облік виробничої собівартості, порядок її формування 
встановлений у НП(С)БОДС 135 «Витрати». 

В бюджетному секторі для обліку й узагальнення інформації про витрати 
пов’язані з організацією та наданням послуг, виготовленням продукції, 
виконанням робіт призначено рахунок 81 «Витрати на виготовлення продукції 
(надання послуг, виконання робіт)». За дебетом рахунка 81 відображаються 
суми визнаних витрат, пов’язаних з організацією та наданням послуг, 
виготовленням продукції, виконанням робіт, за кредитом – списання вказаних 
витрат, які відносяться на рахунок 16 «Виробництво», а також коштів, які 
надійшли на відновлення витрат та списання у порядку закриття на фінансовий 
результат виконання кошторису (бюджету). 

Рахунок 81 «Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання 
робіт)» включає в себе такі субрахунки: 

1) 8111 «Витрати на оплату праці», який призначений для ведення обліку 
витрат на оплату праці, пов’язаних із організацією та наданням послуг, 
виготовленням продукції, виконанням робіт; 

2) 8112 «Відрахування на соціальні заходи», де відображаються витрати та 
відрахування на соціальні заходи, що нараховуються в процесі надання послуг, 
виготовлення продукції, виконання робіт. 

3) 8113 «Матеріальні витрати», з допомогою якого ведеться облік 
матеріальних витрат, які виникають в процесі надання послуг, виготовлення 
продукції, виконання робіт, витрат на оплату послуг, отриманих від сторонніх 
підприємств, витрат на відрядження. 

4) 8114 «Амортизація», який використовується для обліку сум нарахованої 
амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та 
нематеріальних активів, що використовуються в процесі організації та надання 
послуг, виготовлення продукції, виконання робіт.  

5) 8115 «Інші витрати», який призначений для обліку витрат, що не 
відображені на субрахунках 8111-8114 [1]. 

Приклад використання рахунку 81 «Витрати» та його субрахунків в обліку 
бюджетних установ наведений в таблиці 1. 

Отже, підсумовуючи все вище сказане, робимо висновок про те, що 
управління виробничими витратами відіграє важливу роль для суб’єкта 
державного сектору, оскільки фінансові результати установи та її підрозділів 
залежать від рівня динаміки витрат. Використовуючи рахунок 81 «Витрати на 
виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)» бюджетна установа 
відображає облік й узагальнення інформації про витрати, пов'язані з 
організацією та наданням послуг, виготовленням продукції, виконанням робіт. 
Саме тому організація управління виробничими витратами в державному 
секторі дозволить поліпшити раціональний розподіл і використання ресурсів, 
оптимізувати витрати установи і запровадити дієвий оперативний контроль за 
процесом формування прямих виробничих і загальновиробничих витрат. 
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Таблиця 1 
Кореспонденція рахунків з обліку витрат на виготовлення продукції 

(надання послуг, виконання робіт) 
№ 
з/п 

Зміст господарської 
операції 

Кореспонденція рахунків 
Дт Кт 

1 2 3 4 
1 Оприбутковано 

виробничі запаси 
151 «Виробничі 
запаси розпорядни-
ків бюджетних ко-
штів» 

6211 «Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками» 

2 Здійснено оплату 
постачальникам 

6211 «Розрахунки з 
постачальниками та 
підрядниками» 

2313 «Реєстраційні 
рахунки» 

3 Передано виробничі 
запаси в переробку 

8113 «Матеріальні 
витрати» 

151 «Виробничі запаси 
розпорядників 
бюджетних коштів» 

 одночасно 161 «Виробництво 
розпорядників 
бюджетних коштів» 

8113 «Матеріальні ви-
трати» 

4 Оприбутковано готову 
продукцію на склад 

1811 «Готова про-
дукція» 

161 «Виробництво 
розпорядників 
бюджетних коштів» 

5 Нараховано заробітну 
плату працівникам 

8111 «Витрати на 
оплату праці» 

6511 «Розрахунки із 
заробітної плати» 

 одночасно 161 «Виробництво 
розпорядників бю-
джетних коштів» 

8111 «Витрати на 
оплату праці» 

6 Нараховано єдиний 
соціальний внесок на 
заробітню плату 
працівників 

8112 «Відрахування 
на соціальні заходи» 

6313 «Розрахунки із 
загальнообов’язкового 
державного соціального 
страхування» 

 одночасно 161 «Виробництво 
розпорядників бю-
джетних коштів» 

8112 «Відрахування на 
соціальні заходи» 

7 Нараховано амортизацію 
на необоротні активи 

8114 «Амортизація» 1411 «Знос основних 
засобів» 

 одночасно 161 «Виробництво 
розпорядників бю-
джетних коштів» 

8114 «Амортизація» 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 4 

8 Відображено дохід з 
реалізації продукції 

2111 «Поточна дебі-
торська заборгова-
ність за розрахун-
ками за товари, ро-
боти, послуги» 

7111 «Доходи від 
реалізації продукції 
(робіт, послуг)» 

9 Відображено суму 
податкового 
зобов’язання з ПДВ 

7111 «Доходи від 
реалізації продукції 
(робіт, послуг)» 

6311 «Розрахунки з 
бюджетом за податками 
і зборами» 

10 Отримано кошти з 
реалізації готової 
продукції (робіт, послуг) 

2313 «Реєстраційні 
рахунки» 

2111 «Поточна дебітор-
ська заборгованість за 
розрахунками за товари, 
роботи, послуги» 

11 Перераховано в бюджет 
суму ПДВ 

6311 «Розрахунки з 
бюджетом за подат-
ками і зборами» 

2313 «Реєстраційні 
раху-нки» 

12 Віднесено на фінансовий 
результат дохід з 
реалізації 

7111 «Доходи від 
реалізації продукції 
(робіт, послуг)» 

5511 «Фінансові резуль-
тати виконання 
кошторису звітного 
періоду» 

13 Списано витрати на 
виробництво 
розпорядників 
бюджетних коштів 

8211 «Собівартість 
проданих активів» 

161 «Виробництво 
розпорядників 
бюджетних коштів» 

14 Віднесено на фінансовий 
результат собівартість 
реалізації продукції 

5511 «Фінансові 
результати вико-
нання кошторису 
звітного періоду» 

8211 «Собівартість 
проданих активів» 
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ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ 
ПІДПРИЄМСТВА ВАНТАЖНОГО АВТОМОБІЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТУ 
 

Ринок послуг автомобільного транспорту виступає важливою складовою 
транспортної галузі України і потребує державної підтримки через 
нерозвиненість транспортної інфраструктури та значне зношення основних 
засобів, високий рівень споживчих та промислових цін. Необхідність 
модернізації транспортної інфраструктури для просування послуг 
автомобільного транспорту обумовлено посиленням процесів інтеграції 
національної у європейську транспортну систему, що сприятиме підвищення 
ефективності та конкурентоспроможності галузі автомобільного транспорту. 

Ринкові умови господарювання посилюють роль і значення удосконалення 
виробничих відносин та господарського механізму у формуванні ефективного 
конкурентоспроможного виробництва, здатного забезпечувати продовольчу 
безпеку країни та нарощувати експорт окремих видів продукції і продовольства, 
що збільшить внесок в економіку країни. 

Зростання рівня прибутку залежить від багатьох процесів, зокрема, від 
системи управління підприємством, підвищення ефективності використання 
ресурсів, стабільності взаємних розрахунків і системи розрахунково-платіжних 
відносин з банками, постачальниками й покупцями. Найважливішими 
факторами зростання прибутку є зростання обсягу виробництва й реалізації 
продукції, впровадження науково-технічних розробок, підвищення 
продуктивності праці, зниження собівартості, поліпшення якості продукції. 

Одним з основних факторів, що впливають на рівень прибутку 
підприємства, що надає послуги з оренди автомобілів спеціального призначення 
та перевезень вантажним автомобільним транспортом є витрати на перевезення, 
зокрема на паливо та паливно-мастильні матеріали. 

На даному етапі для даного підприємства постає питання економії витрат на 
паливо. Причиною даного факту стало стрімке й постійне зростання його 
вартості. Програма економії даної статті витрат постійно хвилює керівництво 
підприємства, оскільки водії використовують транспорт й за власним 
призначенням, й «зливають» паливо для своїх потреб.  

Оптимізація витрат на послуги, що надаються підприємством – одна з 
основних умов підвищення ефективності та прибутковості його діяльності. За 
умов постійного посилення конкуренції на ринку послуг вантажного 
автомобільного транспорту, оптимізація витрат набуває особливого значення. У 
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зв’язку з цим зростає потреба в підвищенні якості внутрішньо фірмового 
планування, обліку і пошуку резервів, що дадуть змогу підвищити ефективність 
витрат від операційної діяльності підприємства. 

Необхідною умовою раціоналізації операційних витрат підприємства є 
забезпечення оптимальної їх структури. Для підприємства вантажного 
автомобільного транспорту характерним є переважання матеріальних витрат у 
структурі операційних витрат, найбільшу питому вагу серед яких займають 
витрати палива. 

Оптимізація і раціоналізація операційних витрат не можлива без 
застосування комплексного методичного підходу до їх планування, обліку та 
прогнозування. Управління операційними витратами повинна здійснюватись 
поетапно (рис. 1). 

 
Рис. 1. Етапи управління операційними витратами підприємства 

Джерело: розроблено за [1, 2, 6]. 
 
Ринкова економіка зумовлює необхідність розробки і впровадження на 

підприємствах системи прогнозування основних фінансово-економічних і 
виробничих показників. 

Важливе місце у розробці перспективних планів відіграє прогнозний аналіз 
витрат та розрахунок прогнозної собівартості, що здійснюються на основі даних 
ретроспективного аналізу. 

Собівартість вантажних перевезень – це виражені в грошовій формі поточні 
витрати транспортних підприємств, безпосередньо пов'язані з підготовкою та 
здійсненням процесу перевезень вантажів, а також виконанням робіт і послуг, 
що забезпечують перевезення [4]. 

Згідно з нормативно-законодавчими документами існують методи за 
допомогою яких відбувається планування та формування собівартості 
перевезень. Підприємства, які займаються регулярними перевезеннями за 

Управління операційними витратами 

аналіз фактичних показників та результатів 
діяльності підприємства за останні кілька періодів, 
тобто здійснюється ретроспективний аналіз 

оперативне планування та облік операційних витрат 
під час виконання робіт 

підсумковий аналіз фактичних витрат за даними 
відповідних документів, розподіл накладних витрат 
пропорційно до бази розподілу, групування їх за 
відповідними калькуляційними статтями; 
калькулювання фактичної собівартості послуг 

Етап 1 

Етап 2 

Етап 3 
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одними й тими ж маршрутами застосовують нормативний облік витрат і 
калькулювання собівартості. 

Нормативний метод калькулювання витрат складається з 4-х етапів: 
1) систематичний облік витрат за існуючими нормами та за відхиленнями 

від норм, виявлення причин відхилень та винних у цьому осіб; 
2) поточний та систематичний облік за змінами норм витрат; 
3) складання нормативної калькуляції з періодичним коригуванням 

нормативної калькуляції, базою якої є діючі норми витрат;  
4) визначення фактичної собівартості послуг у вигляді алгебраїчної суми 

нормативної собівартості, відхилень від норм та їх зміни [5]. 
На малих або вузько спеціалізованих підприємствах, де надаються один або 

два види послуг застосовується простий метод.  
За простим методом собівартість розраховується у вигляді ділення всіх 

витрат звітного періоду на кількість виконаних послуг за цей період (пасажиро-
кілометри, години роботи). На практиці цей метод використовується дуже 
незначною частиною підприємств. 

Позамовний метод – найбільш популярний. Об'єктом обліку витрат при його 
застосуванні є окремі види перевезень (робіт, послуг) за кожним окремим 
замовленням, а калькуляційними одиницями − відповідні одиниці їх виміру. 

Незалежно від прийнятого на автотранспортному підприємстві методу 
планування собівартості перевезень, на практиці її розрахунок може мати два 
варіанти повноти включення витрат. Перший варіант має назву «скорочена 
собівартість». 

Він повністю узгоджується з вимогами П(С)БО 16 – до собівартості 
включаються тільки прямі витрати (паливо, матеріали, оплата праці, інші прямі 
витрати) та розподілені загальновиробничі витрати. За таким варіантом всі інші 
витрати, які входять до ціни послуг (адміністративні, збутові та інші операційні 
витрати), покриваються за рахунок рентабельності (прибутку) послуг [2]. 

Другий варіант має назву «повна собівартість». Він повністю включає до 
собівартості всі наявні прямі витрати підприємства, а також інші, які пов'язані з 
операційною діяльністю (адміністративні, збутові та інші операційні витрати). 

До розрахованої ціни додають податок на додану вартість у розмірі 20 % (на 
операції не звільнені від ПДВ) і визначають остаточну ціну, яка виставляється 
замовникам [5]. 

Таким чином, розглянувши сутність основних методів формування та 
калькулювання собівартості перевезень на автотранспортних підприємствах, 
можна сказати, що кожний з методів має як свої переваги, так і свої недоліки. 
Тому при виборі певного методу необхідно розуміти їх характерні особливості 
та пам’ятати, що правильний вибір методу є запорукою своєчасного одержання 
необхідної інформації та ефективного управління операційними витратами 
підприємства. 
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АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ КРЕАЦІЇ ВАРТОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
В умовах господарювання ринкової економіки важливу роль у забезпеченні 

ефективного управління бізнесом (підприємством) відводиться управлінню його 
вартістю, так однією із ключових цілей діяльності підприємства стає креація 
вартості. Постійний розвиток підприємства осягається при нарощуванні 
вартості із реалізації матеріальних та соціальних цілей. Для управління вартістю 
необхідно з’ясувати чинники, що впливають на формування та приріст вартості. 

Для того, щоб здійснити реалізацію концепції по управлінню 
підприємствами сьогодення, в основі яких ставимо максимізацію такої вартості, 
необхідно ретельно дослідити закономірності формування вартості підприємств, 
розпізнати логічні зв’язки утворення вартості на мікрорівні економіки [3]. 

Процес формування креації вартості підприємства непростий, 
різносторонній, що становить трансформацію власного та позичкового капіталу 
в позитивний результат діяльності таких підприємств. Напрям стратегічного 
управління – формування вартості спрямовано на високий результат зростання 
підприємства [3]. 

Одним із факторів зростання вартості повинна бути додана вартість на 
довготермінову перспективу. Така вартість в основному формується під час 
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новаторських змін щодо технології виробництва, випуску продукції, 
модернізації, а також розробки необхідної стратегії та напряму в менеджменті, 
що утворюють сприятливі умови у конкурентному середовищі. 

На даний час підприємство стає центром спільних інтересів стейкхолдерів – 
різносторонніх інвесторів, як постачальників продукції так і партнерів 
підприємства щодо залучення капіталу, персоналу, різного рівня менеджерів-
управлінців та  суспільства загалом. Усі зацікавлені сторони очікують 
задоволення особистих інтересів, оскільки зробили свій внесок у формування 
вартості підприємства. 

У ході проведеного аналізу чинників формування креації вартості 
підприємства до ключових віднесемо: чистий грошовий потік, середньозважену 
вартість капіталу, обсяг інвестованого капіталу та рентабельність інвестованого 
капіталу [1, с. 31]. 

Для того, щоб ефективно функціонувало підприємство в умовах 
конкуренції, необхідно відстежувати цілу низку інтересів загальної кількості 
партнерів – стейкхолдерів компанії. Отже, в сучасних умовах формування 
креації вартості підприємства – це утворення вартості з очікуваннями 
винагороди для всіх інвесторів – стейкхолдерів, що приймали участь у 
діяльності підприємства. 

В процесі господарської діяльності процес креації вартості на підприємствах 
пов’язаний із утворенням грошового підґрунтя для формування вартості, 
сконцентрувавши увесь капітал та оптимізувавши структуру фінансового капіталу. 

У сукупності фінансового, інтелектуального та соціального капіталів 
забезпечується процес креації вартості підприємства. Глобалізації економіки, 
посилення конкуренції, ведуть прискореними темпами у напрямку 
використання соціального та інтелектуального капіталів, що становлять процес 
креації вартості підприємств. За економічною приналежністю інтелектуальний 
та соціальний капітали не прирівнюють до надходжень чи фінансування 
компаній, тобто пасиву капіталу, а знаходять своє відображення на рахунках 
активів підприємства, які складають дохідну частину вартості підприємства. 

Поліпшення відносин у соціальній галузі між власниками бізнесу і 
суспільством, а також досягнення компромісу між інтересами різних 
стейкхолдерів, надає перевагу зростанню впливу інтелектуального та 
соціального капіталів у створенні креації вартості підприємства. Сукупність 
соціального та інтелектуального капіталів зумовлює якісне перетворення у 
формуванні вартості, включаючи її дохідну та видаткову частину. Матеріальні 
активи виступають у ролі інфраструктури для реалізації функцій 
інтелектуального та соціального капіталів щодо створення вартості для усіх 
стейкхолдерів [4, с. 64]. 

Неоднозначне визначення підприємства, одночасно як об’єкта та суб’єкта 
ринкових відносин, дає змогу аналізувати процес формування креації вартості 
крізь призму взаємодії неоднакових чинників для визначення переваг у 
здійснення своєї діяльності, а також можливого ризику для вдалої реалізації з 
позицій максимізації вартості. З однієї сторони підприємство виступає об’єктом 
зовнішнього впливу, а з іншої сторони – виступає суб’єктом на ринку 
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господарювання, із набором певних внутрішніх факторів для формування 
креації вартості підприємства. 

У процесі творення креації вартості важливою складовою є сукупність 
факторів. Ця особливість створює ієрархію зон, що є найбільш вразливими з 
точки зору конкурентоспроможності та являються підпорядкованими системі 
менеджменту та корпоративного управління в компанії, і тому є ключовими для 
створення потоків вигід [4, с. 66]. 

Сукупність методів формування креації вартості як важливого процесу 
творення необхідно відобразити у методичному підході щодо оцінки вартості 
підприємства та  встановити засади для вивчення найкращої моделі управління 
таким підприємством на основі збільшення та примноження його вартості. 

Структуризація ключових чинників формування креації вартості 
підприємства та критеріїв оцінки створення, нарощення і її руйнування в 
довгостроковій перспективі надасть керівникам можливість підвищити 
ефективність стратегічного управління, розподіл і використання ресурсів, а 
також створення систематичності мотивації, вектор якої спрямовано на внесок у 
вартість. 
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На тлі загострення політичної та погіршення макроекономічної ситуації в 
Україні виникають об'єктивні проблеми у формуванні та регулюванні 
бюджетної системи, яка складається, як відомо, з загальнодержавного та 
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місцевих бюджетів. Хоча в діючому українському законодавстві визначено 
функції кожної ланки бюджетної системи, їх дохідні джерела, закріплено право 
кожної бюджетної ланки на самостійний бюджет, основу якого становлять 
власні й закріплені законом доходи, однак вказані проблеми на сьогодні є як не 
найпершою загрозою фінансовій системі держави в цілому. Актуалізація питань 
бюджетного регулювання в Україні обумовлена, в першу чергу,через 
неефективний перерозподіл бюджетних ресурсів, глибокі територіальні 
диспропорції, неузгодженість інтересів країни та її територіальних одиниць. 

В Україні фінансово-бюджетна політика, яка має бути спрямована на 
вирішення будь-яких проблем у бюджетній сфері, запроваджена на рівні 
центрального уряду, місцевих органів влади (області, району, міста), а також на 
рівні різних позабюджетних фондів (Фонду зайнятості населення, Пенсійного 
фонду, Фонду соціального страхування). В цьому контексті бюджетне 
регулювання має базуватися на збалансуванні повноважень, прав і ресурсів 
вказаних центральних і місцевих органів управління та влади. За теоретичним 
сутнісним змістом бюджетне регулювання містить всі засоби упорядкування 
відносин, пов'язаних з рухом бюджетних коштів (включаючи спеціальні 
операції бюджетного законотворення та особливості змісту звіту про виконання 
бюджету), а бюджетна діяльність відображає характерні риси поведінки 
учасників бюджетних відносин (мається на увазі дії осіб, які формують доходи 
бюджетів, розподіляють, використовують та здійснюють контроль за цим). 

Але, на жаль, практика формування і виконання бюджетів є доволі складною 
та не достатньо ефективною. Враховуючи структурованість адміністративно-
територіального устрою української держави, варто зазначити, що бюджетне 
регулювання в Україні є досить важким фінансовим процесом, так як базується 
на вирішенні суперечливих завдань: по-перше, воно зобов'язане забезпечувати 
належний фінансовий потенціал адміністративно-територіальних одиниць та 
надавати громадянам суспільні блага в усі регіони країни; по-друге, воно ніяк не 
зобов'язане знижувати місцеву ініціативу і інтерес у пошуку та мобілізації 
місцевих запасів фінансових ресурсів. 

Проблеми державних та місцевих фінансів досліджуються провідними 
зарубіжними і вітчизняними вченими. Науковці переважно досліджують 
загальні теоретичні засади бюджетного регулювання як механізм збалансування 
місцевих бюджетів, але бракує ще системних пошуків перерозподілу державних 
коштів у цілій бюджетній системі. Тому наразі є нагальна потреба у глибоких 
наукових дослідженнях проблем бюджетного регулювання. 

Науковцями О.Б. Жихор, О.П. Кириленко бюджетне регулювання 
визначається як надзвичайно складна і відповідальна діяльність у складі 
бюджетної системи, йому належить особливе місце у складі міжбюджетних 
відносин [1, c. 226]. 

Автори М.М. Артуста і Н.М. Хижа визначають бюджетне регулювання як 
щорічний плановий перерозподіл загальнодержавних централізованих 
фінансових ресурсів між ланками бюджетної системи з метою збалансування 
усіх бюджетів за обсягом, необхідним для виконання місцевими органами своїх 
функцій [2, c. 128]. 
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М.П. Кучерявенко визначає бюджетне регулювання як надання коштів із 
загальнодержавних джерел, що закріплені за бюджетом вищих рівнів, бюджетам 
нижчестоящих рівнів з метою збалансування їх на рівні, необхідному для 
здійснення відповідних повноважень, виконання планів економічного і 
соціального розвитку на певній території [3, c. 167]. 

У процесі бюджетного регулювання вирішується багато завдань, основними 
серед яких є: 

– досягнення відповідності між видатками і доходами місцевих бюджетів 
різних видів, тобто їх збалансування; 

– забезпечення рівномірності надходження доходів для запобігання 
перебоям у фінансуванні видатків; 

– створення заінтересованості органів місцевого самоврядування у повній 
мобілізації доходів на своїй території; 

– забезпечення самостійності у використанні додатково одержаних коштів у 
процесі виконання місцевих бюджетів; 

– перерозподіл бюджетних ресурсів між «багатими» і «бідними» у 
фінансовому аспекті територіями; 

– ув'язка обсягів одержаної фінансової допомоги з конкретними зусиллями з 
мобілізації податків і зборів, залучення додаткових дохідних джерел; 

– здійснення фінансового вирівнювання [1, c. 226]. 
Таким чином, бюджетне регулювання – це збалансування місцевих 

бюджетів, спрямоване на забезпечення відповідності повноважень на здійснення 
видатків, закріплених законодавчими актами за бюджетами, та фінансових 
ресурсів, які мають забезпечувати виконання цих повноважень. Тобто сутність 
бюджетного регулювання у тому, що оподаткування та витрати встановлюються 
державою таким чином, щоб була можливість гасити коливання економічного 
циклу, сприяти досягненню високого рівня зайнятості, забезпечувати 
обмежування інфляції або пом'якшення дефляції. 

Залежно від цілей, завдань та застосовуваних методів виокремлюють 
вертикальне і горизонтальне бюджетне регулювання. Метою вертикального 
регулювання є забезпечення необхідними дохідними джерелами бюджетів 
різних рівнів між органами державної влади і органами місцевого 
самоврядування. Ця мета досягається шляхом розподілу видатків між бюджетами і 
надання їм доходів, достатніх для фінансування визначених видатків. Горизонтальне 
бюджетне регулювання усуває розбіжності в рівнях бюджетної забезпеченості в 
розрізі бюджетів місцевого самоврядування [1, c. 227]. 

Для оцінки стану бюджету використовується три показники: баланс доходів 
і витрат, перевищення доходів над витратами (профіцит) або, навпаки, 
перевищення витрат над його доходами, тобто бюджетний дефіцит. Збалансованість 
доходів і витрат є нормальним явищем. Економічна і фінансова стабільність 
досягається якщо доходи перевищують витрати. Найбільш важким явищем є 
бюджетний дефіцит, властивий навіть бюджетам високорозвинених країн. 

Витрати з державного бюджету здійснюються не лише у вигляді прямих 
державних інвестицій, прямого фінансування, й у таких формах, як дотації, 
субсидії і субвенції [4], що, до речі, є формами бюджетного регулювання. 
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Наразі потребують особливої уваги видаткові повноваження, їх 
розмежування між рівнями бюджетної системи, а також оптимізація розподілу 
доходів між ними. Для стимулювання ефективного та раціонального 
господарювання на місцях потрібен пошук нових інструментів та форм 
бюджетного регулювання, замість формування утриманської психології. 
В умовах хронічного дефіциту місцевих бюджетів, через недостатню 
опрацьованість потребується необхідне вирішення цих питань. 

Процес бюджетного регулювання починається з оптимального поділу 
видаткових повноважень та відповідного розподілу доходів між бюджетами. 
Безпосередньо дане питання потребує вирішення в Україні (певна частина 
видаткових повноважень передана до місцевих бюджетів, тоді як рівень 
централізації доходів посилився), інакше будуть загострюватись проблеми у 
бюджетній системі. При подібних обставинах місцеві органи майже цілком 
залежать від центру і вимушені покладатись на дотаційні вирівнювання, так як 
зміцнення фінансового потенціалу в населених пунктах та регіонах практично 
не можливе. 

Насамперед, для вдосконалення бюджетного регулювання потрібно 
підвищити частки доходів місцевих бюджетів за рахунок місцевих податків та 
зборів, які зобов’язані бути значним елементом наповнення місцевих бюджетів. 

Механізм вирівнювання, наявний в даний час в Україні, ґрунтується в 
елементарному перерозподілі ресурсів, що зводить нанівець господарську 
ініціативу «багатих» територій і заохочує споживацтво «бідних» регіонів. Для 
того, щоб уникнути подібної тенденції, слід: 

– створювати фонди вирівнювання розвитку територій як на місцевому так і 
на державному рівнях; 

– запроваджувати стійкі нормативи відрахувань від загальнодержавних 
податків до місцевих бюджетів; 

– встановлювати базовий рівень надходжень від закріплених за місцевими 
бюджетами податків. 

Досвід зарубіжних країн свідчить, що для регулювання темпів економічного 
зростання широко застосовуються податки. Але як регулятори вони мають певні 
обмеження для того, щоб не спричиняти негативні наслідки, адже збільшення 
податкового тиску поповнює бюджет лише певною мірою. Високі податки 
мають негативні наслідки на підприємницьку діяльність, ефективність праці, 
стимулюють перехід до тіньової економіки і, навпаки, – зниження ставок і 
прогресії оподаткування стимулює трудову ініціативу, заощадження та 
інвестиції. 

Отже, можна зробити стислий висновок, що бюджетне регулювання – це 
механізм збалансування доходів і видатків місцевих бюджетів, що виконується 
за допомогою накопичення значної частини доходів у бюджет держави і 
перерозподіл їх у вигляді дотацій місцевим бюджетам. Фінансові відносини між 
державними та місцевими органами влади залишаються досить проблемними. 
Для подолання проблем раціональним було б підвищення частки доходів 
місцевих бюджетів, запровадження стійких нормативів, створення нових фондів 
вирівнювання розвитку територій. 
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ПОШУК РАЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ДЖЕРЕЛ 
ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

 
В умовах нестабільного економічного та політичного середовища в державі 

суб’єкти господарювання змушені залучати у господарську діяльність позикові 
джерела фінансування. Суб’єкт господарювання має прагнути мінімізувати 
ризики втрати фінансової стійкості, платоспроможності й можливого 
банкрутства у разі нездатності погашати позиковий капітал. Головним 
завданням стратегічного управління на підприємствах є забезпечення 
збалансованості між власними та залученими коштами шляхом створення такої 
структури фінансових ресурсів, яка б дала змогу максимізувати результат 
діяльності підприємства з мінімальним для нього рівнем ризику. 

Проблемам пошуку оптимального співвідношення між власними та 
залученими фінансовими ресурсами підприємств присвячені праці таких 
вітчизняних науковців: І.О. Бланка, Я.Б. Дропи, В.М. Мельника, В.Г. Бороноса, 
О.О. Сініцина, М.В. Рубаха та ін. Попри широке висвітлення цієї проблеми в 
економічній літературі, не всі її аспекти з’ясовано та належно обґрунтовано 
оскільки все ще немає чіткого визначення параметрів, які необхідно 
враховувати при визначенні оптимальної структури капіталу. 

Метою дослідження є аналіз та узагальнення методів формування 
оптимальної структури капіталу підприємства як складової системи його 
фінансової безпеки. 

Основою економічного середовища держави є фінансовий потенціал, який в 
широкому розумінні визначається обсягом власних і залучених ресурсів 
підприємств, що використовують для поточних й майбутніх витрат.  

Фінансові ресурси підприємства – це джерела формування його майна у 
вартісному вираженні. Вони показують, з яких джерел підприємство 

http://www.ukr.vipreshebnik.ru/
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профінансувало свою діяльність. Фінансові ресурси, як і майно підприємства, 
мають фізичну форму. 

Підприємство, що використовує лише власні фінансові ресурси, має 
найвищий рівень фінансової стійкості, проте така політика обмежує темпи 
розвитку підприємства і стримує приріст прибутку на вкладений капітал. При 
нестачі власних джерел фінансування підприємства вдаються до залучення 
позикового капіталу [3, с. 123].  

При виборі схем формування структури капіталу потрібно врахувати 
переваги і недоліки обраних форм фінансування. При використані тільки 
власного капіталу підприємство досягає вищого рівня фінансової незалежності, 
проте він обмежує можливості підприємства у залученні додаткових ресурсів з 
метою підвищення рентабельності, оскільки при залученні додаткового обсягу 
власних коштів підприємство не використовує можливість податкової економії 
[5, с. 125]. Позиковий капітал надає суб’єктам господарювання необмежений 
доступ до кредитних ресурсів, а сплата відсотків за його використання зменшує 
базу оподаткування. Умови залучення кредиту обтяжливі для підприємств, а 
неповернення основної суми боргу є підставою для порушення справи про 
банкрутство позичальника [2, с. 172]. 

Дослідження стану капіталу вітчизняних підприємств виявило, що він 
різниться у своїй структурі. Розраховані частки власного (ВК) та позикового 
(ПК) капіталу у загальній структурі фінансових ресурсів (К) подані у табл. 1. 

Таблиця 1 
Структура фінансових ресурсів вітчизняних підприємств за 2014-2017 рр. 

Види економічної діяльності 
Період 

2014 2015 2016 2017 
ВК/К ПК/К ВК/К ПК/К ВК/К ПК/К ВК/К ПК/К 

сільське та рибне 
господарство 0,42 0,58 0,41 0,59 0,48 0,52 0,23 0,77 

промисловість 0,29 0,71 0,22 0,78 0,18 0,82 0,20 0,80 
інформація та 
телекомунікації 0,09 0,91 0,43 0,57 0,15 0,85 0,20 0,80 

фінансова та страхова 
діяльність 0,39 0,61 0,37 0,63 0,34 0,66 0,31 0,69 

професійна та наукова 
діяльність 0,66 0,34 0,60 0,40 0,57 0,43 0,61 0,39 

сфера обслуговування 0,70 0,30 0,68 0,32 0,63 0,37 0,85 0,15 
освіта 0,70 0,30 0,62 0,38 0,69 0,31 0,79 0,21 
охорона здоров'я  0,40 0,60 0,37 0,63 0,29 0,71 0,28 0,72 
мистецтво, спорт та розваги  0,36 0,64 0,26 0,74 0,21 0,79 0,35 0,65 
надання інших видів послуг 0,27 0,73 0,32 0,68 0,37 0,63 0,50 0,50 
Джерело: розраховано авторами на основі [4]. 

 
Проведена оцінка структури капіталу вітчизняних підприємств свідчить про 

тенденцію активного залучення позикових коштів в оборот. Протягом 2014-
2017 простежується зростання залежності суб’єктів господарювання від 
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кредиторів та висока питома вага позикового капіталу у загальній сумі коштів. 
Розрахунки доводять, що сьогодні для більшості підприємств актуальним 
завданням є оптимізація структури капіталу, яке виражається у такому 
співвідношенні між позиковими та власними коштами, яке б давало змогу з 
найбільшою ефективністю проводити господарську діяльність та забезпечувало 
фінансову стабільність. 

Оптимальною вважають таку структуру джерел фінансування, за якої рівень 
фінансового ризику знаходяться у допустимих межах, середньозважена вартість 
фінансових ресурсів є мінімальною, показники економічної рентабельності й 
прибутковості реалізації досягають запланованих рівнів, платоспроможність, 
ліквідність та коефіцієнт самофінансування підприємства знаходяться в межах 
норми [1, с. 162]. Я.Б. Дропа пропонує побудувати показник цільової структури 
фінансових ресурсів, який буде містити суму відхилень всіх перелічених вище 
коефіцієнтів від їх нормативних або еталонних значень, визначених суб’єктами 
господарювання самостійно в залежності від особливостей їх діяльності. 
Оптимального результату цей показник буде досягати за умов його наближення 
до нуля [2, с. 171]. 

Метод оптимізації структури капіталу за критерієм максимізації рівня 
прогнозованої рентабельності передбачає використання механізму фінансового 
важеля, дія якого полягає у визначенні безпечного обсягу позикових коштів. 
Модель оптимізації структури фінансових ресурсів за критерієм мінімізації 
рівня фінансових ризиків передбачає диференційований вибір джерел 
фінансування різних складових активів компанії.  

Особливої уваги, заслуговує модель стейкхолдерів, яка ґрунтується на 
залежності структури капіталу від зовнішнього середовища. Стейкхолдери – це 
власники потенційних зобов’язань підприємства. Формування сприятливих 
очікувань стейкхолдерів базується на іміджі підприємства як надійного емітента 
майбутніх зобов’язань. Для врахування усіх чинників, що впливають на імідж 
суб’єкта господарювання будується матриця перехресного аналізу, яка дає 
змогу визначити найбільш значущі для оптимізації структури капіталу 
підприємства фактори та відповідні їхньому впливу заходи [6]. 

Компромісна концепція структури капіталу формується під впливом 
суперечливих умов, які визначають співвідношення рівня дохідності та ризику 
використання фінансових ресурсів підприємства, які у процесі оптимізації 
необхідно врахувати шляхом відповідного компромісу їх комплексної дії. 
Прихильники цієї концепції стверджують, що середньозважена вартість 
капіталу може знижуватися лише до так званої точки компромісу, за якою 
суттєво зростає ступінь ризику неповернення позичених коштів суб’єкта 
господарювання. Точка компромісу вважають оптимальною структурою 
фінансових ресурсів [3, с. 123]. 

Отже, проводячи оптимізацію структури капіталу необхідно враховувати 
зміни головних показників діяльності підприємств, оскільки їхня динаміка дає 
змогу визначити наявність можливостей мобілізації внутрішніх ресурсів для 
фінансування поточних потреб. Важливим чинником при виборі 
співвідношення між власними та позиковими коштами є напрям виробничо-
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господарської діяльності. Потрібно зважати на те, що деякі види діяльності 
провадяться з переважанням позикового капіталу і для них переважання 
залучених коштів над власними не вважають негативною тенденцією. Також 
важливим чинником за умов формування структури капіталу є склад активів 
підприємства. Наявність високоліквідних активів в структурі капіталу майна дає 
змогу залучати зовнішні джерела фінансування у більшому обсязі.  
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На основі «моделей корисності» (utility models) зарубіжні та вітчизняні вчені 
намагаються оцінити економічні наслідки зміни трудової поведінки 
працівників. За визнанням спеціалістів, у методичному відношенні введення в 
облікову систему «людських ресурсів» вимагає складних аналітичних 
розрахунків: не доведено, що за допомогою сучасних підходів це можна 
здійснити з допустимим ступенем точності. 

Існує двовекторний підхід до введення в облікову систему кадрового 
потенціалу як залученого капіталу (класична заборгованість із заробітної плати) 
і як складової інтелектуального капіталу [1]. Однак, на нашу думку, процес 
накопичення людського капіталу не дозволяє розглядати його як сталу 
величину. У зв′язку з цим виникає необхідність аналізу величини 
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акумульованого людського капіталу в динаміці, що має безпосередній вплив на 
розмір заробітної плати (рис. 1). 

Актив Пасив 
Ресурсний потенціал Капітал 

Інтелектуальний ресурсний потенціал 
Людський потенціал (у динаміці) 

Інтелектуальний капітал 
Людський капітал (у динаміці) 

Виробництво (у динаміці) Заробітна плата (у динаміці) 
Рис. 1. Модель обліку людського капіталу 

 
Такий підхід може бути застосований при побудові балансу у практиці 

обліку, що дасть змогу відображати у звітності людський капітал, який 
використовується суб´єктом господарювання. У той же час вважаємо, що 
методика поточного обчислення величини «людського капіталу» за допомогою 
нематеріальних активів (гудвілу) економічної одиниці є помилковою: 
неможливо оцінити окремі знання, вміння тощо всіх працівників у зв´язку зі 
специфікою отриманих освітніх послуг. Тому потрібно розробити систему 
непрямих методів оцінювання обсягів накопиченого людського капіталу. 
Наприклад, кількісними показниками виміру можуть стати витрати часу на 
здобуття освіти та підвищення кваліфікації або рейтинг освітніх закладів. У той 
же час національна система вищої освіти не може розвиватися поза 
глобальними процесами і тенденціями, попитом світового ринку праці. 

Освіта і професійна підготовка приносять вигоди, віддалені у часі від 
моменту здійснення витрат. Тому вибір найкращого освітнього варіанту 
потрібно моделювати за допомогою багатоперіодної задачі оптимізації. Плани, 
які передбачають отримання освіти, характеризуються тим, що додаткові 
витрати у роки навчання зумовлюють додаткові доходи в майбутньому. Тому 
ефективність освіти, яка визначається як різниця результатів і витрат 
професійної підготовки, потребує їх приведення до єдиного моменту часу згідно 
відомої методики [2]. При цьому потрібно врахувати, що розраховане значення 
буде відрізнятися від реального в міру дії наступних факторів: 

1. Вибір ставки процента, чи «нормативу приведення витрат і результатів до 
єдиного моменту часу», є проблематичним, оскільки інтереси майбутніх 
поколінь не достатньо представлені на сучасному ринку капіталу. 

2. Розмір заробітної плати не відповідає величині внеску робочої сили в 
створення національного доходу. Отже, виникають неточності у вимірі 
економічних результатів освіти і підготовки робочої сили. 

3. Освіта створює значні зовнішні ефекти, які важко виміряти і врахувати у 
суспільних вигодах освітніх проектів. 

4. Суспільні витрати освітніх проектів повинні містити втрату процента за 
капітал незалежно від його форми (грошова, матеріальна або нематеріальна). 
Проте облік цього елементу витрат часто відсутній (наприклад, при 
використанні у сфері освіти землі, будівель, споруд і т.д.). 
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5. Визначення суспільного чистого ефекту ускладнюється через існування 
трансфертних платежів, оскільки частина реальних витрат на освіту 
здійснюється за рахунок державного фінансування виробників інших галузей 
(наприклад, дотації на виробництво шкільного обладнання). 

Стандартним шляхом виміру вигод є використання широкомасштабних 
даних про середні доходи робітників за віком, рівнем освіти та галуззю 
зайнятості, які показують залежність оплати праці індивіда від рівня його 
професійної підготовки протягом життя. Досвід показує, що графіки заробітної 
плати за віком мають такі типові характеристики [3]: 

1. Заробітна плата високо корелюється з освітою; в будь-якій віковій групі 
більш освічені робітники мають вищі доходи, ніж менш освічені. 

2. Заробітна плата зростає з віком, досягає свого піку в середньому віці і 
потім несуттєво знижується або залишається незмінною до виходу на пенсію. 

3. Графіки заробітної плати більш освічених робітників є стрімкішими, ніж 
менш освічених; пік заробітної плати більш освічених робітників вищий, ніж 
менш освічених. 

4. Чим вищий рівень освіти, тим пізніший вік досягнення піку (максимуму) 
заробітків; в окремих випадках доходи більш освічених робітників 
продовжують зростати до пенсії. 

При цьому слід врахувати, що в умовах значного відхилення фактичних і 
«тіньових» цін, які реально вимірюють ефективність (дефіцитність) ресурсів, 
доцільно використовувати «тіньові» ставки заробітної плати при оцінці 
економічної ефективності інвестиційних проектів. 
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затвердження відповідного Плану заходів щодо її реалізації, в країні почалася 
реформа децентралізації влада. Дана реформа передбачає передачу повноважень 
та фінансів від державної влади якнайближче до людей – органам місцевого 
самоврядування.  

Кожен мешканець села чи міста має право на сучасну медицину й освіту, 
доступні та якісні адміністративні, комунальні, соціальні послуги, гарні дороги, 
чисті й освітлені вулиці. Але кінцеві споживачі, конкретні люди, можуть 
впливати на якість цих послуг лише тоді, коли відповідальні за їх надання 
знаходяться близько. Найближчою до людей владою є органи місцевого 
самоврядування: сільські, селищні міські ради та їхні виконкоми. Отже саме 
вони повинні мати широкі повноваження і достатньо коштів, щоб бути 
спроможними вирішувати усі місцеві питання і нести за це відповідальність. 

Питанням децентралізації влади в Україні присвячено велику кількість робіт 
як із політико-правової позиції, так і з бюджетної. Зокрема, питання 
децентралізації висвітлено в роботах таких дослідників, як О. Бевзюк, 
Г. Даудова, В. Мамонова, В. Пальчук, Т. Таукешева, Е. Юрій, В.Авер’янов, 
Р. Агранофф, Г. Атаманчук, Т. Безверхнюк, В. Вакуленко, Т. Вюртенбергер, 
Я. Гонцяж, Б. Гурне, М. Іжа, Н. Камінської та ін.  

Не можна не погодитися з О.Ю. Амосовим та Д.В. Малінецькою [1], що 
децентралізація є полярною протилежністю централізації і являє собою складне 
поняття, яке можна розкривати через його вплив на адміністративно-
територіальний устрій держави, систему органів публічної адміністрації, 
розподіл між ними функцій, повноважень та фінансових ресурсів. 
Децентралізацію було задекларовано у ст. 132 Конституції України як одну із 
засад, на яких ґрунтується територіальний устрій держави. 

Децентралізація зумовлена прагненням України до підвищення рівня 
забезпечення та надання державних стандартів та послуг, усунення економічної 
нестабільності, прискорення соціального та економічного розвитку держави. 
Демократично розвинені країни пройшли цей процес в різні часи. Тому питання 
проведення децентралізації на сучасному етапі реформування системи 
управління Україною нерозривно пов’язано із теоретичним розумінням самого 
поняття та історичним досвідом цих процесів. Децентралізація влади в 
розумінні фінансистів є бюджетна децентралізація (або децентралізація 
фінансових ресурсів) [4].  

Самостійність місцевих бюджетів гарантується власними та закріпленими за 
ними на стабільній основі частками загальнодержавних доходів, правом 
самостійно визначати напрями використання коштів. Проте рівень незалежності 
органів місцевого самоврядування щодо розпорядження власними 
надходженнями є досить низьким, тому регіони не можуть забезпечити 
соціально-економічний розвиток коштом власних надходжень На сьогодні 
відсутнє чітке обґрунтування економічної сутності рівня фінансової 
децентралізації, який повинен бути упроваджений в Україні Погоджуємось з 
твердженням професора Т. Бондарук: рівень фінансової децентралізації може 
вимірюватися таким показником, як частка валового внутрішнього продукту, 
що перерозподіляється через місцеві бюджети [2]. В Україні частка місцевих 
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бюджетів у валовому внутрішньому продукті має зростати. В табл. 1 здійснено 
фактичний аналіз щодо співвідношення виконання доходної частини 
державного та місцевих бюджетів за доходами за період 2015-2017 рр.  

 
Таблиця 1 

Аналіз показників виконання доходної частини державного та місцевих 
бюджетів України, млн. грн. 

Показник 2015 рік 2016 рік 2017 рік 
2016 

/ 
2015 

2017 / 
2016 

2016 
/ 

2015 

201
7 / 
201

6 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ВВП України 
1 979 
458 

2 383 
182 2 982 920 403 

724 
599 
738 

20,40
% 

25,1
7% 

Державний 
бюджет 534694,8 616274,8 793265 81 

580 
176 
990 

15,26
% 

28,7
2% 

Місцеві 
бюджети з 
урахуванням 
міжбюджетних 
трансфертів 

294 
441,7 

366 
040,6 502 093,9 71 

599 
136 
053 

24,32
% 

37,1
7% 

Місцеві 
бюджети  без 
урахування 
міжбюджетних 
трансфертів 

120 
461,6 

170 
645,4 229 490,9 50 

184 58 846 41,66
% 

34,4
8% 

Зведений 
бюджет України 

652 031, 
0 

782 
748,5 1 016 788,3 130 

718 
234 
040 

20,05
% 

29,9
0% 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Державний 
бюджет / ВВП 

27,01% 25,86% 26,59% -1,15 0,73 
-

4,27
% 

2,84
% 

Місцеві 
бюджети (з 
трансфертами) / 
ВВП 

14,87% 15,36% 16,83% 0,48 1,47 3,26
% 

9,59
% 

Місцеві 
бюджети (без 
трансфертів) / 
ВВП 

6,09% 7,16% 7,69% 1,07 0,53 17,66
% 

7,45
% 

Зведений 
бюджет /ВВП 

32,94% 32,84% 34,09% -0,10 1,24 
-

0,29
% 

3,78
% 

Джерело: складено автором на підставі статистичних даних Міністерства 
фінансів. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/ та Державної 
Казначейської служби. URL: 
http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/category?cat_id=23596&page=0 

 
На рис. 1 представлено наочно співвідношення між державним, зведеним та 

місцевими бюджетами по відношенню до ВВП України за 2015-2017 рр., з якого 
видно, що протягом останні роки відбувалося зростання як обсягів ВВП 
держави, так і всіх видів бюджетів, що обумовлено різними чинниками, 
включаючи також інфляційну складову. 

 

 
Рис. 1. Динаміка доходів державного та місцевих бюджетів з урахуванням 

офіційних трансфертів у 2011-2017 рр.  
Джерело: складено автором на основі статистичних даних. 

 

https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/
http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/category?cat_id=23596&page=0
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Але, у відносному вимірі частка державного бюджету по відношенню до 
ВВП знаходилася приблизно на тому й самому рівні. При цьому питома вага 
місцевих бюджетів у ВВП зростала кожний рік, але це зростання було доволі 
помірним: з 17,87 % у 2015 році до 16,83 % у 2017 році. У табл. 1 наведено дані 
за інформацією Державної Казначейської служби відносно Звітів з виконання 
місцевих бюджетів як з урахуванням міжбюджетних трансфертів з Державного 
бюджету, так і без цих трансфертів. За отриманими даними бачимо, що більше 
половини доходів місцевих бюджетів по Україні в цілому становлять 
трансферти з державного бюджету та, відповідно, далі по рівнях 
підпорядкування ланок бюджетної системи. 

Додатково слід зазначити, що співвідношення між власними доходами 
місцевих бюджетів та сумами отримуваних офіційних трансфертів складаються 
на користь останніх. На рис. 2 наочно видно їх структурне співвідношення у 
динаміці, яке свідчить про значну фінансову залежність органів місцевого 
самоврядування та поки що незадовільний рівень реальної децентралізації. 

 

 
Рис. 2. Співвідношення між власними доходами місцевих бюджетів України 

та офіційними трансфертами у динаміці 
 

Таким чином, фінанси місцевих органів влади виступають інструментом 
реалізації владних повноважень у межах певної територіальної громади та є 
важливою ланкою суспільного перерозподілу для максимального задоволення 
інтересів населення у процесі економічних взаємовідносин. Для підвищення 
економічної безпеки країни, проведення масштабних економічних реформ, 
підвищення рівня життя населення необхідно вдосконалення існуючої та 
створення нової нормативно-правової бази функціонування місцевих фінансів. 
Особливо важливу роль при цьому повинна відігравати децентралізація 
місцевих фінансів, як один із інструментів органів місцевого самоврядування 
набуття ними фінансової незалежності.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВІ 
РЕСУРСИ НА МІКРОЕКОНОМІЧНОМУ РІВНІ 

 
Одним з найголовніших елементів функціонування будь-якого підприємства 

є наявність в нього фінансових ресурсів, які знаходяться під контролем та 
використовуються у процесі діяльності для досягнення у майбутньому 
економічної вигоди.  

В економічній сфері ще не вироблено єдиного, загальноприйнятого терміну 
«фінансові ресурси», особливо, на рівні підприємства. Питання, пов'язані з його 
визначенням, досліджували і досліджують багато вчених. 

Дослідженню даної проблеми присвячено багато праць та публікацій як 
українських так і зарубіжних вчених, у яких розглянуто сучасні наукові погляди 
на проблеми організації управління фінансовими ресурсами підприємств. 
Глибокий аналіз поняття «фінансові ресурси» здійснили А.Г. Завгородний [1], 
О.М. Бірман [2], Т.В. Гойда [3], В.К. Сенчалов [4], Г.Г. Нам [5], Ю.В. Петленко 
[6] та інші. Проте, залишається ще багато невирішених питань, особливо в 
галузі розробки теоретичних та практичних основ організації управління 
фінансовими ресурсами підприємств в умовах ринкової економіки України. 

Аналіз сутності фінансових ресурсів слід розпочати з визначення, яке 
наводиться у фінансово-кредитному словнику: «Фінансові ресурси – це грошові 
кошти, які перебувають у розпорядженні підприємств, господарських 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2015
https://www.minfin.gov.ua/news/view/
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організацій та установ» [7]. На сьогоднішній день дефініція «фінансові ресурси» 
– одна з найбільш уживаних економічних категорій у понятійному апараті 
практичного менеджменту й економічної науки. Тому кожен дослідник питань 
фінансової теорії та фінансового менеджменту приділяє їм особливу увагу. 

На основі проведеного теоретичного узагальнення та аналізу праць відомих 
учених економістів наведено існуючі тлумачення сутності фінансових ресурсів 
підприємства (табл. 1). 

Таблиця 1 
Підходи щодо визначення сутності «фінансові ресурси» за 

мікроекономічного підходу 

Автор Тлумачення поняття «фінансові ресурси 
підприємства» 

1 2 
Загородний А.Г. [1] Фінансові ресурси – це сукупність коштів, що є в 

розпорядженні держави та суб'єктів господарювання.  
Бірман О.М. [2] Це виражена в грошах частина національного доходу, 

сконцентрована безпосередньо в державі чи 
підприємствах для використання на цілі розширеного 
відтворення і на загальнодержавні потреби.  

Гойда Т.В. [3] Це сукупність доходів, відрахувань та надходжень, що 
перебувають у розпорядженні підприємства, організації 
та держави і спрямовуються на задоволення суспільних 
потреб з метою розширення виробництва. 

Сенчалов В.К. [4] Фінансові ресурси народного господарства являють 
собою сукупність, грошових нагромаджень, 
амортизаційних відрахувань та інших грошових 
засобів, які формуються в процесі створення, 
розподілу і перерозподілу сукупного суспільного 
продукту.  

Нам Г.Г. [5] Вважає, що до фінансових ресурсів належать усі 
грошові фонди і та частина коштів, яка 
використовується в не фондовій формі. 

Петленко Ю.В. [6] Фінансові ресурси – це грошові кошти, залучені в 
господарський оборот підприємства з різних джерел, 
сформованих для покриття його власних потреб. 

Опарін В.М. [7] Фінансові ресурси – це сума коштів спрямованих в 
основні засоби та обігові кошти підприємств.  

Філімоненков А.С. [8] Власний, позичений і залучений грошовий капітал, 
який використовується підприємством для 
формування своїх активів та здійснення виробничо-
фінансової діяльності з метою отримання відповідного 
доходу, прибутку.  
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Продовження табл. 1 
1 2 

Хачатурян С.В. [9] Частина коштів підприємства у фондовій та не 
фондовій формі, яка формується у результаті 
розподілу виробленого продукту, залучається до 
діяльності підприємства з різних джерел і 
спрямовується на забезпечення розширеного 
відтворення виробництва.  

Поддєрьогін А.М. 
[10], Василик О.Д. 
[11] 

грошові нагромадження й доходи, які створюються в 
процесі розподілу і перерозподілу валового 
внутрішнього продукту й зосереджуються у 
відповідних фондах для забезпечення безперервності 
розширеного відтворення. 

Бандурка О.М., 
Коробов М.Я. [12] 

власні і позичкові грошові фонди цільового 
призначення, які формуються у процесі розподілу і 
перерозподілу національного багатства, внутрішнього 
валового продукту і національного доходу та 
використовуються у статутних цілях підприємства. 

 
Кожна з формулювань сутності фінансових ресурсів представляє певний 

науковий інтерес, так як дозволяє виявити погляд окремого автора на сутність 
фінансових ресурсів підприємств та представити це поняття більш об'ємно. 

Проаналізувавши теоретичні погляди на сутність даного поняття, зробимо 
висновок, що фінансові ресурси підприємства – це сукупність грошових коштів, 
які використовуються підприємством для формування високоліквідних  активів, 
і призначені для виконання фінансових зобов’язань та для забезпечення власних 
виробничих потреб. Дані активи повинні знаходитися у постійному русі, а їх 
головною метою є сприяння досягненню прибутковості підприємства. Таке 
визначення економічної сутності фінансових ресурсів з позицій розгляду їх як 
високоліквідних активів підприємства, створює можливості для вичерпного 
достовірного аналізу їх складових, об’єктивного визначення необхідних обсягів 
для ефективного господарювання з метою виявлення впливу резервів 
фінансових ресурсів на відтворювальний процес та підвищення прибутковості 
виробництва.  

Отже, на нашу думку, фінансові ресурси лежать в основі формування та 
ефективного функціонування будь-якого підприємства. Під фінансовими 
ресурсами підприємства слід розуміти сукупність усіх грошових коштів, які 
надійшли на підприємство за певний період або на певну дату від операційної, 
інвестиційної та фінансової діяльності підприємства і спрямовуються  для 
виконання фінансових зобов’язань та забезпечення  власних виробничих потреб, 
з метою одержання прибутку. 
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УПРАВЛІННЯ ДЕПОЗИТНОЮ ПОЛІТИКОЮ БАНКІВСЬКИХ 
УСТАНОВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 
Специфіка діяльності банку полягає в тому, що переважна частина його 

ресурсів формуються за рахунок позичкових коштів. При цьому важливу роль у 
структурі залучених коштів банківських установ відіграють депозити. 

На сьогодні в Україні особливого значення набуває реалізація адекватної 
депозитної політики банківськими установами. 

Основна мета депозитної політики банківської установи полягає у 
впровадженні нових депозитних послуг та підвищенні їх ефективності, а також 
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у забезпеченні розвитку та удосконаленні банківської діяльності в процесі 
залучення грошових коштів. 

Теоретичні та практичні аспекти цієї проблеми, зокрема формування банками 
депозитних ресурсів, методи управління залученими коштами, активізація 
депозитної діяльності банків, досліджувалися у працях вітчизняних і зарубіжних 
вчених: О.В. Васюренко, Є.Ф. Жуков, А.М. Мороз, В.І. Колесников, О.І. Лаврушин. 
Віддаючи належне напрацюванням згаданих вчених, слід підкреслити, що потреба 
вивчення цього питання залишається актуальною і сьогодні. 

Проблеми механізму реалізації депозитної політики банківських установ 
України зумовлені існуючим підвищенням ролі депозитної політики в забезпеченні 
стійкого розвитку банківської системи і необхідністю комплексного дослідження 
депозитної політики банку у взаємовідносинах із клієнтами.  

Питання, пов`язанні з дослідженням теоретичних основ управління 
депозитною політикою  банку, практики її реалізації та напрямів удосконалення 
в науковій літературі розробленні недостатньо. 

В табл. 1 наведено підходи до визначення поняття «депозитна політика банку». 
Таблиця 1 

Підходи до визначення «депозитна політика банку» 
Автори Визначення 

1 2 
Білоглазова Г.М. 
Кроливецька Л.П. [1] 

Комплекс заходів із формування депозитного портфеля, а 
також різні форми та методи щодо реалізації на ринку 
депозитних вкладів 

Герасименко Р.А.,  
Хорошева О.І., 
Герасименко В.В. [2] 

Банківська політика щодо залучення грошових коштів 
вкладників у депозити (вклади) та ефективному 
управлінню процесом залучення цих коштів 

Жарковська Є.П. [3] Система заходів, спрямованих банком на залучення 
вільних грошових ресурсів підприємств та 
домогосподарств, з метою наступного їх розміщення на 
взаємовигідних засадах. 

Коцовська Р.Р. 
Павлишин О.О. 
Хміль Л.М. [4] 

Стратегія і тактика банку щодо залучення фінансових 
ресурсів вкладників, а також інших кредиторів та 
визначення найбільш ефективної комбінації її джерел. 
Метою депозитної політики є максимізація прибутку та 
всебічне задоволення потреб клієнтів банківської 
установи в процесі надання депозитних послугах. 

Лаврушин О.І. [5] В широкому розумінні – це діяльність банків, щодо 
залучення коштів вкладників та різного роду кредиторів, 
а також визначення (регулювання) відповідної комбінації 
джерел коштів. Розглядаючи у вузькому розумінні дане 
поняття – це заходи спрямовані на задоволення потреб 
банківських установ у ліквідності за допомогою 
використання активного пошуку і залучення коштів, в 
тому числі й позикових. 
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Продовження табл. 1 
1 2 

Московець Е.А. 
Мочалова Л.О. [6] 

Політика у сфері залучення комерційним банком 
тимчасово вільних грошових коштів юридичних і фізичних 
осіб у вклади, або на певний термін, або до запитання 

Синяк А.А., 
Горчакова І.А. [7] 

Механізм реалізації інтересів усіх суб’єктів депозитного 
ринку, спрямований на оптимізацію витрат щодо залучення 
коштів на депозитному ринку за умови їх ефективного 
використання 

 
На думку авторів депозитна політика банку – сукупність методів і 

інструментів для залучення тимчасово вільних грошових коштів, що знаходять у 
розпорядженні юридичних і фізичних осіб з метою наступного їх розміщення 
задля отримання прибутку банком. 

Депозитну політику банку слід розглядати як стратегію і тактику щодо 
залучення коштів вкладників та інших кредиторів і визначення 
найефективніших їх комбінацій. Тому управління депозитною політикою банку 
– складне багатофакторне завдання, основою вирішення якого має бути 
врахування інтересів економіки країни в цілому, комерційного банку як суб’єкта 
економіки, клієнта й персоналу банку зокрема. Очевидно, що зазначені інтереси 
не завжди співпадають. І саме оптимальна депозитна політика передбачає, 
насамперед, узгодження їх інтересів. Окрім  цього, депозитна політика має бути 
підпорядкована оптимальному співвідношенню ліквідності, дохідності та 
ризику. 

Депозитна політика банку ґрунтується на принципах, які в економічній 
літературі здебільшого поділяють на загальні та специфічні. До загальних 
принципів відносять: комплексність підходу; наукова обґрунтованість; 
оптимальність та ефективність; єдність всіх складових елементів депозитної 
політики. До специфічних принципи відносять: 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.  

Аналіз наукової літератури дозволив зробити висновок, що сучасна 
депозитна політика банківських установ повинна будуватись на обґрунтованих 
відсоткових ставках, враховувати можливості більш широкого використання 
продуктів, орієнтуватись на високий рівень сервісу для клієнтів, та підвищувати 
рівень захищеності депозитів. 

Необхідно зауважити, що на сьогодні більше уваги необхідно приділяти 
обчисленню депозитних ризиків та вартості залучення депозитів. 
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РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ 
 

Глобальна інформатизація стала підґрунтям формування нової моделі 
економіки – цифрової, інституціональні засади якої реалізуються через 
механізми стратегій інноваційного розвитку найбільш розвинених країн світової 
економіки. В країнах з трансформаційною економікою, до яких належить 
Україна, розбудова національного цифрового економічного бізнес-простору має 
ознаки фрагментарності. Об’єктивними причинами такого стану є кризові 
явища, що проявилися в усіх сферах соціально-політичного та економічного 
життя України, які змусили суспільство та владу зосередитися на поточних 
проблемах, відклавши вирішення стратегічних питань, особливо в економічній 
політиці, на не визначену перспективу. Дослідження науково-теоретичних засад 
розвитку міжнародних електронних платіжних систем на основі узагальнення 
кращих практик розвинутих країн світу, зокрема Європейського Союзу, у сфері 
формування інфраструктури цифрової економіки, є об’єктивною необхідністю 
на етапі реформування української економічної системи з метою забезпечення 
конкурентних переваг Україні у сфері електронної комерції та надання 
інноваційних фінансових послуг у глобальному економічному просторі. 
Ключову роль в становленні інформаційної економіки в країні займає розвиток 
електронної комерції, яка, з одного боку, потребує сприятливого клімату для 
розвитку інноваційного підприємництва, а з іншого – розвинутої 

http://www.masters.donntu.edu.ua/2013/iem/sinyak
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інфраструктури онлайн послуг, в тому числі платіжних. Для стратегічного 
управління розвитком національної економіки на основі реалізації сучасних 
моделей постіндустріального розвитку, до яких належить інформаційна 
економіка, важливим етапом є визначення поточного стану ринку платіжних 
послуг та виявлення факторів позитивного впливу на створення передумов 
формування сучасних електронних платіжних систем та інноваційних 
інструментів електронної комерції. Розробка заходів щодо вдосконалення 
інституційних засад управління процесом роз витку електронних фінансових 
послуг – важлива складова в забезпеченні ефективного розкриття національного 
потенціалу на міжнародних ринках Інтернет комерції та електронних платіжних 
послуг. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Розробкою стратегій 
розвитку інформаційної (цифрової) економіки займаються уряди провідних 
країн світу (Австралії, Канади, США, Японії, Китаю та ін.) та міжнародні 
організації (ОЕСР, Світовий банк, Європейська Комісія тощо).  

Елементам інноваційної інфраструктури інформаційної економіки 
притаманний високий темп якісних перетворень, що зумовлює складність 
наукових досліджень та виявлення теоретично обґрунтованих закономірностей 
їх розвитку, а відповідно це є передумовою дивергенції та конвергенції 
стратегій інноваційного розвитку для країни в контексті побудови 
інформаційної моделі національної економіки. Тому, незважаючи на велику 
кількість публікацій, актуальною зберігається необхідність проведення 
ґрунтовних спостережень розвитку електронних платіжних в контексті 
конкретної країни, в даному випадку – України, з метою виявлення ефективних 
управлінських рішень на рівні держави, регіонів, комерційних банківських та 
небанківських установ. Метою доповіді є дослідження специфіки розвитку 
електронних платіжних систем в Україні, а також поглиблення науково-
теоретичних засад побудови інноваційної інфраструктури інформаційної 
(цифрової) економіки. Обґрунтування отриманих наукових результатів. 
Характеризуючи організаційну структуру української платіжної системи, можна 
виділити два основні типи: перший тип – це внутрішні платіжні системи, та 
другий – міжнародні платіжні системи. Головним органом в українських 
платіжних системах є Національний банк України, він також є платіжною 
організацією та розрахунковим банком для двох створених ним платіжних 
систем – Системи електронних платежів (СЕП) та Національної системи 
масових електронних платежів (НСМЕП). Національний банк України визначає 
порядок функціонування цих платіжних систем, прийняття і виключення з них 
учасників процесу, проведення переказу коштів за їх допомогою та інші 
питання, пов’язані з їх діяльністю. 

Таким чином, на українському ринку платіжних послуг спостерігаються 
позитивні зрушення такі як зростання частки безготівкових платежів, 
збільшення кількості і обсягів операцій за платіжними картками, послаблення 
фінансових вимог до учасників ринку електронних платіжних систем з боку 
регулятора – Національного банку України. Однією з основних складових 
розвитку електронних платіжних систем в світі і в тому числі в Україні є 
Інтернет торгівля, яка, нажаль, розвивається в нашій країні набагато повільніші, 
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аніж в сусідніх європейських державах. Серед основних перешкод розвитку – 
високий рівень корупції, відсутність доступу до фінансових ресурсів, недовіра 
населення до електронних платіжних засобів. 

Аналіз економіки України з точки зору рівня залучення інформаційно-
телекомунікаційних технологій показав нерівномірність «інформатизації» у 
залежності від галузей та секторів. Так, фінансова сфера найбільш розвинута в 
цьому напрямку, а наприклад, державний сектор значно відстає у порівнянні з 
європейськими країнами. В цілому, в рейтингах цифрових показників Україна 
обіймає середні місця і має непогані шанси на скорочення «електронних 
перешкод», якщо тільки держава почне будувати регуляторну політику 
відповідно до загальносвітових практик і не створюватиме штучних перешкод 
для розвитку бізнесу. У зв’язку з цим, доцільним було б вивчення кращого 
європейського досвіду і включення завдання щодо розвитку цифрової економіки 
в глобальний план реформування держави. 
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ПІДПРИЄМСТВА 

 
В науковій літературі запропоновано багато методів та моделей з метою 

здійснити комплексну оцінку функціонування підприємства та перспектив його 
розвитку [1, 3]. Найбільш відомими є модель управління по цілям Пітера 
Друкера (MBO), модель збалансованої системи показників Нортона та Каплана 
(BSC) та із сучасних – модель управління, заснована на вартості (VBM) [2]. 
Кожна з моделей має власні значні переваги, є доволі ефективною для 
розв’язання певних завдань в залежності від стратегічного напряму розвитку 
підприємства. Але є певні недоліки, які присутні майже у всіх моделях – вони не 
враховують повною мірою динаміку зміни показників, тобто оцінюють лише 
статичний стан об’єкта. 

В цілому, за підсумками досліджень ряду наукових праць, можна 
констатувати, що оцінка діяльності підприємства у майже всіх випадках 
зводиться до оцінки його фінансово-економічного стану на підставі даних 
фінансової звітності підприємства. І в кожний момент часу ми отримуємо певну 
«картинку», «зріз» стану підприємства, по якому намагаємося оцінити потенціал 
підприємства, перспективи його подальшого розвитку та спланувати подальші 
зміни. Але такий підхід не є цілісним, оскільки зміни вже відбулися або 
відбуваються і отримана інформація швидко перестає буди актуальною, а отже 
достовірною, що ускладнює процес прийняття управлінських рішень. Іншим 
негативним моментом є те, що одні й ті самі значення показників фінансово-
економічного стану будуть нести зовсім різну інформацію на різних етапах 
життєвого циклу підприємства та з урахуванням його взаємодії з зовнішнім 
середовищем в конкретних умовах соціально-політичного середовища. Так, 
показники ділової активності та рентабельності, значення яких є високими для 
періоду сталого розвитку, не можуть вважатися достатніми для етапу зростання, 
показники фінансової стійкості для знов створеного підприємства не є 
орієнтиром або базою для порівняння на наступних етапах життєвого циклу 
підприємства й т. ін.  

Отже, на наш погляд, більш важливим за стан підприємства у визначений 
момент часу є оцінка його здатності утримувати стабільність розвитку та певну 
рівновагу при зміні окремих факторів впливу.  

Стабільний розвиток в цьому сенсі наближується стану до динамічної 
рівноваги, тобто такого стану підприємства, при якому воно здатне отримувати 
позитивні фінансові результати від своєї господарської діяльності, незважаючи 

                                                
* Науковий керівник – Сокиринська І.Г., к.е.н., доцент, завідувач кафедрою 
фінансів, Національна металургійна академія України. 
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на впливи зовнішнього та внутрішнього середовища [5]. Тоді всі фактори 
впливу можна згрупувати у два блоки: такі, що здатні вивести підприємство зі 
стану рівноваги та такі, що допомагають йому утриматися в цьому стані. 

Найбільш близьким до поняття стабільного розвитку та рівноваги в 
економічній літературі є поняття стійкості, яку для кількісної та якісної оцінки 
здебільшого асоціюють саме з фінансовою стійкістю. Тому з позицій 
фінансового аналізу вона вимірюється співвідношенням власного та залученого 
капіталу. Якщо у підприємства власний капітал перевищує залучений, то воно 
вважається фінансово стійким [4]. З погляду ж на здатність утримувати 
стабільний розвиток, стійкість підприємства буде визначатися не тільки 
структурою його капіталу, а здатністю отримувати фінансові результати, які 
були б адекватними тим витратам, які несе підприємство у своїй господарській 
діяльності. 

Так, при зростанні вартості будь-якого ресурсу, що задіяний у виробничо-
господарській діяльності підприємства, його організаційна структура та 
виробничий і маркетинговий потенціал мають витримати таке навантаження. 
В цьому випадку можна констатувати, що підприємство знаходиться у стані 
стійкої динамічної рівноваги, адже на впливи ззовні підприємство відповідає 
зустрічною протидією, що зумовлена наявністю в нього певного потенціалу.  

Спираючись на вищевикладене, надамо власне бачення стабільного 
розвитку. Стабільний розвиток – це такий стан функціонування підприємства, 
при якому воно здатне підтримувати стійку довгострокову рівновагу за умови 
раціональних співвідношень обсягів залучених ресурсів та отриманих 
фінансових результатів. 

Для управління підприємством на засадах стабільного розвитку слід 
розуміти, якими критеріями або конкретними показниками можна вимірювати 
динамічну складову такого розвитку. Важливим також при цьому є визначення 
так званих «точок біфуркації», коли незначні зміни призводять систему до 
втрати стабільності та стійкості. Важливим постає питання оцінки та 
вимірювання такої здатності. З точки зору фінансово-економічних аспектів 
вважаємо для цього найбільш доцільним використовувати показники запасу 
фінансової безпеки та операційного й фінансового важелів (левериджу). Кожний 
з цих показників певною мірою вказує на вплив вартості вхідних ресурсів на 
отримані на виході результати і дає змогу прогнозувати розвиток як 
позитивного, так і негативного сценаріїв розвитку (табл. 1). 

Запас фінансової безпеки дає змогу отримати інформацію про те, як 
негативні зміни в обсязі продажів вплинуть на здатність підприємства 
отримувати прибуток і яке саме падіння обсягів продажу утримує підприємство 
в зоні рентабельної діяльності.  

Операційний леверидж (OL) характеризує структуру витрат підприємства, 
тобто це величина, яка вимірює ступінь використання постійних витрат в 
господарських операціях. Отже, з метою підтримання стану динамічної 
рівноваги підприємство має постійно контролювати свій операційний леверидж. 
Рівень операційного левериджу (DOL) визначається як відсоткове змінювання в 
поточному прибутку (або прибутку до вирахування відсотків та податків – 
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EBIT), який одержується з даного відсоткового змінювання в рівні збуту. Тобто, 
рівень операційного левериджу є показником, який вимірює вплив зміни в збуті 
на поточний прибуток. 

Таблиця 1 
Базові показники для визначення стабільного розвитку підприємства 
Показник  Формула розрахунку Умовні позначення 

1. Запас безпеки 
%100*

Q
QQSM BEP-

=  
SM – запас безпеки; 
Q – обсяг продажу; 
QBEP – беззбитковий 
обсяг продажу 

2. Рівень 
операційного 
левериджу TC

FCOL =
 

 

Q
Q

EBIT
EBIT

DOL
D

D
=

 

OL – коефіцієнт (плече) 
операційного левериджу 
FC – постійні витрати 
TC – загальні витрати 
DOL – рівень  
операційного левериджу 
EBIT – прибуток до 
виплати відсотків та 
податків 

3. Рівень 
фінансового 
левериджу 

TC
DebtFL =

 
 

IEBIT
EBITDFL

-
=  

Debt – позиковий капітал 
FL – коефіцієнт (плече) 
фінансового левериджу 
DFL – рівень 
фінансового левериджу 

 
Фінансовий леверидж (FL) характеризує співвідношення власних та 

позикових коштів. Відомо, що використання позикового капіталу є для 
підприємства з фінансової точки зору більш вигідним джерелом коштів за 
рахунок віднесення відсотків по позикам на витрати підприємства, зменшуючи 
оподатковуваний прибуток. Але іншою стороною такого широкого залучення 
позик є зростання фінансового ризику, який може швидко привести 
підприємство до втрати фінансової стабільності за рахунок високого рівня 
заборгованості, особливо короткострокової. 

Якщо операційний леверидж впливає на прибуток, який отримано до 
відрахувань, то фінансовий леверидж впливає на прибуток після проведення 
всіх відрахувань, тобто на чистий прибуток. Фінансовий леверидж починає 
діяти там, де припиняє функціонувати операційний леверидж, збільшуючи в 
подальшому вплив на зміни чистого прибутку. Рівень фінансового левериджу 
(DFL) визначається як відсоткове змінювання в чистому прибутку до 
відсоткового змінювання у прибутку до відрахувань [1], або в такому 
модифікованому вигляді, як це представлено в табл. 1. Іншими словами, рівень 
фінансового левериджу показує, як зміни в структурі капіталу вплинуть на 
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отримуваний підприємством прибуток, що є важливим для збереження 
стабільного розвитку. 

Таким чином,запропоновані показники дають змогу оцінити фінансовий 
аспект стабільного розвитку підприємства завдяки врахуванню поточного стану, 
можливої динаміки, а також рівня наявного ризику. Це дає можливість 
підприємству, його контрагентам та зацікавленим особам оцінити фінансову 
стабільність і найближчі перспективи розвитку підприємства та своєчасно 
оцінити ризики втрати ним фінансової стійкості. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
Для здійснення результативної діяльності суб’єкту господарювання 

необхідно мати не тільки достатній рівень активів, а і забезпечити їх 
оптимальний стан, склад та структуру. Для цього потрібно врахувати досить 
значну кількість чинників: цілі здійснення діяльності відповідно до місії та 
стратегії економічного розвитку підприємства, галузеву належність, 
функціональну направленість, вплив зовнішнього середовища, обсяги діяльності 
підприємства. 
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Управління активами підприємства, як складова загальної системи 
управління підприємством, має передбачати ефективне їх формування та 
використання, досягнення достатнього рівня ліквідності та платоспроможності, 
одночасно з уникненням ризику їх зниження та втрати. Обмеження ресурсного 
забезпечення, перш за все фінансових ресурсів, спонукають керівників до 
розробки альтернативних механізмів формування господарських активів. 

Для обґрунтування ефективної системи управління активами доцільно 
з’ясувати економічну сутність категорії «активи» з метою виокремлення її 
основних характерних ознак (табл. 1). 

Таблиця 1 
Характерні ознаки активів підприємства 

Характерні ознаки Автори, джерело 

Ресурси  

НПсБО 1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності» 
Бланк І.О., Малєєва А.В., Харченко Е.В., 
Малюга Н.М., Чебанова Н.В. 

Майно  Горецька Л.Л., Петрук О.М., Руднюк Г.Г., 
Шеремета М, Момот Т.В.  

Вартість (грошова оцінка) Горецька Л.Л., Малєєва А.В., Харченко Е.В. 
Право власності Галасюк В., Вишневська-Галасюк А., Галасюк В. 

Здатність генерувати дохід 

НПсБО 1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності» 
Бланк І.О., Малєєва А.В., Харченко Е.В. Малюга 
Н.М., Горецька Л.Л., Петрук О.М., Чебанова 
Н.В. 

 
Узагальнення найбільш поширених характерних ознак категорії «активи» 

дає змогу зробити висновок про відсутність єдиного трактування. При цьому, 
більшість авторів схиляється до визначення активів як економічних ресурсів, що 
здатні приносити економічні вигоди в процесі їх використання. 

В системі теоретичних засад формування і використання активів важливу 
роль відіграють також такі їх характеристики як вартість, продуктивність, 
прибутковість, оборотність та амортизація [7]. 

Вартість активів, як правило, виражається у їх грошовій оцінці, за якою вони 
обліковуються та використовуються в процесі господарської діяльності. 
Об’єктивно встановлена оцінка активів визначає ринкову вартість підприємства, 
його інвестиційну привабливість, потребу в фінансових ресурсах. 

Продуктивність функціонування активів – це їх здатність забезпечувати 
певний обсяг продукції за одиницю часу в процесі виробничої діяльності. Ця 
характеристика стосується тих видів активів, що приймають безпосередню 
участь у виробничому процесі. 

Прибутковість активів визначається за допомогою здатності генерувати 
визначений економічний дохід у процесі здійснення господарської діяльності. 
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На відміну від продуктивності, прибутковість можуть забезпечувати активи, що 
безпосередньо приймають участь у виробничому процесі, а також ті їх види, що 
задіяні в інвестиційній та фінансовій діяльності суб’єкта господарювання. 

Та частина активів підприємства, які знаходяться в постійному русі, змінюючи 
свій склад і вартість, мають ще одну особливість – оборотність, яка 
характеризується повторюваними циклами. Під циклом обороту активів розуміють 
процес повного завершення кругообігу їх окремих функціональних груп та видів, в 
результаті чого вони повертаються до своєї початкової форми [8]. 

Амортизація активів забезпечує ефективне відновлення основних засобів та 
нематеріальних активів підприємства в процесі їх кругообігу та представляє 
собою процес поступового перенесення зносу на виготовлювану ними 
продукцію. Властивістю амортизації наділені ті активи підприємства, що 
неодноразово використовуються підприємством у виробничому процесі [8]. 

Ефективне управління активами є результатом формування фінансової 
незалежності та конкурентоздатності суб’єкта господарювання. Аналіз наукової 
літератури свідчить, що проблема управління активами для вітчизняних 
підприємств існує, а відсутність єдиного трактування викликає безліч питань 
щодо ефективного застосування його на практиці. Значна частина методичних 
підходів ґрунтується на класичному підході до управління активами, а 
принципово нові підходи майже відсутні або ж розглядають лише окремі 
аспекти даної проблеми. 

З метою забезпечення безперервності і об'єктивності управлінських 
процедур необхідно застосувати науково-обґрунтований формалізований підхід 
до вирішення поставлених завдань, а використання інформаційних технологій 
при цьому дасть змогу формувати і накопичувати базу результатів для аналізу і 
вивчення взаємодії елементів в системі ефективного менеджменту. Як і при 
вирішенні будь-якого практичного завдання, застосування математичних 
методів в процесі управління активами підприємства передбачає: 

– ідентифікацію цілі та завдання управління активами в загальній системі 
управління підприємством; 

– синтез математичних моделей для прийняття рішень в сфері управління 
активами в умовах невизначеності і ризику; 

– вивчення детермінованих і стохастичних взаємозв'язків, що визначають 
можливі наслідки прийнятих рішень; 

– формалізацію критеріїв оцінки ефективності стратегії управління 
активами, яка дозволить здійснювати поточний контроль процесу реалізації 
стратегії і розрахувати очікувану ефективність її реалізації. 
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ФІНАНСОВА РІВНОВАГА ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ 
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Сучасне ринкове середовище, в якому функціонують економічні суб’єкти, є 

динамічним, складно прогнозованим та таким, що постійно змінюється. 
Численні кризи, різні за масштабом, джерелами виникнення та чинниками, що 
їх зумовлюють, вимагають від вітчизняних підприємств все частіше 
застосовувати більш ефективні методи управління, які дозволяють здійснювати 
господарську діяльність прибутково та залишатися конкурентоспроможними. 

Причиною різного роду порушень у виробничо-господарській діяльності 
підприємства може стати будь-який чинник, або їх сукупність – наприклад, 
складнощі зі збутом продукції, недостатність виробничого потенціалу, надмірна 
витратність виробництва, дефіцити в організаційній структурі або структурі 
управління і т. ін. Але до того часу, поки підприємство виконує свої зобов’язання 
перед державою та контрагентами, ситуація може здаватися контрольованою, а 
перешкоди – такими, що не потребують серйозних втручань. Але, як відомо, кризові 
явища краще попереджати, ніж ліквідувати їх руйнівні наслідки.  

В сучасному економічному середовищі переважна більшість дій націлена на 
отримання фінансових результатів та фінансових вигід, а господарська 
діяльність суб’єктів господарювання підпорядкована меті зростання 
прибутковості та/або вартості бізнесу. За таких обставин здається важливим 

                                                
* Науковий керівник – Сокиринська І.Г., к.е.н., доцент, завідувач кафедрою 
фінансів, Національна металургійна академія України. 
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зосередження на фінансовому аспекті управління та виборі доцільних 
індикаторів та інструментів такого управління.  

Поняття «фінансова стабільність», «фінансова стійкість» та «фінансова 
рівновага» є доволі близькими за змістом, тому багато дослідників вживають їх 
в якості синонімів, за допомогою яких характеризують фінансовий стан 
підприємства [1-6]. Якщо проаналізувати визначення фінансової рівноваги та 
фінансової стійкості окремими авторами, то можна побачити певні розбіжності 
у розумінні цих категорій, що свідчить про відсутність єдиного підходу до їх 
характеристики та змістовну неоднозначність у трактуванні цих понять різними 
дослідниками. Г.В. Савицька [1], вважає, що фінансова стійкість є більш 
широким поняттям, ніж фінансова рівновага, яка розглядається цим автором з 
позицій статичного стану. М.С. Абрютіна та А.В. Грачев [2], навпаки, вважають 
фінансову стійкість наслідком дотримання фінансової рівноваги, як більш 
комплексного поняття. В цілому ж поняття фінансової стійкості є більш 
поширеним та розповсюдженим у контексті оцінки його загальновідомими 
показниками. А фінансова рівновага як характеристика динамічного  характеру 
може мати різні прояви – бути стійкою або хитливою, наближаючись або 
віддаляючись від зафіксованих на визначений момент часу позицій [4].  

Таким чином, складність визначення фінансової рівноваги полягає в тому, 
що вона має бути забезпеченою у часі, тобто в динаміці. На наш погляд, 
дотримання фінансової рівноваги є важливим для підприємства з наступних 
причин. По-перше, всі виробничо-господарські процеси рано чи пізно знаходять 
своє відображення у конкретних показниках фінансових результатів, яких 
сягнуло підприємство за певний проміжок часу. По-друге, незважаючи на те, що 
тільки за рахунок фінансової рівноваги неможливо підтримувати загальну 
економічну рівновагу підприємства у довгостроковому періоді, все ж без 
достатнього обсягу фінансових ресурсів, їх збалансованості у часі підприємство 
не зможе підтримувати загальну стійкість та здійснювати власний розвиток [4].  

Спираючись на вищезазначене, можна зробити висновок, що фінансова 
рівновага генерує підґрунтя для забезпечення загальної динамічної  рівноваги 
підприємства та є необхідною умовою його розвитку. Визнання фінансової 
рівноваги ключовим фактором загальної динамічної рівноваги вимагає розробки 
сукупності базових принципів управління на цих засадах.  

Періодично підприємство в процесі свого руху може відчувати поточні 
кризи різної глибини та сили [5]. Причому кризи можуть виникати не тільки як 
наслідок незадовільного управління підприємством або зовнішнього 
негативного впливу, але можуть бути й певним еволюційними етапом у 
відповідності до концепції життєвого циклу. Тобто, ці кризи можуть стати 
перехідними моментами – як до відновлення та подальшого розвитку, так і до 
припинення існування підприємства, тобто його банкрутства  

Таким чином, можна зробити висновок, що стійкий стан та рівновага – це 
поняття, які є обмеженими у часі. Для  перебування у абсолютно стійкому стані 
система повинна або залишатися майже незмінною та статичною (що у 
динамічному середовищі не є можливим), або рухатися з низькою швидкістю, 
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що також суперечить вимогам динамічного середовища. Отже, в процесі 
постійного руху система може тільки намагатися підтримувати стан рівноваги, 
для чого їй необхідно постійно балансувати. З точки зору фінансового аспекту – 
це балансування між складом і структурою джерел фінансування та активами; 
між поточними активами та поточними зобов’язаннями; між надходженнями та 
витрачаннями грошових коштів. 

Фінансовий аспект динамічної рівноваги здебільшого охоплює взаємодію 
підприємства із зовнішнім середовищем, адже формування фінансових потоків 
відбувається з метою виконання фінансових зобов’язань та фінансування 
подальшого розвитку. Тому кожна з його динамічних фаз має певний діапазон 
та в подальшому математично може бути описаною засобами нечіткої логіки.  

Таким чином, нерівновагу можна розглядати водночас і як наслідок, і як 
причину руху, тому саме вона виступає головним об’єктом управління та 
вимагає керівних зусиль з метою руху у визначеному напряму. Точки рівноваги 
є лише частковим випадком руху, який, як правило, спостерігається у моменти 
майже повної визначеності середовища. Під впливом ризиків, невизначеності 
або інших чинників система втрачає рівновагу і має бути керованою таким 
чином, щоб досягати наступної позиції рівноваги у запланованому напрямі. 

Таблиця 1 
Характеристика динамічних етапів стану фінансової рівноваги 

Стан 
рівноваги Характеристика етапу з позицій фінансових можливостей 

Стійка 
рівновага  

Вхідні грошові потоки перевищують вихідні, підприємство має 
достатній рівень фінансової міцності, темпи зростання фінансових 
результатів випереджають темпи зростання активів 

Позитивна 
нерівновага 

Відбувається зростання загальної суми капіталу, темпи зростання 
позикового капіталу перевищуються темпи зростання власного. 
Темпи зростання майна перевищують темпи зростання доходів. 
Формується чистий позитивний грошовий потік від фінансової 
діяльності за рахунок мобілізації зовнішніх ресурсів. Чистий 
грошовий потік від інвестиційної діяльності набуває значного 
від’ємного значення 

Негативна 
нерівновага 

Знижується обсяг чистого операційного грошового потоку, 
зростають короткострокові заборгованості, знижуються темпи 
зростання фінансових результатів. Підприємство не може вчасно 
погасити поточні фінансові зобов’язання. Грошові потоки 
незбалансовані, чистий операційний грошовий потік має від’ємне 
значення, залучати позикові джерела складно, їх вартість є 
надмірною та перевищує можливості підприємства щодо їх 
обслуговування 

Банкрутство Тривалий час спостерігаються хронічні збитки, підприємство не 
виконує фінансові зобов’язання. Керівництво втрачає контроль за 
фінансово-господарською діяльністю, формування грошових 
потоків за всіма видами діяльності обмежено 

Джерело: розроблено автором. 
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В табл. 1 представлено загальну характеристику можливих станів в процесі 
розвитку підприємства. Для більш конкретної характеристики цих відносних 
станів у межах виділених фаз слід застосовувати здебільшого динамічні 
показники, тобто абсолютні зміни та відносні темпи змін (зростання або 
зниження), а статичні показники мають використовуються для фіксації точки 
місцезнаходження підприємства у полі можливих ситуацій. 

Згідно з характеристикою, представленою в табл. 1, стійка рівновага і є тією 
запланованою точкою на траєкторії руху. Позитивна нерівновага виникає, як 
правило, на етапі економічного зростання підприємства. Її початковою фазою є 
залучення значних фінансових ресурсів для реалізації програм розвитку за 
рахунок технічного переозброєння або інших заходів, фаза розвитку 
характеризується початком позитивної віддачі від вкладених коштів, а кінцева 
фаза є етапом поступового переходу до стану стійкої рівноваги на новому рівні. 
Тобто, якщо нерівновага дійсно була позитивною, то вона після проходження 
всіх фаз перетворюється у наступну фазу стійкої рівноваги. 

Таким чином, на сьогодні процес управління підприємством як складною 
системою має враховувати динамічність зовнішнього середовища та 
особливості самого підприємства як динамічної системи. Як штучна динамічна 
система, підприємство не має властивостей до саморегулювання, тому 
управління має відбуватися таким чином, щоб спрямовувати його рух від 
нерівноважних станів до рівноваги, контролюючи визначені фази за допомогою 
кількісних та якісних показників. Особлива увага в процесі загального 
управління динамічною рівновагою має бути зосереджена на підтриманні 
фінансової рівноваги як однієї з визначальних засад загального економічного 
розвитку підприємства. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
 

На сьогодні банківський сектор України перебуває у складному становищі. 
Програма реформування банківської системи, запропонована Національним 
банком України, призвела до істотних змін у функціонуванні найбільш 
важливих системних банків. Окреслені процеси викликають об’єктивну 
необхідність у дослідженні сучасного стану банківського сектору України та 
його подальших перспектив розвитку. 

Банківська система є однією із складових фінансової системи та економіки 
України в цілому. Саме через неї здійснюється механізм розподілу фінансових 
ресурсів, відбувається мобілізація коштів та залучення в загальний економічний 
обіг. Не менш важливою функцією банківської системи є забезпечення 
фінансової макроекономічної стабільності. Аналізуючи стан банківської 
системи України, необхідно відзначити, що політична та військова 
нестабільність, значна інфляція та загальна економічна дестабілізація негативно 
вплинули на банківський сектор та показники діяльності банків, що працюють 
на території України. За матеріалами досліджень спостерігаємо ліквідацію 
неплатоспроможних банків та банків, які порушували українське законодавство, 
а також надмірне зменшення учасників банківського сектору. Динаміку зміни 
кількості банків за період 2007-2017 рр. зображено на рис. 1., за даними якого 
можна зробити висновок, що останні роки кількість банків суттєво зменшилась. 
Так, якщо у 2007 р. їх кількість складала 166, то вже у 2017 р., тільки 99. 
Кількість банків з іноземним капіталом зменшилась на 15 установ, зі 
стовідсотковим іноземним капіталом – всього на 3. Відповідно, зросла частка 
іноземного капіталу в банківській системі України з 40,6 % до 56 %. Отже, 
відбулось скорочення за тими невеликими банками, де був представлений 
переважно вітчизняний капітал. 

За допомогою економічних нормативів, які представлені у табл. 1 можна 
проаналізувати роботу банківського сектора України за 2015-2017 рр. 
Проаналізувавши дані таблиці можна дійти висновку, що ліквідність 
платоспроможних банків покращилася, що дало змогу повертати кредити НБУ. 
Частка кредитів НБУ скоротилася до 2,0% зобов’язань. Приплив до банків 
коштів населення та бізнесу являється основним фактором, який забезпечив 
високу ліквідність банківської системи протягом 2016 року. Скасування лімітів 
на зняття гривневих вкладів та значне підвищення лімітів на зняття валютних 
коштів не мало негативного впливу на динаміку депозитів. Банківське 
кредитування стало стриманішим.  
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Рис. 1. Динаміка змін кількості банків [1] 

 
Попитом на сьогодні користуються лише короткострокові кредити на 

поповнення обігового капіталу, а домогосподарства тимчасово перестали бути 
значимою категорією позичальників. Ключові ризики, що стримують 
відновлення кредитування банками: значне боргове навантаження підприємств, 
досі слабка платоспроможність більшості секторів економіки та високі 
юридичні ризики. 

Таблиця 1 
Значення економічних нормативів банків за 2015-2017 рр. [2] 

Нормативи 
За період 

01.03.2015 01.03.2016 01.03.2017 
1 2 3 4 

Регулятивний капітал (млн.грн.) 117654,4 129749,1 102600,8 

Норматив достатності 
регулятивного капіталу (≥ 10%) 

7,37 11,94 12,85 

Норматив миттєвої ліквідності 
(≥20%) 

57,94 74,08 60,37 

Норматив поточної ліквідності 
(≥40%) 

79,45 82,96 105,31 

Норматив короткострокової 
ліквідності (≥60%) 

80,85 93,45 91,42 

Норматив максимального розміру 
кредитного ризику на одного 

контрагента (≥ 25%) 

23,73 22,76 22,02 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 4 

Норматив великих кредитних 
ризиків (не більше 8-кратного 

розміру Н1) 

755,47 364,32 264,58 

Норматив максимального розміру 
кредитного ризику (≤25%) 

- 37,1 29,64 

Норматив інвестування в цінні 
папери (окремо за установами 

(≤15%) 

0,01 0,001 0,0002 

Норматив загальної суми 
інвестування (≤60%) 

2,18 0,84 0,42 

 
Аналіз стану банківської системи України потребує конкретизації 

актуальних проблем, що стримують розвиток банківського сектору. До 
найбільш гострих проблем сучасної банківської системи відносяться:зростання 
недовіри до банків; негативний вплив політичних процесів;суперечливість 
механізму рефінансування українських банків;девальвація національної 
грошової одиниці; збільшення вартості кредитних ресурсів в Україні; 
погіршення якості кредитного портфеля банків; низький рівень ризик 
менеджменту банків [3].  

Для поліпшення роботи банків НБУ ставить перед собою кілька ключових 
завдань – впровадити нові підходи до оцінки банками кредитного ризику, 
розробити дорожню карту змін нормативної бази відповідно до рекомендацій 
Базельського комітету та вимог директив ЄС. Від банків НБУ очікує завершення 
процесу розчищення балансів – повного визнання неякісних активів та 
формування необхідних резервів. Банки повинні неухильно дотримуватися 
розроблених планів капіталізації програм реструктуризації та програм зниження 
кредитування пов’язаних осіб.  
 
Список використаних джерел: 
4. Офіційний сайт Асоціації українських банків «Рейтинг українських банків за 
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5. Показники банківської системи: дані НБУ за станом на 01.01.2017. URL: 

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_ id=34661442&cat_id=34 
6. Банківська система 2015: виклики та перспективи. URL: 
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ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН, ДИНАМІКА 
ТА НАПРЯМКИ СКОРОЧЕННЯ 

 
Державний борг є досить актуальною темою для України ,адже він тісно 

пов'язаний з усіма секторами фінансово-економічної системи. Залучення державoю 
пoзик зумовлюється  зокрема нестачею власних фінансових ресурсів для виконання 
боргових зобов’язань та покриття дефіциту державного бюджету. Ефективне 
використання залучених коштів може привести до економічного зростання. 
В іншому ж випадку, значне накопичення боргових зобов’язань може призвести дo 
погіршення економічного становища, або навіть економічної кризи. 

Державний борг – це загальна сума заборгованостей держави, яка включає 
усі випущені і непогашені боргові зобов`язання держави, а також зобов’язання, 
які вступають у дію в результаті виданих гарантій за кредитами, aбo зобов'язань, 
щo виникають на підставі законодавства aбo договору. Головною причинoю 
виникнення державного боргу є дефіцит державного бюджету. Держава залучає 
кошти, які можуть бути сформованими з зовнішніх або внутрішніх ресурсів. 
Таким чином державний борг може бути зовнішнім і внутрішнім. 

Проаналізувавши державний борг 2015-2018 років, можна побачити що за 
період 2015-2018 р. державний борг України зріс з 65 505.7 млн. дол. США у 
2015р. до 76 113.6 млн. дол. США у 2018 р. , що становить 15.8 %. Зовнішній 
борг за цей період збільшився на 5 581.4 млн. дол. США або на 12,8 %, а 
внутрішній борг зріс на 5 025.9 млн. дол. США або на 22,7 %. 

У валютній структурі державного боргу найбільшу частину займає 
українська гривня 33,64 %, у Доларах США номіновано 48,38 %, у євро 17,61 %, 
а доля японської єни займає 0,27 %. 

Для скорочення державного боргу Україна мaє виконати ряд завдань: 
– вдосконалення законодавчого забезпечення ,формування внутрішньої та 

зовнішньої заборгованостей; 
– розробка спеціальних стратегій по залучення позик в економіку України; 
– державний контроль за процесами погашення боргів; 
– здійснення жорсткої державної політики у сфері зовнішніх державних 

запозичень; 
– вдосконалення системи органів з організації управління зовнішнім 

державним боргом України, чітке розмежування їх повноважень щoдo 
управління зовнішньоборговими зобов’язаннями дeржави тa чітке визначення 
відповідальності; 

– диверсифiкація джерел залученням нових пoзик; 
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– активне спрямування зовнішніх пoзик на реалізацію інвестицiйних 
програм тa посилення контролю зa витратами зовнішніх пoзик. 

Нa сьогодні державний борг України знаходиться під контролем, але 
подальше йoго зростання мoже призвести дo значного погіршення розвитку 
фінансово-економічної системи і у результаті дo дефолту та банкрутства. Ось 
чому політика контролю та управління державним боргом України має бути 
зорієнтована нa інноваційно-інвестиційні фактори економічного зростання, а 
розмір і структура державного боргу мають  прогнозуватися на певний період 
часу для того, щоб забезпечити збалансований бюджет, стабільне економічне 
зростання і стійку фінансову систему. Без виконання цих завдань економіка 
України буде погіршуватися, криза загострюватися, а борг зростати, так і не 
вирішивши всіх проблем. 
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МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ УКРАЇНИ ТА ПРОБЛЕМИ  

ЇХ ФОРМУВАННЯ 
 

Ознакою демократичного розвитку країни є наявність в ній місцевого 
самоврядування. Місцевим бюджетам як основній фінансовій базі органів 
місцевого самоврядування належить особливе місце в бюджетній системі 
України, які здатні забезпечити ефективне функціонування територіальних 
громад, вирішувати питання соціально-економічного розвитку. Згідно чинного 
законодавства держава гарантує достатню дохідну базу місцевого 
самоврядування.  

Проте нинішня модель бюджетних відносин в Україні характеризується 
надмірною централізацією податкових надходжень, асиметрією між 
зобов’язаннями та доходами органів місцевого самоврядування. Тому особливої 
актуальності набувають питання щодо оптимального розмежування податкових 

https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/2017
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
https://uk.wikipedia.org/wiki/
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надходжень між бюджетами різних рівнів та дотримання принципу 
децентралізації влади [1]. 

В Україні є досить багато проблем, пов’язаних з формуванням місцевих 
фінансових ресурсів. Значний вплив на формування місцевого бюджету мають 
органи місцевого самоврядування та їх діяльність. Місцева влада має право на 
формування та цільове використання власних фінансових ресурсів, частина яких 
повинна формуватися за рахунок місцевих податків та зборів. За рахунок 
надходжень грошових коштів органи місцевого самоврядування забезпечують 
фінансування соціального та економічного розвитку місцевості. 

Формування доходної бази місцевих бюджетів для України є особливо 
гострою та актуальною проблемою, оскільки з одного боку обраний нашою 
країною стратегічний курс на євроінтеграцію потребує посилення власних 
джерел доходів в структурі доходної  бази бюджетів муніципалітетів, а з іншого 
численні проблеми сфери державних фінансів вимагають зростання ролі саме 
місцевого оподаткування у власних доходах муніципалітетів. 

Основою фінансової бази органів місцевого самоврядування є місцеві 
бюджети, в доходах яких центральне місце належить податкам, зборам та 
платежам, контроль за справлянням яких покладено на органи фіскальної 
служби України. Проаналізуємо фактичні податкові надходження до доходів 
місцевих бюджетів України та місце єдиного податку у формуванні бюджету 
Одеської області за останні п’ять років. Основними джерелами наповнення 
місцевих податків у 2013-2017 роках році були податок з доходів фізичних осіб, 
плата за землю та єдиний податок [6]. Питома вага податку на доходи фізичних 
осіб у формуванні доходної бази місцевих бюджетів зменшується від 70 % у 
2013 році до 52 % у 2016 році та 58 % у 2017 році. Плата за землю за вказаний 
період коливалася збільшуючись від 16 % у 2013 році до 20 % у 2016 та 18 % у 
2017 роках. Надходження єдиного податку щороку збільшуються від 10 % у 
2013 році до 14 % у 2017 році. Це відбулося за рахунок зростання ставок 
єдиного податку, а також розміру мінімальної заробітної плати, що 
безпосередньо має вплив на формування розміру податку. Починаючи з 2016 
року до складу місцевих бюджетів зараховується акцизний податок з роздрібної 
торгівлі суб’єктами господарювання підакцизними товарами, що мало вплив на 
формування місцевого бюджету Одеської області. У 2016 році його питома вага 
становила 10 % у доходах бюджету та 4 % у 2017 році [2]. 

У сучасних умовах господарювання невід’ємним елементом становлення 
ринкових відносин є мале підприємництво. Мале підприємництво потребує 
підтримки з боку держави, яка на сьогодні проявляється за допомогою 
фіскальних методів впливу через систему оподаткування. Відносини, пов’язані з 
процесом формування місцевих бюджетів, в процесі фінансової діяльності 
органів місцевого самоврядування регулюються нормами фінансового права. 

Забезпечення ефективного функціонування місцевих податків та зборів є 
досить важливим, оскільки вони виконують одну з найважливіших функцій – 
формування доходів місцевих бюджетів. Слід відмітити, що представники 
малого  бізнесу системно забезпечують життєдіяльність  територіальних громад, 
активно сплачуючи єдиний податок до місцевого бюджету. Позитивна динаміка 
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надходження єдиного податку – це результат зваженої фінансової політики, 
спрямованої на залучення до бюджетів територіальних громад додаткового 
фінансового ресурсу, а також сумлінне ставлення платників  до обов’язку 
сплати податку. 

Потрібно підвищувати ефективність бюджетно-податкового планування, 
виявляти резерви зростання податкового потенціалу, а це в свою чергу 
сприятиме поліпшенню фінансового становища місцевих бюджетів. 

Державна бюджетна політика щодо місцевих бюджетів та міжбюджетних 
відносин у наступні роки повинна бути  спрямована на розбудову спроможної, 
ефективної, прозорої та підзвітної системи управління місцевими фінансами, 
орієнтованої на досягнення цілей сталого економічного та соціального розвитку [3]. 

У 2019 році передбачено запровадження сплати земельного податку за лісові 
землі, змінено порядок зарахування податку на доходи фізичних осіб за здані в 
оренду земельні ділянки (він буде зараховуватися до бюджетів територіальних 
громад за місцем  знаходження  таких орендованих земель). Дана норма є вкрай 
необхідною, оскільки часто податкові агенти здійснюють сплату ПДФО за 
орендовані ними землі за місцем свого знаходження або за місцем своєї 
податкової адреси. Відповідно, територіальні громади, на територіях яких 
знаходяться відповідні земельні ділянки та проживають її орендодавці, не 
отримують надходжень до своїх бюджетів [2]. 

Децентралізація у процесі формування податкових надходжень місцевих 
бюджетів спрямована на розширення дохідних джерел, бази адміністрування та 
надання права органам місцевої влади самостійно регулювати розміри податків 
та зборів, а також використання бюджетних коштів. Це сприятиме формуванню 
нових прогресивних відносин в управлінні бюджетними ресурсами; визначенню 
на законодавчому рівні чітких бюджетних прав і рівня відповідальності двох 
рівноправних гілок влади – Уряду і місцевого самоврядування; комплексному 
вирішенню питань територіальних громад; збільшенню мотивацій до 
нарощування дохідної бази місцевих бюджетів.  
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СЕРЕДНЬОСТРОКОВЕ БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ  
І ПРОГНОЗУВАННЯ В УКРАЇНІ – РЕАЛІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ 

 
Зміцнення системи державних фінансів є необхідною умовою створення 

сталого ринкового середовища та досягнення економічного зростання у 
довготривалому періоді. Тому перехід до середньострокового бюджетного 
планування дозволить учасникам цього процесу узгодити політику розвитку в 
сфері державних фінансів безпосередньо, як в рамках підготовки бюджету на 
відповідний рік, так і на наступні три роки, перейшовши до формування 
довготермінової бюджетної політики. 

Середньострокове бюджетне планування – це визначення головними 
розпорядниками бюджетних коштів на підставі Програми діяльності Кабінету 
Міністрів України плану своєї діяльності на середньостроковий період та обсягу 
необхідних коштів для досягнення цілей у середньостроковій перспективі. 
Обов’язковою вимогою середньострокового планування бюджету є відбір 
відповідних напрямів діяльності і завдань, виходячи з фінансових можливостей. 

Середньострокове бюджетне планування/прогнозування (СБПП) виявилося 
ефективним інструментом консолідації державних фінансів у багатьох країнах 
світу. У теперішній час більшість країн Європи мають законодавчо затверджене 
середньострокове бюджетне планування. При цьому, як правило, бюджетним 
періодом є один рік. На даний рік складається і бюджет, і прогноз. 
Середньостроковий план складається на поточний рік, а також на декілька 
наступних років. Середньостроковим прогнозом вважають ту частину плану, що 
охоплює наступний за поточним рік, а також декілька наступних років. 
Стандартною вважається модель – «наступний за поточним + 2 наступні роки» 
[1; 2]. 

Бюджетне реформування в Україні в контексті середньострокового 
планування, має здійснюватися відповідно до основних принципів європейської 
бюджетної практики: 

- зміцнення фіскальної дисципліни; 
- урахування ресурсних можливостей органів влади, розподілу ресурсів у 

відповідності зі стратегічними пріоритетами; 
- підвищення ефективності державних програм і послуг; 

                                                
* Науковий керівник – Сова О.Ю., к.е.н., доцент кафедри національної 
економіки та фінансів, Університет економіки та права «КРОК». 
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- розвитку структурного виконання бюджету як комплексу програм при 
встановленні пріоритетних цілей програм і їх показників, що відповідають 
національним цілям і галузевим стратегіям; 

- розробки та надання уряду варіантів економії коштів, з якого він може 
робити вибір відповідно до діючої соціально-економічної політики; 

- акцентування уваги на проблемах стійкості у довгостроковій 
перспективі. 

Особливої уваги вимагають такі питання, як комплексна наукова розробка 
вітчизняних фіскальних правил, які є основою формування середньострокового 
плану. При цьому ключове рішення відносно фіскальної стійкості має залежати 
від економічного зростання [1]. 

Взагалі при впровадженні адаптованих елементів європейського 
середньострокового планування не варто забувати, що практичне вирішення 
питання стійкості державних фінансів значною мірою здійснюється у 
відсутності єдиних теоретичних стандартів. Зокрема, не встановлено чіткі 
норми, які обумовлюють взаємодію між державним бюджетом та економікою. 
Звичайна практика при оцінці фіскальної стійкості полягає в припущенні про те, 
що процентні ставки і темпи зростання ВВП є екзогенними для податково-
бюджетної політики та можливе взаємодія аналізується поза моделлю.  

В Україні перехід до середньострокового бюджетування супроводжується 
рядом послідовних і комплексних реформ, які визначено Стратегією сталого 
розвитку «Україна – 2020» (Указ Президента України від 12.01.2015 р. № 5), 
Стратегією реформування державного управління України на 2016-2020 роки 
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 р. № 474), 
Середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року 
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 р. № 275), 
Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, проектом Основних 
напрямів бюджетної політики на 2018-2020 роки (схваленим розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 р. № 411), програмами співпраці з 
міжнародними фінансовими організаціями. Україна має зобов’язання перед 
міжнародними партнерами, зокрема Міжнародним Валютним Фондом 
(Меморандум про економічну і фінансову політику в межах спільної з МВФ 
програми в рамках Механізму розширеного фінансування), щодо запровадження 
середньострокової фіскальної бази з 2018 року [3; 4]. 

Міністерством фінансів України розроблена та презентована модель 
середньострокового бюджетного планування, яка передбачає розширення 
горизонту бюджетного планування з одного до трьох років. Ключовим 
елементом системи середньострокового бюджетного планування стала 
Бюджетна декларація (Основні напрями бюджетної політики) на 
середньостроковий період. При цьому закон про Державний бюджет України 
залишається однорічним [5]. 

Бюджетним кодексом України передбачено, що прогноз Державного 
бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди подається до 
Верховної Ради України разом з проектом закону про Державний бюджет України, 
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уточняється на підставі прийнятого закону про Державний бюджет України та 
схвалюється Кабінетом Міністрів України до 1 квітня планового року. 

На сьогодні впровадження середньострокового бюджетування в Україні має 
такі недоліки: 

- носить не практичний, а декларативний характер, оскільки прогнозні 
показники на два наступні за плановим бюджетні періоди дотепер не були 
основою для планування фінансових показників щорічного бюджету. У цьому 
відношенні показовим буде 2018 рік, оскільки можна буде проаналізувати як 
при плануванні державного бюджету на 2019 рік будуть використані показники, 
що зафіксовані у Основних напрямах бюджетної політики на 2018-2020 роки; 

- прогноз на два наступні за плановим бюджетні періоди не 
затверджується Верховною Радою України, тому всі фінансові показники і 
агрегати втрачають сенс без законодавчого закріплення; 

- внаслідок недостатньо обґрунтованого і точного макроекономічного 
прогнозування, постійних змін до податкового та бюджетного законодавства 
прогноз на два наступні за плановим бюджетні періоди носить довідково-
інформаційний характер і головні розпорядники бюджетних коштів при 
складанні бюджетних запитів не підтверджують доведені індикативні прогнозні 
показники за бюджетними програмами (стелі видатків) належними 
розрахунками «від першої гривні». 

Враховуючи зазначене, Кабінету Міністрів України доцільно розробити та 
затвердити Порядок розроблення середньострокового бюджету, який міститиме 
чіткий алгоритм дій та механізм проведення розрахунків, а Верховній Раді 
України затверджувати середньостроковий бюджет законом. 

Запровадження інтегрованого із системою стратегічного планування 
держави середньострокового бюджетного планування забезпечить ефективне 
фінансування стратегічних напрямів діяльності, реформ та чіткий взаємозв’язок 
обсягів фінансування з результатами реалізації відповідної політики. 
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ УКРАЇНИ: 
ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ 

 
Фінансова система сучасної Української держави визначає параметри 

соціально-економічного розвитку, встановлює орієнтири щодо інтеграції 
суспільства до глобальної системи економічних відносин. В сучасній Україні 
формування фінансових ринків та їх розвиток розглядалися в багатьох працях 
науковців, які представляють правознавство, економічні науки, науки 
державного управління тощо.  

Після Революції Гідності існує потреба впорядкування фінансових ринків 
відповідно до орієнтирів європейської інтеграції та комплексної модернізації 
економіки України. Це завдання має спиратися на гнучку систему фінансового 
забезпечення яка, з одного боку, збільшує потенційні економічні можливості 
України, а з іншого боку – формує передумови для сталого зростання. 
Специфіка функціонування фінансових ринків у контексті державного 
управління передбачає увагу до прийняття управлінських рішень та підготовки 
кадрів, розробку відповідної нормативно-правової бази. Крім зазначеного, 
актуальність дослідження функціонування фінансових ринків посилюється через 
наявність великої кількості інновацій, спричинених науково-технічною революцією, 
інформатизацією управлінських процесів, глобальної конкуренції тощо.  

Функціональність системи фінансових ринків української держави є 
запорукою керованості економічними процесами. Вона визначає можливість 
забезпечувати планування економічного розвитку, визначати шляхи подолання 
кризових явищ.  

Таким чином актуальність дослідження функціонування фінансових ринків 
України у державно-управлінські площині зумовлена як потребами наук 
державного управління, так і станом фінансової сфери України, яка потребує 
комплексного аналізу, постійного моніторингу розробки та впровадження 
адекватних рішень на основі стратегічних розробок та врахування 
зарубіжного досвіду. 

На основі аналізу відкритих ресурсів було встановлено, що структурними 
елементами система фінансових ринків України є галузеві фінансові ринки, 
базові інститути управління фінансовими процесами, організації які реалізують 
представництво фінансових інтересів та визначають можливості прийняття 
консенсусних рішень у сфері організації фінансових інтеракції. 

Розвиток фінансових ринків сучасної України був пов'язаний з прийняттям 
законів про фінансову діяльність, банківську систему, державне валютне 
регулювання, податкову систему тощо. Етапами у формуванні вітчизняної 
системи фінансових ринків стала заснування Української валютної біржі, 
Фондової біржи, національної банківської системи тощо.  
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Прийняття України до міжнародних фінансових структур, зокрема 
Міжнародного валютного фонду, спричинило універсалізацію підходів до 
фінансового регулювання. Особливостями вітчизняної система фінансових ринків 
встав зв'язок між окремими галузями економічний діяльності та їх фінансовим 
забезпеченням. Наявність окремих фінансових ринків довгий час перебувала під 
питанням через відсутність досвіду та поступлве вироблення національних підходів 
до фінансової діяльності. Також дається взнаки низька фінансова спроможність 
вітчизняних підприємств виробничих галузей та сфери послуг. 

Низька капітальна місткість суттєво знижує можливості міжнародного 
інвестування та залучення коштів світових економічних гравців.  Велику роль у 
стримуванні розвитку вітчизняної системи фінансових ринків відіграє тінізація 
економіки, яка відображається на розвитку фінансового сектору. Оскільки не всі 
кошти від прибутків підприємств потрапляють в банківську систему.  

Попри значні складнощі, вітчизняна система фінансових ринків демонструє 
свою спроможність до функціонування та опору кризовим явищам. Як показав 
досвід глобальних економічних криз 1998 та 2010 років, фінансові ринки 
України реагують на глобальні економічні зміни.  

Також на вітчизняні фінансові ринки впливає суспільно-політична ситуація, 
яке спричиняє паніку на споживчому ринку та змінює поведінку вкладників 
тощо. Засобами підвищення функціональної спроможності фінансових ринків в 
Україні є подальше впровадження міжнародних фінансових стандартів, 
запровадження міжнародних норм транзакційної дисципліни, формування 
передбачуваної поведінки фінансових акторів тощо. 

Державна політика регулювання фінансових ринків в Україні має 
ґрунтуватися на таких основних засадах, як інноваційність або спроможність до 
інновацій. Також доцільним є забезпечення у секторі фінансового забезпечення 
формування плану запобігання фінансовим ризикам, які виникають на основі 
нестабільної соціально-економічної та політичності. Зазначений план має 
формуватися на основі діяльності аналітичних структур в рамках Агентства 
розвитку фінансових ринків, яке має бути сформоване на основі публічно-
приватного партнерства.  

Основними напрямками удосконалення функціонування фінансових ринків 
в Україні мають бути удосконалення структури підвищення рівня капіталізації, 
збільшення прозорості забезпечення відповідності жодних надходжень та 
фінансової активності. Метою реформування системи фінансових ринків в 
Україні має бути інтеграція до світової системи фінансових ринків з 
можливістю просування капіталів, маневру внесків тощо. На основі цих дій 
фінансова система України має стати надійним підґрунтям інвестиційної 
привабливості держави. 
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ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ  
ТА ФАКТОРИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ 

 
В умовах нестабільної економіки виникає ціла низка проблем, які носять, з 

одного боку, загальний характер щодо розвитку економіки України, а з іншого – 
визначають головні напрямки удосконалення розвитку підприємств. В умовах 
трансформації національної економіки кожне українське підприємство 
зацікавлене у формуванні стійкого фінансового механізму своєї діяльності, адже 
стійке фінансове становище підприємства формується впродовж усієї його 
фінансово-господарської діяльності. При цьому фінансовий стан підприємства є 
об’єктом інтересів як внутрішніх, так і зовнішніх суб’єктів господарювання.  

Оцінка фінансової стійкості сучасних підприємств полягає в аналізі фінансів 
в майбутньому. Можна вважати, що між фінансовим результатом, стійкістю 
підприємства та ризиком втрати платоспроможності й фінансової стійкості існує 
причинно-наслідковий зв’язок, що робить особливо актуальним дослідження 
різних аспектів стану фінансів будь-якого підприємства. При цьому особливого 
значення в рамках такої оцінки набуває проведення аналізу факторів, що 
впливають на фінансову стійкість підприємств. Якщо, знехтувати ними, то 
аналіз не буде достатньо повним.  

Єдиної думки щодо визначення та сутності факторів фінансової стійкості і 
застосування методики їх аналізу серед економістів немає, та й саме поняття 
«фінансова стійкість» розкривається в різних варіантах. Правомірність 
застосування у фінансовому лексиконі потребує аналізу, адже різні автори не 
однозначно трактують поняття. Тому вважаємо за доцільне дослідити сутність 
згаданих категорій і з'ясувати, чи існують суттєві відмінності між ними. 

Так, Г.В. Савицька трактує фінансову стійкість як здатність суб’єкта 
господарювання функціонувати та розвиватися, зберігаючи рівновагу своїх 
активів і пасивів у мінливому внутрішньому та зовнішньому середовищі, що 
гарантує його платоспроможність та інвестиційну привабливість у 
довгостроковій перспективі в межах допустимого розвитку [2]. 

О.М. Філонич та Я.О. Дряпак передбачають під цим поняттям збіг чотирьох 
сприятливих характеристик, це: висока платоспроможність, висока ліквідність 
балансу, висока кредитоспроможність та висока рентабельність [3]. 

Є.В. Мних та Н.С. Барабаш розглядають фінансову стійкість, як стан 
підприємства, при якому розмір майна (активів) достатній для погашення 
зобов’язань, тобто підприємство є платоспроможним [1].  
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А.Д. Шеремет, вважає, що сутністю фінансової стійкості є забезпечення запасів 
джерелами, при цьому платоспроможність здійснюється як її зовнішній прояв [4]. 

Отже, враховуючи вищезазначене, сформулюємо визначення фінансової 
стійкості підприємств: фінансова стійкість – це комплексна категорія, яка 
характеризує стан, структуру та напрями використання фінансових ресурсів 
підприємства, здатність його виконувати свої зобов’язання. Здавалося б, таке 
визначення є вичерпне і його можна було б застосовувати на практиці. Однак, є 
ще один важливий фактор – невизначеність та нестабільність ринкового 
середовища, які є основними чинниками виникнення ризику. А тому 
характеризувати фінансову стійкість без урахування цього фактору було б 
некоректно. 

Комплексність категорії фінансової стійкості підприємств полягає у 
відображені в ній рівня фінансового стану та фінансових результатів 
підприємства, його здатності виконувати свої зобов’язання та забезпечувати 
подальший розвиток при збереженні кредито- та платоспроможності і відносній 
незалежності від змін внутрішніх та зовнішніх чинників. 

Для того, щоб забезпечити фінансову стійкість підприємству, необхідно 
забезпечити гнучку структуру капіталу і здійснювати його рух таким чином, 
щоб доходи постійно перевищували витрати, зберігаючи при цьому 
платоспроможність і забезпечуючи умови для стабільного існування. 

Важливо зазначити, що діяльність підприємства можна розглядати як в 
зовнішньому, так і внутрішньому аспектах. Зовнішній аспект фінансової 
стійкості підприємства пов’язаний із стабільністю економічного середовища, в 
якому воно функціонує. Внутрішній аспект фінансової стійкості відображає 
такий стан його ресурсного потенціалу і таку його динаміку, при яких 
забезпечуються стабільно високі фінансово-господарські результати діяльності 
підприємства. Така конкретизація має на меті обґрунтування доцільності поділу 
чинників впливу. З позиції місця виникнення чинники, які впливають на 
фінансову стійкість підприємств, можна поділити на внутрішні і зовнішні.  

Фактори внутрішньої фінансової стійкості підприємства діляться на 
наступні: галузева приналежність підприємства; склад і структура продукції, що 
випускається і послуг, що надаються; розмір сплаченого статутного капіталу; 
стан майна і фінансових ресурсів, включаючи запаси і резерви, їхній склад і 
структуру; величина й структура витрат (їх поділ на постійні і змінні); 
технологія і модель організації виробництва і управління.  

У числі інших внутрішніх чинників виділяють: матеріальні, фінансові і 
трудові ресурси підприємства. Дані фактори взаємопов'язані між собою, тому 
якщо зміниться один фактор, то  відбуваються зміни в інших. До неповністю 
керованим ринковим факторам можна віднести: ринковий попит, конкуренцію, 
інфраструктуру підприємства, інновації в різних видах діяльності і послуг. 

На фінансову стійкість підприємства впливають додаткові фінансові кошти, 
які беруть участь в угодах на ринку позикового капіталу. Це означає, що 
залучення фінансових ресурсів ззовні забезпечує підвищення фінансових 
можливостей підприємства, але слід враховувати, що паралельно виникає ризик 
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фінансових втрат. У цьому випадку на перше місце висуваються резерви, які є 
одним із способів фінансової гарантії платоспроможності підприємства. 

Фактори зовнішньої фінансової стійкості підприємства поділяються на такі: 
економічні умови господарювання; техніка і технологія; платоспроможний 
попит споживачів; економічна та фінансово-кредитна політика уряду і прийняті 
ним рішення; законодавчі акти по контролю за діяльністю підприємства; 
загальна політична та економічна стабільність; податкова і кредитна політика, 
конкуренція; ступінь розвитку страхової справи і зовнішньоекономічних 
зв'язків; налагодженість економічних зв'язків з партнерами і т.д. 

Підрозділ факторів фінансової стійкості на зовнішні і внутрішні 
уможливлює визначення оптимальних меж регулювання різних видів 
діяльності. Недоліками даної класифікації є складність практичних обчислень і 
вплив деяких факторів: ціни на продукцію (товари, послуги) залежать від рівня 
ризику, кон'юнктури ринку (зовнішні фактори); збалансованості і величини 
інвестиційного портфеля, рівня витрат на ведення справи (внутрішні фактори). 
У свою чергу, внутрішні фактори схильні до зовнішніх впливів. Так, стан 
інвестиційного портфеля переважно визначає стан фінансового ринку; витрати 
на ведення справи – темпами інфляції; соціально-економічними та іншими 
факторами.  

На фінансову стійкість підприємств істотно впливає фаза економічного 
циклу, в якій перебуває економіка держави. У період кризи існує відставання 
темпів реалізації продукції від темпів її виробництва, що спостерігається 
сьогодні в Україні. Фінансова стійкість багатьох українських підприємств 
знижується також внаслідок низької конкурентоспроможності вітчизняних 
товарів і послуг на світовому ринку [5]. 

Для зростання ефективності діяльності підприємства необхідно 
найретельніше аналізувати вплив тих чи інших чинників на фінансову стійкість 
протягом певного конкретного періоду для обґрунтування тих чи інших 
стратегій управління, складання прогнозів, виконання планів [6]. 

Підбиваючи підсумок, зазначимо, що фінансова стійкість підприємства – це 
комплексне поняття, що є результатом взаємодії всіх елементів системи 
фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю фінансово-
господарських факторів і характеризується системою показників, що 
відображають наявність, розміщення та використання фінансових ресурсів. 
Рівень комплексного впливу факторів на фінансову стійкість підприємства 
залежить від стадій життєвого циклу підприємства, обраної стратегії діяльності 
та управління, галузі господарювання підприємства, а також від загального 
рівня економічного розвитку країни, обраної внутрішньої та зовнішньої 
політики та інших соціально-політичних та економічних факторів. Безперечно, 
фінансова стійкість підприємства залежить від результатів його операційної, 
фінансової та інвестиційної діяльності, а метою управління нею є отримання 
ключових параметрів, що дають об’єктивну та усесторонню оцінку його 
фінансового стану та визначення на цій основі конкретних шляхів 
удосконалення управління фінансовою стійкістю підприємства. 
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РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ЯК ПОКАЗНИК ФОРМУВАННЯ 
ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Ефективна діяльність підприємства передбачає забезпечення його 

конкурентоспроможності та подальший економічний розвиток. Основним 
показником ефективної діяльності підприємства є прибуток, але на основі 
абсолютної суми прибутку не завжди можна зробити висновки про рівень 
фінансової ефективності діяльності підприємства, оскільки на розмір 
прибутковості впливає не тільки якість роботи, але й масштаби діяльності. Тому 
для характеристики ефективності роботи підприємства спираються не тільки і 
не стільки на абсолютні показники отриманого за певний період прибутку (в т.ч. 
за видами діяльності підприємства), а головним чином – на відносні показники 
фінансової результативності і поряд з абсолютною сумою прибутку 
використовують відносний показник – рівень рентабельності, який характеризує 
рівень прибутковості у відсотках [1]. 

Аналіз рентабельності середнього меблевого підприємства показав значне 
зростання протягом 2017 року, завдяки зростанню чистого прибутку 
підприємства, всіх показників рентабельності. В таблиці 1 приведено дані 
розрахунків рентабельності підприємства за три останніх роки його діяльності. 

                                                
* Науковий керівник – Валенюк Н.В., ст. викладач кафедри фінансів, 
Національна металургійна академія України. 
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Таблиця 1 
Показники рентабельності підприємства 

№ Показник 

Роки Абсолют
не 

відхиленн
я 2016 
року 
від  

2015 
року, в.п. 

Абсолют
не 

відхиленн
я 2017 
року 
від  

2016 
року, 
в.п. 

2015 2016 2017 

1 Рентабельність 
оборотних активів - 24,24% 34,57% - 10,33 

2 Рентабельність 
активів - 5,18% 9,03% - 3,85 

3 Рентабельність 
власного капіталу - 10,25% 17,65% - 7,39 

4 
Рівень загальної 
рентабельності 
основних засобів 

- 10,02% 19,76% 10,02 9,75 

5 Рентабельність 
продажу 4,41% 4,22% 8,28% -0,19 4,05 

6 Рентабельність 
продукції 5,79% 5,46% 12,01% -0,33 6,55 

7 
Рентабельність 
маркетингових 
витрат 

317,64
% 

221,59
% 

364,77
% -96,05 143,18 

 
Так, показник рентабельності оборотних коштів, що показує, який 

операційний прибуток приносить кожна гривня вкладена в оборотні кошти, 
зростає з 24,24 % у 2016 році до рівня 34,57 %, тобто на 10,33 відсоткових 
пункти. То ж в 2017 році підприємство на кожну гривню оборотних коштів 
отримує 24,5 копійки операційного прибутку. 

Показник рентабельності активів, якій було розраховано за чистим 
прибутком, показує скільки чистого прибутку приносить кожна гривня, 
вкладена в активи підприємства. Так, в 2016 році даний показник дорівнював 
5,18 %, й зростає в 2017 році до рівня 9,03 %, що говорить про те, що в 2016 
році підприємство отримувало 5 копійок чистого прибутку з кожної гривні, 
вкладеної в активи, проте в 2017 році отримало 9 копійок. 

Показник рентабельності власного капіталу розраховується відношенням 
чистого прибутку за період до середньої суми власного капіталу. Даний 
показник рентабельності зростає з 10,25 % до 17,65 % протягом періоду 
дослідження, що говорить, що у 2016 році підприємство отримувало 10,25 
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копійки чистого прибутку на кожну гривню, вкладену у власний капітал, а в 
2017 році власний капітал став приносити 17,65 копійки чистого прибутку. 

Показник рівня загальної рентабельності основних засобів розраховується 
відношенням чистого прибутку до середньої суми основних засобів за період. 
В підприємства даний показник дорівнює 10,02 % та 19,76 %, відповідно в 2016 
та 2017 роках, й говорить про те, що основні засоби в 2017 році стали приносити 
вдвічі більше прибутку, ніж в 2016 році. 

Показник рентабельності продажу, що розраховується відношенням чистого 
прибутку за період до чистого доходу даного періоду, дорівнював 4,41 %, 
4,22 % та 8,28 %, відповідно у 2015, 2016 та 2017 роках. Видно, що даний 
показник рентабельності дещо впав в 2016 році, проте зростає вдвічі в 2017 
році. То ж можна зробити висновок, що в 2017 році в кожній гривні чистої 
виручки 8,2 копійки чистого прибутку. 

Показник рентабельності продукції розраховується відношенням чистого 
прибутку до собівартості продукції даного періоду. Так, для підприємства даний 
показник дорівнював 5,79 % в 2015 році, 5,46 % в 2016 році та 12,01 %, 
відповідно в 2017 році. Й говорить про те, що кожна гривня вкладена у 
виробництво продукції (в собівартість) приносила підприємству 5,7 копійки 
чистого прибутку, в 2015 році, дещо менше в 2016 році – 5,4 копійки, та в 2,5 
рази більше в 2017 році – 12 копійок прибутку. 

Показник рентабельності маркетингових витрат, що розраховується 
відношенням валового доходу за винятком витрат на збут, до витрат на збут, 
зростає в 2017 році більше, ніж вполовину. Рентабельність маркетингових 
витрат являє собою співвідношення суми прибутку від реалізації продукції і 
загального обсягу витрат на маркетинг та відображає ефективність реалізованих 
підприємством маркетингових заходів. Саме цей показник свідчить про високий 
рівень ефективності маркетингової діяльності підприємства [2]. 

На сьогодні основним видом продукції, що виробляє підприємство є ліжка, 
але їх модель й конструкція дуже прості і майже не розраховані на 
використання в домашніх умовах. Доцільно відкрити відділ дизайну, фахівці 
якого розроблятимуть дизайн ліжок, придатних для сну в домашніх умовах, та 
дизайн ліжка для індивідуальних споживачів на замовлення. Пропонується 
найняти двох дизайнерів із заробітною платою 7000 грн/міс., які 
розроблятимуть серійні ліжка для населення (одномісні, двомісні, полуторні, 
дитячі та дитячі двоярусні) та розроблятимуть ліжка на замовлення (до даного 
напрямку відносяться всі інші нестандартні, несерійні варіанти виготовлення 
продукції). Задля поширення інформації про новий вид діяльності, 
пропонується розмістити інформацію на вже існуючому сайті підприємства, 
приймати участь у меблевих виставках та друкувати рекламу у меблевих 
журналах. Припускається, що річний обсяг маркетингових витрат з 
впровадженням нового напрямку зросте на 36 тис. грн. В асортимент продукції 
пропонується ввести ліжко односпальне, ліжко двоспальне, ліжко полуторне, 
ліжко дитяче, двоярусне дитяче ліжко, ліжка на замовлення. За припущенням, 
впровадження у виробництво нового напрямку (ліжка для населення) дозволить 
збільшити чистий дохід підприємства на 22 %. То ж сума збільшення чистої 
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виручки (без ПДВ) становитиме 311 498 грн, відповідно, сума зростання 
виручки від реалізації складе 373 798 тис. грн.  Собівартість реалізованої 
продукції буде на рівні попередніх років, що становить приблизно 70 % від 
чистого доходу. Таким чином, сума собівартості продукції, що планується 
впровадити у виробництво, становитиме 218 049 тис. грн. То ж згідно із 
зазначеними припущеннями, річна виручка підприємства збільшиться на 
373 798 грн, чиста виручка зросте на 311 498 грн, собівартість зміниться на 
218 049 грн, маркетингові витрати за рік зростуть на 36 000 грн.  

Зростання операційного прибутку = 311 498 – 218 049 – 36 000 = 57 449 грн. 
Зростання чистого прибутку = 57 449-10 341 = 47 108 грн. 
Якщо умовно вважати, що всі інші показники залишаться на рівні 

попереднього періоду, то відкриття дизайнерського відділу та виробництво 
серійних ліжок та ліжок на замовлення змінить ключові показники 
підприємства: 

Прогнозний чистий дохід = 1415,9 + 311,5 = 1 727,4 тис. грн. 
Прогнозна собівартість = 975,3+218,05 = 1 193,35 тис. грн. 
Прогнозний операційний прибуток = 182 + 57, 5 = 239,5 тис. грн. 
Прогнозний чистий прибуток = 117,2 + 47,2 = 164,4 тис. грн. 
В таблиці 2 приведені розрахунки очікуваної рентабельності.  

Таблиця 2 
Очікувані показники рентабельності 

№ Показник 2015 рік 2016 
рік 2017 рік 

Очікувані 
показники 

рентабельності 

1 Рентабельність 
продажу 4,41% 4,22% 8,28% 9,51% 

2 Рентабельність 
продукції 5,79% 5,46% 12,01% 13,77% 

 
Так, рентабельність продажу зросте з 8,28 % до 9,51 %, а рентабельність 

продукції зросте з 12,01 % до 13,77 %. Таким чином, можна вважати, що 
запропоноване розширення діяльності підприємства вплине на зростання його 
рентабельності. Для суб’єкта господарювання завжди важливо розуміти, 
наскільки ефективна його діяльність. Показники рентабельності враховують і 
прибуток, і витрати та надають можливість найбільш точно визначити наскільки 
діяльність результативна. Маючи інформацію про рентабельність підприємства 
можна грамотно планувати її подальший розвиток, оцінити необхідність 
залучення позикових коштів, доцільність вдосконалення роботи окремих 
підрозділів.  
 
Список використаних джерел: 
1. Тарасенко І. О., Любенко Н. М. Фінанси підприємств: підручник. К.: 

КНУТД, 2015. 360 с. 
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КОНТРОЛЬ ПРОЦЕСУ РУХУ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
Фінансові потоки є найважливішою сферою будь-якого бізнесу. За даними 

огляду Business Development Bank Of Canada стверджується, що управління та 
контроль за рухом грошей є другим за важливістю викликом для менеджерів 
найвищої ланки після маркетингу та продажів з точки зору життєздатності 
бізнесу [1, с. 2]. Власника завжди цікавить питання щодо здатності його бізнесу 
не тільки приносити прибуток, а й заробляти реальні гроші, отримуючи їх 
вчасно. Але для багатьох вітчизняних підприємств розуміння важливості 
процесу управління грошовими потоками носить здебільшого теоретичний 
характер. В практичній же площині реального контролю за обсягами, 
напрямами руху, збалансованістю та узгодженістю у часі між вхідними та 
вихідними потоками не спостерігається.  

Контроль в процесі управління грошовими потоками – це важливий процес, 
який потребує специфічних навичок та компетенцій у менеджерського складу, 
розробки системи ключових індикаторів та показників для визначення 
оптимальних обсягів грошових потоків за видами діяльності, їх регулярності, 
своєчасності надходжень, достатності та ін., а також наявності на підприємстві 
організаційної підсистеми у складі фінансової служби, яка здійснює контроль та 
управління за всіма процесами руху грошей. 

Ефективний контроль за рухом грошових потоків дозволяє підприємству 
запобігти фінансових негараздів та забезпечити цілісне бачення власних 
фінансово-господарських процесів зсередини, адже характер руху грошових 
потоків дає доволі чітке уявлення про хід процесів господарської діяльності та 
дозволяє своєчасно виявити вразливі ділянки з точки зору фінансового 
забезпечення.  

Грошові потоки відображають рух грошей на рахунки та з рахунків 
підприємства за різними сферами його діяльності (операційною, інвестиційною 
та фінансовою) за визначений період часу. Тривалість циклу вхідних та 
вихідних грошових потоків відіграє визначальну роль для фінансового 
благополуччя підприємства, оскільки запорукою його фінансової стабільності 

                                                
* Науковий керівник – Сокиринська І.Г., к.е.н., доцент, завідувач кафедрою 
фінансів, Національна металургійна академія України. 



30 листопада 
2018 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Економічне майбутнє України очима молодих дослідників» 

 

191 

вважається перевищення вхідних грошових потоків над вихідними, тобто 
здатність формувати позитивний чистий грошовий потік. 

Управління грошовими потоками передбачає необхідність планування та 
прогнозування грошових надходжень та виплат з метою узгодження у часі 
короткотермінових ліквідних ресурсів з бізнес-потребами підприємства як 
поточного, так і довгострокового характеру.  

Важливим є розуміння того, що прибуток є категорією не тотожною з 
грошима [2, с. 366], адже концепція прибутку має бухгалтерську природу та 
знаходить своє відображення у Звіті про фінансові результати підприємства. 
Грошові ж потоки, навпаки, відображають лише операції з грошима та 
характеризують характер їх руху – вхідний або вихідний. Наприклад, відбулося 
грошове надходження від дебіторської заборгованості або здійснено оплату 
грошима за отримані товари – також в межах певного звітного періоду часу. 
Оскільки надходження грошей не завжди співпадає у часі з необхідністю 
здійснювати термінові платежі, у підприємства постійно можуть виникати 
складнощі з ліквідністю, навіть незважаючи на те, що бізнес є прибутковим в 
сенсі бухгалтерських документів та звітів.  

Аналіз досліджень [2-5] дозволив зробити висновок про важливість 
управління грошовими потоками та жорсткий контроль за їх рухом є вкрай 
важливим з наступних причин: 

– скорочення грошових потоків або присутність хронічних проблем з 
наявністю ліквідних джерел свідчить про нездатність підприємства генерувати 
достатню кількість грошей та можливі складнощі із залученням фінансування, 
наприклад, на кредитній основі); 

– наявність системи управління грошовими потоками та контроль за рухом 
грошових коштів здатні вчасно попередити керівництво як про можливі 
майбутні загрози; 

– управління грошовими потоками дає можливість суттєво покращити 
модель управління робочим капіталом, вчасно узгоджуючи поточні фінансові 
потреби з доступними короткостроковими джерелами фінансування; 

– впровадження системи управління грошовими потоками дозволяє 
вивільнити капітал з метою його подальшого реінвестування, не вдаючись до 
боргового фінансування або додаткового залучення коштів власників; 

– концепція грошових потоків останнім часом виступає ключовим 
індикатором, який вимірює показники діяльності бізнесу та його вартість; 

– успішні компанії, які впроваджують та розвивають системи управління 
грошовими потоками, володіють великою кількістю стратегічних можливостей, 
оскільки вони спроможні здійснити цілісний погляд на розвиток власного 
бізнесу, та оцінити вплив окремих чинників в короткостроковій та 
довгостроковій перспективі. 

На рис. 1 запропоновано загальні напрями контролю фінансових потоків, які 
мають охоплювати різні сторони діяльності підприємства.  
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Рис. 1. Основні напрями контролю за рухом фінансових потоків 

підприємства 
Джерело: складено автором. 

 
Важливим аспектом, який підкреслює необхідність суттєвої уваги до 

управління фінансовими потоками є те, що на сьогоднішній день (за 
висловленням Уоррена Баффета) вартість будь-якої акції, облігації або бізнесу 
визначається припливом чи відпливом грошових коштів – дисконтованими по 
відповідній ставці дисконту, – які очікуються впродовж терміну використання 
активу [5]. Важливість прибутку при цьому є беззаперечною, адже за 
відсутності прибуткової діяльності жодне підприємство не в змозі генерувати 
грошові потоки на постійній основі. Але поряд з цим, прибуток свідчить про 
процеси, які вже відбулися в минулому, містить інформацію минулих періодів, 
тому може бути використаним лише в обмеженому обсязі, а при оцінці, 
наприклад, майбутньої ефективності виникають певні обмеження при 
використанні даного показника.  
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Слід зауважити, що вартість буде створена лише в тому разі, коли гроші 
повернуться в компанію, а в кінцевому підсумку – інвестору. Визначити цей 
факт можна тільки за умови аналізу та контролю за рухом грошових потоків [4]. 

Для нормально функціонуючого суб’єкта, який здійснює прибуткову 
господарську діяльність, найбільший обсяг грошового потоку формується за 
підсумками його операційної діяльності. Тому особливий контроль має 
здійснюватися саме за своєчасними надходженнями та витрачаннями коштів за 
цим видом діяльності. З цією метою підприємства складають бюджети різних 
видів, здійснюють контроль за величиною запасів та обсягами дебіторської 
заборгованості, розробляють умови кредитної політики тощо. 

Підсумовуючи, можна стверджувати, що фінансові потоки підприємства 
віддзеркалюють його здатність отримувати віддачу від вкладених інвесторами 
коштів. Тобто, будучи продисконтованими з урахуванням певної вартості 
капіталу, який було залучено для формування активів з метою отримання 
майбутньої вигоди, вони відображають сучасну вартість наявного бізнесу. А за 
умови складнощів з отриманням грошових потоків, або їх недостатністю, 
вартість самого підприємства буде знижуватися, навіть, незважаючи на 
наявність прибутку.  

Таким чином, важливим чинником підвищення ефективності фінансового 
управління господарською діяльністю підприємства є контроль за рухом 
грошових потоків, своєчасністю їх надходження та збалансованістю обсягів – як 
за обсягами, так і за видами діяльності. Наявність у підприємства організаційної 
підсистеми контролю та управління грошовими потоками дає можливість 
здійснити цілісний погляд на внутрішньогосподарську ситуацію, оцінити 
зовнішні загрози та виявити наявні можливості. Залучення в якості критерію 
управління обсягу вільного грошового потоку дозволяє оцінити не тільки 
результати, отримані в минулі звітні періоди, а й виявити перспективи 
підвищення вартості бізнесу з точки зору його можливостей генерувати грошові 
потоки для інвестора та підвищувати вартість підприємства.  
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

В УКРАЇНІ 
 

На сьогоднішній день біржова діяльність в Україні дуже повільно 
розвивається. Для того, щоб біржовий ринок почав функціонувати на 
достойному рівні, необхідно подолати ряд проблем, які стоять на шляху 
ефективного функціонування цієї галузі, а також модернізувати процеси, щодо 
поліпшення організації біржової діяльності. 

Проблеми біржової діяльності є доволі актуальними, так як ринок цінних 
паперів займає вагоме місце в сучасній фінансово-економічній системі, та 
проблеми, які існують у цій сфері потребують подальшого вивчення та 
вирішення. 

Проблемам та перспективам розвитку біржової діяльності в Україні 
присвячені праці таких вітчизняних науковців: В. Діденко, О. Савицька, 
А. Приступко, В. Бралатан, Л. Грищенко та інші. 

Метою дослідження є дослідження сучасного стану біржового ринку в 
Україні та вирішення актуальних проблем, які безпосередньо впливають на 
неефективне функціонування біржового ринку. 

Переконувати, що біржовий ринок – це кровоносні судини ринкової 
економіки, рівнозначно, що доводити суспільству про необхідність сонячного 
світла для життя на землі. Біржовий ринок твердо посів провідне місце у 
функціонуванні світової ринкової економіки. Біржі давно віддзеркалюють усі 
процеси, які відбуваються в суспільстві, прямо чи опосередковано впливаючи на 
його економічний стан.  

Згідно статистичних даних станом на 2015 рік в Україні зареєстровано 
555 бірж [1]. Звичайно, це набагато більше, ніж у країнах із розвинутою 
ринковою економікою, але біржовий ринок не працює по системі «чим більше 
бірж, тим високо ефективнішим є ринок цінних паперів в країні». Україні б 
пасувало звернути увагу на країни у яких є досвід успішного функціонування 
біржової діяльності, прикладом таких країн можуть слугувати Нідерланди, 
Швейцарія та Швеція, у яких функціонує лише одна біржа і доволі успішно. 
Згідно досвіду економічно розвинутих країн можна сміло стверджувати, що 
організація успішної біржової діяльності можлива при невеликій кількоті бірж. 
Основною проблемою біржової діяльності в Україні є велика кількість 
неефективних бірж. Дана кількість бірж ніяким чином не покращує фінансовий 
стан України, адже багато з них є збитковими і негативно впливають на 
економіку країни. Тому, потрібно негайно провести тотальну чистку по 
скороченню значної кількості непрацюючих бірж та операцій, які будуть 
націлені на державне сприяння щодо покращення тих, які займають значне 
місце в економіці країни. Україні потрібно брати приклад з розвинених країн, та 
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на зміну значній кількості регіональних бірж створити одну чи кілька бірж 
національного масштабу, що свою чергу буде набагато ефективніше. 

Вагомими проблемами ринку цінних паперів, які перешкоджають 
ефективному розвитку біржової діяльності в Україні є: 

– надзвичайно нестабільність економічна ситуації в Україні; 
– порушення основних прав інвесторів; 
– мала забезпеченість фінансовими ресурсами; 
– недосконала податкова система; 
– відсутність в достатній кількості кваліфікованих працівників; 
– непрозорість ринку цінних паперів та безліч іншого [2]. 
Україні необхідний прозорий, надійний, ліквідний і ефективно працюючий 

ринок, який буде здатний забезпечити реалізацію національних інтересів 
України. Для досягнення поставленої мети та вирішення проблем біржової 
діяльності в першу чергу потрібно реалізувати ефективні заходи. 

Для покращення біржових процесів слід активніше долучати до біржової 
діяльності власників вільних грошових коштів і капітали домогосподарств. На 
сьогоднішній день мало людей довіряє біржам, тому біржові структури мають 
показати людям, що вкладати кошти у цю справу, реально вигідно та 
перспективно. 

Звичайно, потрібно зазначити, що розвиток біржової діяльності в Україні 
буде повільним та неефективним без залучення підтримки інвесторів. Але для 
цього необхідно на законодавчому рівні забезпечити захист прав інвесторів та 
гарантувати повернення вкладених коштів та виконання угод. А також створити 
систему державного та недержавного захисту прав інвесторів. 

У нашій країні законодавство приймає головне рішення у системі біржової 
діяльності, тому що саме воно регулює ринок цінних паперів. Тому, потрібно 
працювати над вдосконаленням законодавчої бази, для більш ефективної 
діяльності. 

Також, не слід забувати про ще однин чинник, що має вагомий вплив на 
біржовий ринок, а саме необхідно вдосконалити податкову систему нашої 
країни. Тому що такі фактори як «плата за реєстрацію цінних паперів 
стримують розвиток фондового ринку, відсутність пільг для інвесторів, 
подвійне оподаткування дивідендів й не роблять ринок цінних паперів в Україні 
привабливим для іноземних інвесторів» [3]. 

Світ не стоїть на місці, все розвивається, рухається вперед. Все це 
стосується і біржового ринку, адже неможливо ефективно функціонувати без 
інноваційних технологій, тому в українську біржову діяльність необхідно 
впровадити інформаційні технології, а також сприяти розвитку інтернет-
трейдингу. Важливою умовою буде скасування низки обмежень на валютному 
ринку, створивши умови для хеджування валютних ризиків для інвесторів-
нерезидентів. 

Отже, проаналізувавши сучасний біржовий ринок України, можна з 
впевненістю сказати, що біржова діяльність посідає важливе місце в фінансово-
економічній системі нашої країни. Але для того, щоб ця галузь мала право не 
лише на життя, але і змогла ефективно функціонувати поряд з іноземними 



30 листопада 
2018 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Економічне майбутнє України очима молодих дослідників» 

 

196 

біржами, необхідно подалати велику кількість перешкод. Більшість проблем 
можна розв’язати, якщо покращити законодавчу базу, зробити ринок біржової 
діяльності в Україні прозорим та активніше залучати приватних й іноземних 
інвесторів. Ці всі проблеми можуть стати фатальними для нашого біржового 
ринку, якщо ми негайно їх не почнемо вирішувати. І доки ми цього не 
усвідомимо, довго ще нам стояти з простягнутою рукою на світових фінансових 
роздоріжжях. Прийшов час зрозуміти всім: державним керівникам, великим і 
малим „олігархам”, чиновникам різних рангів, що потрібно будувати країну для 
людей із нормальним ринковим обличчям. 
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НАУКОВІ ПІДХОДИ ЩОДО ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ 
ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ 
ПІДПРИЄМСТВА: ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ 

 
Становлення ринкових відносин в Україні забезпечило самостійність 

підприємств як у формуванні їхнього потенціалу так і в управлінні ним. 
Діяльність будь-якого підприємства направлена на досягнення певних 
результатів. Однак не всі досягають відповідної мети. Тому, дослідження 
економічних процесів на рівні підприємства, що є основною ланкою 
національної економіки, має ключове значення. Саме на цьому рівні управління 
необхідно більш глибоко розібратися, які можливості є у кожного підприємця 
по досягненню і підтримці стійкого і ефективного розвитку економіки. 
Ефективність роботи підприємства насамперед визначається початковими 
умовами, тобто забезпеченістю матеріальними, фінансовими, кадровими, 
інформаційними і іншими ресурсами і раціональним управлінням ними. Тому в 
якості об’єкта управління підприємством може виступати його фінансово-
інвестиційний потенціал. При цьому як об’єкт управління розглядається 
фінансово-інвестиційний потенціал підприємства, що визначається 
сприятливістю початкових умов (забезпеченість матеріальними, фінансовими, 

http://www.ukrstat.gov.ua
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людськими, інформаційними ресурсами тощо), а також раціональною 
управлінською орієнтацією та їх раціональне використання. 

Управління можна визначити шляхом перерахування його основних 
функцій, до яких відносяться: цілеспрямованість, аналіз, прогнозування, 
планування, організація, координація, мотивація, навчання, облік і контроль, 
комунікація, прийняття рішень. 

Усі функції управління тісно зв'язані один з одним і взаємно доповнюють 
один одного. У діяльності будь-якої організації – комерційної і некомерційної, 
великої або малої, формальної або неформальної – присутні усі без винятку 
функції управління. У ряді випадків буває корисно провести аналіз виконуваних 
функцій, якою мірою і наскільки повно в управлінській діяльності є в наявності 
функції управління. Нерідко для підвищення ефективності роботи організації 
досить виявити ті або інші функції, яким не приділяється належної уваги. 

Сучасний підхід до розуміння поняття «фінансово-інвестиційний потенціал» 
підприємства, не має комплексного системного рішення. Поряд з цим слід 
відмітити, що деякі аспекти фінансово-інвестиційного потенціалу вже сьогодні 
знаходять своє відображення у наукових працях. Але при цьому, проблема 
визначення фінансово-інвестиційного потенціалу підприємства будь-якої форми 
власності як категорії, та управлінського процесу по її забезпеченню поки що 
недостатньо повно досліджено. І не дивлячись на те, що сьогодні це поняття вже 
входить в економічну практику підприємств, в узагальненому вигляді, також 
практично не вивчено. Це спонукало вивчити дане поняття, як загальну систему, 
та обумовило необхідність розглянути окремі її аспекти.  

Досить велика кількість як внутрішніх так і зовнішніх чинників, впливають 
на життєздатність підприємства, що зумовлює багатогранність напрямів 
використання фінансово-інвестиційного потенціалу підприємства. Крім того, 
всебічний аналіз фінансово-інвестиційного потенціалу є необхідним 
підприємствам, для прогнозування їх поведінки в умовах економічної 
нестабільності. 

У науковій літературі виділяють різні види потенціалу: ринковий; 
управлінський; виробничий; економічний і інші види потенціалів. Визначення 
економічного змісту фінансового та інвестиційного потенціалів залежить від 
співвідношення між фінансовим потенціалом та інвестиційним потенціалом за 
рахунок розгляду фінансових ресурсів та інвестиційних ресурсів. 

На сьогодні, не існує єдиної думки  щодо трактування поняття фінансово-
інвестиційний потенціал підприємства. В таблиці 1 наведено аналіз підходів до 
сутності понять «фінансовий потенціал підприємства» і «інвестиційний 
потенціал підприємства». 

Отже, фінансово-інвестиційний потенціал, фінансовий потенціал, 
інвестиційний потенціал і фінансовий потенціал інвестиційної діяльності в 
нашому розумінні є цілком конкретні поняття, які можуть бути визначені 
кількісно з використанням тих чи інших методів. 
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Таблиця 1 
Аналіз підходів до сутності понять «фінансовий потенціал підприємства» і 

«інвестиційний потенціал підприємства» 
 

 Автори Визначення поняття 

Ф
ін
ан
со
ви
й 
по
те
нц
іа
л 
пі
дп
ри
єм
ст
ва

 

Бланк І. О. [1] Характеристика фінансової незалежності підприємства, 
його фінансової стійкості і кредитоспроможності. 

Кирилова Л. І., 
Тодорова Д. Д. 
[2] 

Сукупність взаємопов'язаних і взаємодоповнюючих 
елементів, які надають можливість для досягнення 
запланованих фінансових результатів в поточному 
періоді і майбутньому. 

Кунцевич В. О. 
[3] 

Здатність до оптимізації фінансової системи із 
залученням та використанням фінансових ресурсів. 

Старовойтов 
М. К., Фомін 
П. А. [4] 

Відносини, що виникають на підприємстві з приводу 
досягнення максимально можливого фінансового 
результату, характеристика фінансової незалежності 
підприємства, його фінансової стійкості і 
кредитоспроможності.  

Суходєєв Д. В. 
[5] 

Сукупність власних і залучених фінансових ресурсів, 
спрямованих на ефективний соціально-економічний 
розвиток, які забезпечують фінансову стабільність і 
виконання стратегічно важливих завдань. 

Ін
ве
ст
иц
ій
ни
й 
по
те
нц
іа
л 
пі
дп
ри
єм
ст
ва

 

Бережна І. Ю. 
[6] 

Організована динамічна, взаємопов'язана сукупність 
інвестиційних ресурсів підприємства та інвестиційних 
ресурсів, залучених ззовні, що перебувають у його 
розпорядженні та можуть бути за певних умов задіяні в 
інвестиційній діяльності задля досягнення стратегічних 
і тактичних цілей підприємства у майбутньому, 
враховуючи при цьому стан і характеристики 
макроекономічного середовища, в якому безпосередньо 
функціонує підприємство. 

Гриньова В. М. 
[7] 

Можливість вкладення капіталу з метою наступного 
його збільшення або інвестиційні можливості щодо 
ведення, підтримки чи збереження чого-небудь. 

Кучерук Г. Ю.,  
Вовк О. М. [8] 

Організована сукупність внутрішніх та зовнішніх 
економічних можливостей та ресурсів, які створюють 
умови для розвитку підприємства та забезпечують 
реалізацію стратегічних і тактичних цілей підприємства 
в сфері інвестиційної діяльності. 

Макух Т.О. [9] Сукупність наявних матеріальних та нематеріальних, 
трудових та організаційно-управлінських ресурсів 
підприємства, що характеризують його спроможність 
прийняти та освоїти інвестиційні кошти. 
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Результати аналізу наукової літератури, показали, що фінансовий і 
інвестиційний потенціал слід розглядати як єдину дефініцію, оскільки данні 
економічні категорії об’єднують загальні характеристики (джерела формування, 
динамізм, суб’єкти, об’єкти, структура і т. д.). 

Отже, під фінансово-інвестиційним потенціалом слід розуміти можливість 
підприємства мобілізувати фінансові та інвестиційні ресурси і ефективно їх 
використовувати з метою отримання прибутку протягом тривалого часу. 

Важливо зазначити, що ефективність інвестиційної діяльності підприємства 
залежить від рівня використання фінансово-інвестиційного потенціалу, тобто 
від використання своїх інвестиційних і фінансових ресурсів. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ДЕФІЦИТУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

УКРАЇНИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
 

Бюджетний дефіцит є досить поширеним явищем, яке за своєю суттю 
представляє перевищення видатків над постійними доходами бюджету. 
Основною причиною виникнення бюджетного дефіциту є випереджаюче 
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зростання бюджетних видатків порівняно зі зростанням доходів бюджету, що 
має місце в Україні протягом останніх років [1]. 

Аналіз статистичних даних за останні роки свідчить, що доходи державного 
бюджету суттєво збільшилися від 240615 млн.грн у 2010 році до 616275 
млн.грн. в 2016 році (у 2,56 рази). Видаткова частина державного бюджету у 
відповідні роки зростала від 303589 млн.грн. у 2010 році до 684743 у 2016 році 
(у 2,26 рази) [2]. 

Таким чином, стійке перевищення обсягу видатків над обсягом доходів 
провокує явище стійкого бюджетного дефіциту. 

Традиційним для вітчизняної економіки джерелом покриття бюджетного 
дефіциту є залучення позикових коштів, внаслідок чого виникає державний 
борг. Державний борг – загальна сума боргових зобов'язань держави з 
повернення отриманих та непогашених кредитів (позик) станом на звітну дату, 
що виникають внаслідок державного запозичення [1]. 

Проаналізувавши динаміку абсолютного значення державного боргу за 
даними Міністерства фінансів України (у 2010 році державний борг склав 
432235 млн.грн., у 2011 році – 473122 млн.грн., у 2012 році – 515511 млн.грн., у 
2013 році – 584114 млн.грн., у 2014 році – 1100564 млн.грн., у 2015 році – 
1572180 млн.грн., у 2016 році – 1929759 млн.грн., у 2017 році – 2141764 
млн.грн.), можна зробити висновок, що спостерігається тенденція до постійного 
збільшення цього показника.  

Власне державний борг виникає внаслідок фінансових запозичень держави, 
договорів і угод про надання кредитів та позик, пролонгації та реструктуризації 
боргових зобов'язань минулих років. Сукупність боргових зобов'язань держави 
містить також гарантований державою борг, що виникає внаслідок прийнятих 
на себе державою гарантій за зобов'язаннями третіх осіб, або прийняті на себе 
державою зобов'язання третіх осіб. 

Таблиця 1 
Структуру державного та гарантованого державою боргу України  

за 2017 рік [2] 
 зовнішній внутрішній усього 

млн.грн. % млн.грн. % млн.грн. % 
державний борг 1 080 310,5 50.4% 753 399,4 35.2% 1 833 709,9 85.6% 
гарантований 
борг 

294 685,0 13.8% 13 279,6 0.6% 307 964,6 14.4% 

сукупний 1 374 995,5 64.2% 766 678,9 35.8% 2 141 674,4 100.0% 
 
Таким чином, на погашення відсотків по користуванню залученими 

коштами витрачається значна частина державних коштів [2]. 
З кожним роком державний борг тільки зростає і тим самим збільшує 

імовірність зростання дефіциту бюджету. Важливо зазначити, що існує тісний 
взаємозв’язок між розмірами бюджетного дефіциту й державного боргу. 
Бюджетний дефіцит збільшує державний борг, а зростання боргу, у свою чергу, 
потребує додаткових витрат бюджету на його обслуговування і збільшує 
бюджетний дефіцит. У цьому випадку виникає боргова циклічність: бюджетний 
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дефіцит – державні запозичення – державний борг – платежі за боргом – 
бюджетний дефіцит [3]. 

Однак наявність бюджетного дефіциту не свідчить про незбалансованість 
бюджету, оскільки при його складанні та затвердженні встановлюються 
обґрунтовані джерела фінансування [1]. 

Бюджетний дефіцит перманентно притаманний державним фінансам 
більшості країн світу, як розвиненим, так і з ринками, що розвиваються, тому 
необхідно дотримуватися певних правил щодо напрямків використання 
бюджетних коштів, отриманих за рахунок фінансування дефіциту бюджету. 
Важливо, щоб кошти, які надходять до бюджету внаслідок збільшення 
державного боргу або продажу державних активів, були спрямовані на 
інноваційно-інвестиційні проекти (створення або придбання нових активів 
колективної власності, у тому числі й державної) або на погашення основної 
суми вже існуючого державного боргу. Саме тому більшість країн світу у 
бюджетному законодавстві запровадили обмеження, так зване «золоте правило», 
відповідно до якого розмір бюджетного дефіциту не може перевищувати обсяг 
бюджетних інвестицій у відповідному бюджетному періоді. Однак, незважаючи на 
існування аналогічної норми й у Бюджетному кодексі України, дотримуватися її 
уряду не завжди вдається, особливо в останні роки. [1]. 

Як показує фінансова практика розвинутих країн, більш раціональним 
шляхом подолання проблеми бюджетного дефіциту є використання неемісійних 
методів, тобто збільшення доходів бюджету та зменшення видатків. 

Державний борг неоднозначно впливає на економіку та майбутні покоління. 
Позитивні наслідки державного боргу, як правило спостерігаються у разі 
активного використання позикового капіталу, використання його на 
інвестиційні та інноваційні програми з метою розвитку економіки. У разі 
спрямування державою цих позикових ресурсів на фінансування поточних 
витрат, борг перекладається на наступні покоління, обтяжує їх і гальмує 
соціально-економічний розвиток держави. Тому бажано, спрямовувати кошти, 
що взяті у борг, у вигляді інвестицій у конкретні виробничі процеси. 
Необхідними умовами для стійкого економічного зростання  є посилення 
дієвості боргової політики держави, що передбачає прийняття комплексних 
заходів щодо бюджетного коригування та зниження ключових боргових 
показників до безпечних меж. Збільшення прямих іноземних інвестицій як 
альтернативи нарощуванню запозичень шляхом посилення заходів щодо 
покращення інвестиційного клімату в Україні; розширення сфери партнерських 
стосунків України на міжнародних фінансових ринках,  із залученням капіталу 
азійських країн; розширення переліку інвесторів, у тому числі й нерезидентів, у 
державні цінні папери України за рахунок лібералізації умов та послаблення 
бюрократичних процедур. 

Розширення функціонування державних позик повинно здійснюватися на 
основі розвитку фінансового ринку, стимулювання інвестиційної активності та 
формування ефективності управління державним боргом.  
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ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 

СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 

В умовах розвитку сучасних ринкових відносин в Україні спостерігається 
нестача фінансових ресурсів у багатьох суб’єктів господарювання. Оскільки 
забезпеченість фінансовими ресурсами є ключовим фактором здійснення 
підприємницької діяльності, кожне підприємство постає перед проблемою 
пошуку джерел достатнього обсягу фінансових ресурсів. 

Фінансові ресурси підприємства – це грошові надходження, які перебувають 
у розпорядженні підприємства і призначені для виконання ним певних 
фінансових зобов’язань [1, 2]. Нестача фінансових ресурсів негативно впливає 
на господарську діяльність підприємств, спричиняє виникнення та зростання 
заборгованостей перед державою по сплаті податкових платежів суб’єктами 
господарювання та по оплаті праці працівникам. Це суттєво впливає на 
зменшення фінансування майбутньої діяльності підприємства, його розвитку. 
При такій ситуації для здійснення ефективної фінансово-господарської 
діяльності значної актуальності набуває формування в достатньому обсязі 
фінансових ресурсів підприємства. 

Фінансові ресурси суб’єктів господарювання варто розглядати як кошти, 
залучені в господарський оборот підприємства із різних джерел з метою отримання, 
в першу чергу, прибутку  і використовуються для забезпечення операційної та 
інвестиційної діяльності. Формування фінансових ресурсів – це процес надходження 
коштів у розпорядження підприємства із відповідних джерел. 

http://www.minfin.gov.ua


30 листопада 
2018 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Економічне майбутнє України очима молодих дослідників» 

 

203 

Джерела формування фінансових ресурсів поділяються на:  
– власні (частина прибутку, який спрямовується на розвиток виробництва; 

амортизаційні відрахування; доходи від реалізації основних засобів); 
– позичені (кредити банків та інші кредитні ресурси; цільовий державний 

кредит, спрямований на конкретний вид інвестування); 
– залучені (внески сторонніх вітчизняних і зарубіжних інвесторів; 

кредиторська заборгованість) [2, 3]. 
Проблеми формування фінансових ресурсів мають місце на кожному 

підприємстві. Варто зазначити, що значна частка  промислових підприємств за 
2017 рік є збитковими (29,8 %), що суттєво обмежує власні джерела формування 
фінансових ресурсів [4]. Залучення банківських кредитів супроводжується 
зростанням плати за їх використання, що призводить до збільшення 
операційних витрат та збитковості підприємств. Тому кожному суб’єктові 
господарювання необхідно раціональніше використовувати свої ресурси, 
прагнути зменшувати кількість кредитів і зобов’язань. Звичайно бажано, щоб в 
країні, особливо в даних умовах, коли мають місце військові дії на сході 
держави, забезпечувався сталий розвиток економіки, покращувалась 
нормативна база та посилювався контроль за виконанням діючого 
законодавства на всіх рівнях, що дозволить підприємствам бути захищеними і 
функціонувати навіть в кризових ситуаціях. 

Таким чином, за джерелами формування фінансові ресурси підприємств по-
діляються на власні, позичені та залучені. Як показало дослідження, у 
промислових підприємств існують проблеми щодо формування саме власних 
фінансових ресурсів, наявність яких дозволить суб’єктам господарювання 
досить успішно функціонувати у нестійкому ринковому середовищі. В цілому 
ж, фінансові ресурси є одним із ключових видів ресурсів для забезпечення 
господарської діяльності, а їх здатність швидко перетворюватись у матеріальні, 
інтелектуальні, технічні, інноваційні та інші види ресурсів підкреслює їх 
вагомість у фінансово-господарській діяльності підприємств. 
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СУЧАСНИЙ СТАН СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

В УКРАЇНІ 
 

Одним з пріоритетних напрямів соціальної політики держави в умовах 
розвитку ринкових відносин є удосконалення системи соціального страхування 
як основи соціального забезпечення населення. Одним з найбільш складних та 
значущих процесів на даному етапі розвитку суспільства є пенсійне 
забезпечення. Необхідність створення системи пенсійного страхування, що 
відповідає сучасним процесам розвитку економіки та її повній відповідності 
ринковим принципам функціонування, вимагає глибинних перетворень усієї 
системи пенсійного забезпечення.  

Для України проблема пенсійного забезпечення є надзвичайно актуальною, 
тому що на даному етапі відбувається такий процес як «старіння нації», що 
призводить до збільшення кількості людей пенсійного віку та зростання 
пенсійного навантаження на працюючих. Пенсійне забезпечення є основною 
гарантією матеріального забезпечення непрацездатних громадян [1]. 

Пенсійні відносини є основним видом суспільних відносин, які складають 
систему соціального забезпечення. Відносини у сфері пенсійного забезпечення 
стали єдиним внутрішньо узгодженим і взаємопов’язаним самостійним видом 
суспільних відносин. Єдність і відносна самостійність пенсійних відносин 
підтримується й тим, що в Україні здійснюється державна система пенсійного 
забезпечення. Аналіз пенсійних систем, що використовуються в світі, показує, 
що всі вони мають як певні переваги, так і окремі недоліки. Тому вибір системи 
пенсійного забезпечення для кожної країни повинен здійснюватись окремо 
залежно від конкретних умов [1]. 

Солідарна система пенсійного забезпечення в Україні склалася історично і 
досить довго задовольняла потреби населення. Однак в умовах розвитку 
ринкових відносин вона не змогла ефективно виконувати покладені на неї 
функції. Саме тому було цілком адекватним проведення пенсійної реформи і 
переходу до трирівневої системи пенсійного забезпечення [1]. 

Система пенсійного забезпечення в Україні складається з таких рівнів:  
1) солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування;  
2) накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування;  
3) система недержавного пенсійного забезпечення [3]. 
Вважається, що одночасне впровадження всіх рівнів забезпечує стійкість та 

стабільність пенсійної системи, бо сприяє вирівнюванню імовірних фінансових 
та демографічних ризиків.  
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Основа бюджету Пенсійного фонду – це страхові внески з офіційно 
отриманої заробітної плати, тому для його стабільного функціонування 
необхідно забезпечити їх надходження в повному обсязі.  

За даними Державної служби статистики України 3,7 млн. осіб, або кожен 
третій працівник працює без оформлення трудових відносин (показник 
неформальної зайнятості населення становить 23,1 %) [2]. 

Найбільше таких працівників у сільському господарстві (42,7 %), торгівлі 
(19,6 %), будівництві (15,7 %), промисловості (5,3 %) та транспорті (3,3 %). 
Внаслідок неформальної зайнятості втрати Пенсійного фонду на 2018 рік 
розрахунково складають понад 30 млрд. грн. [2]. 

Завдяки спільній праці із органами Державної фіскальної служби, органами 
виконавчої влади, соціальними партнерами легалізовано тисячі робочих місць, в 
результаті чого значно збільшилися надходження до бюджету пенсійного фонду 
України єдиного соціального внеску [1]. 

Бюджет Пенсійного фонду України у 2018 році є збалансованим і дозволяє у 
повному обсязі забезпечити виплати всім пенсіонерам, в тому числі, з 
урахуванням передбаченого зростання мінімального розміру пенсії та 
проведеного у2017 році осучаснення виплат [2]. 

Загальні доходи бюджету Пенсійного фонду у 2018 році затверджено у сумі 
352,8 млрд. грн. Порівняно з 2017 роком загальні доходи мають збільшитись на 
60,4 млрд. грн., або 120,7 %. 

У структурі загальних доходів 213,5 млрд. грн. (60,5 %) – власні, 139,3 млрд. 
грн. (39,5 %) – кошти державного бюджету [2]. 

Порівняно з 2017 роком власні доходи Пенсійного фонду мають зрости на 
54,6 млрд. грн. (34,4 %).  

У структурі запланованих доходів Фонду на 2018 рік питома вага власних 
надходжень на 5,7 % більше відповідного показника бюджету 2017 року. 

Зростання надходжень власних коштів відбувається як за рахунок 
запланованого зростання обсягу ЄСВ так і за рахунок норм Закону, зокрема: 

– зміна максимальної величини бази нарахування ЄСВ (з 25 розмірів 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 15 розмірів мінімальної 
заробітної плати); 

– скасування пільгової ставки ЄСВ(0,5 розміру мінімального страхового 
внеску) для 1 групи платників єдиного податку; 

– зміна механізму фінансування наукових пенсій; 
– запровадження сплати ЄСВ для членів фермерських господарств тощо.  
За джерелами надходжень власні кошти розподілятимуться таким чином:  
1) частина ЄСВ, розподілена на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування – 208,3 млрд. грн. (97,6 % суми власних коштів);  
2) інші власні надходження – 5,2 млрд. грн. (2,4 % суми власних коштів) [2]. 
Незважаючи на удосконалення пенсійної системи вона залишається 

малоефективною. Вона обтяжує державний бюджет країни та є соціально 
несправедливою, оскільки порушення принципів страхування призводить до 
того, що у пенсійному забезпеченні існують безліч пільг для певних категорій 
працівників, а для основної частини пенсіонерів пенсії залишаються на досить 
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невисокому рівні. Основними напрямами подальшого удосконалення пенсійної 
системи України мають бути: істотне удосконалення солідарної пенсійної 
системи; створення сприятливих економічних умов для практичного 
запровадження накопичувальної системи пенсійного забезпечення; заохочення 
підприємств та організацій для створення у державних банках депозитних 
фондів для накопичення пенсії, як прототипу недержавного пенсійного 
страхування.  

Недержавне пенсійне страхування залишається в Україні лише на етапі 
початкового розвитку. Недержавні пенсійні фонди не користуються значною 
популярністю у громадян. На діяльність недержавних пенсійних фондів і рівень 
поширення накопичувальних пенсійних програм серед населення впливає 
велика кількість чинників. Зокрема негативними факторами, що гальмують 
розвиток недержавного пенсійного забезпечення в Україні, є низький рівень 
доходів населення, високий рівень інфляції та інфляційні очікування, динаміка 
ВВП, девальвація гривні, нестабільна політична ситуація та високий рівень 
недовіри населення до фінансових інститутів [3]. 

Отже, всі зазначені заходи мають на меті тільки наповнення дохідної 
частини пенсійного фонду України, але ніяк не покращення рівня пенсійного 
забезпечення в країні. Незважаючи на безперервні спроби удосконалення 
пенсійної системи вона, на жаль, досі залишається малоефективною у всіх 
аспектах. Вона обтяжує державний бюджет країни (економічний аспект) та є 
соціально несправедливою, оскільки порушення принципів страхування 
призводить до того, що у пенсійному забезпеченні існують безліч пільг для 
певних категорій працівників, а для основної частини пенсіонерів пенсії 
залишаються на досить невисокому рівні. Основними напрямами подальшого 
удосконалення пенсійної системи України мають бути: істотне удосконалення 
солідарної пенсійної системи; створення сприятливих економічних умов для 
практичного запровадження накопичувальної системи пенсійного забезпечення; 
заохочення підприємств та організацій для створення у державних банках 
депозитних фондів для накопичення пенсії, як прототипу недержавного 
пенсійного страхування.  
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ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ АТ «УКРСИББАНК» 

 
Значення терміну «фінансова стійкість», як правило, досить часто 

трактується залежно від контексту, використання аналітичних методів та рівня 
систем, що розглядаються. Такий підхід характеризується відсутністю суворої 
обґрунтованості та чіткості визначень і досить часто стає причиною змішування 
понять і невизначеності категорії. 

В даній роботі будемо розуміти під фінансовою стійкістю комерційного 
банку складову характеристики фінансової стабільності, його надійності, 
показниками якої, в свою чергу, є капітальна стійкість, ліквідність, 
прибутковість та ризик комерційного банку. 

У 1990 році в Харкові був зареєстрований регіональний банк  
«УкрСиббанк». У 2006 році головним партнером банку стала BNP Paribas. Ця 
найбільша міжнародна фінансова група з двохсотрічної історією, представлена у 
80 країнах світу, спочатку купила 51 % УкрСиббанку. В 2010-му її пакет був 
збільшений до 99,99 %. Однак через рік частину акцій – 15 % купив ЄБРР, а у 
лютому 2016 року Європейський банк реконструкції та розвитку збільшив свою 
частку до 40 %. Тобто BNP Paribas на сьогодні належить 60 % УкрСиббанку [2]. 

Станом на 01.01.2018 року банк має 326 відділень (рис. 1). Усі відділення 
розташовані на території України. 

 
Рис. 1. Розташування відділень АТ «УкрСиббанк» станом на 01.01.2018 р., 

кількість відділень 
Джерело: побудовано авторами на основі [2]. 
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Банківський сектор очікувано став прибутковим з початку 2017 року. Зросли 
чисті процентні доходи, оскільки фондування стає дешевшим, та чисті комісійні 
доходи, оскільки відновлюється попит населення й бізнесу на банківські 
послуги.  
 

 
Рис. 2. Динаміка чистого процентного та комісійного доходів, і 

прибутку / (збитку) за рік, тис грн. 
Джерело: побудовано авторами на основі [2]. 

 
Тож, з рис. 2 бачимо, що у 2017 році в порівнянні з 2016 роком відбулось 

зменшення чистого процентного доходу 0,05 %, при тому збільшення 
комісійного доходу склало 0,17 %. Загалом коливання не є великим і 
критичним, але є сигналом для більш продуманої процентної політики та роботи 
з клієнтами. 

Також, наочно видно, що три роки поспіль банк не отримував прибутку, і 
лише у 2017 році намітилась позитивна тенденція. Сума прибутку  після 
оподаткування склала 1 656 347 тис грн.  Таким чином, банку потрібно 
працювати у напрямку пошуку резервів зменшення витрат та підвищення 
прибутковості.  

У своїх дослідженнях, Шелудько Н.М. пропонує для оцінки 
використовувати систему показників, розрахунок яких проведемо для  АТ 
«УкрСиббанк» за 2014-2017 роки (див. табл. 1). [3, с. 42]. 

Отже, з табл. 1 бачимо, що у 2017 році, майже всі показники були у межах 
оптимальних значень, це може означати, що керівництво банку приділяє більшу 
увагу фінансовій стійкості, порівняно із прибутковістю. 

Оцінюючи фінансову стійкість банку, доцільно проаналізувати дотримання 
банком економічних нормативів, встановлених НБУ [1]. 
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Таблиця 1 
Розрахунок показників фінансової стійкості для АТ «УкрСиббанк» за 2014-

2017 роки за методикою Шелудько Н.М. 

Показники Оптим. 
значення 

Роки Відхилення, % 

2014 2015 2016 2017 2015/ 
2014 

2016/ 
2015 

2017/ 
2016 

Коефіцієнт 
достатності 
капіталу, % 

> 10% 16,03 13,18 21,37 22,65 -2,9 8,2 1,3 

Коефіцієнт 
прибутковості 
банківського 
капіталу, % 

15% -57,0 -1,7 -37,2 35,2 55,3 -35,5 72,3 

Коефіцієнт 
іммобілізації 
капіталу, % 

> 50% 63,1 64,8 27,6 19,6 1,7 -37,3 -8,0 

Коефіцієнт 
прибутковості 
активів, % 

> 1% -4,4 -0,08 -2,2 3,6 4,3 -2,2 5,9 

Коефіцієнт 
ефективного 
використання 
пасивів, % 

70-80% 70,1 65,9 58,9 63,6 -4,2 -7,0 4,7 

 
Таблиця 2 

Дотримання АТ «УкрСиббанк» економічних нормативів, встановлених 
НБУ, протягом 2014-2017 років 

Показники Роки Норматив
не 

значення 2014 2015 2016 2017 
Н1 (регулятивний капітал), 
тис. грн 

32520
69 

284561
3 

586664
9 

62309
84 > 120000 

Н2 (адекватність 
регулятивного капіталу), % 16,03 13,18 21,37 22,65 > 10 % 

Н4 (норматив миттєвої 
ліквідності), % 68,62 87,01 62,93 49,22 > 20 % 

Н5 (поточна ліквідність), 
% 87,31 92,88 82,94 53,38 > 40 % 

Н6 (норматив 
короткострокової 
ліквідності), % 

93,64 105,48 114,04 81,9 > 60 % 

 
Відповідно до існуючих вимог до капіталу, встановлених Національним 

банком України, банки повинні утримувати відношення регулятивного капіталу 
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до активів, зважених з урахуванням ризику (норматив достатності капіталу), на 
рівні, що є вищим за обов’язкове мінімальне значення 10 % (норматив Н2). 
У 2017 році значення адекватності регулятивного капіталу становило 22,65 % 
(у 2014 році – 16,03 %, у 2015 – 13,18 %, у 2016 – 21,37 %). Звісно, позитивною 
тенденцією характеризувалася така динаміка співвідношення регулятивного 
капіталу до сукупних активів, значення якого постійно зростало.  

Протягом періоду ліквідність банку дещо коливалася, при цьому варто 
зазначити, що запас ліквідності залишався все одно, адже показники миттєвої, 
поточної та короткострокової ліквідності були вищими ніж їх мінімальні 
значення [2]. 

Таким чином, протягом 2014-2017 років АТ «УкрСиббанк» повністю 
дотримувався економічних нормативів, що встановлені Інструкцією про 
порядок регулювання діяльності банків в Україні, причому значення їх ще 
мають достатні запаси для зниження [1]. 

Тож, оцінка показників фінансової стійкості та дотримання економічних 
нормативів вказує на високу фінансову стійкість АТ «УкрСиббанк» протягом 
2014-2017 років та достатні резерви зростання прибутковості, які банком не 
застосовуються на даний час. Установа підтримує високий рівень стійкості, а 
при цьому прибутковість активів та капіталу залишається дуже низькою. 
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Ефективне функціонування економіки держави в цілому та розвиток малого 
і середнього бізнесу  залежить від прогресивного розвитку банківського сектору 
у напрямку кредитування. Надання споживчих кредитів банками є одним із 

                                                
* Науковий керівник – Полях С.С., викладач, ДВНЗ «Університет банківської 
справи» Черкаський навчально-науковий інститут. 

http://www.zakon.rada.gov.ua
https://my.ukrsibbank.com/ua/about
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найважливіших його завдань для забезпечення економічного зростання банку, 
отримання прибутку та соціального спрямування. 

Споживче кредитування в Україні регламентується певними законодавчими 
та нормативними актами, одним із них є Закон України «Про споживче 
кредитування» в якому зазначено: «Споживчий кредит – грошові кошти, що 
надаються споживачу (позичальникові) на придбання товарів (робіт, послуг) для 
задоволення потреб, не пов’язаних з підприємницькою, незалежною 
професійною діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника» [1]. 

АТ КБ «ПриватБанк» – універсальний банк України, лідер роздрібного 
банківського ринку, який надає послуги фізичним та юридичним особам. 

Банк займає одну з лідируючих позицій на ринку наданих кредитних 
ресурсів як для юридичних так і для фізичних осіб. Станом на 01.10.2018 року 
ПАТ «ПриватБанк» посідав третє місце серед наданих кредитів, які становили 
48 198 024 тис. грн., що займали 8,3 % від загального кредитування банками 
України (рис. 1). 

 
Рис. 1. Топ-5 рейтингу найбільших банків України за наданими кредитами 

станом на 01.10.2018 року, тис. грн. 
Джерело: складено автором на основі даних [2]. 

 
Кредитна політика АТ КБ «ПриватБанк» спрямована в більшій мірі на 

кредитування фізичних осіб, значну частку якої посідає споживче кредитування. 
Динаміка наданих споживчих кредитів фізичним особам за 2015-2017 роки, 

млн. грн. представлена у табл. 1. 
Як видно з даних табл. 1 споживчі кредити надані фізичним особам мали 

тенденцію до збільшення за досліджуваний період та зросли в період з 2015 по 2016 
рік на 459 млн. грн. (75,2 %), а з 2016 по 2017 роки на 2 075 млн. грн. (194,1 %). 
Структура наданих кредитів зменшувалась в період з 2015 до 2016 року на 77 %, з 
2016 до 2017 року на 12 %. Це свідчить про те, що в першу чергу АТ КБ 
«ПриватБанк» відновлює довіру зі сторони клієнтів та покращує власні кредитні 
продукти заохочуючи клієнтів брати кредити, а в першу чергу на споживчі потреби. 
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Тому, можна відзначити, що банк веде агресивну кредитну політику з метою 
нарощення клієнтури та отримання доходу від наданих кредитів. 

Таблиця 1 
Динаміка наданих споживчих кредитів фізичним особам за 2015-2017 роки, 

млн. грн. 

Показник 

Термін, роки 
Абсолютне 

відхилення, млн. 
грн. 

Відносне 
відхилення,

% 

2015 2016 2017 2016/ 
2015 

2017/ 
2016 

2016
/ 

2015 

2017
/ 

2016 
Споживчі 

кредити надані 
фізичним особам 

610 1 
069 

3 
144 459 2 075 75,2 194,

1 

Всього наданих 
кредитів 

189 
314 

43 
583 

38 
335 

(145 731
) 

(5 248
) 

(77,0
) 

(12,0
) 

Джерело: складено автором на основі даних [3]. 
 
З метою ефективного функціонування на  банківському кредитному ринку 

АТ КБ «ПриватБанк» здійснює управління ризиками за наданими кредитами, 
покращуючи їх якість та ступінь поверненості. Задля регулювання наслідків 
реалізації ризику банк використовує різні методи, але найбільш популярним є 
створення резервів. 

Показники резерву на знецінення споживчого кредиту фізичних осіб, на 31 
грудня 2015, 2016, 2017 років представлені в таблиці 2. 

Таблиця 2 
Показники резерву на знецінення споживчого кредиту наданих фізичним 

осам, на 31 грудня 2015, 2016, 2017 років, млн. грн. 

Показник 
Термін, роки 

Абсолютне 
відхилення, 
млн. грн. 

Відносне 
відхилення,% 

2015 2016 2017 2016/ 
2015  

2017/ 
2016  

2016/ 
2015  

2017/ 
2016 

Резерв на знецінення 
споживчих кредитів 

фіз. осіб 
71 108 130 37 22 52,1 20,4 

Джерело: складено автором на основі даних [3]. 
 
Як видно з даних табл. 2 показники резерву на знецінення споживчого 

кредиту наданих фізичним особам мали тенденцію до збільшення в 2016 році 
відносно до 2015 року резерви зросли на 37 млн. грн. (52,1 %), в 2017 до 2016 
року на 22 млн. грн. (20,4 %). Це пов’язаного зі збільшенням наданих 
споживчих кредитів та прийняттям банку на себе значного кредитного ризику.  
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Споживче кредитування має найвищу кредитну якість, тобто поверненість 
такого кредиту. Сума повернення споживчих кредитів, тобто кредитів, які не 
прострочені та не знецінені мала тенденцію до збільшення за період з 2015 по 
2016 роки на 2435 млн. грн. Це нарощенням надання споживчих кредитів 
здійснюючи якісний кредитний моніторинг позичальника. Сума прострочених 
кредитів аналогічно збільшилась за період з 2016 по 2017 роки на 53 млн. грн., 
індивідуально знецінені кредити збільшились на 46 млн. грн. Це пов’язано з 
складною економічною ситуацією в країні і зменшення доходів більшої частини 
населення, тому виникає ситуація неповернення кредитів [3]. 

АТ КБ «ПриватБанк» на кінець кожного року за період з 2015 по 2017 роки 
мав дебіторську заборгованість за споживчими кредитами, що значно вплинуло 
на ліквідність банку та визначення банком збитків за даний період (табл. 3). 

Таблиця 3 
Дебіторська заборгованість за споживчими кредитами на 31 грудня 2015, 

2016, 2017 років, млн. грн. 

Показник 
Термін, роки 

Абсолютне 
відхилення, 
млн. грн. 

Відносне 
відхилення,% 

2015 2016 2017 2016/ 
2015  

2017/ 
2016  

2016/ 
2015  

2017/ 
2016 

Дебіторська 
заборгованість за 
споживчими 
кредитами 

539 961 3 
014 422 2 053 78,3 213,6 

Джерело: складено автором на основі даних [3]. 
 
Як видно з табл. 3, дебіторська заборгованість за споживчими кредитами 

протягом аналізованого періоду мала тенденцію до збільшення, тобто за період 
з 2015 по 2016 рік на 422 млн. грн. (78,3 %), з 2016 по 2017 рік на 2 053 млн. грн. 
(213,6 %). Це свідчить про те, що банк активно працює на ринку кредитування і 
заборгованість за кредитами є для нього звичайною практикою. 

Головною та конкуруючою перевагою АТ КБ «ПриватБанк» є надання нової 
послуги – видачі кредитів готівкою через мережу банкоматів. Щоб отримати 
кредит, користувачам карток банку тепер досить підійти до будь-якого 
банкомата й авторизуватися за допомогою картки. Відмовившись від персоналу, 
банк пришвидшить видачу споживчого кредиту через широку мережу 
банкоматів. 

Зазначимо, що перспективними напрямками підвищення ефективності 
споживчого кредитування АТ КБ «ПриватБанк» є: 

– поліпшення якості обслуговування та консультації клієнтів; 
– впровадження нових кредитних продуктів; 
– розробка ефективних стратегії щодо кредитної політики; 
– дослідження та застосування світового досвіду у сфері споживчого 

кредитування. 
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Отже, можна зробити загальні висновки про те, що одним із основних 
прибуткових операцій банку є споживче кредитування. АТ КБ «ПриватБанк» 
здійснює активну політику на кредитному ринку покращуючи власні кредитні 
товари та послуги, їх якість з метою збільшення клієнтури та в майбутньому 
отримання прибутку.  
 
Список використаних джерел: 
1. Закон України «Про споживче кредитування». URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1734-19 
2. Офіційне інтернет-представництво Національного банку України. URL: 

https://bank.gov.ua/control/uk/index 
3. Офіційне інтернет-представництво АТ КБ «ПриватБанк». URL: 

https://privatbank.ua 
 
 

ПЛЕТЕНЕЦЬКА С.М., к.е.н., доцент,  
доцент кафедри національної економіки та фінансів, 

Університет економіки та права «КРОК» 
 

ЗНАЧЕННЯ ЛІЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РОЗВИТКУ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 
Лізинг у сучасних умовах господарювання є формою підприємницької 

діяльності. Оскільки виробники можуть  розширити можливості збуту власної 
продукції, особливо тієї, яка дорого коштує. Для лізингодавців лізинг – це більш 
економічно вигідна форма здачі майна в оренду завдяки порівняно високому 
рівню лізингових платежів. Лізингоодержувачу надається можливість 
оперативного оновлення матеріально-технічної бази за рахунок отримання 
нового дорогого обладнання в користування без його повної оплати [2, с. 36]. 
Показники розвитку ринку лізингу значною мірою залежать від стану 
макроекономічнох ситуації країни. В Україні вони складають лише 0,2 % від ВВП.  

Нині, щоб організувати будь-яке виробництво товарів, надання послуг, 
виконання робіт або розширити масштаби вже розпочатої справи потрібні певні 
витрати. Дістати у своє розпорядження нові робочі машини, обладнання можна 
двома способами – придбати чи взяти в оренду. Придбання тих чи інших 
потужностей можливе тільки тоді, коли покупець має достатні власні кошти або 
одержить довгостроковий кредит у банку. Більшість суб'єктів підприємницької 
діяльності в Україні не можуть ні виділити кошти для інвестицій, ні взяти в 
кредит, бо не спроможні забезпечити його заставою, а за інших умов банки 
кредитів не надають. 

Сьогодні вітчизняний ринок надання лізингових послуг переживає не 
найкращі часи, що виглядає логічним на фоні загального спаду української 
економіки в цілому та фінансового сектору зокрема. Станом на 31 грудня 2017 
року до Переліку юридичних осіб, які мають право надавати фінансові послуги 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1734-19
https://bank.gov.ua/control/uk/index
https://privatbank.ua
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та перебувають на обліку в Нацкомфінпослуг, внесено інформацію про 183 
юридичні особи-лізингодавці та 280 фінансових компаній мали діючі ліцензії з 
надання послуг фінансового лізингу. Протягом 2017 року фінансовими 
компаніями та юридичними особами, які не мають статусу фінансових установ, 
але можуть згідно із законодавством надавати фінансові послуги, було укладено 
7752 договори фінансового лізингу на суму 12967,6 млн.грн. Вартість об’єктів 
лізингу, що є предметом договорів, становила 10417,5 млн.грн, а вартість 
чинних договорів фінансового лізингу – 22758,4 млн.грн. 

Близько 99,4 % усіх послуг фінансового лізингу надавалося юридичними 
особами-суб’єктами господарювання, які не є фінансовими установами. За 
підсумками 2017 року спостерігалося зменшення кількості договорів 
фінансового лізингу на 15,4 % порівняно з 2016 роком. 

При цьому вартість договорів фінансового лізингу збільшилась на 32 %. 
Станом на 31 грудня 2017 року найбільшими споживачами лізингових послуг 
були: транспортна галузь (вартість договорів становила 7220,4 млн.грн); 
сільське господарство (5503,4 млн.грн); сфера послуг (1349,2 млн.грн); 
будівництво (1049,5 млн.грн) [6]. 

Найбільший потенціал для проникнення лізингу в Україні мають такі нові 
сегменти економіки, як ІТ, медицина (медичне обладнання), дорожнє 
будівництво, логістика, нерухомість, інфраструктура, переробка відходів, 
альтернативна та відновлювальна енергетика. 

Водночас найбільший ринок лізингу залишається у Сполучених Штатах 
Америки, де NBV становить близько 330 млрд дол. У 2017 році в портфелі 
США домінують ІТ й офісне обладнання (31 %) та транспорт (26 %), далі 10 % 
належить сільськогосподарському обладнанню, 9 % – будівництву, 5 % – 
промисловому та 4 % – медичному обладнанню. 

На другому місці – Китай зі зростанням обсягів нового бізнесу на 61,9 % у 
2013-2017 роках, до 206 млрд дол. США. Такий сплеск розвитку сфери лізингу 
став можливим у Китаї завдяки участі уряду. У 12-му п'ятирічному плані (2011-
2015 роки) лізинг був визначений одним з найважливіших чинників 
економічного зростання. У серпні 2013 року для продажу та зворотного лізингу 
запроваджено вигідні ставки ПДВ. 

Велика Британія та Німеччина посіли третє і четверте місце у світі, 
відповідно, з часткою 42 % від усього європейського ринку в 2016 році. 

Японія посідає друге місце в Азії та п'яте місце в світі з NBV 43,16 млрд дол. 
Підтримуємо думку фахівців Асоціації «Українського об’єднання 

лізингодавців» [3] про те, що успішному формуванню лізингових відносин в 
Україні перешкоджає низка проблем, зокрема: невідповідність на 
загальнодержавному рівні політики щодо перспектив розвитку лізингового 
кредиту. Чинний Закон України «Про фінансовий лізинг» [1] визначає лише 
правові рамки для операцій з фінансового лізингу. Угоди з оперативного лізингу 
нині трактується як оренда, що суперечить природі лізингу та призводить до 
певних ускладнень у податковому обліку [5, с. 168] Однак державний регулятор 
(Нацкомфінпослуг) робить певні кроки в напрямку удосконалення державної 
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політики в цій сфері. Так у грудні 2016 році набула чинності Постанова КМУ 
«Про ліцензійні умови». І саме фінансовий лізинг потрапив під ліцензування. 

Однак це лише окремі кроки, а потрібно проводити комплексні заходи 
активізації даних процесів. На нашу думку, до ним належать наступні: 

– зниження вартості кредитних ресурсів; 
– зниження вартості нотаріальних послуг з оформлення договорів лізингу з 

метою послаблення фінансового навантаження на учасників лізингової угоди; 
– надання податкових пільг щодо операцій з міжнародного лізингу для 

ввезення на територію України високотехнологічного устаткування; 
– створення лізингових центрів, які б спеціалізувалися на обслуговуванні 

малих підприємств; 
– удосконалення державної програми підтримки лізингу, яка б передбачала 

залучення банківського сектору до розвитку лізингових послуг; 
– реформування податкового законодавства в частині стимулювання 

лізингових операцій, тощо. 
Держава при формуванні та регулюванні ринку лізингу в Україні має 

спрямовувати свої дії на: дотримання учасниками ринку вимог законодавства, 
забезпечення захисту прав учасників ринку лізингу і створення умов для 
розвитку добросовісної конкуренції, забезпечення рівних можливостей для 
доступу до лізингових послуг, сприяння інтеграції лізингу в європейський та 
світовий ринки. 

Таким чином, запропоновані заходи  мають позитивно вплинути на розвиток 
ринку лізингу та сферу виробництва, усуваючи існуючі у чинному 
законодавстві суперечності. Прийняття їх посилить роль виробників на ринку 
фінансового лізингу, сприятиме створенню для них умов оподаткування 
стимулюючого характеру, зниженню вартості лізингових послуг, наданню 
можливості підприємствам оновити свої активи, а також реконструвати старі та 
створити нові виробничі потужності. 
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СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
 

У сучасних умовах зростання взаємної залежності країн інноваційний 
розвиток є пріоритетом формування стратегії лідера, чинником зміцнення 
конкурентних позицій, забезпечення добробуту населення. Це відбувається 
шляхом поширення базових та адаптивних інновацій в економічній системі та їх 
реалізації за принципом різношвидкісного руху. Визначальними факторами 
успіху України в економічному змаганні за входження на світові ринки стають 
інноваційні зрушення. 

Інноваційна діяльність є одним із найважливіших факторів економічного 
зростання, а освоєння інновацій стало головною умовою забезпечення 
конкурентоспроможності економіки. В Україні зростає розуміння виняткової 
ролі науки та інновацій у національній економіці в контексті євро інтеграційних 
орієнтирів розвитку. Відсутність належного фінансового забезпечення, 
концентрації та ефективного використання наявних фінансових ресурсів 
стримує процес активізації інноваційної діяльності та знижує вагомість впливу 
на ефективність економічних інновацій.  

Особливістю фінансового забезпечення інноваційної діяльності в Україні є 
обмеженість вибору джерел фінансування. Переважна більшість інвестицій у 
інноваційні проекти здійснюється за власні кошти суб’єктів підприємницької 
діяльності, незначну частку мають ресурси, залучені на фінансовому ринку, а 
також видатки державного й місцевого бюджетів, включаючи державні цільові 
фонди, та кошти іноземних інвесторів.  

Для формування стабільного інноваційного зростання важливо розробити 
систему заходів державної фінансової політики щодо посилення фінансового 
забезпечення шляхом активізації та ефективного регулювання іноземних 
інвестицій в Україні. Традиція інвестувати не у стратегічно важливі для 
національної економіки галузі, а в найбільш рентабельні, що призводить до 
витіснення вітчизняних інвестицій, поступово вичерпує себе. Тому, в умовах 
переходу до постіндустріального розвитку особливістю інституціоналізації 
інноваційної сфери є спрямування державного регулювання на нагромадження 
національного інвестиційного потенціалу.  
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Поняття «фінансове забезпечення» в фаховій літературі трактується не 
однозначно. Так, Москаль О.І. визначає фінансове забезпечення як сукупність 
економічних відносин, що виникають з приводу пошуку, залучення та ефективного 
використання фінансових ресурсів й організаційно – управлінських принципів, 
методів і форм їх впливу на соціально – економічну життєдіяльність [1].  

Колодізєв О., розкриває сутність поняття «фінансове забезпечення» через 
науково-методичні підходи, а саме – ресурсний, витратний, структурний, 
функціональний та комплексний [2]. 

Поділяємо думку Ільїної К., про те, що  недоцільно ототожнювати фінансове 
забезпечення інноваційної діяльності, яке полягає у формуванні ресурсної бази, 
та фінансування, що передбачає розподіл нагромаджених коштів. Безперебійне 
надходження фінансових ресурсів на інноваційні потреби залежить від 
доступності й достатності джерел. Тому для активізації інноваційних процесів 
необхідним є формування ефективної системи фінансового забезпечення 
інноваційного розвитку [3]. Такої самої думки дотримується Зінько Н., який 
підкреслює, що «фінансове забезпечення» означає пошук і вибір джерел 
фінансових ресурсів, тоді як «фінансування» передбачає процес використання 
цих фінансових ресурсів [4].  

Розглянемо та проаналізуємо джерела фінансування інноваційної діяльності 
в Україні на протязі 2012–2017 років. Динаміка джерел фінансування 
інноваційної діяльності наведена в таблиці 1 [5].  

Таблиця 1 
Динаміка джeрел фiнансування іннoваційної діяльності в Україні протягом 

2012–2017років 
Показник, млн. 

грн 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Витрати на 
інноваційну 
діяльність за 
рахунок власних 
коштів 

7585,6  7335,9 6973,4  6540,3  13427,0  22036,0 

За рахунок коштів 
державного 
бюджету 

149,2  224,3  24,7  344,1  55,1  179,0 

За рахунок коштів 
іноземних 
інвесторів 

56,9  994,8  1253,2  138,7  58,6  23,4 

Інші джерела 6542,2  2925,6  1311,3 672,8  273,0  991,1 

Загальна сума 
витрат 

14333,9  11480,6  9562,6  7695,9  13813,7  23229,5 

 
Так, як бачимо, спостерігається тенденція до збільшення фінансування 

інноваційної діяльності за останні роки на 8895,6 млн. грн. або на 62 % у 2017 
році, порівнюючи з 2012 роком.  
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Найменше фінансових ресурсів було витрачено у 2015 році – 7695,9 млн. 
грн., а найбільше у 2017 році – 23229,5 млн. грн. Тобто спостерігається суттєве 
збільшення фінансування інноваційної діяльності у 2012 році порівняно з 2017 
роком майже на 9000 млн. грн.  

Найбільшу частку у фінансуванні інноваційної діяльності у 2017 році, як і в 
попередні роки, займають власні фінансові ресурси суб’єктів господарювання – 
94,9 %, тобто підприємства активно вкладають частину прибутку у власний 
інноваційний розвиток. Це свідчить про пожвавлення інноваційної активності 
вітчизняних підприємств. У 2012 році частка фінансування інноваційної 
діяльності за рахунок власних коштів підприємств становила 52,6 %, у 2013 році 
даний показник становив 63,9 %, у 2014 році – 72,9 %, у 2015 році – 85 %, у 
2016 році – 97,2 %. Такий динамічний розвиток інноваційної активності 
суб’єктів господарювання характеризується збільшенням обсягів реалізації 
продукції та доходів, розширенням ринків збуту готової продукції, збільшенням 
кількості робочої сили тощо.  

Саме підприємці є основними суб’єктами інноваційної діяльності, вони 
постійно прагнуть матеріалізувати та продати на ринку необхідний товар, 
завжди працюють над комерціалізацією нових ідей. Перевагою залучення саме 
власних коштів є підвищення фінансової стійкості, зменшення витрат на 
зовнішнє фінансування. У ринковій економіці інвестор буде зацікавлений у 
фінансуванні інноваційного проекту, тільки тоді, коли він буде впевнений що 
власник розпочав свій бізнес за рахунок власних фінансових ресурсів. 

Найпоширенішим є визначення фінансового забезпечення інноваційної 
діяльності як комплексу методів та важелів впливу на інноваційну діяльність, 
що реалізується в різних формах через відповідну систему фінансування.  

Таким чином, необхідність становлення інноваційної моделі розвитку, 
складність впровадження нововведень у економічне життя суспільства 
зумовлюють необхідність формування системи фінансового забезпечення. 
Даний процес в Україні є нерівномірним, стикається з великою кількістю 
інституційних перешкод. Глибоких досліджень вимагає детальна розробка 
стратегії реалізації державної фінансової політики, спрямованої на поширення 
інноваційних засад господарювання, пошуки ефективних фінансових 
інструментів та методів, джерел фінансування інновацій з метою підвищення 
рівня конкурентоспроможності української економіки та вирішення 
найскладніших економічних проблем сучасності. 
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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА 
 

На сучасному етапі економічного розвитку, в умовах криз та складних 
трансформаційних процесів суттєво ускладняються умови господарювання 
підприємств. Посилюється вплив зовнішнього середовища на рівень 
відповідальності керівників підприємства за управлінські рішення. Тому 
актуальності набуває питання формування фінансової безпеки підприємства. 
Для цього кожне підприємство використовує свою сукупністьфінансових і 
інвестиційних ресурсів. Досвід провідних країн світу підтверджує, що 
забезпечення  фінансової безпеки є гарантією незалежності, сталого розвитку та 
ефективності  економіки, соціального благополуччя  та успішної діяльності 
суб’єктів господарської  діяльності. Так, формування  дієвої системи фінансової 
безпеки забезпечує захищеність від потенційних негативних впливів ринкового 
середовища, сприяє зростанню конкурентоспроможності підприємства. 

Питання фінансової безпеки розглядається такими зарубіжними та 
українськими науковцями як І.А. Бланк [1], В. Галасюк, М. Сорока [2], 
Н.І. Реверчук [3], К.С. Горячева [4], О. Кириченко, Ю. Кім [5], І.П. Мойсеєнко, 
О.М. Марченко [6] та іншими. 

На сьогодні, не існує єдиної думки  щодо трактування поняття «фінансова 
безпека підприємства». В таблиці 1 наведено основні підходи до сутності 
поняття «фінансова безпека підприємства». 

Як бачимо, фінансова безпека є універсальною категорією, що характеризує 
захищеність суб’єктів економічних відносин на всіх рівнях починаючи з держави і 
закінчуючи кожним громадянином. Фінансова безпека підприємства відображає 
захищеність його діяльності від негативних впливів зовнішнього середовища, а 
також спроможність швидко усунути різноманітні загрози або пристосуватися до 
існуючих умов, що не позначаються негативно на його діяльності.  

Фінансова безпека підприємства – це такий стан фінансової діяльності, який 
характеризується ефективністю нейтралізації негативних зовнішніх і внутрішніх 
чинників впливу на ефективний розвиток підприємства 

http://www.ukrstat.gov.ua
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Таблиця 1 
Наукові підходи до сутності поняття «фінансова безпека підприємства» 

 

№ 
з/п Автор Визначення терміна 

1 2 3 

1 І.А. Бланк 
[1] 

Фінансова безпека підприємства – це кількісно і якісно 
детермінований рівень його фінансового стану, який 
забезпечує стабільний захист його пріоритетних 
збалансованих фінансових інтересів від 
ідентифікованих реальних та потенційних загроз  
зовнішнього і внутрішнього характеру, параметри 
якого визначаються на основі його фінансової 
філософії та створюють необхідні передумови 
фінансової підтримки його стійкого росту в 
нинішньому і перспективному періоді. 

2 
В. Галасюк, 
М .Сорока 
[2] 

Фінансова безпека підприємства – це захист від 
можливих фінансових втрат і попередження  
банкрутства підприємства, досягнення ефективного 
використання корпоративних ресурсів. 3 Н.І. Реверчук 

[3] 

4 К.С. Горячева 
[4] 

Фінансова безпека підприємства – такий його 
фінансовий стан, який характеризується 
збалансованістю і якістю фінансових інструментів, 
технологій і послуг, стійкістю до загроз, здатністю  
фінансової системи підприємства забезпечувати 
реалізацію власних фінансових інтересів, місій і 
завдань достатніми обсягами фінансових ресурсів, а 
також забезпечувати ефективний і сталий розвиток цієї 
фінансової системи. 

5 
О. Кириченко, 
Ю. Кім 
[5] 

Фінансова безпека підприємства – фінансовий стан і 
фінансова стабільність, здатні забезпечити 
підприємству нормальний ефективний розвиток його 
діяльності. 

6 
І.П. Мойсеєнко,  
О.М. Марченко 
[6] 

Фінансово безпека підприємства – це такий його 
фінансово-економічний стан, який забезпечує  
захищеність його фінансово-економічних інтересів від 
внутрішніх і зовнішніх загроз та створює необхідні 
фінансово-економічні передумови для стійкого 
розвитку в поточному та довгостроковому періодах. 

 
Метою забезпечення фінансової безпеки підприємства є досягнення 

найвищої ефективності та стабільності його функціонування і створення 
передумов для подальшого розвитку шляхом своєчасного виявлення та 
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запобігання зовнішнім і внутрішнім небезпекам і загрозам. Фінансова безпека 
направлена на створення відповідних умов для виявлення та подолання 
кризових явищ у діяльності підприємства з метою реалізації поставлених ним 
цілей і завдань. Фінансова безпека підприємства є динамічною ознакою, що 
змінюється під впливом чинників і загроз внутрішнього та зовнішнього 
середовища. 

Управління фінансовою безпекою входить до загальної системи управління 
безпекою підприємства, при цьому вона становить найважливішу його 
підсистему, яка забезпечує реалізацію управлінських рішень переважно в 
фінансовій сфері діяльності. Під час оцінки фінансової безпеки передусім 
звертають увагу на зниження ліквідності, підвищення кредиторської та 
дебіторської заборгованості, зниження фінансової стабільності підприємства.  
 
Список використаних джерел: 
1. Бланк И. А. Управление финансовой безопасностью предприятия. К.: Вид-во 

"Ельга", "Ника-Центр", 2004. 784 с. 
2. Галасюк В., Сорока М.Риск как один из неотъемлемых факторов бизнеса. 

Економіка, фінанси, право. 2002. № 7. С. 17–22. 
3. Реверчук Н. І. Управління економічною безпекою підприємницьких 

структур. Л.: ЛБІ НБУ, 2004. 195 с. 
4. Горячева К. Фінансова безпека підприємства. Сутність та місце в системі 

економічної безпеки. Економіст. 2003. № 8. С.65-67. 
5. Киричeнкo O. A., Кудря I. В. Вдocкoнaлeння упрaвлiння фiнaнcoвoю 

бeзпeкoю пiдприємcтв в умoвaх кризи. Iнвecтицiї: прaктикa тa дocвiд. 2010. 
№ 10. C. 22–26. 

6. Мойсеєнко І. П., Марченко О. М. Управління фінансово-економічною 
безпекою підприємства: навч. посібник. Львів, 2011. 380 с. 

 
 

СЕМЕНЧЕНКО В.О., магістрант, 
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування», 

Університет економіки та права «КРОК» 
 

ОЦІНКА ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ЗЛИТТІ  
ТА ПОГЛИНАННІ 

 
Нині в Україні, економіка якої знаходиться на перехідному етапі, виникають 

деякі проблеми розвитку підприємств. Особливо це стосується підприємств 
малого та середнього бізнесу (МСБ). Чинне законодавство, хоча й спрямоване 
на покращення стану для МСБ, проте не задовільняє багатьох умов, які були б 
сприятливими для фірм. Внаслідок податкового тягаря і ще ряду причин, що 
заважають ефективному розвитку МСБ, вітчизняні виробники не є 
конкурентними, ні на власному ринку, ні тим паче на міжнародному. А як 
відомо, конкурентні підприємства – це необхідна складова 
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конкурентоспроможної економіки держави. А від рівня національної 
конкурентоспроможності залежить і рівень життя населення.  

Задля вирішення цієї проблеми, українські компанії прибігли до зарубіжного 
досвіду. І найбільше інтересу викликала стратегія злиття та поглинання (M&A), 
яка має безліч переваг. Ця процедура є особливо привабливою для підприємств, 
що знаходяться на грані банкрутств, що, на жаль, також є характерним для 
вітчизняних компаній. Тому для більшості українських фірм це є найвдалішим 
варіантом - більше результату буде від злиття з потужним конкурентом, аніж 
тривала та часто безрезультатна санація. Загалом, невеликому підприємству в 
сучасних умовах важче вижити. А велика компанія має набагато більше 
можливостей і перспектив.  

Розглянемо поняття «злиття» та «поглинання». Обидва поняття є формою 
утворення нових компаній, при реструктуризації декількох менших. Під злиттям 
розуміється об'єднання декількох економічних одиниць в одну, коли по суті 
створюється нова компанія, і відповідно оформляється нова юридична особа. 
Всі активи й зобов'язання, що належали раніше компаніям, що беруть участь у 
злитті, становляться власністю новоствореної фірми. Проте є ще таке поняття як 
поглинання компанії. Таким чином одна компанія отримує контроль над іншою, 
і керує нею, придбавши абсолютне право власності. 

На сьогодні ринок злиттів і поглинань (M&A) в Україні набирає оборотів. 
2017 року кількість угод зросла на 22 %. А їх обсяг в сумі збільшився до $ 1 
млрд, тобто на 37 %. Відсоток операцій M&A є досить вагомим показником. 
Якщо звернутись до статистики зарубіжної задля порівняння показників з 
українським ринком, то можна побачити такі цифри. У 2017 році загальна 
вартість всіх угод M&A у світі склала близько $ 3,6 трлн. В середньому в світі 
обсяг угод M&A становить близько 3-4 % ВВП, тоді як в Україні - все ще не 
дотягує навіть до 1% від ВВП. Український ринок M&A в чотири рази нижче, 
ніж в середньому по світу. До того ж, обсяг угод M&A в світі з початку 2018 
року вже перевищив суму в $ 1 трлн. Тобто, для підвищення 
конкурентоспроможності на міжнародному ринку, одним з важливих кроків для 
вітчизняних компаній є реалізація стратегії злиття та поглинання. До того ж 
кроки ці мають бути досить стрімкими і сміливими.  

Судячи з досліджень авторитетної консалтингової компанії KPMG, в 
інвесторів знову прокидається інтерес до покупок українських активів. ТОП-10 
українських M&A оцінюється KPMG в $ 714 млн, із яких майже половина 
операцій припадає на галузь АПК (агропромисловий комплекс). Окрім того, 
цікавими для інвесторів є також металургійний і гірничодобувний сектор, 
енергетика та IT. Спостерігаючи таку статистику, приходить розуміння 
необхідності підтримання певного рівня таких угод для економіки країни.  

Розглянемо основні причини здійснення угод M&A, їх інтерес для компаній. 
Першочергово – це підвищення економічного потенціалу, розширення 
можливостей компанії для підвищення конкурентоспроможності на ринку: 
додаткові інвестиції шляхом об'єднання капіталу підприємств, зниження витрат 
внаслідок ефекту масштабу чи отриманню більш дешевих ресурсів, збільшення 
обхвату ринку, зниження витрат управління внаслідок вивільнення персоналу і, 
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до того ж, підвищення її ефективності. Окрім того, в деяких ситуаціях ця угода 
може бути ефективним рішенням для розміщення вільних коштів однією 
фірмою шляхом придбання іншої (конгломератне злиття). Однією з переваг цих 
угод є також підвищення курсу акцій, особливо вигідно у випадку, коли 
власники компаній не налаштовані на продовження діяльності фірми, а прагнуть 
отримати додатковий дохід від продажу акцій. Внаслідок таких операцій 
новостворена компанія набуває домінантне положення та отримує певні 
конкурентні переваги, що посилює її владу на ринку.  Не всі переваги та 
підсумки угод можуть бути оцінені негайно фінансовим ринком, але сприяють 
зростанню фірми в майбутньому. 

Ефект, очікуваний від процедур злиття та поглинання – це синергія, коли 
новостворена компанія перевищує вартістю суму вартостей з'єднаних компаній 
по окремості. Проте на практиці, досить часто переважна більшість вітчизняних 
підприємств переоцінює сукупний синергетичний ефект, який планується 
забезпечити у результаті створення об’єднаного підприємства. Внаслідок цього 
вартість підприємства виявляється невиправдано завищеною, відповідно 
витрати на цю угоду є недоцільними. Відсоток таких невдалих угод складає 
близько 80 %, і більш нуж 50 % випадків мають негативний ефект за рахунок 
того, що результат не покриває витрат на здійснення процедури.  

Головна причина невдач угод M&A в погано організованій інтеграції, що 
включає і оцінку вартості підприємства, і оцінку ефекту синергії внаслідок 
злиття, з врахуванням всіх можливих факторів та ризиків. Часто для здійснення 
оцінки не вистачає відомостей про компанію-мішень, або ж надаються 
неправдиві дані про стан фірми, особливо це стосується ворожих поглинань.  
Тобто, ключовим етапом процесу злиття і поглинання повинна стати оцінка 
компанії-цілі і розміру синергії. Згідно дослідженням, що регулярно 
проводяться провідними консалтинговими компаніями на зразок KPMG, саме 
правильно проведена і об'єктивна оцінка вартості компанії-цілі є ключовою в 
досягненні ефективності злиття і поглинання. Отже, можна стверджувати, що 
питання оцінки вартості підприємства при злитті та поглинанні є важливим та 
актуальним.  

Як висновок, потрібно ретельно підходити до вибору компанії-мішені для 
злиття чи поглинання. Підготовка до злиття має початись з всебічної оцінки 
підприємства: зібрати якомога більше інформації про фірму, її фінансовий стан 
та потенціал на ринку. Необхідно мати уявлення про сукупність факторів, що 
впливають на вартість, а також про вплив кожного конкретного чинника, 
розподіляючи їх на внутрішні та зовнішні. 

Існують такі основні підходи до оцінки вартості бізнесу: ринковий підхід 
(порівняння даного підприємства з аналогічним); доходний підхід (перерахунок 
очікуваних доходів); витратний підхід (обчислення вартості активів 
підприємства за вирахуванням зобов’язань). 

 Ринковий підхід характеризується тим, що для його реалізації проводиться 
аналіз ринкових цін акцій аналогічних компаній і на їх фінансові результати 
діяльності. Тобто, в цьому випадку вартість оцінюваної компанії буде 
наближеною до вартості її аналогу на ринку, з невеликим відхиленням після 
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внесення оцінювачем коригувань. В цьому підході використовуються такі 
методи оцінки: метод компанії-аналога, галузевих коефіцієнтів та метод 
минулих операцій. Проте недолік цього підходу полягає в недостачі інформації, 
особливо якщо компанія-мішень не є публічною, та в його орієнтації на 
відносно стабільний ринок, що не є характерним для України. Оцінка не може 
бути точною хоча б з тої причини, що не існує абсолютно аналогічних 
підприємств. Проте, є і значний плюс цього підходу, адже він віддзеркалює 
реальні попит і пропозицію на даний об'єкт інвестування на ринку. 

Суть витратного підходу – у визначенні витрат, необхідних для створення 
такого ж об'єкту, з урахуванням його зносу. До недоліків цього підходу можна 
віднести те, що він не враховує майбутні доходи бізнесу і ситуацію на ринку. 
Проте він є зручним у випадку, коли спрогнозувати майбутні доходи 
неможливо, і для компаній, що знаходяться на грані банкрутства. Методи цього 
підходу: метод чистих активів, ліквідаційної вартості. Для оцінки ефекту 
синергії цей підхід не є найбільш ефективним. дозволяє врахувати лише одну 
форму його прояву – операційну синергію.  Окрім того, він має обмежене 
вживання, оскільки не враховуються нематеріальні  активи. А вони є навіть 
важливішими, ніж матеріальні активи, акції підприємства. Тому ефект синергії, 
оцінений на основі даного підходу, виявиться значно заниженим. 

Доходний підхід є найбільш ефективним в оцінці вартості компанії в умовах 
злиття та поглинання, оскільки це рішення орієнтується на майбутнє. Вартість у 
цьому підході визначається на основі оцінки дисконтованих грошових потоків, 
враховуються майбутні зміни грошових потоків. Це найбільш об'єктивний і 
інформативний підхід: в його основі лежить принцип очікування, згідно якому 
будь-який актив, що придбався з метою отримання доходів, стоїть стільки, 
скільки прибутку він принесе в майбутньому з урахуванням чинника часу. 
Основними методами доходного підходу є метод прямої капіталізації доходу та 
метод дисконтування грошового потоку. В основі цих методів лежить аналіз і 
оцінка чистого операційного доходу і коефіцієнта капіталізації або 
дисконтування. Метод ДГП дозволяє найбільш точно оцінити кожне з джерел 
синергії і витрати на інтеграцію. Жоден інший метод не дозволяє оцінити 
синергію так детально. 

Всі ці підходи та методи діють як ізольовано, так і в поєднанні один з одним 
взаємодоповнюють один одного. Хоч ми й прийшли до висновку, що 
найефективнішими є методи доходного підходу, як правило, для достовірної 
оцінки поєднують декілька методик із різних підходів, з врахуванням специфіки 
діяльності підприємства. Тож це питання не втрачає своєї актуальності і має 
бути більш детально дослідженим надалі. 
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CASHLESS ECONOMY: РИЗИКИ ТА НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ 
УКРАЇНИ 

 
Грошовий обіг – це рух грошей у готівковій і безготівковій формах, який 

обслуговує реалізацію товарів і нетоварні платежі в економіці.  
Запровадження безготівкових розрахунків є пріоритетом для Національного 

банку України та одним із основних стратегічних напрямів розвитку банківської 
системи України. На фінансовому ринку України спостерігається стабільний 
позитивний тренд зростання частки безготівкових операцій та платіжної 
інфраструктури. Водночас в Україні на одну тисячу населення припадає близько 
5,7 платіжних терміналів, тоді як у європейських країнах цей показник в 
середньому становить більше 10 одиниць на одну тисячу населення. Відповідно 
до Комплексної програми розвитку фінансового сектору в Україні, до 2020 року 
цей показник в нашій країні має досягти 11 штук на одну тисячу населення [3].  

Показники стану ринку платіжних карток в України зображено на рис. 1. 
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* – у порівнянні з початком 2018 року 
Довідково станом на  

Рис. 1. Ринок платіжних карток в Україні [4] 
 
В одній з останніх заяв НБУ було озвучено, що до 2020 року 55 % 

грошового обігу в Україні буде безготівковим [1]. Для досягнення поставленої 
мети національному регулятору спільно з іншими банками необхідно розробити 
цілу концепцію зі створення моделі Сashless economy в Україні. На 
сьогоднішній день Національним банком України ведеться активна робота щодо 
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зниження попиту на готівкові кошти, розвитку безготівкових платежів і 
створення платіжної інфраструктури. Одним з ключових завдань у рамках нової 
концепції є зміна стійкої звички людей розраховуватися лише готівкою. 
Першочерговими напрямами для впровадження Сashless economy є переведення 
повсякденних операцій (оплата комунальних послуг), всіх державних виплат 
(пенсій та стипендій) у безготівкову форму [3]. 

Але не варто нехтувати той факт, що в Україні вже функціонує система 
безготівкових платежів. Банки намагаються задовольнити потреби нового 
покоління користувачів і тому створюють сучасні банківські онлайн сервіси, 
впроваджують інноваційні продукти, розвивають платіжну безготівкову 
інфраструктуру [2]. 

Основні переваги моделі Сashless economy полягають у наступному: 
1) посилення інноваційної спрямованості економіки України;  
2) детінізація розрахунків громадян і підприємств, що розширить 

податкову базу; 
3) збільшення обсягів виторгу транспортних підприємств завдяки 

впровадженню «е-квитка»; 
4) підвищення захисту від шахрайських дій з готівкою; 
5) доступ до додаткових сервісів та можливостей; 
6) швидкість проведення транзакцій; 
7) зручність оплати послуг, сплати податків та інших платежів за 

допомогою платіжних карток; 
8) зменшення витрат на обслуговування готівкових розрахунків. 
Отже, поширення безготівкових розрахунків надасть величезні переваги 

державі, комерційним банкам, бізнесу і кожному громадянину особисто. 
Зазначимо і загрози впровадження моделі Сashless economy:  
1) поширення кіберзлочинності; 
2) контроль банків і небанківських установ над клієнтами у зв'язку із 

володінням персональними даними останніх; 
3) шахрайство шляхом «вішинг-у» та «фішинг-у»; 
4) залежність клієнтів від технічних засобів розрахунків; 
5) немотивованість певних верств та груп населення до використання 

безготівкових платежів. 
Незважаючи на загрози переходу на безготівкові розрахунки, дана тенденція 

є об'єктивною реальністю і найближчими роками суспільство у повній мірі 
відчує зміни, спричинені новою фазою генезису глобальної економіки [5]. 
Переведення української економіки в безготівкову має стати 
загальнонаціональним проектом, спрямованим на досягнення європейських 
стандартів життя, одним із орієнтирів якісних перетворень у країні. 
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ІННОВАЙЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ АВІАЦІЙНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

 
Сучасний стан авіаційних підприємств можна охарактеризувати як 

кризовий. Основними причинами складного економічного становища, поряд з 
незадовільним станом виробничої бази, є неефективне управління інноваційним 
розвитком, і як наслідок відсутність програм активізації інноваційної діяльності, 
дефіцит інвестиційних та інших ресурсів. 

Інноваційна діяльність підприємств авіаційної промисловості є вирішальним 
фактором їх стабільного розвитку. Однак, інноваційна активність як в національній 
економіці, так і в авіаційній галузі залишається на вкрай низькому рівні. 

Основною вимогою маркетингу розвитку та реалізації ринкових інновацій 
до формування авіатоварної політики під час реалізації стратегії позиціонування 
інновацій в маркетинговій стратегії комплексних інновацій є повноцінність їх 
позиціонування, яку не можна досягнути однією тільки авіатоварною політикою 
і яка вимагає їх узгодження з іншими елементами комплексу маркетингу. 

Визначення сутності і змісту авіаринкових інновацій встановлює вимоги до 
визначення їх структури, яка виявляє себе в трьох моментах. По-перше, 
виділяються критерії, що структурують авіановації: 

– критерій, що комерціалізується щодо даної бізнес-моделі, авіаринка; 
– критерій сфери щодо типу (виду, роду) потреб, за призначенням; 
– критерій типу авіаринку: авіаринки продавця/покупця, 

розвинені/нерозвинені, розширювані/не розширювані, авіаринки масового 
попиту або авіаринки одиничних угод, спеціалізовані або ті, що передбачають 
міжгалузевий/ міжринковий трансфер;  

– критерій технологічності авіаринкової інновації;  
– критерій міри новизни щодо авіаринку, авіагалузі, потреби, авіаринкової 

інновації;  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=79219
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– критерій гнучкості авіаринкової інновації (міра, що адаптується до різних 
авіапроцесів, авіаринків);  

– критерій дії на ланцюжки цінностей. 
Нами визначено актуальні проблеми розвитку авіаційної галузі України: 
1) Морально та фізично застарілий парк повітряних суден та основних 

фондів загалом. Недопуск значної частини ПС українських авіакомпаній до 
здійснення польотів у Західну Європу з урахуванням вимог ІСАО та EASA  

2) Недостатній рівень розвитку інфраструктури регіональних та 
міжнародних аеропортів України.  

3) Невідповідний рівень технології організації процесу перевезень, 
недостатнє інформаційне забезпечення.  

4) Недостатній розвиток мережі маршрутів транспортних перевезень.  
5) Недостатні темпи інтеграції транспортно-дорожнього комплексу України 

до європейської та світової транспортних систем.  
6) Невідповідність законодавства України в сфері авіації міжнародним та 

європейським вимогам [3, c. 45]. 
В умовах переходу України до інноваційної економіки важливим є 

звернення до зарубіжного досвіду державного регулювання інноваційних 
процесів, підвищення ефективності інноваційної діяльності та розвитку 
інноваційного потенціалу. Необхідно відзначити, що зарубіжна практика 
інноваційного розвитку авіаційних підприємств свідчить про складний, часом 
суперечливий характер супутніх даній діяльності процесах, однак державні, 
галузеві органи і керівництво підприємств здатні не тільки підтримувати, але і 
підвищувати необхідний рівень інноваційного розвитку авіаційних підприємств. 

В якості прийнятного варіанту, спрямованого на вдосконалення управління 
інноваційним розвитком авіаційних підприємств, на нашу думку необхідно 
здійснення заходів щодо оптимізації процесів розробки, виробництва і 
просування на ринок інновацій, що передбачає формування єдиного 
інноваційного центру і побудова загального маркетингового простору 
інтегрованих структур авіаційної промисловості. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 
У сучасних умовах в економіці України гостро постає проблема 

нестабільності та погіршання фінансового стану більшості  підприємств. Дедалі 
більша кількість науковців акцентують увагу на дефіцитності грошових коштів 
підприємств, обмеженості їх поточної та інвестиційної діяльності. За цих умов 
спостерігається масове залучення та використання позикових коштів, 
незбалансованість грошових потоків, надмірна тривалість фінансових циклів, 
обмеженість використання фінансових інструментів і технологій.  

За таких обставин особливого значення набуває поняття «грошових потоків» та 
механізмів раціонального управління ними, які сприяли б подоланню дефіцитності 
коштів у підприємств, формуванню ефективної системи управління грошовими 
потоками, забезпечували б досягнення позитивних цілей.  

Термін «грошовий потік» – Cash flow – з’явився в іноземній літературі з 
фінансового аналізу та фінансового менеджменту наприкінці 50-х років 
минулого сторіччя й використовувався виключно в процесі визначення вартості 
фінансових активів та оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів. 
Грошовий потік є сукупністю розподілених в часі надходжень і виплат 
грошових коштів та їх еквівалентів, які створюються в процесі його діяльності. 

Активно управляючи грошовими потоками, можна забезпечити більш 
раціональне і економне використання фінансових ресурсів, знизити залежність 
розвитку підприємства від позичених засобів і тим самим підвищити його 
фінансову стійкість, прискорити оборотність капіталу. Будь-яка затримка у 
здійсненні платежів негативно впливає на виробничий процес: формування 
запасів, виготовлення продукції, рівень продуктивності праці, реалізації 
продукції і т. д. Разом з тим ефективно організовані грошові потоки підвищують 
ритмічність виробництва і відвантаження продукції, здійснення інших 
господарських операцій. Тому можна однозначно стверджувати, що питання 
управління грошовими потоками підприємства є особливо актуальним. 

Грошові потоки набули значно ширшого значення та використання у 
фінансовій практиці. Це обумовлено поступовим переходом від всебічного 
дослідження показників прибутковості до розгляду ліквідності, 
платоспроможності, фінансової стійкості тощо. Тобто визначальним етапом у 
розвитку економічної категорії «грошовий потік» став перехід до вирішення 
дилеми «ризик – прибутковість» для запобігання ймовірного банкрутства та 
фінансового краху суб’єкта господарювання [1]. 

Згідно з національним П(с)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів» [2] грошові 
потоки (рух грошових засобів) – надходження та вибуття грошових ресурсів та 

                                                
* Науковий керівник – Плетенецька С.М., к.е.н., доцент кафедри національної 
економіки та фінансів, Університет економіки та права «КРОК». 
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їх еквівалентів (кошти в касі та на рахунках у банках, які можуть бути 
використані для поточних операцій, та короткострокові фінансові інвестиції, які 
можуть бути вільно конвертовані в певну суму коштів і мають незначний ризик 
щодо зміни своєї вартості) [3]. 

«Грошовий потік» – надходження та вибуття грошових коштів та їх 
еквівалентів, генерованих господарською діяльністю підприємства протягом 
певного періоду часу, які характеризуються факторами ризику та ліквідності. 
система принципів і методів розробки та реалізації управлінських рішень, 
пов’язаних із формуванням, розподілом і використанням грошових коштів 
підприємства й організацією їх обігу [4]. Загальна мета управління грошовими 
коштами – забезпечення збалансованості їх потоків, що надає можливість 
підтримувати достатній рівень платоспроможності та фінансової стійкості 
підприємства [5]. 

У системі управління фінансовою підсистемою підприємства найбільша 
увага повинна приділятися оптимізації грошових потоків. Оптимізація 
грошових потоків – процес вибору найкращих форм їх організації на 
підприємстві з урахуванням умов і особливостей здійснення його господарської 
діяльності [6]. 

Лігоненко Л.О. визначає оптимізацію грошових потоків підприємства як 
процес регулювання обсягу й часу проведення грошових операцій, вибір 
найкращих форм їх організації з урахуванням умов та особливостей здійснення 
господарської діяльності, для забезпечення стану фінансової рівноваги 
підприємства [7]. 

Оптимізація грошових потоків являє собою процес вибору найкращих форм 
їхньої організації на підприємстві з урахуванням умов і особливостей 
здійснення його господарської діяльності. Основними цілями оптимізації 
грошових потоків підприємства є:забезпечення збалансованості обсягів 
грошових потоків;забезпечення синхронності формування грошових потоків у 
часі;забезпечення росту чистого грошового потоку підприємства [8].  

Основними об’єктами оптимізації виступають: позитивний грошовий потік, 
негативний грошовий потік, залишок грошових активів, чистий грошовий потік.  

Найважливішою передумовою оптимізації грошових потоків є визначення 
факторів, які впливають на їх обсяги та характер формування у часі [9]. 
Формування грошових потоків підприємства відбувається під впливом спільної 
та одночасної дії різних за своїм походженням і характером факторів.Всю 
сукупність факторів можна поділити на зовнішні (кон’юнктура товарного 
ринку, кон’юнктура фінансового ринку, система оподаткування підприємств, 
практика кредитування постачальників та покупців продукції, система 
розрахункових операцій, можливість залучення коштів) та внутрішні (життєвий 
цикл підприємства, тривалість операційного циклу, сезонність виробництва та 
реалізації продукції, невідкладність інвестиційних програм, амортизаційна політика 
підприємства, коефіцієнт операційного левериджу, фінансовий менталітет власників 
та менеджерів підприємства). У процесі оптимізації грошових потоків підприємства 
враховується характер впливу наведених факторів. 
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ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ 

БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР 
 

Фінансово-господарська діяльність будь-яких економічних агентів в сучасних 
умовах господарювання покликана забезпечувати безкризовий їх розвиток. Високий 
рівень динамічності зовнішніх та внутрішніх умов господарювання зумовлює 
потребу у формуванні системи фінансової безпеки, а також механізму управління 
фінансовою безпекою підприємницьких структур. Позаяк для забезпечення 
безперервного  економічного розвитку, нарощення потенціалу, а також досягнення 
мети фінансово-господарської діяльності підприємствам необхідно забезпечувати 
належний рівень своєї фінансової безпеки. 

Проблематику формування механізму управління фінансовою безпекою 
підприємств частково висвітлено у роботах таких провідних науковців, як 
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І.О. Бланк, С.В. Васильчак, К.С. Горячева, Л.І. Донець, В.І. Куцик, 
О.І. Судакова, В.Л. Ортинський, Л.М. Худолій та інших. 

Під механізмом управління фінансовою безпекою підприємницьких 
структур ми розуміємо сукупність впорядкованих взаємовідносин 
функціональних складових їх фінансової безпеки, що включають в себе цілі 
управління, суб’єкт управління, предмет управління, об’єкт управління, функції, 
принципи, загрози фінансової безпеки та реалізується через застосування 
фінансових методів, фінансових важелів, фінансових інструментів, нормативно-
правового та інформаційного забезпечення фінансово-господарської діяльності 
підприємств з метою забезпечення необхідного рівня фінансової безпеки у 
довгостроковій перспективі [3, с. 90]. В основі забезпечення фінансової безпеки 
підприємства лежить концепція системного поєднання функцій контролю, 
планування, зворотного зв’язку та інформаційного забезпечення. 

Відзначимо, насамперед, що функціонування механізму управління 
фінансовою безпекою підприємницьких структур повинен забезпечувати 
виявлення на ранніх стадіях внутрішніх та зовнішніх загроз їх функціонуванню. 
З приводу цього І.І. Біломістіна виокремлює такі зовнішні загрози фінансовій 
безпеці підприємств, як: скуповування акцій та боргів підприємницьких 
структур небажаними партнерами; наявність значних фінансових зобов’язань у 
підприємства; криза грошової та фінансово-кредитної систем; нестабільність 
економіки; недосконалість механізмів формування економічної політики 
держави. Разом з тим, науковець виокремлює такі внутрішні загрози фінансовій 
безпеці: помилки менеджменту в галузі управління фінансами підприємства; 
неправильний вибір стратегії фінансової діяльності підприємства; неоптимальна 
структура активів і пасивів підприємства тощо [1, с. 305]. 

З метою нівелювання означених загроз фінансовій безпеці у механізмі 
управління нею виокремлюють фінансовий інструментарій, який відображає ті 
засоби, що застосовуються суб’єктами управління для виконання тих завдань, 
котрі передбачені фінансовою політикою суб’єктів господарювання. 
Враховуючи вище зазначене, вважаємо, що до складу фінансових інструментів 
управління фінансовою безпекою  підприємств доцільно віднести такі: пайові 
цінні папери; боргові цінні папери; розрахунково-платіжні інструменти; 
договори кредитування; договори страхування; депозитні угоди тощо.  

Для здійснення ефективного процесу управління фінансовою безпекою 
підприємств ефективним буде встановлення відповідного алгоритму управління 
(рис. 1). 

Отже, на наше переконання, шляхами підвищення ефективності управління 
фінансовою безпекою підприємницьких структур є: зростання обсягів чистого 
прибутку у динаміці; застосування оптимальної дивідендної політики; 
використання інструментів фондового ринку як джерела фінансування; 
оптимізація структури капіталу; досягнення достатнього рівня фінансової 
стійкості, платоспроможності та ліквідності; зростання рівня інвестиційної 
привабливості; орієнтація на інноваційний розвиток підприємницьких структур.  
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Рис. 1. Етапи процесу управління фінансовою безпекою підприємницьких 
структур 

Джерело: [2, с. 22-26]. 
 
В цілому, механізм управління фінансовою безпекою підприємницьких 

структур на основі використання запропонованого інструментарію, повинен 
вирішувати проблему нівелювання фінансових ризиків та загроз фінансовій 
безпеці, а також забезпечувати нарощування позитивного впливу чинників 
фінансової безпеки підприємств. 
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Етап 2 
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Етап 4 

Розробка та оцінювання ефективності стратегій управління 
фінансо-вою безпекою підприємств 

Вибір стратегії управління фінансовою безпекою з 
урахуванням най-більш вагомих особливостей фінансово-
господарської діяльності під-приємницьких структур 

Забезпечення достатнього рівня фінансування підприємств у 
межах обраної стратегій управління їх фінансовою безпекою 

Етап 6 Контроль за ефективність реалізації стратегій управління 
фінансовою безпекою підприємств 
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МЕТОДИКА ЕКСПРЕС-АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
Початковим етапом аналізу фінансового стану підприємств виступає 

експрес-аналіз, який сприяє глибокому дослідженню поточного і 
перспективного фінансового стану суб'єктів господарювання.  

Прийомами, що застосовуються при проведенні цього виду аналізу 
фінансового стану, є вертикальний і горизонтальний аналізи. 

Експрес-аналіз, як правило, виконують у три етапи: підготовчий етап, 
попередній огляд фінансової звітності, її економічне читання та аналіз. Різні 
автори з різним ступенем деталізації визначають зміст кожного етапу. 
Важливість експрес-аналізу обумовлена тим, що не завжди у користувача 
(акціонера, інвестора, кредитора) є можливість, втім, як і потреба, провести 
всебічний, детальний, поглиблений фінансовий аналіз [1]. 

В основному на першому етапі проводиться візуальне знайомство з 
показниками фінансової звітності, приймаються рішення про доцільність 
аналізу фінансової звітності.  

На другому етапі експрес-аналізу проводиться  ознайомлення з балансом та 
пояснювальною запискою до балансу. Це необхідно для оцінки умов роботи 
підприємства в звітному періоді, визначення тенденцій зміни основних 
показників діяльності, а також зміни майнового стану підприємства, 
інвестиційної діяльності, фінансової результативності та платоспроможності 
підприємства. 

Аналізуючи тенденції основних показників, необхідно брати до уваги вплив 
деяких факторів, що спотворюють реальність інформації, зокрема інфляції. Крім 
того, не варто забувати, що і баланс, будучи основною звітною й аналітичною 
формою, не вільний від деяких обмежень [2, с. 55]. 

Метою третього етапу – основного, є узагальнена оцінка господарської 
діяльності та фінансового стану підприємства. В залежності від запитів 
користувачів експрес-аналізу (внутрішні або зовнішні) аналітики визначають 
ступінь деталізації аналізу. 

Завдяки читанню інформації, відображеної у фінансовій звітності, 
розраховуються показники структури і динаміки, співставляються отримані 
результати.  

Відповідно до представленої методики аналізу фінансового стану, третій 
етап складається з розрахунку абсолютних та відносних показників, які 
характеризують структуру та динаміку статей фінансової звітності. 
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Попередня оцінка фінансового стану підприємства дає змогу виявити: 
– недоліки в роботі підприємства, що можуть бути виявлені за даними 

аналітичного обліку в примітках до бухгалтерської звітності: «Довготермінові 
кредити банку», «Короткотермінові кредити банку» не погашені в термін, 
протермінована дебіторська і кредиторська заборгованості, «Векселі видані» 
(одержані) протерміновані; 

– незадовільну роботу підприємства протягом звітного періоду і 
сформованому в результаті цього поганому фінансовому стані: «Непокритий 
збиток» (ряд. 1420, ф. 1). 

Збільшення суми балансу – явище позитивне, зменшення – негативне. 
Збільшення валюти балансу свідчить, як правило, про зростання виробничих 
можливостей підприємства. Але при цьому слід враховувати фактор інфляції. 
Зменшення валюти балансу означає спад у господарській діяльності 
підприємства (зниження попиту на продукцію, нестача сировини, матеріалів, 
тощо) [2, с. 59]. 

Потрібно зазначити, що вибір значного числа відносних величин у якості 
критеріїв порівняння обумовлений можливістю їх об'єктивного зіставлення. 
Наприклад, порівняння питомої ваги дебіторської заборгованості за товари, 
роботи і послуги і частки кредиторської заборгованості по товарних операціях 
дає можливість оцінити наявність у підприємства ліквідного майна, поточної 
заборгованості і співвідношення зазначених величин. 

В процесі експрес-аналізу фінансового стану аналітики виявляють 
наступні «слабкі сторони» досліджуваних підприємств: 

– збиткова діяльність; 
– значна частка позикових засобів; 
– незначна питома вага абсолютно ліквідних активів; 
– зменшення майна. 
Методика експрес-аналізу включає оптимальну систему показників (25-30 

із 300, які використовуються в традиційному фінансовому аналізі) та порядок 
організації, що сприяє загальному удосконаленню методики аналізу 
фінансового стану.  

Вважаємо, що визначення системи показників залежить від конкретної 
ситуації  і мети експрес-аналізу. Вибір показників залишається за аналітиком.  

Невід'ємним в експрес-аналізі є дослідження звіту про фінансові результати, 
в якому міститься інформація щодо економічних результатів, доходів і витрат 
підприємства залежно від виду його діяльності. Випередження темпів зростання 
чистого доходу від реалізації (прибутку реалізації, прибутку від фінансово-
господарської діяльності) свідчить про поліпшення використання коштів на 
підприємстві порівняно з попереднім періодом, і навпаки – відставання 
характеризує погіршення використання коштів підприємства [3]. 

Слід відмітити, що головною перевагою експрес-аналізу є швидкість його 
проведення, оскільки розраховується мінімальна кількість показників того 
напрямку, який цікавить конкретного користувача. 

Формування висновків за результатами аналізу є завершальною 
процедурою експрес-аналізу. Вважаємо, що потрібно систематизувати 
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позитивні і негативні аспекти, виявлені в процесі аналізу і після цього зробити 
заключні висновки, які використати для прийняття відповідних рішень. 

При правильному використанні даних фінансової звітності і продуманій 
методології,  експрес-аналіз може дати комплексний зріз фінансового стану 
підприємства, необхідний для прийняття дієвих управлінських рішень.  

Таким чином, ефективність даної методики забезпечується її 
інформаційними можливостями: 

– загальна оцінка фінансового стану підприємств: відбувається на підставі 
розрахунку невеликої кількості простих показників; 

– оцінка напрямків фінансового стану, які потребують більш глибокого 
вивчення: за рахунок виявлення «слабких місць».  

Експрес-аналіз є ефективним у якості методу попереднього етапу 
оцінювання фінансового стану підприємства. Він дозволяє з'ясувати основні 
тенденції фінансово-господарської діяльності та на їх основі, визначити 
пріоритетні напрями подальшого поглибленого оцінювання. 
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Є реформи, результати яких помітні одразу після впровадження, наприклад, 

«Рrozorro», електронні сервіси тощо. Але є й ті, які можуть кардинально змінити 
політику тільки в довгостроковій перспективі.  

Одна з таких реформ – реформа протидії політичній корупції, або реформа 
фінансування політичних партій. Вона була прийнята у 2015-му році в рамках 
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«безвізового пакету». З 2016-го року найпопулярніші політичні партії отримали 
державне фінансування на статутну діяльність, натомість зобов’язувались 
подавати звіти про усе своє майно та фінансові операції (на кшталт електронних 
декларацій, тільки значно детальніших). Шлях очищення партій від впливу 
зацікавлених осіб через надання державного фінансування та впровадження 
жорсткого контролю над партійними фінансами пройшли більшість 
європейських країн, в тому числі й сусіди України [3]. 

Право на гроші з держбюджету отримали партії України, які подолали бар'єр 
у 5 % на парламентських виборах. При цьому після наступних виборів на 
державне фінансування може претендувати партія, яка отримає не менш ніж 2 % 
голосів виборців у багатомандатному окрузі. З бюджету фінансується лише 
статутна діяльність політичних партій, не пов'язана з їхньою участю у виборах. 
Також компенсуються витрати, пов'язані з передвиборчою агітацією [3]. 

Розрахунок державного фінансування ведеться за формулою, складовими 
якої є відсоток від мінімальної зарплати, кількість виборців, які брали участь у 
останніх парламентських виборах. У 2018 році сума держфінансування партій 
перевищує 513 млн. грн. (див. табл. 1) [3]. 

Таблиця 1 
Обсяги державного фінансування діяльності партій в Україні 

Партія 

Роки 
2016 рік 

(фінансуван
ня отримали 

5 
політичних 
партій) 

2017 рік 
(фінансування 
отримали 6 
політичних 
партій) 

2018 рік 
(фінансування 
отримали 6 
політичних 
партій) 

2019 рік 
(проект 
Бюджету) 

Народний 
фронт н/д 113 млн. 753 

тис. грн. 
132 млн. 80 
тис. 301 грн. - 

БПП н/д 112 млн. 103 
тис. грн. 

130 млн. 184 
тис. 854 грн. - 

Самопоміч н/д 56 млн. 394 тис. 
грн. 

65 млн. 462 
тис. 270 грн. - 

Опозиційний 
блок н/д 48 млн. 467 тис. 

грн. 
56 млн. 262 
тис. 418 грн. - 

Радикальна 
партія Олега 
Ляшка 

н/д 38 млн. 257 тис. 
грн. 

44 млн. 427 
тис. 431 грн. - 

ВО 
«Батьківщина» н/д 29 млн. 182 тис. 

грн. 
33 млн. 886 
тис. 896 грн. - 

ВСЬОГО 
167 млн. 

647 тис. 625 
грн. 

442 млн.  
399 тис. грн. 

513 млн.  
671 тис. грн. 

565 млн. 
680 тис. 
грн. 
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За підсумками (табл. 1) маємо 1 млрд 123 млн 718 тис. бюджетних коштів, 
витрачених на фінансування партій з часу внесення змін до закону [1]. 

Утім, не бракує і скептиків, які вважають, що запровадження державного 
фінансування партій недоцільне [2].  

Думка 1. Ідея про державне фінансування політичних партій в Україні є 
передчасною. 

Як би дивно це не звучало, фінансування партій з держбюджету має 
економити бюджетні кошти. Якщо взяти за основу, що представники великого 
бізнесу фінансують політичну партію, яка проходить до парламенту, стає 
зрозуміло чиї інтереси вона буде там відстоювати. І навпаки, отримавши гроші з 
бюджету, політична партія буде зацікавлена представляти інтереси своїх 
виборців. В історії українського парламентаризму це вже друга спроба ввести 
державне фінансування для партій. Проте, закон «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України у зв’язку із запровадженням державного 
фінансування політичних партій в Україні» № 1349-IV від 27.11.2003 р. так і не 
запрацював. Але ті країни, які ввели цю норму на початку 2000-х, вже сьогодні 
відчувають наскільки ця реформа була правильною. 

Європейські сусіди України Польща, Чехія, Латвія, Литва, Естонія та інші 
пройшли цей шлях ще в 90-х, початку 2000-х років. У кожній з них відзначають 
позитивний довгостроковий вплив змін правил фінансування партій [3]. Для 
України ідея про державне фінансування партії є запізнілою, як мінімум років на 10. 

Думка 2. Правлячі партії роблять закон під себе. Їхня мета, щоб дрібних 
партій не було. 

Навпаки, законом передбачений механізм підтримки непарламентських 
партій, які при цьому мають помітну підтримку громадян. Нагадаємо, що 
Законом передбачено, що після наступних парламентських виборів, партії, які 
наберуть 2 % голосів, будуть отримувати бюджетне фінансування. Тобто, вже з 
2020 року непарламентські партії матимуть стимул і фінансові можливості 
розвиватись в сучасних політичних умовах. Державне фінансування дозволить 
малим партіям підтримувати штаби і взаємодіяти з виборцями не лише в період 
виборчих кампаній [3]. 

Думка 3. В розвинутих країнах партії наповнюються за допомогою 
членських внесків, а не державного фінансування. 

У розвинутих європейських країнах членські внески часто складають 
невелику частку бюджету партії. Наприклад, у Німеччині це, зазвичай, 20-30 % 
для найпотужніших партій. Наразі лише 4 країни Європи не підтримують 
політичні партії з держбюджету, а саме: Молдова, Білорусь, Мальта та 
Швейцарія. В Сполучених Штатах Америки справді інша система наповнення 
партійної казни, їх партійна система суттєво відрізняється від європейської та 
української моделей [3]. 

Думка 4. Держава має жорстко контролювати фінанси тільки тих партій, які 
отримують фінансування з бюджету. 

Суть реформи полягає у зменшенні впливу великого бізнесу на політичні 
процеси в державі. Це робиться через контроль доходів та видатків партії, 
обмеження максимальної суми внесків, заборону на фінансування партій 
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іноземцями та особами без громадянства, державними та комунальними 
підприємствами тощо. Тобто, йдеться про тотальний контроль та недопущення 
перетворення партій в лобістські організації. 

Ризики впливу бізнесу та олігархів на партії існує не лише тоді, коли партія 
отримує фінансування з бюджету. А отже, правила мають бути однаковими для 
усіх. Саме як компенсація всіх обмежень, що були описані, держава і пропонує 
фінансування з бюджету [3]. 

Думка 5. Створення з фінансової точки зору явно нерівних умов для 
кандидатів. Кандидат, який балотується від партії, яка представлена в 
парламенті, вже веде передвиборчу агітацію за бюджетні гроші. А кандидати та 
партії, яких немає в парламенті, мають шукати гроші самостійно. Суми, які 
виділяють на партії, не співвідносяться з мотивацією фінансування. Сьогодні 
уряд жаліється, що немає грошей на певні соціальні ініціативи, й в той же час 
додатковим фінансуванням з бюджету створює для партій сприятливі умови в 
період передвиборчої кампанії [1]. 

Вирішення проблеми бюджетного фінансування є непростим. Нажаль, 
невідомо наскільки активно громадяни України підтримуватимуть партії, і 
прогнозувати ще зарано, але польський досвід показує, що бюджетні гроші 
становлять близько 80 % кошторису політсил. Україна – не єдина країна, в якій 
це питання викликає дискусії. В 2015 році у згаданій Польщі відбувся 
референдум з приводу скасування бюджетного фінансування партій, але його 
результати визнали недійсними: на дільниці прийшло замало виборців [2]. 

На сьогодні, коли в Україні йде боротьба за відстоювання східних областей, 
де виснажений пенсійний фонд, де слабко розвинутий малий і середній бізнес, 
де переважна кількість людей знаходиться за межею бідності, вважаємо 
необхідністю призупинити виплати з бюджету на діяльність політичних партій і 
перенаправити ці кошти на нагальні потреби держави. А парламентарям 
зайнятися створенням сприятливих умов для розвитку підприємництва, яке є 
основним джерелом формування ВВП у розвинутих країнах.  
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ 
 

Становлення засад соціально орієнтованої ринкової економіки в Україні 
передбачає покращення добробуту населення, підвищення його 
платоспроможності, зменшення безробіття тощо. Однак сучасні кризові явища в 
економічній та соціальній сферах негативно позначаються на рівні та якості 
життя населення і, насамперед, найвразливіших його верств. Тому, в умовах 
сьогодення особливо гостро постає потреба в державній підтримці таких 
категорій громадян. Оскільки, згідно з основними положеннями Європейської 
хартії місцевого самоврядування, низка соціальних функцій держави 
покладається на ті органи влади, які безпосередньо наближені до громадян та 
найкраще знають їх потреби, то й зобов’язання щодо фінансування соціального 
захисту населення, в основному, забезпечуються через систему видатків 
місцевих бюджетів, левова частка яких спрямовується на соціальні цілі [1]. 

Більшість населення в сучасних умовах на фоні низького рівня доходів, 
високих темпів інфляції, різкого підвищення цін на товари та тарифів на 
житлово-комунальні послуги не може реалізувати свої соціально-економічні 
інтереси, зберегти чи підвищити соціальний статус, отримати кваліфіковану 
медичну допомогу та якісну освіту. Усе це блокує широку соціальну 
мобільність, звужує перспективи економічного зростання, суспільного 
відтворення та стійкого соціального розвитку суспільства [1]. 

Соціальне забезпечення можна визначити як систему державних і 
суспільних заходів із матеріального забезпечення громадян на випадок старості, 
інвалідності, хвороби, в разі втрати годувальника та в інших установлених 
законодавством випадках. За стандартами Ради Європи і Європейського Союзу 
соціальне забезпечення віднесено до системи, яка включає крім соціального 
забезпечення (через соціальне страхування) також інші форми соціального 
захисту, зокрема державну соціальну допомогу, а також спеціальний і 
особливий (додатковий) соціальних захист для окремих категорій населення. 
Таке розуміння має важливе значення для національного законодавства, 
оскільки в Україні все ще немає загального закону про соціальний захист 
населення. На сьогодні в Україні система організаційно-правових форм 
соціального забезпечення включає: соціальне страхування працівників та 
асигнування за рахунок бюджетів різних рівнів [2]. 

Необхідність соціального страхування обумовлена наступними причинами: 
– наявністю осіб, які, з погляду на певні обставини, не беруть участі в 

суспільно-корисній праці, тобто не можуть за рахунок заробітної плати 
виживати або підтримувати мінімальний життєвий рівень; 
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– наявністю громадян, що є дієздатними, але не мають можливості 
реалізувати цю дієздатність. 

Принципи та загальні правові, фінансові й організаційні засади 
загальнообов’язкового державного соціального страхування визначені Законом 
України «Основи законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування (від 14.01.1998 р., № 16/98-ВР). Законом обумовлено встановлення 
п'яти видів соціального страхування:  

1) пенсійне страхування;  
2) страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 

зумовленими похованням;  
3) страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності;  
4) страхування на випадок безробіття; 
5) медичне страхування.  
Основною метою системи соціального страхування та пенсійної реформи є 

забезпечення достойного рівня життя громадянам, які протягом свого трудового 
життя сплачували страхові внески, не приховуючи своїх трудових доходів. 
Пенсійна реформа спрямована на створення рівних можливостей для пенсійного 
забезпечення громадян незалежно від сфери їх зайнятості та виду діяльності, 
усунення диспропорцій у розмірах пенсій. 

Змістом реформи соціального забезпечення населення України шляхом 
запровадження системи загальнообов'язкового державного соціального 
страхування було: 

1. Створення стійкої фінансової системи для економічного захисту людини 
у разі настання безробіття, тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів, 
народження дитини, нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, старості та інших випадків, передбачених законодавством, за 
рахунок страхових внесків роботодавців та застрахованих осіб. 

2. Створення ефективної системи управління соціальним страхуванням за 
участю представників трьох сторін соціального партнерства (держави, 
профспілок та роботодавців). 

3. Удосконалення системи виплат. 
4. Встановлення дієвого контролю за цільовим використанням коштів 

цільових страхових фондів. 
Кошти за кожним із напрямів формуються за рахунок внесків роботодавців і 

найманих працівників (за винятком страхування від нещасних випадків на 
виробництві і професійного захворювання). Управління в системі соціального 
страхування здійснюється на основі поєднання інтересів застрахованих 
громадян, роботодавців та держави на засадах трипартизму.  

Основними пріоритетними напрямками реформування й удосконалення 
механізму системи управління соціальним захистом населення в Україні є:  

– впровадження комплексу заходів щодо радикальної модернізації діючої 
пенсійної системи, забезпечення переходу від бюджетного до страхового 
принципу  фінансування  значної частини  видатків  на  соціальний  захист;  

– перегляд системи критеріїв та підстав, за якими громадян надають пільги  
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та  призначають  соціальні виплати;  
– підвищення ефективності виконання міжнародно-правових зобов’язань у 

сфері  вдосконалення  державної системи  соціального  захисту;  
– забезпечення прозорості і координації під час фінансування усіх 

державних  програм  соціального  спрямування.  
Отже, в умовах соціально-ринкової трансформації держава має виступити 

соціальним амортизатором перетворень і одночасно проводити активну 
соціальну політику на нових, адекватних ринковим вимогам засадах, 
враховуючи позитивні і негативні моменти впровадження тих чи інших 
елементів соціальної політики в розвинутих країнах загального добробуту [3]. 

Нині соціальний захист населення України розглядається у контексті 
розвитку ринкових відносин, глобалізації економічного та громадського життя, 
коли нові реалії суспільства замінюють старі та спрацьовані. Особливістю цього 
періоду є відставання розвитку нормативної бази та стандартів правового 
регулювання повсякденних потреб суспільства. Сучасний розвиток України та її 
євроінтеграція вимагає, щоб соціально-економічна політика держави та дії 
уряду щодо її реалізації були спрямовані на досягнення європейських стандартів 
якості життя. Саме тому соціальна політика є визначальним напрямом 
внутрішньої політики держави, а її розвиток забезпечує високий рівень захисту 
прав людини, створює передумови для розширеного відтворення людиною своєї 
діяльності, а також суспільної системи в цілому. Отже, розвиток системи 
соціального захисту населення в Україні відбувається дуже складно, що можна 
пояснити відсутністю належної нормативно-правової бази та нестачею ресурсів 
на реалізацію заходів соціальної політики. Це часто спричиняє відсутність 
економічної результативності від діяльності органів соціального захисту [3]. 
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СТАН РИНКУ ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО 
РОЗВИТКУ 

 
Необхідність розвитку вітчизняного ринку лізингу полягає в тому, що лізинг 

виступає, з одного боку, вигідним альтернативним варіантом банківського 
кредитування, а з іншого – ефективним інструментом процесу оновлення 
основних засобів підприємства, можливості впровадження сучасних 
інноваційних технологій. Особливо актуальними лізингові послуги є для 
розвитку малого та середнього бізнесу. 

Для ефективного функціонування ринку лізингу в Україні необхідно 
проаналізувати ситуацію, що склалась сьогодні , визначити проблеми, які 
характерні для ринку лізингу, та запропонувати можливі заходи щодо їх 
вирішення. 

Проблеми розвитку ринку лізингу в Україні розглядалися у багатьох працях 
таких вітчизняних науковців як: Н. Внукова, К. Ковальчук, П. Круш, П. Леус, 
Н. Подольчак, В. Рошило, Д. Січко, Т. Топішко, Н. Троненко, Г. Холодний, 
О. Ляхова, Н. Бурчак, О. Борисюк, К. Щуцька та інші. 

На практиці лізинг є складним механізмом, що виявляється в сукупності 
типових взаємовідносин між певними суб’єктами, а саме: між лізингодавцями і 
лізингоотримувачами, з приводу надання певного об’єкту в лізинг; між 
лізингодавцями та фінансовими установами, зокрема банками, в частині 
отримання банківського кредиту; між лізингодавцями та страховими 
компаніями, пов’язаними із укладанням договору страхування об’єкту 
лізингової угоди [1, 2]. 

Ринок лізингу в Україні є формою реалізації дієвих інструментів 
фінансування капіталовкладень підприємств. Він сприяє взаємодії суб'єктів 
господарювання з приводу отримання доступу до найновішої техніки і сучасних 
технологій, відіграючи таким чином важливу роль у процесі активізації 
інвестиційних процесів та модернізації економіки країни [3]. 

Дослідження сучасного стану вітчизняного ринку лізингу проведемо на 
основі даних Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг). 

Вартість чинних договорів фінансового лізингу станом на 31.12.2017 р. 
становить 22 758,4 млн. грн. Близько 99,9 % усіх послуг фінансового лізингу 
надається юридичними особами – суб’єктами господарювання, які не є 
фінансовими установами.  
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За підсумками 2017 року спостерігається зменшення кількості договорів 
фінансового лізингу на 15,4 % (1 408 одиниць) порівняно з 2016 роком. При 
цьому, вартість договорів фінансового лізингу збільшилась на 32,0 % (на 3 145,3 
млн. грн.) (табл. 1). 

Таблиця 1 
Інформація щодо вартості договорів фінансового лізингу та їх кількості, 

укладених юридичними особами та фінансовими компаніями  
за 2015-2017 рр. [4] 

Період 
(рік) 

Вартість договорів 
фінансового лізингу, 
укладених за період,  

(млн. грн.) 

Кількість договорів 
фінансового лізингу (од.), 
укладених за період 

юридичними 
особами 

фінансовими 
компаніями 

юридичними 
особами 

фінансовими 
компаніями 

2015 6241,4 20,2 4098 21 
2016  9755,0 67,3 9122 38 
2017 12814,2 153,4 7699 53 

 
Станом на 31.12.2017 р. спостерігається тенденція зменшення частки 

довгострокових договорів лізингу (термін яких становить 5 і більше років): 
– вартість договорів, термін дії яких менше або дорівнює 2 рокам порівняно 

з аналогічною датою минулого року, збільшилась на 14,6 % (673 млн. грн.); 
– вартість договорів фінансового лізингу строком від 2 до 5 років 

збільшилась на 3,2 % (401,3 млн. грн.); 
– вартість договорів, термін дії яких більше 5 або дорівнює 10 рокам 

порівняно з аналогічною датою минулого року, зменшилась на 23,7 % 
(1259,6млн. грн.); 

– вартість договорів з терміном дії більше 10 років зменшились на 27,4 % 
(234,3 млн. грн.) [4]. 

Основними проблемами, що значно перешкоджають розвитку ринку лізингу 
можна віднести наступні [5]: 

– недосконалість законодавчого забезпечення, неузгодженість вітчизняного 
законодавства з міжнародними нормами законодавства з питань лізингу; 

– дискримінаційні положення щодо національного виробника; 
– відсутність державних програм стимулювання використання лізингу як 

джерела оновлення основних фондів; 
– слабкий розвиток інфраструктури ринку лізингу та відсутність інформації 

й реклами щодо лізингових послуг; 
– виражена тенденція вітчизняного лізингового ринку до залежності від 

імпорту; 
– відсутність єдиної та комплексної системи автоматизації проведення 

лізингових операцій; 
– несформованість на загальнодержавному рівні політики щодо перспектив 

розвитку лізингового кредиту. 
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Тим не менше, лізингова діяльність в Україні є перспективним видом бізнесу. 
Згідно світових тенденцій, частка лізингу на устаткування становить 15-20 %, крім 
того, лізинг є одним з дієвих важелів активізації інвестиційної діяльності. 

Для активізації розвитку ринку лізингу в Україні доцільно провести 
комплекс заходів, який передбачатиме: 

– реформування законодавства з питань лізингу; 
– розробку та впровадження державної програми підтримки лізингу; 
– узгодження національного законодавства до міжнародних норм; 
– реформування податкового законодавства в частині стимулювання 

лізингових операцій; 
– запобігання монополізації та створення «прозорих» умов для розвитку 

конкуренції на ринку лізингу; 
– надання податкових пільг по операціям міжнародного лізингу для 

можливості надходження на територію України високотехнічного устаткування; 
– збільшення кількості компаній, які передбачатимуть фінансування 

фізичних осіб; 
– створення лізингових «сервіс-центрів» підтримки малих підприємств. 
Таким чином, необхідною умовою розвитку лізингового ринку в Україні є 

створення відповідного гнучкого законодавства, що заохочуватиме до співпраці 
усі сторони учасників лізингових угод, та дозволить використати переваги 
лізингових операцій, покращить інвестиційний та виробничий потенціал на 
мікро- та на макроекономічному рівнях. 
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ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДИВІДЕНДНОЇ ПОЛІТИКИ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
Формування ефективної дивідендної політики підприємства передбачає 

визначення такого розміру дивідендних виплат, який при задоволенні прав 
акціонерів на частину прибутку забезпечить наявність достатнього обсягу 
інвестиційних ресурсів як внутрішніх, так і зовнішніх, не порушить фінансового 
стану підприємства та сприятиме ефективній взаємодії учасників 
корпоративних відносин. 

Розробка дивідендної політики має ґрунтуватися на індивідуальному підході 
до кожного акціонерного товариства, спираючись на його фінансово-економічні 
показники, можливості і потреби залучення інвестиційних ресурсів, та 
враховувати загрози щодо втрати контролю над підприємством [3].  

При моделюванні дивідендної політики акціонерних товариств необхідно 
врахувати наступні припущення: 

1. Для реалізації інвестиційного проекту окрім чистого прибутку за 
результатами діяльності підприємство залучає інвестиційні ресурси 
закордонних партнерів зі здійснення міжнародних автотранспортних перевезень 
шляхом додаткової емісії акцій. 

2. Розміщення акцій здійснюється підприємством самостійно, без 
використання послуг фондової біржі, проте, ціна акцій визначається за їх 
ринковою вартістю. 

3. Інвестори володіють необмеженим обсягом коштів, тому можуть 
придбати будь-яку кількість акцій підприємства, яка їх зацікавить, проте, лише 
за ринковою вартістю. 

Першим етапом прийняття рішення про виплату дивідендів є визначення 
джерел отримання інвестицій в майбутньому. Основним критерієм вибору 
виступає можливість залучення максимального обсягу капіталу при мінімізації 
витрат на його обслуговування, що характеризуються середньозваженою 
вартістю капіталу. 

З метою збереження стійкого фінансового стану підприємства при 
визначенні оптимального розміру дивідендних виплат слід враховувати 
наступні обмеження: 

– дивіденди представляють собою частину прибутку акціонерного 
товариства, що розподіляється між акціонерами, і не можуть приймати 
від’ємного значення; 
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– в разі отримання підприємством низьких прибутків або збитків дивідендні 
виплати можуть сплачуватися за рахунок резервного фонду, тому фонд виплати 
дивідендів має бути меншим за суму отриманого чистого прибутку і резервного 
фонду підприємства; 

– виплата дивідендів не повинна призводити до втрати підприємством 
ліквідності і платоспроможності; 

– виплата дивідендів не повинна призводити до значного зниження розміру 
власного капіталу і втрати фінансової незалежності підприємства, що 
характеризується співвідношенням власних і позикових коштів. 

На третьому етапі прийняття рішення про виплату дивідендів необхідно 
перевірити, чи не вплине обрана дивідендна політика на структуру власників 
підприємства.  

Незадоволені розміром дивідендних виплат акціонери можуть продати свої 
акції стороннім особам.  

Для запобігання ворожому поглинанню і збереженню контролю над 
акціонерним товариством кількість акцій, що знаходяться у власності впливових 
акціонерів, що фактично здійснюють управління акціонерним товариством, і 
кількість акцій, що знаходяться у власності акціонерів задоволених 
дивідендною політикою, має перевищувати кількість акцій нової емісії і 
кількість акцій, що знаходяться у власності акціонерів незадоволених розміром 
дивідендних виплат, що прагнуть продати свої акції [1]. 

При прийнятті рішення про виплату дивідендів необхідно визначити доцільність 
цього заходу для стимулювання ринкового попиту на акції підприємства. Для цього 
варто визначити очікуваний розмір дивідендної премії [2]. 

Реалізація запропонованої методики на практиці потребує нормативного 
регулювання, а саме визначення джерела виплати дивідендів, що може 
включати окрім чистого прибутку резервний фонд підприємства, а також 
законодавчого захисту прав акціонерів, що передбачатиме зобов’язання 
акціонерного товариства викупу акцій за балансовою вартістю в акціонерів, які 
голосували на загальних зборах акціонерного товариства за виплату більшого 
розміру дивідендних виплат. 

Можна стверджувати, що застосування запропонованої методики 
визначення розміру дивідендних виплат сприятиме підвищенню добробуту всіх 
груп акціонерів, забезпечуючи максимізацію їхніх доходів як від росту курсової 
вартості акцій, так і у вигляді дивідендів, а також впевненості у стабільному 
розвитку підприємства. При цьому визначення оптимального розміру 
дивідендних виплат здійснюється на основі процедури узгодження інтересів 
найманих менеджерів щодо розвитку підприємства і потенційних інвесторів 
стосовно їх очікувань щодо виплати дивідендів, що сприяє ефективній взаємодії 
всіх учасників корпоративних відносин. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 

 
Житлово-комунальний комплекс (ЖКГ) виступає значущим елементом 

національного господарства, оскільки забезпечує функціонування держави і 
створює необхідні умови для комфортного існування всіх громадян. Система 
ЖКГ – це забезпечення реалізації державної політики у сфері надання 
населенню та підприємствам послуг із постачання води, газу, електроенергії, 
теплозабезпечення, якісного обслуговування житлового фонду. Тобто ЖКГ – це 
соціально-економічний комплекс специфічних господарських структур та 
об’єктів, що діють з метою утримання (збереження і розвитку) житлового фонду 
та комунального обслуговування як користувачів цього житлового фонду, так і 
різних установ, підприємств та організацій. Впровадження ринкових механізмів 
у житлово-комунальне господарство неможливе без радикального перетворення 
всіх елементів системи управління: стратегії розвитку житлово-комунального 
господарства, організаційно-управлінської структури і важелів системи 
управління [1].  

Основними джерелами фінансування ЖКГ є кошти державного і місцевих 
бюджетів, фізичних та юридичних осіб за сплату житлово-комунальних послуг, 
інвестиції і кредити, кошти, що виділяються по лінії міжнародних фінансових 
організацій. обсяг фінансування житлово-комунального господарства та оплати 
комунальних послуг та енергоносіїв наведено в табл. 1 [2]. 

Фактичні видатки державного бюджету на ЖКГ за період, що аналізується, 
мають тенденцію до зменшення в 2012-2016 рр. У 2017 р. порівняно з 2016 р. 
спостерігається різке збільшення фактичних витрат на 27 158 млн. грн., або 
217 364 %. Стосовно видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 
ситуація є зворотною, а саме спостерігається їх зростання в 2017 р. в порівнянні 
з 2012 р. та 2016 р. на 44,12 % та 20,05 % відповідно, що переважно пов’язане зі 
зростанням тарифів на комунальні послуги.  
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Таблиця 1 
Видатки Державного бюджету України на ЖКГ в 2012-2017 роках 

 

Показники Роки 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Функціональна класифікація – житлово-комунальне господарство 
Планові, млн. грн. 785,8 127,

7 
149,

9 
493,

0 38,7 30799
,1 

Фактичні, млн. грн. 376,6 96,9 111,
5 21,5 12,5 27170 

,5 
частка фактичних щодо 
планових, % 48,3 75,9 74,4 4,4 32,3 88,7 

Економічна класифікація – оплата комунальних послуг та енергоносіїв 
Планові, млн. грн. 5634,

8 
5629
,4 

5030
,2 

5892
,7 

6787
,0 

8180,
4 

Фактичні, млн. грн. 5391,
8 

5330
,3 

4615
,3 

5578
,3  

6473
,7 

7771,
9 

частка фактичних щодо 
планових, % 95,7 94,7 91,8 94,7 95,4 95 

 
Основна частка видатків на утримання ЖКГ і оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв здійснюється з місцевих бюджетів (табл. 2) [2]. Як видно з 
наведених у табл. 2 даних, видатки місцевих бюджетів за функціональною 
ознакою на ЖКГ в 2017 р. порівняно з 2016 р. зросли на 54,9 %, але в загальній 
структурі видатків становили всього 2,9 %. 

Таблиця 2 
Видатки місцевих бюджетів України на утримання ЖКГ і оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв 
 

Видатки місцевих 
бюджетів 

Роки 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 
Житлово-
комунальне 
господарство, млн. 
грн. 

19679,9 7607,8 17697,0 15678,9 17535,0 27170,5 

Частка видатків на 
житлово-
комунальне 
господарство у 
структурі 
видаткової частини 
місцевих бюджетів, 
% 

8,8 3,5 7,8 5,6 5,0 5,5 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 

Оплата 
комунальних 
послуг та 
енергоносіїв, млн. 
грн. 

14124,4 12866,0 11469,2 16453,9 17794,0 14228,3 

Частка видатків 
на оплату 
комунальних 
послуг та 
енергоносіїв у 
структурі 
видаткової 
частини місцевих 
бюджетів, % 

6,3 5,9 5,1 5,9 5,1 2,9 

 
В умовах дефіциту бюджетних коштів на проведення реформ у сфері ЖКГ 

значний обсяг кредитів містам України надають міжнародні фінансові 
організації (табл. 3) [4-14]. З проведеного аналізу вже наявних проектів 
реформування ЖКГ України по лінії міжнародних фінансових організацій 
видно, що для сприяння реалізації енергоефективних проектів важливо 
докладати зусилля в різних напрямах, зокрема:  впроваджувати вже існуючі 
практики та досвід упроваджених проектів щодо можливих механізмів 
залучення зарубіжних фінансових ресурсів; сформувати механізми 
стимулювання регіональних органів влади та органів місцевого самоврядування 
щодо досягнення на регіональному рівні оптимальних показників 
енергозбереження для залучення інвесторів у регіональні програми з 
енергоефективності; створення на регіональному рівні сприятливих умов для 
підприємств промислового комплексу та комунальних підприємств у галузі 
фінансування програм з енергоефективності й енергозбереження; проведення 
системної інформаційно-роз’яснювальної роботи з населенням, прийняття 
рішень, зрозумілих різним споживачам щодо енергозбереження та його впливу 
на бюджет кожної родини [3]. 

Потенціалом формування альтернативних форм управління житловим 
фондом і ефективних форм власності в ЖКГ є створення різних форм об’єднань 
власників, зокрема, об’єднань мешканців у товариства власників житла (ТВЖ), 
які зможуть контролювати і витрати грошових коштів, і весь процес 
комунального обслуговування, вибирати структуру, яка надасть їм найбільш 
вигідні умови комунального обслуговування населення.  
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Таблиця 3 
Фінансування проектів реформування ЖКГ України по лінії міжнародних 

фінансових організацій 
 

Міжнародна 
фінансова 
організація 

Назва проекту Фінансові умови 

1 2 3 

Міжнародний 
банк 

реконструкції та 
розвитку 

«Підвищення 
енергоефективності в 

секторі 
централізованого 
теплопостачання 

України» 

Бюджет проекту становить 315,5 млн 
дол. США, з них 265,5 млн – гроші 
світового банку, 50 млн – кошти 
Фонду чистих технологій 

Європейський 
інвестиційний 
банк (ЄІБ) 

«Програма розвитку 
муніципальної 
інфраструктури 

України» 

Загальна вартість інвестиційного 
проекту становить 800 млн євро, з них 
400 млн – позики ЄІБ, ще 400 млн 
будуть отримані з інвестиційних 
грантів та паралельного фінансування 
з боку інших міжнародних фінансових 
організацій 

 

«Надзвичайна 
кредитна програма для 
відновлення України» 

Передбачено залучення кредитних 
ресурсів у розмірі 200 млн євро в 
рамках Фінансової угоди України з 
ЄІБ від 20.04.2015 р. для подолання 
негативних наслідків воєнних дій на 
сході України, зокрема у сфері Ж 

Північна 
екологічна 
фінансова 
корпорація 
(НЕФКО) 

«Енергозбереження» Підписано кредитні договори між 
НЕФКО та 10 муніципалітетами 
України для підвищення 
енергоефективності (утеплення 
будинків, реконструкції систем 
вентиляції, установки 
енергозберігаючих ламп). 
Фінансування становить до 90 % 
інвестиційних витрат проекту 

Енергоефективні 
демопроекти в секторі 
теплопостачання 

України 

Фінансова та технічна допомога для 
реалізації 20 проектів модернізації 
теплопостачання в різних містах 
України 

«Чисте виробництво» Проект діє нині, фінансування НЕФКО 
надається малим і середнім 
підприємствам у розмірі 90 % їх 
загальної вартості для реалізації 
програм енергозбереження та 
енергоефективності 
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Продовження табл. 3 
1 2 3 
 «Інвестиційний фонд» НЕФКО фінансує близько 30 % 

вартості проекту, що позитивно 
впливає на зовнішнє середовище, у 
тому числі програми з очистки 
стічних вод, поводження з 
побутовими відходами, 
реконструкцію систем 
теплопостачання, підвищення 
енергоефективності 

Європейський 
банк 

реконструкції та 
розвитку (ЄБРР) 

USELF – Програма 
фінансування 
альтернативної 

енергетики в Україні 

Програма діє як кредитна лінія до 140 
млн євро з однойменною метою. 
Передбачає надання кредитів 
суб’єктам від 1,5 млн євро, безоплатну 
технічну допомогу 

UKEEP – Програма 
підвищення 

енергоефективності в 
Україні 

Кредитна лінія ЄБРР для модернізації 
виробництва в напрямі підвищення 
енергоефективності, оптимізації 
енергоспоживання виробничих 
будівель. Максимальна сума кредиту 
господарюючим суб’єктам – до 10 
млн дол. США 

Кредитування 
приватних компаній 

Проекти епізодично реалізуються 
ЄБРР через «Укрексімбанк» для 
підвищення енергоефективності 

Німецький 
державний банк 
розвитку (KfW) 

«Незв’язаний 
фінансовий кредит на 
відновлення східної 
частини України» 

Передбачає надання KfW-позики в 
розмірі 500 млн євро, з яких 300 млн – 
для фінансування проектів із 
відновлення та модернізації об’єктів 
інфраструктури, зокрема у сфері 
енергетики, теплопостачання, 
підвищення енергоефективності, 
водопостачання, водовідведення 

«Програма німецько-
українського фонду» 

Спрямована на підвищення 
енергоефективності та реалізацію 
програм енергозбереження з 
початковим обсягом ресурсів 2 млн 
євро 

Міжнародна 
фінансова 

корпорація (IFC) 

Програми 
кредитування в 

національній валюті 

Реалізується у сфері підвищення 
енергоефективності та створення 
об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків (ОСББ) 

 
Таким чином, в умовах хронічного дефіциту коштів на оновлення 

матеріально-технічної бази ЖКГ необхідно впроваджувати децентралізовані 
підходи, спрямовані на розвиток основних форм державно-приватного та 
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муніципально-приватного партнерства, орендних та лізингових відносин, 
створення мережі комунальних банків, розвиток співпраці з міжнародними 
фінансовими організаціями. особливо важливим є створення необхідних 
правових, довірчих, майнових відносин у сфері взаємодії приватного капіталу і 
муніципальної власності для фінансового забезпечення реалізації партнерських 
проектів комунального і приватного сектору. 
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спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування», 

Національна металургійна академія України 
 

УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЗАХОДИ 
ЩОДО ЙОГО ЗРОСТАННЯ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Діяльність будь-якого підприємства зводиться до отримання прибутку, 

тобто утворення грошової маси чи інших активів, що в подальшому 
використовуватимуться для забезпечення поточних потреб. Для цього, звісно, 
знадобиться капітал або джерела фінансування, які, залежно від способу 
утворення, можуть бути різними. 

Актуальність полягає в тому, що вибір джерел фінансування підприємства, 
їх розподіл та використання в складному економічному становищі дуже 
важливий в умовах становлення та розвитку ринкових відносин в Україні. Якщо 
використання джерел фінансування буде  недостатньо ефективно, тоді це 
призведе до таких негативних наслідків, як втрата підприємством 
платоспроможності і фінансової незалежності. Особливістю формування 
цивілізованих ринкових відносин в Україні є посилення впливу таких чинників, 
як жорстка конкурентна боротьба, технологічні зміни та постійне 
вдосконалення методів технічної обробки економічної інформації. Середовище, 
в якому функціонують вітчизняні підприємства характеризуються також 
безперервними нововведеннями в податковому законодавстві, змінами 
процентних ставок та валютних курсів, а також різкими коливаннями цін на 
ресурси та відносно високим темпом інфляції. Ефективне виробництво та 
реалізація якісної продукції позитивно впливають на фінансовий стан 
підприємства. Збої у виробничому процесі, погіршення якості продукції, 
ускладнення з її реалізацією ведуть до зменшення надходження коштів на 
рахунки підприємства, внаслідок чого погіршується його платоспроможність.  

У сучасних умовах господарювання більшість підприємств відчуває 
проблеми щодо забезпечення належного рівня конкурентоспроможності та 
прибутковості. Прибутковість підприємства є найважливішим показником його 
розвитку, оскільки за відсутності стратегічних напрямів розвитку та належного 
рівня прибутковості підприємства можуть поступово втрачати ліквідність і 
зрештою банкрутувати.  

Прибутковість підприємства є показником стабілізаційного ефекту його 
розвитку та загального економічного розвитку держави, тому зумовлює 
доцільність розгляду цього питання. Вагомий внесок щодо визначення сутності 
прибутковості як показника ефективності діяльності підприємства зробили 
вітчизняні вчені, такі як Р.Р. Антонюк, М.Ф. Огійчук, Л.Ю. Кучер, 
Т.В. Осипова, М.М. Бердар, О.В. Хмелевський, А.М. Поддєрьогін, 
В.М. Гриньова, І.О. Бланк, С.В. Мочерний. На окрему увагу заслуговують праці 
І.О. Бланка, в яких розглядаються сучасні шляхи зростання прибутку та 
прибутковості підприємства в процесі його діяльності. Проте, незважаючи на 
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важливість цієї категорії, й досі не існує єдиного підходу до визначення сутності 
поняття «прибутковість». В широкому розумінні прибутковість – це один із 
найголовніших показників фінансової діяльності підприємства. Виміряти рівень 
прибутковості на підприємстві та знайти найбільш точне її визначення можна 
тільки за допомогою показників рентабельності [1]. 

Таблиця 1 
Систематизація наукових підходів до визначення сутності економічної 

категорії «прибутковість» 
Автор Визначення поняття 

Р.Р. Антонюк [1] Прибутковість – це стійке економічне явище, що 
проявляється як підтверджена здатність підприємства 
генерувати позитивний фінансовий результат від 
здійснення як основної, так і всієї господарської 
діяльності, що полягає в перевищенні доходу над 
здійсненими витратами в розмірі достатньому для 
ефективного подальшого функціонування; 

М.Ф. Огійчук [5] Прибутковість – це вид ефективності, що 
характеризує результативність діяльності 
економічних систем (підприємств, територій, 
національної економіки); 

Т.В. Осипова [6] Прибутковість – це сам прибуток, який у цілому й 
визначає результат фінансово-господарської 
діяльності підприємств як суб‘єктів господарювання; 

Л.Ю. Кучер [3] Прибутковість – це тісний діалектичний 
взаємозв‘язок: прибуток – це показник для 
зображення економічного ефекту в абсолютних 
показниках, а прибутковість – показник для 
зображення економічної ефективності діяльності 
суб‘єкта господарювання; 

С.В. Мочерний [4] Прибутковість суб’єкта треба розглядати з двох 
аспектів: по-перше, як прибутковість усього 
підприємства щодо всього авансованого капіталу, яка 
визначається нормою прибутку: відношенням річного 
прибутку до авансованого капіталу; по-друге, як 
прибутковість виготовлення окремої партії товарів, 
яка вимірюється відношенням прибутку до 
собівартості товарів 

О.В. Хмелевський [9] Прибутковість – це стан підприємства, що вказує на 
його здатність здійснювати рентабельну діяльність, 
забезпечувати платоспроможність, генерувати 
прибуток, на основі чого забезпечувати стабільність 
зростання та майбутній інноваційно-інвестиційний 
розвиток. 

 
Різномаїття трактувань сутності прибутковості, як економічного та 

управлінського явища, зумовили розбіжності у її трактуванні та, у певних 
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випадках, призвели до спотворення її сутності. Найбільш поширені підходи до 
визначення узагальнено в табл. 1.  

Таким чином, з табл. 1. видно, що систематизація підходів до визначення 
сутності поняття «прибутковість» показало, що прибутковість – це показник, 
який характеризує ефективність діяльності підприємства з точки зору здатності 
його прибуток та забезпечувати ефективне відтворення використаних ресурсів. 
Прибутковість підприємства характеризують два основні показники: 
рентабельність та прибуток. Прибутковість оцінюється за показниками 
рентабельності та прибутку, обчислюється відношенням балансового (валового, 
чистого) прибутку до середньорічної вартості всього інвестованого капіталу або 
окремих його складових: власного (акціонерного), позикового, основного, 
оборотного, виробничого капіталу і т.д . 

Показники прибутковості, окрім іншого, є загальноекономічними. Вони 
відображають кінцевий фінансовий результат і мають місце в бухгалтерському 
балансі і звітності про прибутки і збитки, про реалізацію, про прибуток і 
рентабельність. Прибутковість можна розглядати як результат впливу 
технікоекономічних чинників, а значить, як об'єкти техніко-економічного 
аналізу, основна мета якого виявити кількісну залежність кінцевих фінансових 
результатів виробничо-господарської діяльності від основних 
технікоекономічних факторів.  

Прибутковість є результатом виробничого процесу, вона формується під 
впливом чинників, пов'язаних з підвищенням ефективності оборотних коштів, 
зниженням собівартості і підвищенням рентабельності продукції і окремих 
виробів. Загальну прибутковості підприємства необхідно розглядати як функцію 
ряду кількісних показників – чинників: структури і фондовіддачі основних 
виробничих фондів, оборотності нормованих оборотних коштів, рентабельності 
реалізованої продукції. У ході господарської діяльності підприємства часто 
виникають негативні тенденції, які впливають на зниження показників 
прибутковості. 

Найкращими основними шляхами покращення прибутковості підприємства 
є визначення пріоритетного напрямку використання, що зумовить майбутній 
розвиток підприємства, проведення економічного аналізу динаміки та факторів 
прибутковості, виявлення резервів, що буде сприяти максимізації 
прибутковості, а також ефективному плануванню формування, розподілу та 
використання прибутковості на наступні періоди. 
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ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ВІД 
ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 
Фінансові результати підприємства формуються за видами діяльності: 

операційної, інвестиційної та фінансової. Для більшості підприємств України 
операційна діяльність є пріоритетною та може доповнюватися інвестиційною і 
фінансовою. На здійснення операційної діяльності витрачається значна частка 
матеріальних та трудових ресурсів. Фінансовий результат від операційної 
діяльності займає найбільшу питому вагу загального фінансового результату 
діяльності підприємства. Фінансовий результат від операційної діяльності – це 
результат операційної діяльності суб’єктів господарювання, що визначається як 
різниця між доходами та витратами від операційної діяльності, виражена в 
абсолютних показниках прибутку (збитку) [1]. 

Формування фінансового результату від операційної діяльності подано на рис. 1. 
Протягом останніх трьох років виробничо-комерційна фірма, що виготовляє 

меблі на металевій основі працювала, отримуючи операційний прибуток, який 
щороку зростав. Мало місце суттєве зростання інших операційних доходів (темп 
зростання в 2017 році становив 70,8 %). Проте інші операційні витрати зросли 
ще більшими темпами (+469,64 %). Найменшими темпами зростали витрати на 

                                                
* Науковий керівник – Сокиринська І.Г., к.е.н., доцент, завідувач кафедрою 
фінансів, Національна металургійна академія України. 
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збут (+4,41 %), але адміністративні витрати зросли на 34,03 %. Через всі 
зазначені зміни фінансовий результат від операційної діяльності зростає в 2017 
році значно більшими темпами, ніж в попередньому звітному періоді – на 94,7 
тис. грн (+108,48 %).  
 
 

 
Рис. 1. Формування фінансового результату від операційної діяльності 

Джерело: [2]. 
 
Отриманий операційний прибуток підприємством в 2017 році перевищує 

значення аналогічного показника попереднього року на 108,48 %, й досягає 
рівня 182 тис. грн. Така динаміка дає можливість керівництву підприємства 
направити фінансові потоки на розвиток своєї діяльності. В цьому напрямку 
підприємство планує впровадити у виробництво новий вид продукції – стільці 
на металевій основі, що дозволить підвищити фінансовий результат від 
операційної діяльності. 

Пропонується розпочати виробництво наступних видів стільців: 
– стільців з дерев’яними сидіннями; 
– стільці з м’якими сидіннями; 
– стілець зі шкіряним сидінням (табурет); 
– стілець для бару; 
– стілець учнівський. 
На початковому етапі підприємству необхідно понести витрати на 

обладнання в розмірі 103 100 грн. Набір обладнання простий і відносно 
недорогий.  

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  
– собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

Валовий прибуток (збиток) 

- Адміністративні витрати 
- Витрати на збут 
- Інші операційні витрати 

+ Інші операційні доходи 

Фінансовий результат від операційної діяльності 
прибуток (збиток) 

Відняти (-) Додати (+) 
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Таблиця 1 
Розрахунок вартості необхідного обладнання для виробництва стільців 

Назва обладнання Кількість, од. Ціна, грн/од. 
Верстат свердлильний підлоговий 1 21 600 
Компресор повітряний з обладнанням 1 30 000 
Пила для різання металу 1 10 800 
Електродріль 2 2 700 
Кутошліфувальна машинка («болгарка») 2 5 500 
Апарат зварювальний 1 16 200 
Фарбувальний пістолет 3 2 700 
Всього, грн. 103 100,00 

 
Дослідивши попит, та врахувавши специфіку існуючих та потенційних 

споживачів, передбачається, що щомісяця буде вироблено та реалізовано 
800 стільців. Загальна сума річних витрат на виробництво стільців на металевій 
основі з урахуванням витрат на металеві конструкції, дерево, штучну шкіру, 
наповнювач та комплектуючи становить 691 848 грн/рік. Ця сума збільшується 
за рахунок нарахування амортизації обладнання в розмірі 12 887,5 грн/рік, на 
суму орендної плати в розмірі 120 000 грн/рік та суми фонду оплати праці 
(420 000 грн/рік), й відповідно, становитиме: 

691 848 + 12 887,5 + 120 000 +420 000 = 1 244 735,5 грн/рік 
Таким чином, загальна річна собівартість виробництва стільців на металевій 

основі становитиме 1 244 735,5 грн. В таблиці 2 надано запланований обсяг 
продажу, ціни та розрахунок виручки від реалізації всіх видів металевих 
стільців. 

Таблиця 2 
Розрахунок річної виручки від реалізації стільців 

Вид продукції Кількість, 
од./міс. 

Ціна 
реалізації, 
грн/од. 

Виручка, 
грн/міс. 

Виручка, 
грн/рік 

Стілець з дерев’яним 
сидінням 200 133 26 600 319 200 

Стілець з м’яким 
сидінням 200 175 35 000 420 000 

Стілець зі шкіряним 
сидінням 100 250 25 000 300 000 

Стілець для бару 100 175 17 500 210 000 
Стілець учнівський 200 175 35 000 420 000 
Всього, грн 800 - 139 100 1 669 200 
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Розрахунки показали, що в результаті запланованого виробництва з 
урахуванням припущення, що щомісяця буде реалізована однакова кількість 
стільців на металевій основі, виручка за місяць становитиме 139 100 грн, 
відповідно, річна виручка становитиме 1 669 200 грн. В таблиці 3 надано 
розрахунок фінансового результату від операційної діяльності саме від 
реалізації стільців.  

Таблиця 3 
Прогнозний розрахунок фінансового результату операційної діяльності  

від реалізації стільців 
Стаття Грн 

Чистий дохід 1 391 000 
Собівартість 1 244 736 
Валовий дохід 146 265 
Операційний прибуток 146 265 

 
Таким чином, річний операційний прибуток підприємства може бути 

збільшено на 146 265 грн. 
За результатами фінансової звітності за 2017 рік, фінансові результати від 

операційної діяльності становили 182 тис. грн. При впровадженні виробництва 
стільців на металевій основі підприємство може отримувати додатково щорічно 
146 265 грн, й при умові, що в діяльності підприємства нічого не зміниться, його 
прогнозний фінансовий результат від операційної діяльності становитиме: 

182 тис. грн + 146,27 тис. грн = 328,27 тис. грн. 
Чинниками формування операційного прибутку підприємства виступають 

обсяг реалізації продукції, ціна, собівартість, асортимент, операційні доходи та 
витрати. В подальшому, управління формуванням операційного прибутку 
повинне бути спрямоване на розрахунок необхідного обсягу продажів своєї 
продукції, мінімізацію витрат, ефективну асортиментну політику і підвищення 
якості товарів. 

Але саме в сучасних умовах, розширюючи свою діяльність за рахунок 
спорідненого напрямку, підприємство має певні переваги перед тими, хто 
розпочинає абсолютно нову для них діяльність. Схожість технології 
виробництва, набутий досвід та навички, підвищення обсягу реалізації 
продукції на напрацьованому ринку збуту надасть можливість скоротити 
загальні витрати підприємства, підвищити його конкурентоспроможність та 
збільшити фінансовий результат від операційної діяльності.  
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результатом від операційної діяльності підприємства. Східна Європа: 
економіка, бізнес та управління. 2016. № 2. С. 160-166. URL: 
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АНАЛІЗ СТАНУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
 

Макроекономічна нестабільність та значне падіння рівня життя великої 
частини населення України суттєво впливає на сучасний стан розвитку бізнесу в 
цілому і банківського бізнесу зокрема. Однак слід зауважити, що з одного боку 
банківська система є відображенням стану товарно-грошових відносин в країні, 
а з іншого – є їх стимулятором і каталізатором. Погоджуючись з авторами [4; 5] 
в тому, що одне з головних завдань банківської системи полягає в фінансуванні 
розвитку реального сектору економіки, можемо стверджувати, що перспективи 
такого фінансування напряму залежать від сучасного стану банківської системи. 
Саме тому аналіз банківської системи є актуальною темою науково-практичного 
спрямування. 

Проблемами розвитку банківської системи займались такі українські вчені 
як Геєць В.М., Катан Л.І., Демчук Н.І., Бабенко-Левада В.Г., Журавльова Т.О., 
Євенко Т.І., Кузнецова С.А., Максімова М.В. та інші. Однак через високу 
динаміку змін у банківському секторі та економіці України в цілому, стан 
банківської системи потребує постійного вивчення і дослідження. 

Метою даної роботи є аналіз сучасного стану банківської системи України. 
Розвиток банківської системи України характеризується постійними 

змінами, що обумовлені як загальними змінами в національній економіці, так і 
діями регулятора – Національного банку України. Так, на думку Євенко Т.І., 
«у 2014–2015 рр. Україна зіштовхнулася з найтяжчою банківською кризою, яка 
завдала нищівного удару по довірі до банківської системи та її регулятору» [3]. 
На нашу думку, така криза тривала включно до 2017 року. Однак, у 2017 році 
можна було спостерігати певні ознаки фінансового оздоровлення, а тенденції 
2018 року свідчать про вихід з цієї кризи. Для вивчення цих явищ проаналізуємо 
основні показники розвитку банківської системи за даними [1; 2]. 

Насамперед проаналізуємо кількість діючих банківських установ, що 
працюють в Україні. У зв’язку з труднощами роботи та негативними 
фінансовими результатами, а також діями НБУ, спрямованими на очищення 
банківської системи, їх чисельність скоротилась більш, ніж удвічі з 180 на 
початок 2014 року до 82 на початок 2018 року, при цьому тенденція на 
скорочення кількості діючих банківських установ зберігається й досі, і вже 
станом на 01.10.2018 року їх кількість становила 81. Більше половини банків, 
що нині працюють в Україні – це банки з іноземним капіталом (станом на 



30 листопада 
2018 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Економічне майбутнє України очима молодих дослідників» 

 

264 

01.10.2018 року їх 41). Динаміка кількості діючих банків за 2014-2018 роки 
відображена в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Динаміка кількості діючих платоспроможних банків у 2014-2018 рр. 

Назва показника 
Дати 

01.01. 
2014 

01.01. 
2015 

01.01. 
2016 

01.01. 
2017 

01.01. 
2018 

01.10. 
2018 

Кількість діючих банків 180 145 117 96 82 81 
Кількість діючих банків 
з іноземним капіталом 

49 51 41 38 38 41 

Кількість діючих банків 
з 100 % іноземним 
капіталом 

19 19 17 17 18 24 

 
За даними таблиці 1 бачимо, що найбільше змінилась кількість банківських 

установ саме з національним капіталом, тоді як кількість банків з іноземним 
капіталом змінилась несуттєво. 

Проаналізуємо динаміку активів і пасивів банків за офіційними даними НБУ 
(табл. 2). 

Таблиця 2 
Динаміка активів і пасивів діючих платоспроможних банків у 2014-2018 рр. 

(млн. грн) 

Назва 
показника 

Дати 
01.01. 
2014 

01.01. 
2015 

01.01. 
2016 

01.01. 
2017 

01.01. 
2018 

01.10. 
2018 

Активи 1 278 
095 

1 290 
852 

1 254 
385 

1 256 299 1 333 831 1 354 741 

Кредити 
надані 
клієнтам 

911 402 1 006 
358 

1 009 
768  

1 005 923  1 036 745 1 147 230 

Вкладення в 
цінні папери 
та довго-
строкові 
інвестиції 

138 287 168 928 201 520  332 273  425 803 443 888 

Пасиви 1 278 
095 

1 290 
852 

1 254 
385 

1 256 299 1 333 831 1 354 741 

Капітал 192 599 122 023 103 713  123 784 161 108  144 272  
Зобов'яза-
ння банків 

1 085 
496 

1 168 
829 

1 150 
672  

1 132 515 1 172 723  1 210 470  

 
За даними таблиці 2 можемо зробити висновок, що незважаючи на 

зменшення кількості банківських установ, активи і пасиви банківської системи в 
гривневому еквіваленті зростали. Насамперед це пов’язано з знеціненням 
національної валюти, адже якщо перевести дані суми в іноземну валюту, то 
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спостерігатимемо зменшення активів і пасивів приблизно в три рази, а капіталу 
– вчетверо.  

Проаналізуємо також динаміку показників рентабельності активів і капіталу 
за півріччями 2016-2018 років (табл. 3). 

Таблиця 3 
Рентабельність активів і капіталу діючих банків у 2016-2018 рр. 

(%) 

Назва 
показника 

Дати 
01.01. 
2016 

01.07. 
2016 

01.01. 
2017 

01.07. 
2017 

01.01. 
2018 

01.07. 
2018 

Рентабельність 
активів 

-5,46  -1,45  -12,60 -0,27  -1,93 1,27  

Рентабельність 
капіталу 

-51,91  -14,40  -116,74 -2,33  -15,84 10,52  

 
Як бачимо з табл. 3, лише у 2018 році банківській системі вдалося вийти у 

позитивні значення рентабельності. За даними [1], у ІІІ кварталі 2018 року 
банківська система отримала чистий прибуток у розмірі 2,7 млрд. грн. При 
цьому очікується, що в цілому 2018 рік стане для системи прибутковим. В 
Україні у 2018 році відбулось пожвавлення кредитування населення й бізнесу та 
переоцінка валютної складової у гривневому еквіваленті через послаблення 
гривні, а частка непрацюючих кредитів скоротилася. Також збільшилися майже 
всі складові пасивів, найбільший абсолютний приріст зафіксовано в депозитах 
корпорацій та населення, переважно через вплив зміни валютного курсу. Все 
вище зазначене дає привід для оптимізму в питанні розвитку банківської 
системи. 

Отже, банківська система України стала на шлях відновлення, в тому числі 
через повернення довіри населення та підвищення ефективності діяльності 
банків. Опосередковано це може свідчити про певне пожвавлення в системі 
національної економіки. 
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ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, 

ПЕРСПЕКТИВИ ТА ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
 

Валютний курс – вагомий інструмент державної політики. Регулювання 
валютного курсу має сприяти нарощуванню виробництва та зростанню чистого 
експорту, що є визначальним фактором економічного розвитку України. 

Сьогодні українська економіка є характерним прикладом прогресуючої 
неофіційної доларизації. Рівень доларизації економіки України, розрахований за 
методикою МВФ, є високим, що створює загрозу до зниження ліквідності 
національної грошової одиниці [3].  

Доларизація негативно впливає не тільки на стан валютного ринку, але й на 
економіку України в цілому. Це неможливість повернення валютних кредитів 
фізичними та юридичними особами, загроза стабільності українських банків, 
збільшення державного боргу, відплив ліквідності з країни, неспроможність 
НБУ втримати курс гривні. 

Валютний ринок України, як і валютні ринки більшості країн світу, значною 
мірою відображає стан економіки країни [1].  

Питанню валютного ринку України присвячено ряд робіт таких науковців, як: 
М.І. Савлук, В.В. Білоцерківець, А.С. Філіпенко, О.М. Мозговий, О.І. Береславська 
та інші. Проте, попри їх вагомий науковий доробок, відкритим та дискусійним 
питанням лишається проблема кон’юнктури валютного ринку в Україні. 

Учасниками валютного ринку є різні групи економічних суб'єктів, кожна з 
яких прагне здобути максимальний прибуток. Тому валютний ринок України 
відрізняється високим рівнем урегульованості всіх найважливіших сегментів. 
Значна дестабілізація валютного ринку України, яка сталася внаслідок дії 
фінансової кризи, різке скорочення пропозиції іноземної валюти призвело до 
встановлення валютних обмежень антикризової направленості. Для стримування 
та мінімізації негативного впливу фінансової кризи на економічний розвиток країни, 
Національним банком України було запроваджено низку заходів у сфері валютно-
курсової політики. Зокрема, в умовах стрімкого зростання попиту на іноземну 
валюту, регулятор застосував адміністративні обмеження на операції з нею. Які 
сприяли зниженню спекулятивного тиску на гривню та протидіяли посиленню 
девальваційного тренду. 

Дестабілізація валютного ринку України, що відбулась з початку 2014 року 
внаслідок сукупності політичних та соціально-економічних чинників, зумовила 
необхідність розробки та реалізації НБУ низки заходів, спрямованих на його 
врівноваження. 2015 р. почався з негативних  показників на валютному ринку, 
що були обґрунтовані подальшим зменшенням обсягів надходження іноземної 
валюти з приводу інвестицій, кредитів та виручки з експорту. Офіційний та 
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ринковий курси гривні помітно знецінювалися відносно долара США [2]. 
В існуючій нормативній літературі не існує чіткого розподілу функцій 
валютного регулювання та валютного контролю між державними органами, не 
визначено механізми встановлення режиму валютного курсу, що, у свою чергу, 
ускладнює можливість прогнозувати валютний ринок [4]. 

На валютному ринку в січні 2016 р. було продано безготівкової  іноземної 
валюти на суму, еквівалентну 3998,5 млн дол. США, а куплено на 3934,9 млн 
дол., що відповідно на 37,7 % і 42,1 % менше, ніж у грудні 2015 р. Тобто обсяги 
купівлі-продажу іноземної валюти на ринку у 2016 р. були значно меншими, ніж 
аналогічні показники попереднього року [3]. Рада Національного банку України 
констатує, що посилення коливань обмінного курсу гривні, яке спостерігається 
в грудні 2017 року – січні 2018 року, пов’язано із впливом ситуативних та 
сезонних факторів, зокрема: 

– експансії бюджетних видатків упродовж грудня 2017 року, яка привела до 
збільшення пропозиції гривні – за грудень залишок коштів Уряду України на 
єдиному казначейському рахунку зменшився на 49 млрд грн, або в 10,6 раза; 

– зниження пропозиції іноземної валюти від компаній АПК та 
металургійного сектору; 

– ситуативного посилення попиту на іноземну валюту з боку учасників 
ринку, викликаного потребою підприємств робити платежі за кредитами в 
іноземній валюті та активізацією імпорту наприкінці року; 

– високого сезонного попиту на іноземну валюту з боку газотрейдерів і 
підприємств паливно-енергетичного комплексу. 

Зважаючи на ці фактори, поточна ситуація на валютному ринку України має 
ознаки традиційності – протягом 2014, 2015, 2016 та 2017 років простежується 
чітка сезонність курсової динаміки з локальними піками знецінення гривні в 
січні-лютому. 

Серед фундаментальних факторів, які не сприяли стабільності курсу гривні, такі: 
– зростання негативного сальдо торгового балансу – за 11 місяців 2017 року 

від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 5,2 млрд дол. США (на 
124 % більше, ніж за аналогічний період 2016 року); 

– за 11 місяців 2017 року дефіцит поточного рахунку платіжного балансу 
становив 3 млрд дол. США. 

Рада Національного банку України звертає увагу на те, що Національний 
банк України із запізненням зреагував на дисбаланс грошово-кредитного ринку. 
Зокрема припинення пом’якшення монетарної політики відбулося лише у 
жовтні 2017 року (облікова ставка була підвищена до 13,5 %, а в грудні – до 
14,5 %), у той час, як передумови для переходу до більш жорсткої монетарної 
політики склалися в серпні-вересні минулого року [3]. 

Поточні коливання обмінного курсу матимуть певний вплив на розвиток 
інфляційних процесів і на виконання завдань, що містяться в основних засадах 
грошово-кредитної політики на 2018 рік та середньострокову перспективу. 

Обсяги операцій з іноземною валютою залишаються низькими, в її 
надходженнях від нерезидентів зменшилася складова інвестицій та зовнішніх 
позик. Ураховуючи нестійкість та повільне поліпшення зовнішньої 
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кон’юнктури, стабілізація валютного ринку вимагає її подальшої підтримки як з 
боку Уряду України, так і Національного банку [4]. 

Отже, основними напрямами стабілізації механізму функціонування 
валютного ринку України можна вважати такі:  

1) затвердження програми співробітництва з МВФ, що дасть змогу 
поповнити валютні резерви і підтримати гривню; 

2) підвищення прозорості і передбачуваності операцій НБУ на валютному 
ринку, що забезпечить усім банкам рівний доступ до валютних інтервенцій; 

3) зменшення рівня доларизації української економіки через підвищення 
привабливості гривневих активів; 

4) удосконалення структури внутрішнього валютного ринку з урахуванням 
міжнародної практики; 

5) удосконалення нормативної бази НБУ; 
6) посилення роботи з моніторингу валютних ризиків; 
7) удосконалення механізмів контролю та протидії спекуляціям; 
8) стимулювання експорту і забезпечення рівноваги платіжного балансу. 
Як підсумок, можна сказати, що перспективи України на міжнародному 

валютному ринку з фінансового погляду є негативними. Зменшення валютних 
резервів, збільшення кредитної заборгованості, девальвація гривні, висока інфляція 
– усі ці показники можуть у разі неприйняття зазначених вище заходів призвести до 
дефолту національної валюти, а, отже, і всієї економіки України [4].  

Завдяки тому, що Україна співпрацює з МВФ і вже отримала транш кредиту, 
більш-менш стабілізувалася національна валюта і внутрішній валютний ринок 
вцілому, а також наявні позитивні зрушення в економіці. Також Національний 
банк України запровадив низку стабілізаційних заходів на грошово-кредитному 
та валютному ринках, що теж є немало важливим чинником для подальшого 
функціонування й розвитку вітчизняного валютного ринку. 

Результати аналізу стану й прогнозу розвитку валютного ринку України 
вказують на необхідність проведення подальшого дослідження, впровадження 
цілого комплексу законодавчих, нормативно-правових і інших заходів з метою 
вирішення актуальних проблем розвитку валютного ринку, процесів 
інвестування економіки країни й забезпечення інтеграції в систему світового 
фінансового ринку.  
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ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 
РЕГІОНУ 

 
Сільська територія регіону – це частина території області, яка знаходиться 

поза межами сільських поселень, вирізняється цілісністю та відносною 
автономністю, уособлює все те, що на ній розташоване; має чітку структурну 
побудову, складну і багатофункціональну природу, соціально-економічну та 
виробничо-господарську структуру; характеризується певними індивідуальними 
природними властивостями [3]. 

Відповідно до чинної в Україні системи адміністративно-територіального 
устрою, сільські території можна поділити на окремі  ієрархічні рівні: перший 
рівень – це найнижчий щабель територіальної організації сільських територій 
регіону: село, селище, інше сільське поселення; адміністративний рівень 
уособлює об’єднання територій первинного рівня організації під юрисдикцією 
сільських, селищних (міських) рад; районний (міський) рівень – представлений 
сільською територією району (міста); регіональний (обласний) рівень – об’єднує 
сільські території районів (міст) [3]. 

Основними елементами сільських територій регіону є: соціум (населення, 
сільська громада); підприємства, заклади, установи, організації; фермерські 
господарства й господарства населення; природно-ресурсний потенціал: 
природні ресурси та природні умови; органи управління; екологічний стан; 
соціальна інфраструктура; історичні пам’ятки та культура. Елементи системи 
сільських територій регіону перебувають між собою у тісному взаємозв’язку. 
При цьому визначальним елементом сільської території регіону є соціум, а всі 
інші з перерахованих – спрямовані на максимальне забезпечення й задоволення 
його потреб та інтересів. 

Слід наголосити, що головними функціями сільських територій регіону є: 
продовольча, рекреаційна, соціокультурна, ресурсно-потенціальна, 
демографічна, економічна, виробнича, історична, духовна, самоврядна, 
господарська [3]. 

Загалом, сільські території України мають значний внутрішній потенціал 
для свого розвитку. Він охоплює усі види доступних ресурсів та засобів, які 
можуть бути залучені й використані суб’єктами підприємництва, сільськими 
домогосподарствами, органами місцевого самоврядування для досягнення ними 

                                                
* Науковий керівник – Томашук І. В., асистент кафедри аналізу та статистики, 
Вінницький національний аграрний університет. 
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цілей виробничого та соціокультурного характеру і зможуть забезпечити 
підвищення кількісних і якісних показників суспільного добробуту на цих 
територіях [1]. 

У широкому сенсі слово «потенціал» означає сукупність засобів, умов, 
необхідних для ведення, підтримки, збереження чого-небудь. Оцінка потенціалу 
розвитку території передбачає проведення таких заходів як розрахунок 
інтегральних індексів розвитку для зіставлення та типологізації різних сільських 
територій за рівнем соціально-економічного розвитку, виявлення додаткових 
резервів і розробку перспективних напрямків розвитку.  

Оцінюючи сільськогосподарський потенціал сільських територій регіону 
можна  стверджувати про потенційну можливість регіону не лише забезпечити 
продовольством населення в повному обсязі, але й розвивати експортний 
потенціал. Першочерговими проблемами при цьому, які потребують вирішення, 
постають проблеми обліку земель, ефективності їх використання, проблеми 
простоювання земель, ефективного власника, формування інформаційної бази 
щодо потреб у продовольстві, прогнозованої цінової політики тощо [2]. 

Для того, щоб була максимально повна реалізація потенціалу розвитку 
сільських територій необхідно розробити ефективну систему управління їх 
розвитком. 

Зазвичай, розуміння потенціалу розвитку території зводиться до сукупності 
усіх наявних в її межах ресурсів – матеріальних і духовних, природних і 
людських, як уже залучених в процеси суспільного виробництва і соціального 
розвитку, так і тих, які можуть бути використані для економічного зростання, 
підвищення рівня і якості життя населення даної території [2]. 

До потенціалу розвитку сільських територій слід віднести людські, земельні, 
водні, лісові, тваринні ресурси, технічні засоби, інфраструктурні об’єкти, 
природні агроландшафти, технології та наукові розробки тощо. Потенціал 
сільських територій становить собою джерело й засіб їх відтворення, а також 
відіграє ключову роль у визначенні їх функцій, спрямованості й динаміки 
розвитку [3]. 

На думку Н. Цимбаліста, до класифікації економічного потенціалу слід 
віднести  всі доступні ресурси незалежно від того, використовуються вони чи ні, 
відносить до об’єктивного потенціалу. Поряд із ним існує й суб’єктивний 
потенціал, який становить собою приховані можливості (нерозвідані ресурси, не 
винайдені, технології та можливості використання наявних ресурсів), які 
полягають здебільшого в інтенсифікації використання об’єктивного потенціалу. 

Ефективність використання потенціалу сільських територій  досліджують 
використовуючи  окремі методи поелементної його оцінки (рис.1). Для цієї мети 
використовуються методи бальної оцінки. Хоча, обґрунтування побудови 
бальних шкал розроблені в недостатній мірі. 
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Рис. 1. Основні методи оцінки потенціалу сільських територій 

Джерело: сформовано за результатами дослідження. 
 
В процесі оцінки потенціалу сільських територій виникають наступні 

завдання, що визначають структуру методики:  
- виявлення територій, що вимагають пріоритетної державної підтримки, на 

основі визначення порівняльного потенціалу розвитку різних територій;  
- виявлення проблем соціально-економічного та екологічного розвитку 

територій;  
- розробка пріоритетних напрямків розвитку територій на основі визначення 

потенціалу їх розвитку. 
На противагу ресурсному підходу до оцінки потенціалу сільських територій 

ефективним є використання цільового підходу. Досліджувати потенціал 
розвитку території необхідно не лише з його розуміння як сукупності наявних 
ресурсів, а з обліку можливих напрямків розвитку, які визначаються цими 
ресурсами, а також потребами людей. Вивчення потенціалу території 
передбачає господарську оцінку його окремих компонентів і її синтез. 

Сільське господарство в силу об’єктивних історичних причини є основним і 
часто безальтернативним видом економічної діяльності і зайнятості сільського 
населення, яке формує економічну базу сільських муніципальних утворень. 
Відповідно, дослідження розвитку саме сільськогосподарського потенціалу 
сільських територій є вкрай важливим [2]. 

Сільські території регіону мають низку рис, які виражаються через 
принципи їх функціонування та розвитку: відносної автономності, історичної 
ідентифікації, розвинутого почуття власника та господаря у селян, ієрархічності, 
мінімального інфраструктурного забезпечення, превалювання духовного над 
матеріальним у житті селян, переважної зайнятості селян у сільському 
господарстві, малоповерхової забудови території та наявності у більшості 
дворів підсобного господарства, переважно агропромислового використання 
території, низької щільності населення. Сільські території регіону є цілісною 
системою, оскільки мають чітку структурну будову; структурні елементи, 
згруповані у підсистеми; характеризуються відносною стійкістю та 

Методики оцінки потенціалу території 

Вартісна (абсолютна) 
оцінка окремих видів 
природних ресурсів 

Бально-індексна 
(відносна) 
інтегральна 

Оціночне картографування 
природних умов і ресурсів 

Вартісна комплексна 
оцінка потенціалу 

території 

Енергетична 

Бально-індексна 
(абсолютна) 

покомпонентна 
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автономністю; мають визначену мету функціонування та інші риси, притаманні 
системам [3].  

Система сільських територій регіону складається з чотирьох підсистем – 
соціальної, економічної. організаційно-управлінської та природно-ресурсної. 
Соціальна підсистема охоплює соціум (населення) соціальну інфраструктуру, 
сільську населенську мережу, а також матеріальне та соціальне забезпечення 
селян. Основні елементи економічної підсистеми – продуктивні сили, техніко-
економічні відносини, виробничі відносини (відносини власності), 
господарський механізм. Природно-ресурсна підсистема складається з 
природних ресурсів (земельних, водних, мінеральних, лісових, рекреаційних 
тощо) та природних умов (географічне розташування, особливості рельєфу, 
кліматичні та інші умови). Організаційно-управлінська підсистема сільських 
територій регіону являє собою сукупність органів державної влади та місцевого 
самоврядування, через які сільські громади реалізують свої функції. 

Головними засобами забезпечення системного розвитку села та сільських 
територій регіону є диверсифікація та кооперація. Диверсифікація 
сільськогосподарського виробництва має на меті розвиток сільського 
господарства. Вона може здійснюватись у трьох напрямках: диверсифікація 
галузевої структури сільськогосподарського виробництва; внутрішньогалузева 
(продуктова) диверсифікація; диверсифікація виробників сільськогосподарської 
продукції. Розвиток несільськогосподарських видів діяльності в сільській 
місцевості має на меті створення нових робочих місць, розбудову соціальної 
сфери, забезпечення оптимального використання природно-ресурсного 
потенціалу. Диверсифікація форм власності та господарювання передбачає 
розвиток різних підприємств, установ, організацій за формою власності та 
організаційно-правовою формою господарювання. Диверсифікація сфер 
зайнятості та доходів селян полягає у створенні умов для отримання ними 
доходів від підприємницької діяльності, від продажу сільськогосподарської 
продукції, від власності тощо. Диверсифікація джерел фінансування передбачає, 
що розвиток соціальної бази має фінансуватися з різних джерел (державного 
бюджету, місцевого бюджету, коштів підприємств, коштів мешканців, 
інвестицій, кредитів тощо). Розвиток ринків збуту продукції є однією з 
необхідних передумов розвитку підприємництва в сільській місцевості, 
насамперед йдеться про сільське господарство [3, 4]. 

Метою кооперації сільських територій регіону є забезпечення організації їх 
системного розвитку. Завдання кооперації – більш продуктивне використання 
наявного природно-ресурсного потенціалу; ідентифікація 
сільськогосподарських територіальних кооперативів на рівні району, регіону. 
країни тощо; розвиток поруч із сільськими поселеннями, які мають кращі умови 
та засоби і так званих неперспективних сіл, які мають гірші можливості для 
розвитку; консолідація зусиль сільських громад на досягнення стратегічних 
цілей; розробка програм соціально-економічного розвитку 
сільськогосподарських територіальних кооперативів із формуванням чітких 
цілей, визначенням засобів їх досягнення, а також міри та форми участі в них 
окремих сільських поселень; ширші можливості для залучення інвестицій (в 
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тому числі іноземних), кредитів банків, коштів районного (міського), обласного 
та державного бюджетів; створення сприятливих умов для розвитку в сільській 
місцевості сільського господарства та несільськогосподарських видів діяльності; 
покращення якості та розширення асортименту соціальних послуг (освіта, 
медицина, культура, побутове обслуговування тощо); підвищення якості управління 
сільськими територіями, зокрема на адміністративному рівні (сільської, селищної 
ради); створення нових робочих місць та зростання доходів селян [3]. 

Отже, розвиток конкретної сільської території регіону значною мірою 
залежить від її природно-ресурсного потенціалу та розвитку на ній 
підприємництва. У вигіднішому становищі перебувають території, які 
характеризуються унікальними природними ресурсами та умовами, а також ті, 
де розташовано потужні сільськогосподарські та інші підприємства. 
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ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК ФОРМА ПРИВАТНОГО 
ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ 

 
Серед різноманітних форм підприємницької діяльності в сільському 

господарстві найбільш розповсюджено фермерство, оскільки воно є однією з 
провідних форм господарювання в розвинених країнах світу. Перші фермерські 
господарства в Україні виникли у 1989 р., тобто ще до прийняття законодавчої 
бази – Закону України «Про селянське (фермерське) господарство в грудні 
1991 р. Жодна з форм підприємницької діяльності в аграрному секторі 
економіки на початку 90-х років ХХ ст. не привертала до себе такої пильної 
уваги з боку науковців, як фермерство. Згідно до Закону (зміни від 

http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/.../
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31.03.2016 р.) фермерське господарство є формою підприємницької діяльності 
громадян, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську 
продукцію, здійснювати її переробку та реалізацію з метою отримання прибутку 
на земельних ділянках, наданих їм у власність та/або користування, у тому числі 
в оренду, для ведення фермерського господарства, товарного 
сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, 
відповідно до закону [1]. 

Фермерські господарства мають ряд переваг над іншими формами 
сільськогосподарських підприємств в Україні, тому мають всі передумови для 
розвитку, який залежить від стабільності, як політичного так і економічного 
характеру [2]. 

В Україні сьогодні налічується понад 33 тис. фермерських господарств. Це 
більш як 70 % від загальної кількості економічно активних 
сільськогосподарських підприємств. Проте виробничий та соціальний потенціал 
фермерських господарств залишається нереалізованим. Рівень технічного 
оснащення, показники ефективності (зокрема – врожайність) здебільшого є 
значно нижчими порівняно із середніми та великими підприємствами. Щорічна 
втрата експортного потенціалу фермерських господарств оцінюється 
щонайменше у $ 350 млн. 

Основна причина такого становища – брак власних обігових коштів та 
висока вартість кредитних ресурсів. Як наслідок, фермерські господарства 
мають значно скромнішу матеріально-технічну базу, а їх доступ до передових 
технологій, селекції, використання сучасних засобів захисту рослин і добрив 
суттєво обмежений. Саме з цих причин частка фермерських господарств у 
загальній структурі виробництва валової сільгосппродукції є незначною – від 
6 % до 8 % на рік [3].  

Слід зазначити, що фермерські господарства працюють з 
сільгосппідприємствами в однакових умовах, але врожайність більшості 
сільськогосподарських культур, крім овочів, на жаль, нижча. На це є причини 
внутрішнього характеру, а саме: низька культура землеробства, недотримання 
сівозміни, відсутність агрохімічних паспортів. 

Високі врожаї, мають ті фермерські господарства, в яких керівники в 
минулому були головними спеціалістами та спеціалістами середньої ланки, 
кращими агрономами, інженерами та механізаторами. Це ті фермери, які беруть 
землю в оренду, дотримуються технологій вирощування сільгоспкультур, 
вносять мінеральні добрива, дотримуються системи захисту рослин від 
шкідників та хвороб. Тому, для підвищення конкурентоспроможності аграрним 
формуванням необхідно впроваджувати нові технології у виробництво, у тому 
числі й ресурсозберігаючі, розширювати випуск інноваційної продукції, яка має 
кращі споживні властивості й спроможна успішно конкурувати на 
внутрішньому та зовнішньому ринках із зарубіжними аналогами. 

Звертає на себе увагу і незбалансованість галузевої структури фермерських 
господарств: вони головним чином розвивають рослинницькі галузі і частково - 
тваринницькі, які є більш трудомісткими, а з-за недоліків в ціновій політиці - 
були і менш економічно вигідним або збитковими взагалі. Лише 3 % 
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фермерських господарств спеціалізується на виробництві продукції 
тваринництва. 

Серед пріоритетів Уряду та Мінагрополітики є стимулювання фермерського 
руху та створення успішної моделі господарювання в Україні – формування 
ефективного та соціально відповідального власника на селі. Для розвитку 
фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018 рік 
передбачається суттєва державна підтримка у розмірі 1 млрд грн. 

Державна підтримка фермерських господарств надається на поворотній 
основі у сумі, що не перевищує 500 тис. гривень строком до п’яти років із 
забезпеченням заставного майна. Допомогу можна отримати на: придбання 
техніки, обладнання, поновлення обігових коштів, у тому числі для придбання 
маточного поголів’я сільськогосподарських тварин (телиць, нетелей, корів, 
свиноматок, ярок, вівцематок, кізочок та козоматок) та проведення оцінки 
відповідності виробництва органічної продукції (сировини), виробництва та 
переробки сільськогосподарської продукції, будівництва та реконструкції 
виробничих і невиробничих приміщень, для закладення багаторічних 
насаджень, розвитку кредитної та обслуговуючої кооперації, у тому числі для 
сплати пайових внесків до пайових фондів сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів, утворених фермерськими господарствами 
самостійно або разом з членами особистих селянських господарств, зрошення та 
меліорації земель [4]. 

За умови отримання відповідних матеріальних та організаційних ресурсів 
малі та середні господарства здатні значно підвищити свою ефективність та 
зробити більш значний внесок і в економіку країни в цілому, і в обсяги валового 
виробництва сільгосппродукції зокрема. Та найголовніше, що розвиток 
фермерства буде драйвером розвитку сільських територій завдяки створенню 
нових робочих місць і виробничої та соціальної інфраструктури. 
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ  

В НАФТОГАЗОВОМУ СЕКТОРІ 
 

На сучасному етапі розвитку зовнішньоекономічної політики є важливим 
визначення сутності ЗЕП нафтогазового сектору, адже актуальність зазначеної 
тематики підтверджується глобальним користуванням суспільства нашої країни 
галузями даного сектору. Кожен громадян є споживачем природного газу або 
якимось чином впливає на збільшення національного багатства держави, що 
призводитиме до можливості вкладання капіталу у нафтовидобувну галузь. На 
думку експертів до 2040 року року буде проводитись розробка родовищ 
традиційного газу, у тому числі, за умови економічної доцільності, 
малодебітних та дрібних і дуже дрібних. Збільшення видобутку буде досягнуто 
лише за рахунок використання сучасних технологій розвідки, буріння 
свердловин та інтенсифікації видобутку, будівництва нових дотискних 
компресорних станцій тощо [1]. 

Враховуючи вищезазначене, підкреслимо, що для України є важливим 
вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємств нафтогазового 
сектору тож до шляхів оптимізації відносять:  

– впровадження сучасних технологій та сучасних підходів до інтенсифікації 
видобутку нафти;  

– зростання обсягів експлуатаційного буріння; 
– технічне переоснащення та реконструкція нафтовидобувних підприємств; 
– активізація діяльності щодо підвищення нафтової газової конденсатної 

ввіддачі родовищ. 
Зауважимо, що кризові явища в зовнішній економіці здатні уповільнювати 

розвиток нафтогазової галузі, навіть не надаючи можливості реалізувати 
визначені вище перспективи.  

Перешкодами щодо активізації розвитку нафтогазової діяльності є  
неможливість нафтопереробних заводів України конкурувати з європейськими 
підприємствами. Зауважимо, що з точки зору рівня ефективності провідні 
позиції займає Кременчуцький нафтопереробний завод. До цього призвели 
морально застарілі основні фонди, нестабільність цін на ринку на 
нафтогазовому ринку. 

Нафтогазова сфера є однією з найбагатших у країні. Вона потребує 
формування сприятливого середовища та економічних умов для розвитку та 
залучення значних обсягів фінансових ресурсів, до яких відносяться інвестиції 
та фінансування державою. Тому питання виходу підприємств нафтогазової 
галузі на міжнародний ринок є актуальним і потребує вирішення.  

Зауважимо, що для видобутку  нетрадиційного газу для України найбільш 
перспективним є газ центрально-басейнового типу щільних колекторів, який 
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схожий з традиційним газом за методиками геологічної розвідки і стосовно 
якого виконані регіональні дослідження його поширення. Але зважаючи на те, 
що основні поклади цього типу знаходяться у Дніпровсько-Донецькій западині 
частково на територіях, близько до яких на даний час проходять боєві дії, 
активна розвідка може розпочатися не раніше 2020 року, а про промисловий 
видобуток можна говорити після 2025 року.  

Аналіз проблем ЗЕП нафтогазового сектору, дозволяє виокремити певні 
основні напрямки удосконалення регуляторної діяльності в нафтогазовому 
комплексі України.  

На основі проведеного аналізу, можна підсумувати, що розвиток 
нафтогазового сектору зовнішньоекономічної діяльності України є важливим 
для усіх ланок населення нашої країни. Він не стоїть на місці та потребує 
постійного вдосконалення та впровадження інноваційних технологій видобутку 
нафти або газу за допомогою новітніх технічних засобів, наприклад, 
знаходження нових родовищ, побудова інноваційних газопроводів. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 
ЗА УМОВ ПОГЛИБЛЕННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ 

 
Вивчення розвитку якої-небудь держави, зміни його внутрішнього стану 

неможливе без дослідження міграційних потоків і їхнього впливу на розвиток 
суспільства.  

На початку 90-х років XX ст. відбувався масовий відтік населення за межі 
України. У першу чергу емігрувала та частина населення, що вже була 
потенційно готовою до еміграції, але її стримували державні заборони. Потім 
почали виїжджати громадяни, що не збирались на постійне місце проживання, 
але мали родичів, друзів в інших країнах. Час їхнього перебування за кордоном, 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/134634/09
http://www.naftogaz.com
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як правило, невеликий, і ця категорія вже відноситься до трудової міграції – 
тимчасовий виїзд на заробітки за кордон.  

Тенденції міграційних процесів в Україні формуються під впливом 
соціально-економічних обставин. 2013-2016 рр. були дуже складними для 
української економіки. Відбулося зниження ВВП, промислового виробництва, 
за винятком деяких галузей. Найбільший спад демонструють машинобудівна і 
металургійна галузі. Лише з 2016 р. почалося повільне покращення ситуації. 

Скорочення прямих іноземних інвестицій, нестабільний зовнішній попит, 
істотне зниження капітальних інвестицій дозволять у найближчі роки 
розраховувати лише на внутрішній попит, потенціал якого в порівнянні з 
попередніми роками, набагато слабкіший. Несприятливі умови ведення бізнесу 
та низька платоспроможність населення ведуть до скорочення числа західних 
компаній на ринку і не реалізації інвестиційного потенціалу в Україні. Баланс 
поточного рахунку стабільно перебуває в негативній зоні. Загальний внутрішній 
і зовнішній державний борг України зберігає тенденцію до збільшення. Дефіцит 
поточного рахунку платіжного балансу України ще в 2013 році, тобто до 
початку погіршення економічної ситуації 2014-2015 рр. становив близько 
13 млрд. дол США. Потреба економіки України в зовнішньому фінансуванні 
залишається на високому рівні. 

За даними статистичних опитувань, українські мігранти мають досить високий 
освітній рівень. З них 75 % мають вищу чи незакінчену вищу освіту. Тобто, досить 
кваліфіковані фахівці з різних сфер, на підготовку яких витрачені значні, переважно 
державні кошти, не можуть реалізуватись у власній країні, а отже і кошти витрачені 
на їх підготовку залишаються не відпрацьованими державі. 

Зовнішня трудова міграція протягом кількох останніх десятиліть стала 
невід’ємною рисою розвитку України. Внаслідок невисокого рівня оплати праці, 
недостатньої соціальної захищеності, відсутності перспектив професійного 
зростання та внаслідок політичної та економічної нестабільності в країні, все 
більша кількість наших співвітчизників змушена шукати кращі умови для життя 
за кордоном. Таким чином більшість прикордонних областей перетворилась на 
«донора» робочої сили за кордон, що безумовно становить загрозу економічній 
безпеці цих регіонів та держави загалом. З 1991 по 2007 рр. сальдо міграції 
складає 480 тис. осіб. Одним із негативних аспектів, які сприяють зростанню 
міграційних потоків за кордон є вищий рівень життя населення в європейських 
країнах. Так, ВВП на душу населення в Україні у 2008 р. складає 6,9 тис. дол 
США, в Італії – 31, Іспанії – 33,7, Португалії – 21,8, Греції – 30,5, Польщі – 16,2, 
Чехії – 24,4. У 2008 в Росії рівень ВВП на душу населення складає 14,6 тис. дол 
США, чим пояснюється західна орієнтація громадян України. Також 
підвищенню рівня міграції сприяє політика сприяння урядами країн Євросоюзу 
у легалізації трудових мігрантів. Вона проводиться з метою забезпечення 
розвитку економіки та покращення демографічної ситуації за рахунок 
кваліфікованої робочої сили.  

Загальні тенденції міграційних процесів в Україні є такими:  
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- більший обсяг довгострокової трудової міграції до США й Канади, а 
також збільшення короткострокової трудової міграції до регіону ЄС і зниження 
до країн СНД;  

- більше жінок братимуть участь у довгостроковій і короткостроковій 
трудовій міграції; 

- набагато вищий рівень участі молодих людей (віком 18-29 років) у 
внутрішній і міжнародній міграції;  

- більші зовнішні довгострокові й короткострокові потоки трудової 
міграції з міських районів, особливо з великих міст;  

- збільшення кількості жителів з північної, східної й центральної України, 
які будуть готові брати участь у довгостроковій трудової міграції. 

Аналізуючи кількість перетинів українцями кордону за 2004-2016 рр., що 
відображено на рисунку 1, спостерігаємо, що до 2007 року кількість перетинів 
перебувала на одному рівні. Проте вже з 2008 року прослідковується чітка 
тенденція до збільшення перетинів саме польського кордону. Дане збільшення 
відбулося внаслідок  підписання угоди з ЄС про малий прикордонний рух, через 
інтенсивність транскордонної мобільності саме в цьому напрямі. Завдяки цій 
угоді, українське населення, яке  проживає на території прикордонної смуги, 
має можливість без віз потрапляти в Польщу, проте не заїжджати в країну далі, 
ніж на 30 км. 
 

 
 
Рис. 1. Кількість перетинів державного кордону громадянами України  

у напрямі виїзду у 2004-2016 рр., млн. разів [1] 
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За даними статистики, чисельність українських мігрантів просто колосальна. 
Кожен рік нашу державу покидає приблизно 95,4 тис. фахівців, можна зробити 
висновок, що кожен 26 спеціаліст, який має вищу освіту, емігрує. За останні 5 
років з України виїхало 5,5 тис, учених, що еквівалентно втраті 4 млрд. дол 
США. При підрахунку витрат, які йдуть на підготовку кваліфікованого фахівця 
з вищою освітою, було визначено, що сума коливається в межах 20 тис. дол 
США. Саме таку суму втрачає держава-донор, коли даний фахівець переїжджає 
в іншу державу. 

На рисунку 2 зображена оцінка кількості українських трудових мігрантів 
(2014-2015 рр.). 
 

 
Рис. 2. Оцінка кількості українських трудових мігрантів (2014-2015 рр.) 

[опитування домогосподарств та трудових мігрантів МОМ] 
 
На сучасному етапі світове співтовариство переходить до координації 

зусиль багатьох країн з вирішення гострих ситуацій і колективного регулювання 
міграційних потоків. Організаційно-інституціональні, нормативно-правові та 
фінансові механізми регулювання, створені в минулі роки на глобальному (у 
рамках ООН та інших організацій), регіональному (регіональні економічні 
організації) і національному (в основному промислово розвинені країни) рівнях, 
дозволяють поступово послабляти гостроту проблем у сфері міжнародної 
міграції населення і нормалізувати міграційні потоки. 

На сьогоднішній день велика кількість українців хоче працювати за 
кордоном. За даними соціологічних опитувань близько 22 % жителів 
центральних областей, 37 % жителів західних областей та 24 %жителів східних 
областей мають таке бажання. Так, на сьогоднішній день, в Росії працює 2 млн 
українців, це переважно жителі східних областей. Курс на Росію тримають 40 % 
трудових мігрантів із Східної України. А от жителі Західної України (60 %) 
віддають перевагу країнам Західної Європи (Греція, Іспанія, Італія, Польща) та, 
звісно, США і Канаді. Мешканці Волинської і Рівненської областей змушені 
реалізовувати себе у сусідній Білорусі [2]. 
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MODELING OF THE STRATEGY OF MANAGEMENT  
OF FINANCIAL AND ECONOMIC SAFETY OF THE ENTERPRISE 

 
In current economic realities, the activities of business entities are influenced by 

the various internal and external factors. Each of them can carry a direct or indirect 
threat, create certain risks for the operation of the enterprise. Specifically, influence 
on the ability of an enterprise to maintain an equilibrium state of operational and 
financial activity, and in general – to its economic security [1]. 

The need for constant adaptation to modern conditions of management, lack of 
financial resources to maintain liquidity put before the head of the enterprise tasks 
related to the effective use of financial resources, the prospects for enterprise 
development, management strategy which should be developed from the very 
beginning with the requirements of economic security. In connection with this, 
problems of approaches to modeling the strategy of management of financial and 
economic safety of the enterprise become more and more relevant [2]. 

The enterprise's economic security is inherently dual: on the one hand it provides 
the possibility of the functioning of the enterprise, and on the other hand, it is an 
element of the economic security of the higher-level system (region, state). In modern 
market conditions, the enterprise operates in a complex external environment 
characterized by instability, high dynamism and requires the enterprise to adapt 
quickly to new conditions, to search for ways of survival or development, to take into 
account the factors of the instability of the economic environment [3]. 

Ensuring the economic security of the business requires the creation of a self-
contained security system on it. During giving the characteristics of the schemes of 
economic security of the enterprise, we can offer the following: 

1. The system of economic security of the enterprise can’t be formulaic. It should 
be unique in every enterprise, because it depends on specifics of each enterprise (level 

https://naub.oa.edu.ua/2018/
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of development, structure, size, production potential and the effectiveness of its use, 
directions of activity, qualification of staff, production discipline, competitive 
surroundings, location, the risk of production, availability of classified materials and 
degrees of their secrecy, etc.). 

2. The security system of the enterprise must be self-sufficient, separated from the 
analogs of other production units. But its isolation is evident. Many of the tasks that 
are carried out before the security system of the enterprise can’t be carried out in a 
proper manner, without the necessary decisions, which are taken at a higher level, we 
will substitute for the state. The security service of a specific business also depends on 
the active counteraction of the security services of competitors and, above all, to their 
intelligence subdivisions. It creates and operates according to the laws adopted in the 
country, it is possible and affordable to purchase protective clothing, the level of 
training and qualification of personnel, etc. 

3. The security system of the enterprise must be comprehensive. It is designed to 
provide economic, scientific and technical, personnel, intellectual, environmental, 
information, physical, technological, fire, communication, etc. safety. In view of the 
above, the contents of the system of economic security must include the relevant 
elements, bodies, means. Only complex systems of economic security can ensure the 
proper safety of the enterprise [2]. 

To simulate the economic security of the enterprise, we should use the 
optimization methods, which consist of choosing the best possible solution for many 
possible (feasible) solutions. The admittance of each solution determines the 
possibility of the realization of its corresponding problems in the existing regressions. 
Restricting the representation is mainly expressed in the form of systems of equations 
and (or) non-inequalities, which describes the internal technological and economic 
processes of the functioning and development of the industrial-economic system, as 
well as the processes of the external medium that influence the result of the operation 
of the system. Optimizing the solution of the problem involves the existence of some 
set of goals, which are called optimal criteria.  

The approximation of the activity of an economic system to the intended purpose 
of function and development is described using a goal function (goal function). The 
integration of optimization methods prior to the control of financial security of a 
business allows selecting such a mode of its operation, which will ensure the 
achievement of the critical value of the objective function of the financial safety 
system. Since the content of the financial security system is characterized by a large 
number of indicators (indicators), one of the indicators of effective business activity 
is, for example, the size of the profit (income) of the enterprise, which is mainly due 
to the objective function [2]. 

The financial and economic security of the enterprise is dynamic and varies under 
the influence of factors of the external and internal environment, possible risks and 
threats. The formation of a system of financial and economic safety at the enterprise 
should ensure a stable and profitable functioning. Strategic management of financial 
and economic security is aimed at achieving financial stability, continuous 
development, as well as protecting the interests of the enterprise from internal or 
external threats that can destabilize its activities. Timely detection, study, prevention 
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and alleviation of such threats, identification of ways to develop financial and 
economic security of the enterprise, tools and mechanisms for its effectiveness are an 
important component in the management and operation of each enterprise. 
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МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-
ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ 

 
Ринкові умови господарювання, глобалізаційні процеси та посилення 

конкурентної боротьби зумовлюють необхідність кардинальної зміни систем 
мотивування персоналу більшості підприємств готельно-туристичної сфери. Для 
цього необхідно знати як виникають, або викликаються ті чи інші мотиві, як і яким 
чином мотиви можна привести до дії, як здійснюється мотивація людей. 

Теоретичне обґрунтування сутності мотивування є одним із найважливіших 
завдань під час виявлення й обґрунтування напрямів удосконалення існуючих 
технологій мотивування персоналу підприємств готельно-туристичної сфери.  

Вчені М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі визначають мотивацію як процес 
спонукання себе й інших до діяльності для досягнення особистих цілей і цілей 
організації [6]. Р. Гріфін, В. Яцура трактують мотивацію як сукупність 
чинників, які зумовлюють поведінку людей [7]. А.М. Колот вважає, що 
мотивація – це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які спонукають 
людину до діяльності, визначають поведінку, форми діяльності, надають цій 

http://er.nau.edu.ua/bitstream/
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діяльності спрямованості, орієнтованої на досягнення особистих цілей і цілей 
організації [8]. В Академічному тлумачному словнику української мови [1] 
поняття «мотив» трактується як «підстава, привід для якої-небудь дії, вчинку». 
Аналогічне визначення наведене у Публічному електронному словнику 
української мови [2]. У психологічному словнику [3] мотив трактується як: 
«1) спонукання до діяльності, пов’язаної із задоволенням потреб суб’єкта; 
2) предметно спрямована активність певної сили; 3) усвідомлена причина, яка 
лежить в основі вибору дій та вчинків особистості». 

Трактування поняття «мотивування» Н. Полянським, згідно якого під ним 
слід розуміти «преміювання співробітників за виконання і перевиконання 
установлених техніко-економічних показників у роботі за визначений період 
часу» [4]. Очевидно, що мотивування у жодному випадку не обмежується 
виключно преміюванням. А.П. Єгоршина [5] зазначено, що стимул – це, 
насамперед, «примус чи причина поведінки людини».  

Розмаїття поглядів підтверджує, що мотивація – це складний процес, 
ефективність якого оцінюється за результатами діяльності підприємства. 

Мотивація персоналу – одне з найбільш важливих завдань керівника. Вона 
вимагає уміння, напористості та розуміння людської природи [9]. Успіху завжди 
домагається керівник, який має добре розвинені здібності спонукати 
працівників до вищого рівня напруження їхніх зусиль і, в кінцевому підсумку, 
до виконання роботи. 

Поняття «мотивація персоналу», яка розглядається нами як з точки зору 
змістовної, так і з точки зору процесуальної теорій мотивації таким чином: 

– з точки зору змістовних теорій мотивація персоналу. Змістовні теорії 
мотивації являють собою спроби визначити і класифікувати потреби людей, що 
спонукають їх до дій;  

– з точки зору процесуальних теорій мотивація персоналу. Процесійні теорії 
мотивації базуються на ідеї, що поведінка людини визначається не лише її 
потребами, а й сприйняттям ситуації, очікування пов’язаним з нею, оцінкою 
своїх можливостей та наслідків обраного типу поведінки, внаслідок чого 
людина приймає рішення про активні дії або бездіяльність. Процесійні теорії 
прагнуть показати керівникам, як слід поєднувати результати праці індивідуума 
й винагороди [8, 9]. 

Для досягнення своїх цілей менеджмент підприємства повинен вибудувати 
ефективну систему мотивації персоналу, яка з однієї сторони задовольнятиме 
потреби працівників, а з іншої – забезпечить досягнення поставлених цілей 
організації. Мотивація персоналу несе в собі значний потенціал підвищення 
показників прибутковості, рентабельності, фінансової стійкості та ділової 
активності. Правильно побудована система мотивації персоналу здатна 
забезпечити скорочення витрат на трудові ресурси.  

Стимулювання відіграє значну роль в ефективному менеджменті персоналу 
сучасного підприємства, в умовах «суспільства споживання», коли дії людини 
переважно визначаються зовнішніми умовами, а потреби формуються за 
рахунок стимулів.  
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Отже, ефективне управління людиною проходить через розуміння її 
мотивації. Тільки знаючи, що рухає людиною, що спонукає її до діяльності, які 
мотиви покладено в основу її дій можна запроваджувати ефективну систему 
управління людиною на підприємствах готельно-туристичної сфери. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ 

 
Івано-Франківська область за останні роки перейшла із рейтингу 

малопривабливих територій для розвитку та інвестування у рейтинг високо 
привабливих територій. Даний перехід відбувся завдяки налагодженню 
ефективної співпраці між всіма локальними гравцями, вигідному географічному 
розташуванню, поєднанню значного економічного та природно-ресурсного 
потенціалу з традиційно високим потенціалом ділової активності місцевого 
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населення. Відповідні зміни сприяють формуванню позитивного іміджу області 
і ефективному залученні інвестицій. 

Згідно різних джерел досліджень, а саме, статистичних даних та 
інвестиційного паспорта Івано-Франківської області [2], можемо стверджувати, 
що область має потужний потенціал для розвитку та залучення інвестицій [1]. 
Партнерами області у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти з 82 країн 
світу. Станом на 1 липня 2018 р. [3] інвестиції вкладено нерезидентами 50 країн 
світу. До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 86,3 % загального 
обсягу прямих інвестицій, входять Кіпр, Нідерланди, Польща, Сербія та Данія. 

Вагомий обсяг прямих інвестицій (667,9 млн.дол. США або 74,1 % загального 
обсягу акціонерного капіталу) було спрямовано у розвиток промисловості, у т.ч. у 
підприємства переробної промисловості – 653,3 млн.дол. (72,5 %). Частка 
інвестицій, що вкладені у підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту 
автотранспортних засобів і мотоциклів, склала 12,2 %, сільського, лісового та 
рибного господарства – 7,7 %, будівельної діяльності – 2,6 %. 

Станом на 31 грудня 2017 р. [4] інвестиції вкладено нерезидентами 49 країн 
світу. До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 85 % загального 
обсягу прямих інвестицій у даному році, входять Кіпр, Нідерланди, Польща, 
Сербія, Данія. 

У 2016 році в економіку області іноземними інвесторами вкладено 25,2 млн. 
дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу). Із країн ЄС в економіку 
області інвестовано 23,5 % загального обсягу вкладень. Найвагоміші обсяги 
надходжень прямих інвестицій були спрямовані до підприємств оптової та 
роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів та мотоциклів – 1,7 % і 
промисловості – 6,2 %. 

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 83 % від 
загальнообласного обсягу та збільшився у порівнянні до 2016 року. Найбільші 
експортні поставки здійснювалися до Румунії, Іспанії, Нідерландів, Польщі, 
Чехії та інших країн. 

У товарній структурі експорту області провідну позицію займали продукти 
рослинного походження, механічні та електричні машини, деревина та вироби з 
деревини. 

У 2015 р. в економіку області з країн ЄС з початку інвестування внесено 
766,9 млн. дол. США інвестицій. До 5 основних країн-інвесторів, на які 
припадає біля 80 % загального обсягу прямих інвестицій, входять: Нідерланди, 
Польща, Данія та інші країни. 

Привабливими для іноземних інвесторів залишаються підприємства 
промисловості, куди спрямовано 74,9 % загального обсягу прямих інвестицій, з 
них переробної – 73,8 %, добувної промисловості та розроблення кар’єрів – 
0,8 %. У підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових 
виробів вкладено 38,9 % загального обсягу прямих інвестицій, виробництва 
хімічних речовин і хімічної продукції – 23,2 %, виробництва гумових і 
пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 5 %, 
виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної 
діяльності – 2,2 %. 
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У підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних 
засобів і мотоциклів вкладено 11,7 % загального обсягу прямих інвестицій, 
сільського, лісового та рибного господарства – 7,8 %, будівельної діяльності – 
2,8 %, організації, що здійснюють операції з нерухомим майном – 1 % [5]. 

Отже, покращення ділової активності, тісна співпраця із діючими 
інвесторами, налагодження нових контактів, супровід інвестора, постійна 
комунікація з підприємствами з іноземним капіталом, проведення різного роду 
заходів з промоціювання області, дозволило досягнути позитивних результатів.  
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ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА, ЯК АСПЕКТ УПРАВЛІННЯ 
ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 
На межі ХХ і ХХI ст. менеджери розвинутих країн відзначають новітню 

тенденцію: найважливішим джерелом конкурентних переваг фірм і корпорацій, що 
процвітають, стають не стільки фінансові й матеріально-технічні чинники, скільки 
розвиненість та особливості організаційної культури, носіями якої є персонал і 
безпосередньо керівник підприємства. При цьому організаційну культуру керівників 
підприємств почали розглядати як індикатор формування прогресивних цінностей і 
прагнень, норм і моделей поведінки, які підтримуються підлеглими та ефективно 
реалізуються на практиці. 

Процеси ринкових перетворень в Україні не тільки зумовили ряд 
трансформацій в економіці та управлінні підприємствами, а й поставили 
керівників підприємств перед вибором: дотримуватися старих та неефективних 

https://public.tableau.com/profile/texty#!/vizhome/2014
http://www.if.gov.ua/files/uploads/invest_pasport_2018_final3-compressed.pdf
http://www.ifstat.gov.ua
http://www.ifstat.gov.ua
http://fmd.kh.ua/wp
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форм організаційної культури, що межує з екстенсивним розвитком, чи 
формувати більш прогресивну організаційну культуру, що потребує активізації 
трудових і творчих зусиль, розвитку компетенцій, засвоєння нових знань та 
вмінь, розробки й упровадження інновацій. Доленосне значення такого вибору 
багато керівників підприємств поки що не усвідомлює, недооцінюючи значення 
організаційної культури [3]. 

Як наслідок, спостерігається суперечність між наявним станом 
організаційної культури керівників підприємств і вимогами ринкового 
середовища, потребами адаптації до ринкових змін, прискореного економічного 
та інноваційного розвитку. Недоліки формування й розвитку організаційної 
культури керівників негативно позначаються на їх організаційній поведінці, 
мотивації персоналу, ефективності праці, стані соціально-трудових відносин, 
що, у свою чергу, перешкоджає ефективній діяльності підприємств та 
утриманню їх конкурентних позицій на ринку. Виникла нагальна потреба в 
пошуку шляхів формування та розвитку організаційної культури керівників 
підприємств, адекватної новим умовам господарювання в Україні. 

Таблиця 1 
Порівняння функцій керівників промислових підприємств  

м. Хмельницького* 
Процедури реалізації та форми 

виконання 
У 1998 р. У 2018 р. 

хвилин % Хвилин % 
Отримання інформації 69,4 11,2 36,2 6,7 
Аналіз та розробка стратегії 10,5 1,7 16,8 3,1 
Розробка та прийняття рішень 38,4 6,2 29,2 5,4 
Прийом співробітників  19,8 3,2 3,3 0,6 
Координація праці 28,5 4,6 82,1 15,2 
Робота з документами 37,8 6,1 11,9 2,2 
Розпорядництво 13,2 2,1 56,2 10,4 
Наради 100,4 16,2 38,4 7,1 
Пересування та переїзди 101,3 16,3 97.8 18,1 
Зовнішні зв’язки та представництво 94,2 15,2 83,7 15,5 
Суспільна праця 21,0 3,4 0,6 0.1 
Незаплановані збитки 41,5 6,7 38,9 7.2 
Невластиві обов’язки  44,0 7,1 44,9 8,3 
Разом 620 100 540 100 

* Примітка: дані за 1998 р. представлені на основі експертних оцінок колишніх 
керівників, дані за 2018 р. представлені в середньому за день у напружені 
періоди роботи на основі самофотографій і хронометражних спостережень, 
проведених автором. 
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Обґрунтовуючи коректність порівняння діяльності директорів у двох часових 
періодах (1998–2018 рр.), ми намагались орієнтуватись на необхідність адаптації до 
нових умов ведення господарства, на значущі зміни самої корпоративної культури 
менеджменту, включаючи її організаційну складову (табл. 1). 

Як бачимо, тривалість робочого часу у керівників промислових підприємств 
скоротилась з 620 до 540 хвилин, а частка часу на координацію та 
розпорядження зросла у 3 рази (з 41,7 до 138,3 хвилин). У 2,5 рази менше часу 
йде на наради, фактично втрачена суспільна робота. 

Серед господарських керівників існують певні стереотипи поведінки, що 
перешкоджають їх ефективній діяльності. Нехтування знаннями методології 
перешкоджає стратегічному баченню очікуваних дій і умов, що їм сприяють або 
перешкоджають («елітарність», пов'язана з відчуттям недоторканності, 
невмінням стримати емоції; прийняттям рішень, виходячи із тимчасових 
настроїв; неприйняттям критики на свою адресу).  

Звісно, діяльності керівника перешкоджають об'єктивні й суб'єктивні 
обмеження: недостатність власних ідей і творчого підходу, розмиті особисті 
цінності, відсутність організаторського чуття, низька здатність формувати 
колектив, зупинений саморозвиток, низький рівень культури праці, невміння 
впливати на людей. 

Притаманні конкретному керівнику цінності (культурні, організаційні, 
трудові, моральні), як і їх нестача (нерозвиненість, зруйнованість) разом з 
відповідними методами їх утвердження у своїй сукупності завжди формують 
організаційну культуру, яка дає певний позитивний або негативний імпульс 
розвитку підприємства, безпосередньо впливаючи на реалізацію його місії, 
ефективність діяльності, подальшої перспективи розвитку.  

Загальне завдання керівників усіх рангів і рівнів полягає в тому, щоб 
досягти цілей спільної діяльності, збільшуючи інтелектуальні досягнення за 
допомогою колективних зусиль (табл. 2). 

Для ефективної реалізації потенціалу керівників підприємства краще 
використовувати індивідуальний підхід до їх мотивації з урахуванням життєвих 
цінностей, виділяючи цілі, завдання й фактори впливу на поточну та 
перспективну діяльність; проводячи систематичний моніторинг відповідності 
мотивації життєвим прагненням керівників, спираючись на довіру й розвиток 
внутрішньої мотивації лідерів. 

На основі експертних оцінок установлено, що можливості керівників 
промислових підприємств м. Хмельницький становлять 0,58, а надані умови 
праці оцінюються коефіцієнтом 0,35. Це свідчить про недостатність наданих 
умов, які не дають змоги ефективно реалізовувати можливості керівника 
(інтелектуальні здібності, спеціальні знання та практичні навички). Проведене 
дослідження виявило істотні зміни в мотивації керівників за останні 
десятиріччя.  
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Таблиця 2 
Підходи до ефективної реалізації потенціалу керівника промислового 

підприємства 
Цілі Шляхи реалізації 

Професійний добір керівних 
кадрів 

Відповідність якостей претендента вимогам 
професіограми 

Адаптація до культури 
підприємства 

Уміння вчитися “на ходу” 

Мотивація В міру набуття досвіду й зростання 
професіоналізму 

Критерії діяльності (у тому 
числі формування 

економічного результату 
діяльності підприємства) 

Чітке їх регламентування у функціональному 
становищі й випереджальний контроль 

Кар'єрне зростання Висування за заслугами 
Підвищення кваліфікації Систематичне з урахуванням результатів 

навчання 
Забезпечення робочого місця Відповідно до вимог до АРМ 

Окупність вкладень і 
капіталізація потенціалу 

керівника 

Участь у капіталі, стимулювання 
економічного внеску керівника 

Джерело: розроблено автором. 
 
Отже, серед керівників вищої ланки стали домінувати участь у приватизації 

власності, участь у прибутку (капіталі), капіталізація людського потенціалу, 
компенсація представницьких витрат, можливість вивчення зарубіжного досвіду 
управління та формування організаційної культури, що дасть змогу змінити 
стиль управління, що в подальшому приведе до зростання прибутковості 
промислового підприємства.  
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АУДИТІ 

 
Сьогодення характеризується стрімким розвитком обчислювальної техніки, 

технологій та появою нових операційних систем. Постає питання про 
інноваційний підхід до структури інформаційних систем та технологій на 
підприємствах. 

Підприємствам для ефективної діяльності неможливо обійтися без 
використання автоматизованих систем управління. Дані системи дозволяють 
швидко зібрати інформацію, обробити її, проаналізувати, надати оцінку 
фактичного стану підприємства, спрогнозувати, оперативно прийняти будь-які 
управлінські рішення. 

Інформаційні технології є невід’ємною частиною сучасної бухгалтерської та 
управлінської інформаційних систем. Як наслідок, обов’язковим для аудиторів є 
повне розуміння впливу інформаційних технологій на аудит клієнтської 
фінансової звітності, як з точки зору процесу підготовки та представлення 
фінансової інформації у фінансовій звітності клієнта, так і в контексті 
використання аудитором інформаційних технологій для аудиту фінансової 
звітності [3, с. 283]. 

У створенні аудиторських систем є дві базові стратегії: 
– мінімізація витрат на введення початкових даних; 
– мінімізація ризику пропуску помилкових даних у фінансовій документації. 
В даний час на ринку комп'ютерних програм є універсальні аналітичні 

програми і спеціальні, що використовуються в окремих галузях економіки. 
Представниками таких програмних продуктів є ІНЕК-АФСП, Audit Expert, 
БЕСТ-Ф. Серед спеціальних аналітичних програм досить відомими є ИНЕК-
аналітик, ИНЕК-інвестор, Project Expert, які дозволяють здійснити розробку 
бізнес-планів і інвестиційних проектів, а також провести оцінку їх економічної 
ефективності. Як альтернативу складним і дорогим продуктам пропонуємо для 
роботи підприємств програму «Фінансист», яка дозволить дуже швидко 
провести аналіз фінансового стану підприємства і зробити відповідні висновки 
[2]. 

Основною програмою, що дозволяє проводити фінансовий аналіз стану та 
результатів діяльності організацій є програма «Фінансист». Цей аналіз 
здійснюється на основі стандартної фінансової звітності: Баланс та Звіту про 
фінансові результати. Користувачам надається можливість розрахувати повний 
спектр фінансових коефіцієнтів, порівняльний аналітичний баланс, 
порівняльний аналітичний звіт про фінансові результати та баланс ліквідності. 

Інформаційні технології в аудиті можна класифікувати на функціональні та 
забезпечувальні. 
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До забезпечувальних інформаційних технологій аудиту належать програмні 
засоби, які можуть бути використані для задоволення загальних інформаційних 
потреб аудитора в процесі перевірки. 

Серед забезпечувальних інформаційних технологій аудиту виділяють такі 
групи програмного забезпечення, як: нормативно-довідкові та інформаційно-
пошукові системи; системи дослідження файлів та баз даних; інформаційні 
системи комплексної автоматизації аудиторської діяльності. 

Серед нормативно-довідкових та інформаційно-пошукових систем слід 
виділити системи нормативно-правової підтримки, які забезпечують 
нормативно-правову підтримку аудитора своєчасною та актуальною 
інформацією. Прикладами таких систем можуть бути «Грант», «Консультант 
Плюс», «Юрисконсульт», «Ліга: Закон» тощо. 

Інформаційні системи комплексної автоматизації перевірок становлять 
певне операційне середовище, що забезпечує комплексне вирішення найбільш 
трудомістких завдань, що постають перед аудитором на основних етапах аудиту 
фінансової звітності. Маємо констатувати відсутність на ринку програмних 
продуктів вітчизняних розробок здатних автоматизувати процес аудиту. 
Сьогодні адаптовано до вимог вітчизняних аудиторських компаній та 
представлено на ринку аудиторського програмного забезпечення України версії 
російських програмних комплексів, таких як: «AuditXP», «Комплекс Аудит», 
«IT Audit: Аудитор» [3]. 

Під функціональними інформаційними технологіями розуміють спеціально 
розроблені чи модифіковані технології, призначені для вирішення завдань 
певної предметної сфери. Функціональні інформаційні технології в аудиті 
становлять сукупність технічних та програмних засобів, призначених для 
вирішення завдань аудиту фінансової звітності. 

Виділяють три основні напрямки застосування ІТ у аудиті:  
1) використання інформаційних систем аудиту та інформаційні технології 

аудиту для організації роботи суб’єкта аудиту;  
2) перевірка та оцінка комп'ютерних інформаційних систем;  
3) використання інформаційних систем аудиту та інформаційних технологій 

аудиту як специфічних інструментів для проведення аудиту. 
Використання інноваційних підходів в автоматизації внутрішнього аудиту 

має бути спрямоване на формування рекомендацій, пов’язаних з підвищенням 
ефективності системи управління організацією, а також розробкою низки 
заходів, пов’язаних з оперативним і стратегічним плануванням діяльності 
організації. 

Для оптимізації роботи баз даних, зниження трудовитрат аудитора 
пропонується використовувати модель аудиторської програми, яка повинна 
базуватися на якісно нових інформаційних технологіях. 

Рівень сучасних інформаційних технологій дає змогу говорити про 
необхідність створення систем, спрямованих на комплексну автоматизацію 
аудиторської діяльності загалом. Такі системи повинні створювати 
автоматизоване інформаційне середовище в межах аудиторської фірми, здатне 
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забезпечити потреби керівництва компанії в інформації для управління 
аудиторською діяльністю. 
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ДІАГНОСТИКА ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА  
НА ПІДПРИЄМСТВІ З ВИКОРИСТАННЯМ МОДЕЛЕЙ 

АЛЬТМАНА ТА БІВЕРА 
 

Оцінка ризику банкрутства підприємства є важливою складовою 
комплексної діагностики його фінансового стану. Можливість своєчасно 
ідентифікувати наявні кризові явища та їх можливі наслідки є важливою з точки 
зору вироблення адекватних заходів із реагування, спрямованих на забезпечення 
стійкого фінансового стану підприємства у довгостроковому періоді. Отже, 
вивчення наявних підходів до виявлення і оцінки ризику втрати банкрутства на 
підприємстві є важливим і актуальним завданням з точки зору підвищення 
загальної ефективності управління підприємством в сучасних умовах 
господарювання. 

Вивченню методів аналізу ймовірності банкрутства на підприємстві 
присвячені дослідження зарубіжних і вітчизняних вчених: Е. Альтмана, 
Н. Артамонової, У. Бівера, О. Барановської, І. Боярко, Ю. Прохорової, 
Т. Янковець та Ю. Чернюк та ін. Під час практичного застосування існуючих 
методів аналізу ймовірності банкрутства (зокрема, для обґрунтування 
доцільності застосування того чи іншого методу) необхідно виходити з 
недоліків, обмежень та переваг існуючих підходів, що обґрунтовує доцільність 
ретельного дослідження цих питань. У даному дослідженні ми розглядаємо 
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моделі Альтмана та У. Бівера, як такі, що різняться принципами розрахунку 
показників, а також їх інтерпретації.  

Модель Альтмана вважається класичною моделлю прогнозування 
банкрутства, оскільки включена до більшості західних підручників із 
фінансового управління [2]. Модель Альтмана, передусім, базується на оцінці 
інтегрального показника, який розраховується як комплексна зважена оцінка 
декількох факторів. Автором (Е. Альтманом) розроблено різні підходи до 
виділення комплексу факторів. Найбільш поширеною у вітчизняній практиці є 
п’ятифакторна модель, де перша складова – це частка власного оборотного 
капіталу у загальній вартості активів, друга – частка нерозподіленого прибутку 
у загальній вартості активів, третя – частка прибутку до виплати відсотків у 
загальній вартості активів, четверта – співвідношення власного капіталу та 
зобов’язань, п’ята- відношення суми чистого доходу до вартості активів. 
Значення інтегрального показника Z може набувати значень у межах «-14» – 
«+22». Інтерпретація значень здійснюється таким чином: суб’єкти 
господарювання, у яких оцінка інтегрального показника є меншою за 1,23 
вважаються такими, що перебувають у загрозі настання банкрутства в 
найближчі 2-3 роки; якщо значення показника перебуває у межах 1,23-2,9 – має 
місце стан невизначеності, а якщо показник є більшим за 2,9 – підприємство 
вважається фінансово стійким. 

Незважаючи на порівняну легкість розрахунку та використання, наявні 
переваги, а відтак і поширеність даного підходу,  вчені підкреслюють і ряд 
недоліків. Вчені підкреслюють недостатню об’єктивність моделі Альтмана у 
вітчизняних реаліях [1]; застарілість методики, яка побудована на даних 50-х 
років минулого століття, які сьогодні вже не є релевантними; акцентування 
уваги на показниках ділової активності та рентабельності (як за впливом так і за 
кількістю показників), що є не завжди виправданим; недостатня увага до 
показників ліквідності та фінансової стійкості, незадовільні значення яких 
(маючи конкретний прояв у формі невиплат за зобов’язаннями) безпосередньо є 
поштовхом для порушення питання про банкрутство.  

Модель У. Бівера є принципово іншою. Передусім, даний підхід не 
передбачає розрахунку інтегрального показника, а базується на системі 
індикаторів, що дозволяють в комплексі оцінити фінансовий стан підприємства 
та ймовірність банкрутства. Ця система містить такі індикатори: коефіцієнт 
Бівера, який визначається як відношення суми чистого прибутку та амортизації 
до позикових коштів; рентабельність активів, фінансовий леверидж, коефіцієнт 
покриття оборотних активів власними оборотними коштами (частка чистого 
оборотного капіталу у активах підприємства); коефіцієнт поточної ліквідності.  
Моделлю не передбачається зважування показників, а отримані розрахункові 
значення порівнюються із нормативами, дозволяючи ідентифікувати «добрий 
фінансовий стан», «стан за 1 рік до банкрутства» та стан «за 5 років до 
банкрутства». Серед недоліків даної моделі вчені вказують на те, що нормативні 
значення фінансових показників не враховують галузеву специфіку, а також 
«статичність» оцінок [3]. 
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Відмінності у змісті показників, що становлять основу тієї чи іншої моделі 
визначають і можливі відмінності в отриманих результатах. Зокрема, 
використовуючи модель Бівера можна ідентифікувати проблеми, пов’язані з 
надмірною часткою капіталу, зв’язаного у необоротних активах, що знижує 
платоспроможність та маневреність підприємства, його гнучкість та 
адаптивність. 

Власне, здійснена нами оцінка ймовірності банкрутства ДП «Дослідне 
господарство Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН 
України» якраз і продемонструвала, що з використанням моделі Альтмана 
підприємство слід вважати фінансово стійким, адже розрахункове значення 
індексу Z склало 11,23. Водночас, використовуючи модель Бівера, було 
виявлено, що розрахункові значення показників коефіцієнту маневрування та 
коефіцієнту покриття (0,07 та 1,86, відповідно) свідчать про те, що фінансовий 
стан підприємства не є гарним, а ризик банкрутства є досить відчутним, адже за 
цими показниками стан підприємство можна розглядати як такий для якого 
ймовірність банкрутства упродовж року є досить високою.  
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На даний час для будь-якого промислового підприємства надзвичайно 
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підприємства, залежить його кінцевий результат та прибутковість 
В управлінському процесі виробнича діяльність в рамках підприємства підлягає 
координації, плануванню, організації і контролю або з єдиного центру, або на 
конкретному управлінському рівні з багатьма факторами, функціями 
управління, стратегіями та концепціями на підприємстві [1].  

Проблеми управління виробничою діяльністю підприємства знайшли своє 
відображення в працях таких науковців як: Ф. Тейлор, Ф. Гільберт, C. Горелкіна, 
М. Войнаренко, В. Гринчуцький, О. Кузьмін, А. Наливайко, В. Нижник, О. Орлов та 
інші. Але це питання і досі є актуальним, адже специфіка управління виробничою 
діяльністю постійно змінюється та оновлюється.  

Функціонування промислових підприємств у сучасних умовах пов’язане не 
тільки з гострою конкуренцією на ринку, а й суттєвим негативним впливом 
зовнішніх факторів. Відповідно, успішна діяльність суб’єктів підприємництва 
можлива лише при ефективному управлінні виробничою діяльністю, яке 
вітчизняні науковці визначають як «управління об’єктами чи процесами при 
виробництві товарів чи наданні послуг» [2]. Таке управління залежить від 
наступних факторів: 

– раціональне використання сировини, матеріалів та енергії. При 
функціонуванні підприємств в сучасних умовах під постійним контролем мають 
бути питання ресурсозбереження; 

– сучасні методи управління, тобто способи впливу на об’єкт управління для 
досягнення визначених цілей, якими повинний володіти кожний менеджер на 
виробництві (адміністративні, економічні, соціально-психологічні); 

– технологія, адже сучасні форми автоматизації й інформаційних технологій 
дуже впливають на рівень і динаміку ефективності виробництва; 

– продуктивність праці, оскільки основним джерелом і визначальним 
фактором управління виробничою діяльністю підприємства є працівники: 
керівники, підприємці, робітники. Продуктивність їхньої праці багато в чому 
визначається технікою, особистою майстерністю, знаннями, відношенням до 
роботи й здатністю виконувати ту чи іншу роботу [3]. 

Таким чином, проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що 
управління виробничою діяльністю потрібно розглядати як систему, що поєднує 
працівників підприємства, засоби та предмети праці, сучасні методи 
менеджменту, форми організаційних та соціально-економічних впливів на 
виробничу діяльність суб’єкта господарювання для досягнення визначеної мети. 
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Кількісна оцінка рівня функціональних складових інноваційно-
інвестиційного розвитку промислових підприємств має на меті вирішення таких 
завдань: визначення системи показників оцінки функціонування підприємства; 
формування комплексної оцінки рівня інноваційно-інвестиційного розвитку 
промислових підприємств; шкалування комплексної оцінки рівня інноваційно-
інвестиційного розвитку промислових підприємств [1]. 

Інтегральний показник інноваційно-інвестиційного розвитку промислових 
підприємств є синтетичною величиною, «рівнодійною» усіх показників, що його 
характеризують. Чим ближче значення інтегрального показника до одиниці, тим 
менше неузгодженість між значеннями характеристик та їх еталонними 
значеннями, і тим вище рівень розвитку інноваційно-інвестиційного розвитку 
промислових підприємств. 

Таблиця 1 
Умовне позначення інтегральних показників інноваційно-інвестиційного 

розвитку промислових підприємств 

Назва інтегрального показника Умовне позначення 
інтегрального показника 

Інтегральний показник виробничої складової 
інноваційно-інвестиційного розвитку промислових 
підприємства 

Іv 

Інтегральний показник фінансової складової 
інноваційно-інвестиційного розвитку промислових 
підприємства 

Іf 

Інтегральний показник науково-дослідної 
складової інноваційно-інвестиційного розвитку 
промислових підприємства 

Іn 

Інтегральний показник складової потенціалу 
інноваційно-інвестиційного розвитку промислових 
підприємства 

Іp 

Інтегральний показник складової економічного 
ризику інноваційно-інвестиційного розвитку Іr 

Інтегральний показник управлінської складової 
інноваційно-інвестиційного розвитку 
промислового підприємства 

Іu 
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Оцінюючи стан інноваційно-інвестиційного розвитку промислових 
підприємств у контексті дій на зовнішніх та внутрішніх ринках, необхідно 
порівняти сильні і слабкі сторони, реально і критично проаналізувати 
можливості підприємств. Оцінка можливостей промислових підприємств 
дозволяє побудувати «багатокутник інноваційно-інвестиційного розвитку». У 
цій методиці враховується велика кількість факторів, які впливають на 
інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств [3]. 

Відповідно до фактичних значень показників і величини їх відхилення від 
граничних значень стан підприємства можна характеризувати як: нормальний, 
коли індикатори економічного розвитку знаходяться в межах граничних 
значень; передкризовий, коли перевищуються граничні значення хоча б одного з 
індикаторів; кризовий, коли спостерігається бар'єрне значення більшості 
основних індикаторів; критичний, коли порушуються всі бар'єри – як основні, 
так і другорядні [2]. Чим ближче величина співвідношення до 1, тим вище 
рівень економічного розвитку підприємства. При цьому оцінка рівня 
економічного розвитку припускає не тільки розрахунок кількісного показника, 
але і його якісну інтерпретацію.  

Основою для обґрунтування і прийняття управлінських рішень щодо 
моделювання процесу інтегральних показників інноваційно-
інвестиційного розвитку промислових підприємств є аналіз та оцінка 
складових та їх показників. 

Початковим етапом оцінки є визначення складу показників, які за 
своєю сутністю відображали б особливості та закономірності кожної із 
складових інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств. 

Для оцінки доцільності впровадження системи інтегрованих показників 
інноваційно-інвестиційним розвитком на підприємствах пропонується 
послідовність та зміст етапів методики розрахунку показників адаптивної 
гнучкості, тобто здатності підприємств адаптуватися до внутрішніх та зовнішніх 
факторів впливу на їх діяльність. 
 
Список використаних джерел: 
1. Перерва П. Г., Гаврись А. Н., Погорелов Н. И. Экономика и маркетинг 

производственно-предпринимательской деятельности. Харьков: НТУ «ХПИ», 
2004. 624 с. 

2. Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство 
разработки и реализации стратеги / Пер. с англ. под ред. Л. Г. Зайцева, 
М. И. Соколовой. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. 576 с. 

3. Шаборкина Л. Выбор инновационной стратегии предприятия. РЭЖ. 1996. 
№ 7. С. 86–89. 



30 листопада 
2018 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Економічне майбутнє України очима молодих дослідників» 

 

299 

ДЕРЯГА О.В., студентка 5 курсу, група ЕКМ-18-1, 
ННІ Інформаційних технологій,  

Університет державної фіскальної служби України 

ГАЄВСЬКА Л. М., к.е.н., доцент, 
кафедра економіки підприємства, 

Університет державної фіскальної служби України 
 

МЕХАНІЗМ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ  
НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Управління ризиками в економіці будь-якої країни є одним із вирішальних 

факторів забезпечення сталої динаміки її соціально-економічного розвитку. 
Нині у ринкових відносинах в Україні, безумовно посилюється невизначеність 
та конкуренція, що часто призводить до створення кризових ситуацій у 
підприємствах. Щоб вижити за цих умов, менеджерам підприємств слід 
упроваджувати нові технології та технічні новинки, приймати сміливі та 
нетрадиційні рішення. Але це об’єктивно підвищує ступінь ризику. Основні 
завдання під час прийняття управлінських рішень – це врахування ризику, 
управління ризиком, зведення його до прийнятих меж, зниження можливих 
негативних наслідків. Опанування українськими підприємцями сучасних 
підходів до інтегрального управління ризиками на мікро- економічної діяльності 
здатне позитивно вплинути на кількісні та якісні показники економічного 
зростання в кризовий період розвитку економіки України. 

Вітчизняні науковці, як і вчені з пострадянських країн, розглядають 
питання, пов’язані із управлінням ризиками на рівні окремих підприємств. Так 
Вітлінський В.В., Кравченко В.А., Скібіцький О.М., Шершньова З.С., 
Оборська С.В. розглядаються сутність підприємницького ризику, методи 
управління ризиками, математичні моделі управління ризиками, тощо. 

Управління в підприємництві має специфічні цілі: зростання сукупного 
добробуту власників підприємства, збільшення прибутку, підтримка 
досягнутого рівня конкурентоздатності, розвиток підприємства, набуття нових 
якостей, виконання суспільних функцій, урядових завдань тощо. Але основним 
завданням, без виконання якого інших цілей досягти неможливо, є втримання 
ринкових позицій. Для реалізації цього завдання підприємство повинно 
постійно здійснювати комплекс заходів із забезпечення виконання своїх базових 
функцій на належному рівні, забезпечення безвідмовності системи, і саме 
основне, з управління ризиками. Управління ризиком – це специфічна сфера 
менеджменту, що передбачає використання різноманітних підходів, процесів, 
заходів, які покликані забезпечити максимально широкий діапазон охоплення 
можливих ризиків підприємства, їхню оцінку, а також формування, реалізацію 
та контроль заходів щодо оптимізації рівня ризиків із метою досягнення цілей 
підприємства [1]. Тому управління ризиком або ризик-менеджмент (management 
by the risk) є спеціальним видом управлінської діяльності, який спрямований на 
ефективний захист підприємства від небажаних закономірних чи випадкових 
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обставин (подій), які в кінцевому результаті можуть негативно впливати на 
роботу підприємства. 

Процес прийняття управлінських рішень передбачає якісний аналіз 
(виявлення всіх ризиків, їх опис, класифікація і групування ризиків, аналіз 
вихідних припущень); кількісний аналіз (формалізація, моделювання, 
розрахунок та оцінювання ризиків); мінімізація ризиків (проектування стратегій, 
аналіз альтернатив, вибір оптимальної стратегії, аналіз реалізації стратегії, опис 
ризиків, класифікація і групування, аналіз припущень); контролінг (переоцінка і 
коректування ризиків, прийняття оперативних рішень щодо відхилень). 

Тому, важливого значення набуває правильність прийняття управлінських 
рішень в таких умовах господарювання (рис. 1) [2]. 

 

 
Рис. 1. Прийняття рішень з урахуванням методів управління ризиками 
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Управління ризиками є важливою функцією економічного управління 
підприємством, яка знаходиться на початковій стадії розвитку як у теоретичній, 
так і практичній сферах діяльності. Як і будь-яка інша управлінська функція, 
управління ризиками здійснюється шляхом послідовного застосування 
загальних функцій управління: планування, організації, мотивації, контролю та 
регулювання. Планування полягає в постановці цілей управління ризиками та 
опрацюванні шляхів, якими підприємство буде досягати очікуваних результатів. 
Організація – це процес об’єднання людей, які разом розробляють і 
реалізовують програму управління ризиками. Мотивація – вплив на менеджерів 
із управління ризиками та інших працівників із метою спонукання до діяльності, 
що спрямована на досягнення цілей підприємства та особистих цілей. Контроль 
– спостереження, перевірка, порівняння результатів діяльності підприємства з 
управління ризиками. Регулювання – коригування діяльності підрозділу з 
управління ризиками. Невід’ємною складовою системи управління ризиками 
повинен бути механізм управління ризиками (далі – МУР) (рис. 2) [3] 

 
Рис. 2. Механізм управління ризиками в системі управління підприємством 

 
Особливістю ризику в сучасних умовах є те, що по-перше, ризики набули 

тотального, глобального характеру; по-друге, у ризикованих ситуаціях дедалі 
більше виникає необхідність в одноосібних рішеннях; по-третє, середовище 
діяльності підприємств стає ринковим, на яке впливають такі чинники, як 
конкуренція, кон'юнктура, нестабільність у попиті й цінах тощо; по-четверте, 
ризик дедалі більше перетворюється на товар через розвиток і вдосконалення 
страхування. 

Управлінські рішення, що приймаються керівниками підприємств із питань 
забезпечення та постійного підвищення результативності їх функціонування, 
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завжди пов'язані з ризиком їх невиконання. Управління ризиками – це те, як 
підприємства обирають для себе тип і рівень ризику, тому головне завдання 
управління ризиками визначається можливістю визначити альтернативи 
розвитку подій, оцінити ймовірність і наслідки їх настання [2]. 

Управління на підприємстві повинно бути спрямоване на збереження 
виробничих ресурсів та отримання достатнього прибутку, який компенсує 
ризики господарської діяльності. 

Отже, в сучасних умовах господарювання, що характеризуються високим 
рівнем економічної невизначеності, досягнення стратегічних фінансових цілей 
та забезпечення довгострокової фінансової стійкості підприємства неможливе 
без створення ефективної системи стратегічного фінансового менеджменту, 
невід'ємним елементом якого є механізми та системи управління ризиками 
зниження фінансової стійкості. 

Для того, щоб ефективно здійснювати господарську діяльність, 
підприємствам потрібно не уникати ризику, а правильно оцінювати його ступінь 
й управляти ним своєчасно, враховувати чинники ризику при прийнятті 
управлінських рішень, забезпечувати адаптацію діяльності підприємства до 
мінливих умов зовнішнього та внутрішнього середовища. 
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ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 

Для розвитку підприємства, отримання прибутку від операційної діяльності і 
збереження конкурентоспроможності на ринку, керівництво повинно вміти 
оптимізувати віддачу від різних видів ресурсів, де головним фактором є люди. 
Якщо на підприємстві турбуються про своїх працівників, це обов’язково 
відіб’ється на кінцевих результатах[3]. 

Всім соціальним системам притаманні конфлікти, які найчастіше 
характеризуються розбіжністю в інтересах, поведінкою окремих особистостей і 
груп осіб в цілому. В загалом, причини виникнення конфліктів є: 

– Непорозуміння між управлінським персоналом та робітниками 
виробничих підрозділів; 
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– розбіжності в досягнення мети з виконаної роботи; 
– не виконання службових обов’язків працівників; 
– непогодженості при розподіленні меж професійних відповідальностей; 
– постійна боротьба за обмеженість ресурсів; 
– зіткнення в особистих інтересах працівників; 
– непогодження осіб та колективів з правилами і політикою, яка 

проводиться на підприємстві; 
– інші [4]. 
Для припинення виникнення конфліктних ситуацій та зменшення негативної 

атмосфери на підприємстві, треба знайти ефективні методи управління 
персоналом. 

Методи управління персоналом – це засоби впливу на працівників 
організації для здійснення цілей системи управління.   

В багатьох підручниках виділять три групи важливих методів менеджменту 
персоналом, які відрізняються способами спливу на людей, але доповнюють 
один одного. 

Економічні методи – це такі методи, які ґрунтуються на правильному 
використанні економічних законів та виступають в якості впливу керівників на 
персонал для досягнення цілей. Такі методи потрібні для отримання результату 
у вигляді отримання прибутку та виробництва високої якості продукції. Якщо 
недостатньо їх використовувати, то підприємство понесе негативні результати, 
як збитки, неплатежі, затоварення, банкрутство.  

В таких методах використовуються: прогнозування, планування, аналіз, 
оплата праці, економічне стимулювання і мотивація праці, фінансування, 
кредитування, оподаткування тощо. 

Ефективним принципом в економічному методі на управління персоналом є 
його матеріальне стимулювання, яке здійснюються шляхом встановлення рівня 
матеріальної винагороди, як заробітна плата, різні види премій,компенсацій, пільг.  

Адміністративно-правові методи – це методи, які основані на організаційно-
розпорядчих впливів керівників на процес виробництва та управління ним. 
Вони сприяють виконанню встановлених правових норм та положень, таких як 
правила внутрішнього трудового розпорядку, положень про порядок проведення 
звільнення працівників, положень про проведення атестації працівників, тощо. 
Такі методи мають безпосередньо прямий характер впливу, тому що підлягають 
обов’язковому виконанню, а також на стимулювання дисципліни праці, почуття 
обов’язків людини до праці на підприємстві.  

Дисципліна – це обов’язкове для всіх працівників підпорядкування 
правилам поведінки, визначеним згідно з Трудовим кодексом, іншими 
законами, колективним договором, угодами, трудовим договором і локальними 
нормативними актами організації. 

Невиконання своїх трудових обов’язків та трудового розпорядку призводе 
до притягнення різних видів відповідальності, в залежності від важкості 
скоєного порушення.  
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Соціально-психологічних методи – це методи здійснення управлінських 
впливів на персонал,  які базуються на використанні соціології та психології 
людей в цілому.  

Соціологічні методи вивчають взаємодії групи людей в процесі 
виробництва, а психологічні методи – особистість конкретної людини [1].  

Але ці два методи завжди використовують разом, адже до них відноситься 
такі головні впливи, як довіра та управлінський вплив.  

Довіра – це передача себе під контроль до іншої людини в складній ситуації 
життя. Ефект довіри на рівні співробітника має такі риси: присутня орієнтація 
на спільні цілі; підвищується мотивація до досягнення цілей, співпраця; 
переконаність у здатності реалізувати плани; впевненість у взаємній 
відповідальності; готовність надати допомогу іншому; відмінності 
сприймаються як взаємодоповнюючі фактори; росте задоволення від роботи та 
від отримання в майбутньому її результатів,та інші. 

Управлінський вплив – це процес впливу на поведінку та свідомість суб’єктів, 
який менеджери використовують для досягнення організаційних цілей.  

Менеджер має певні стилі впливу, якими він завжди користується. До них 
відносяться: позитивне переконання, заохочення і покарання, участь і довіра, 
загальний погляд на проблему. При їх ефективному використанні, виявляються 
наступні фактори, які свідчать про вплив таких стилів на підлеглих. А саме: 

– мотивація до праці; 
– професійна компетентність; 
– відданість організації; 
– коло спілкування; 
– соціальні ролі [2]. 
Визначати успіх управління людськими ресурсами та здатність компаній 

чітко визначати дії працівників – все це необхідно для реалізації стратегії та 
можливості застосовування ефективних контрольних заходів для ефективного 
управління працівниками. Обидві завдання однаково важливі та складні, 
особливо в умовах ринкової економіки. 

Для вирішення поточної проблеми оцінки ефективності системи управління 
персоналом необхідно використовувати експертизу досвідчених менеджерів з 
професійної кваліфікації, які повинні мати надійну статистичну інформацію про 
управлінську діяльність. 

Виходячи зі сформованої кількості достовірної інформації, можна 
побудувати статистичну оптимізаційну економіко-математичну модель 
показників, здатних економічно виправдати бізнес-рішення на підприємстві. 
Для підвищення ефективності системи управління персоналом необхідно 
проаналізувати та розглянути кризову ситуацію української ринкової економіки.  

З цією метою управління персоналом полягає в максимізації корпоративних 
очікувань з урахуванням інтересів працівників, найважливішим є домовленість 
між співробітниками та підприємствами, на яких вони працюють. Також, 
важливим і неодмінним фактором підвищення ефективності управління 
персоналом в організаціях є наявність політики розвитку людських ресурсів. 
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВІТЧИЗНЯНОМУ 

АУДИТІ 
 

Сучасні автоматизовані інформаційні системи надають можливість  
управлінцям моделювати виробничі процеси з метою найбільш ефективного на 
них впливу. Але для того, щоб ефективно використовувати ці методи, 
управлінцям слід бути обізнаними з теорією економіко-математичного 
моделювання. 

Математичне моделювання є універсальним інструментом аналізу та 
дослідження виробничих та фінансово-господарських процесів в обліку. 
У зв’язку із прискоренням темпів науково-технічного прогресу 
удосконалюється сучасна економічна практика, скорочуються терміни 
проведення аналізу та поширюється використання методів економіко-
математичного моделювання та інформаційних технологій обробки даних. 

Підвищення ефективності аудиторської роботи неможливо без використання 
комп'ютерних технологій, які сьогодні в принципі можуть використовуватись 
протягом всього процесу аудиту: на етапах планування та організації аудиту, 
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контролю, підготовки та обґрунтування аудиторського висновку.  
Низький рівень розвитку аудиторського ринку обумовлюється незначним 

періодом його становлення. 
Аудиторська діяльність має свою специфіку.  
– Наявність розвинутих засобів контролю операцій. Контроль має 

здійснюватися не лише в момент оформлення документа чи проводки, як 
прийнято в суто бухгалтерських програмах, а й тоді, коли в цьому виникає 
необхідність. 

– Підвищена гнучкість. Оскільки аудиторам доводиться працювати з 
різними замовниками, котрі мають різні облікові політики, форми звітності і 
навіть плани рахунків, то програма має швидше перенастроюватися на 
специфіку страхової компанії, торгового дому, бюджетної організації, 
виробничої компанії. У системах комп'ютеризації, призначених для зовнішнього 
аудиту, мають враховуватися загальні стандарти й окремі облікові правила для 
підприємств, які перевіряють. 

– Ергономічність. Наявність засобів для зручного введення великих обсягів 
інформації, оперативного і простого формування звітів. Програма має бути 
розрахована на аудитора, знання якого в галузі комп'ютерної техніки можуть 
бути обмежені. 

– Зв'язок на рівні баз даних з бухгалтерськими програмами. Необхідні додаткові 
засоби для введення і виведення даних, представлених у різних форматах. 

Аудиторські фірми розробили і використовують спеціальні інформаційні 
системи, що орієнтовані на внутрішню регламентацію аудиторської діяльності. 
Але ринок аудиторського програмного забезпечення в Україні тільки починає 
розвиватися. Це обумовлено тим, що розробка аудиторського програмного 
забезпечення є досить важким процесом, який потребує значних фінансових 
витрат; аудит фінансової звітності згідно з міжнародними стандартами аудиту 
багато в чому має за основу досвід та інтуїцію. Бездумна комп'ютеризація 
аудиту при цьому може призвести до такої його автоматизації, яка потягне за 
собою ряд помилок при проведенні аудиту; різна галузева спеціалізація клієнтів 
аудиторських фірм, що при динамічно мінливому законодавстві не дозволяє 
зробити деталізоване настроювання спеціалізованих систем. 

Ризики, пов'язані з використанням комп'ютерних систем обробки даних, можуть 
бути значними. При цьому ймовірність неправильної обробки даних чи втрати 
частини інформації стає реальною загрозою правильності аудиторського висновку. 

У роботі аудиторів користуються популярністю такі програмні продукти як 
Word і Excel.  

Зараз на українському ринку фінансово-економічного програмного 
забезпечення пропонується цілий ряд розробок. При здійсненні 
комп’ютеризації, підприємство стикається з цілою низкою проблем пов’язаних з 
вибором програмного забезпечення, оскільки на ринку представлена велика 
кількість програмних продуктів розрахованих на різні за масштабом, за галуззю 
діяльності підприємства, а також на комп’ютеризацію лише окремих складових 
діяльності підприємства або ж комп’ютеризацію усього підприємства. Проблема 
вибору надзвичайно гостро постає перед керівництвом як новоствореного 



30 листопада 
2018 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Економічне майбутнє України очима молодих дослідників» 

 

307 

підприємства, так і вже діючого, оскільки в результаті розширення діяльності 
або виході на міжнародний ринок виникає необхідність оновлення або заміни 
вже існуючого програмного забезпечення [2, с. 71]. 

Конкуренція, що посилюється в аудиторсько-консалтинговому бізнесі, змушує 
компанії знаходити нові шляхи підвищення ефективності організації та 
рентабельності аудиторської діяльності. Підвищення ефективності діяльності 
аудитора, якості надаваних послуг слід розглядати в застосуванні спеціалізованих 
програмних засобів, розробка яких є актуальною проблемою сьогодення. 

До основних перспектив розвитку програм щодо автоматизації аудиторської 
діяльності слід віднести: продовження інтеграції із системами бухгалтерського 
обліку; створення майстра по настроюванню користувачами алгоритмів 
формування бухгалтерської й податкової звітності на основі імпортованих 
даних бухгалтерського обліку; вбудовування й регулярне відновлення 
методології аудита в частині робочих документів аудитора, бази потенційних 
(типових) порушень; вбудовування можливості опису бізнес-процесів клієнта. 

На сьогодні ефективним методом щодо вивчення функціонування 
комп’ютерних інформаційних систем підприємств може бути використання 
аудитором власного аудиторського програмного забезпечення для перевірки 
функціонування бухгалтерського програмного забезпечення підприємства-
клієнта. Подальші дослідження будуть пов’язані насамперед із удосконаленням 
такого програмного забезпечення та розробкою методик його практичного 
використання. 

Українські компанії повинні твердо усвідомити, що тільки якнайшвидше 
освоєння потенціалу засобів інфраструктури інформаційних технологій 
дозволить їм одержати необхідні конкурентні переваги в боротьбі на 
вітчизняних і закордонних ринках. 
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INVESTMENTS IN HUMAN CAPITAL AS A BASIS OF 
ENTERPRISE’S INNOVATIVE ACTIVITY ENHANCEMENT 

 
At the contemporary stage of economic development, human capital becomes the 

main resource of an enterprise. Primarily, the leading role of innovations in the 
structure of world economy accounts for this tendency. The enterprises, which have 
high rate of innovative activity, and corresponding countries, can be competitive both 
at the inner and at the international markets. 

Human capital of the enterprise is a complex of knowledge, competences and 
skills of the enterprise’s employees, which can bring tangible benefits (both financial 
and non-financial) to both employees and the enterprise [1]. 

Such skills allow to raise the efficiency of using all the resources of the enterprise: 
natural, financial, capital, informative. However, the availability of professional skills 
and competencies of employees is not a sufficient condition for the effective use of 
human capital of the enterprise. Human capital is a complex of professional and 
personal components of an employee. The professional component includes the 
knowledge used by the employee in his or her professional activity. The personal 
component consists of the employee’s personal traits, affecting his work. Effective 
human capital is composed by a harmonious combination of professional knowledge 
and personal qualities, as its intellectual component is inseparable from the personal. 

The personal qualities that increase the human capital of the enterprise include: 
– initiativeness; 
– commitment; 
– open perception of changes in the environment; 
– desire for professional and creative self-realization; 
– communication skills, etc. 
In graphical form, human capital can be represented as follows (figure 1). 
The development and improvement of the efficiency of human capital involve 

investments in this resource. Investments in human capital require careful assessment 
and analysis. The basic principle of the analysis of investments in human capital is to 
equate them to the cost of buying equipment, as to investments in physical capital. 
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Figure 1. Human capital as a set of professional and personal components 

Source: developed by authors. 
 
It is also necessary to take into account the following features of human capital:  
– ownership of human capital cannot be the subject of sale; 
– education costs are associated with a decrease in the employee's free time; 
– profitability of investments in human capital depends directly on the 

forthcoming term of its service; 
– as human capital is used, its value increases (up to a certain point). 
Investments in the human capital of the enterprise should take a form of a strategy 

of labor costs, which determines the approaches to attracting labor and developing its 
own personnel, training, and retraining of personnel, to the development and 
implementation of social programs [2]. 

There are several reasons for the necessity to improve the efficiency of human 
capital. Such reasons usually include changes in consumers’ demand, new offers of 
competitors, etc. The growth of information, changing technologies, tough market 
conditions, market competition also encourage enterprises, especially innovative ones, 
to constantly improve the knowledge and skills of their employees.  

At the moment, there are many methods of employees development, allowing to 
implement programs of training and retraining, such as direct in-house training, and 
on-the-job training in industry schools, specialized training centers or through 
internships in higher-class enterprises. 

The reverse side of investments in human capital is their profit. Profit on human 
capital is an increase in income received due to the acquired knowledge and skills of 
the staff. Therefore, the process of training and professional development should be 
continuous. 

One of the key problems of economic theory remains the assessment of human 
competencies, the cost-effectiveness of the development of these competencies and 
increase of its productivity. To carry out calculations of this matter, scientists and 
practitioners offer a variety of methods and tools that take into account the qualitative 
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and quantitative characteristics of human skills and competencies, expressing the 
value of human capital in value (money) and natural rates [3]. 

Thus, the activities of enterprises based on investment in human capital have all 
the prerequisites for the successful development of the innovative strategy of the 
enterprise, improving competitiveness, expanding markets for goods (services) and, as 
a result, a significant increase in profits. However, it is necessary to take into account 
not only the professional but also the personal component of human capital, so that its 
use is as effective as possible. 
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ВПЛИВ ФАКТОРІВ СЕРЕДОВИЩА НА РОЗВИТОК 
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 
Одним із ключових елементів ринкових метаморфоз виступає 

підприємництво. Воно, як джерело прогресивних економічних змін, набуває 
особливої актуальності у період погіршення кон’юнктури ділового 
економічного циклу. Також, виступаючи основою національної економіки, 
підприємництво підпадає під значний вплив політичних, соціальних, 
культурних та інших факторів суспільного розвитку. Фактори зовнішнього 
середовища зумовлюють значні зміни у заходах державного впливу на 
підприємницький сектор, що досить часто призводить до його скорочення і 
зниження підприємницької ініціативи.  

Протягом усіх років незалежності українські вчені приділяли значну увагу 
питанням становлення і розвитку підприємництва в Україні. Спираючись на 
значний науковий досвід у дослідженні питань підприємництва, ряд 

                                                
* Науковий керівник – Запухляк І.Б., д.е.н., професор кафедри менеджменту та 
адміністрування, Івано-Франківський національний технічний університет 
нафти і газу. 
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українських дослідників, Г.П. Болотов, Ж.В. Дерій, Б.В. Буркинський, 
А.І. Бутенко, З.С. Варналій, А.С. Гальчинський, І.А. Дмитрієв, В.А. Кредісов, 
сформували сучасні наукові підходи до визначення місця підприємництва у 
розбудові національної економіки [1, с. 1-9]. 

У науковій літературі підприємницьке середовище, як правило, 
характеризують через його основні складові елементи, параметри, систему 
зовнішніх і внутрішніх факторів.  

На думку Т.П Ткаченка підприємницьке середовище – це соціально-
економічні умови і чинники навколишнього середовища,які впливають на 
функціонування підприємства і вимагають відповідного реагування на нього [2, 
с. 129]. У праці [3, c. 46] під підприємницьким середовищем також розуміється 
комплекс умов і чинників зовнішнього порядку, які впливають на можливості і 
кінцеві результати діяльності суб’єктів ринкових відносин, а також дозволяють 
підприємцеві реалізовувати свої цілі і функції.  

Дещо ширше визначення поняття представлене у науковому дослідженні [4, 
c. 24-25]: «підприємницьке середовище – суспільно-економічна ситуація, що 
включає ступінь економічної свободи, наявність (або можливість появи) 
підприємницького корпуса, домінування ринкового типу економічних зв’язків, 
можливість формування підприємницького капіталу й використання необхідних 
ресурсів».  

Інші автори представляють підприємницьке середовище як комплекс умов, 
що впливають на можливості формування й реалізації підприємницької 
діяльності, а до його ключових елементів відносять економічну свободу, 
особисту зацікавленість, ринковий простір, умови постачання ресурсів,енергії, 
кадрів,споживачів,науково-технічний розвиток, політичне й правове 
середовище, демографічну ситуацію, роль держави. 

Тому, до ключових факторів формування підприємницького середовища можна 
віднести наявність та доступність основних компонентів для організації 
підприємницької діяльності (кошти, приміщення, обладнання, сировина, матеріали 
тощо), співвідношення фіскальної та економічної функції податків, яке б давало 
змогу здійснювати розширене відтворення виробничого процесу, загальна 
економічна стабільність в державі. Доповнюючими факторами є наявність 
державної підтримки малого бізнесу, інфраструктура, яка сприяє розвитку малих 
підприємств, процедура реєстрації підприємницьких структур тощо.  

У нашому дослідженні ми зробили спробу відібрати низку факторів, які 
всесторонньо відображають зовнішнє середовище функціонування 
підприємництва в Україна та, використовуючи можливості кореляційного 
аналізу, виявити характер і силу їх впливу на розвиток підприємництва. 
Коефіцієнт кореляції є безрозмірною величиною, яка у даному вигляді 
характеризує ступінь залежності цих величин, виражається тим, що при 
зростанні однієї випадкової величини друга також має тенденцію до зростання 
(чи зменшення). У першому випадку вважається, що випадкові величини 
пов’язані позитивною кореляцією, а в другому – кореляція негативна. Рівняння 
для визначення коефіцієнта кореляції має такий вигляд:  
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                       (1) 
де x і y – середні значення даних з вибірки, яка досліджується. 
Було відібрано та кількісно оцінено за 2012-2017 рр. 17 факторів, за 

результуючий показник взято кількість суб’єктів господарювання. Результати 
розрахунків представлено у табл. 1. 

Таблиця 1 
Рівень взаємозв’язку факторів зовнішнього середовища та розвитку 

підприємництва в Україні 

Фактор 

Коефіцієнти кореляції між 
факторами та 
результативним 
показником 

1. Індекс інфляції в Україні на кінець року,  % -0,4423 
2.Середньорічна  ціна 1000 м3 природного газу, грн. 0,3868 
3. Демографічне навантаження на 1000 осіб 
працездатного населення, осіб 0,597 

4. Рівень безробіття в Україні за методологією МОП 
серед осіб працездатного віку % 0,4667 

5. Кількість вибулих осіб з України, тис.осіб -0,6593 
6. Середньомісячна заробітна плата в промисловості, 
грн. 0,3397 

7. Реальний наявний дохід населення, % до 
попереднього року -0,5877 

8. Кількість осіб, які навчаються у ВНЗ III-IV рівня 
акредитації, осіб -0,581 

9. ВВП на душу населення, доларів/душу населення -0,6162 
10. Енергоємність ВВП України, к.н.е./1000 $ США -0,758 
11. Імпорт послуг у сфері телекомунікації,  
компютерні та інформаційні послуги, млн. $ США 0,7879 

12. Прямі інвестиції (акціонерний капітал) у розвиток 
професійної, наукової та технічної діяльності, 
млн.доларів 

-0,6402 

13. Обсяги наукових та науково-технічних робіт, млн. 
грн. -0,364 

14. Індекс  політичної нестабільності в Україні -0,7602 
15. Індекс політичної нестабільності у світі  0,4845 
16. Індекс прозорості державних компаній України  -0,2965 
17. Громадська активність громадян, % від усього 
населення  0,5874 

Кількість суб'єктів господарювання 1 
Джерело: розраховано автором. 

 
Сучасні реалії українського суспільного життя яскраво демонструють 

високу залежність підприємництва в Україні від зовнішніх умов. Політична і 
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соціальна дестабілізація суспільства, неможливість здійснення підприємницької 
діяльності на певних територіях країни, розрив економічних зв’язків не тільки із 
частиною країн-сусідів, але і в межах країни потребують перегляду державних 
підходів до впливу на підприємництво. Також на зміну умов здійснення 
підприємницької діяльності значно впливає курс країни на євроінтеграцію, що 
потребує від держави поєднання європейського досвіду в регулювання 
підприємництва із заходами, що сприяють розвитку підприємницького сектору 
в умовах нестабільності і скорочення підприємницької ініціативи [1]. 

Доказами до сказаного є результати проведених досліджень, які засвідчують 
значний негативний вплив на кількість суб’єктів господарювання в Україні 
таких факторів як: зростання індексу інфляції; стрімкий виїзд українців за 
кордон; зниження реального доходу населення; скорочення осіб, які навчаються 
у ВНЗ III-IV рівня акредитації; зниження ВВП на душу населення; висока 
енергоємність ВВП України; зменшення обсягів інвестиції у розвиток 
професійної, наукової та технічної діяльності; висока політична нестабільність в 
Україні. Тому сьогодні, як ніколи, стає актуальним пошук тих інструментів, 
засобів та методів, з допомогою яких можна створити сприятливі умови для 
розвитку і реалізації підприємницького потенціалу України. 
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ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 
 

У світі цифровий сектор зростає з вражаючою швидкістю. Щодня 
збільшується кількість користувачів новітніми цифровими досягненнями. 
Інформаційно-цифрові технології стають потужним рушієм усіх сфер: 
виробництва, торгівлі, логістики, медицини, освіти тощо. Передові компанії 
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світу вбачають у впровадженні цифрових технологій один з головних чинників 
інноваційного розвитку та зміцнення конкурентних переваг. Однак Україна на 
сьогодні відстає у розвитку та якості комунікаційних мереж, лише розробляє 
стратегії створення власного цифрового ринку і залишається сферою з 
нерозкритим потенціалом. Зміни, що відбуваються у світовій економіці ‒ це, з 
одного боку, серйозний виклик, а з іншого ‒ нові можливості для пошуку 
спеціалізації України у глобальному цифровому середовищі та формування на 
цій основі напрямків модернізації традиційної економіки. Вивчення різних 
аспектів цифрової економіки та процесів її становлення в Україні, а також 
дослідження досвіду цифровізації економіки країн-сусідів є актуальним 
науково-практичним завданням. 

Так президент Республіки Білорусь О. Лукашенко видав декрет «Про 
розвиток цифрової економіки» [1] В цьому декреті передбачається: 

– надати резидентам Парку високих технологій Право на здійснення в 
установленому порядку: «діяльності у сфері кібер-спорту, включаючи 
підготовку кіберспортивних команд, організацію і проведення змагань, 
організацію і проведення змагань, організацію їх трансляцій; діяльності у сфері 
штучного інтелекту, створення систем безпілотного керування транспортними 
засобами»; 

– «створити умови для впровадження в економіку Республіки Білорусь 
технології реєстру блоків транзакцій (блокчейн) інших технологій, заснованих 
на принципах розподіленості, децентралізації і безпеки здійснюваних з їх 
використанням операцій»; 

– надати право юридичним особам «володіти токенами» і «зберігати токени 
в віртуальних гаманцях», а «через операторів кріптопдатформ, операторів 
обміну криптовалюта, інших резидентів Парку високих технологій, які 
здійснюють відповідний вид діяльності, придбавати, відчужувати токсин, 
здійснювати з ними інші угоди (операції)»; 

– надати право фізичнім особам «володіти токенами, здійснювати наступні 
операції: майнінг, зберігання токенів в віртуальних гаманцях, обмін токенів на 
інші маркери, їх придбання, відчуження за білоруські рублі, іноземну валюту, 
електронні гроші, а також дарувати і заповідати токени». 

Також цим декретом запроваджуються податкові пільги «учасникам 
відносин, пов’язаних з застосуванням сучасних технологій», та передбачається 
прийняти «заходи, спрямовані на підвищення правової захищеності учасників 
відносин, пов’язаних п застосуванням сучасних фінансових технологій». Цей 
декрет є досить, прогресивним, а його зміст свідчить про глибоке опрацювання 
цифрової проблематики та спрямованість на найскоріше впровадження 
цифрових здобутків в економіку Республіки Білорусь. 

Інші країни пострадянського простору, також проводять роботу з 
нормативно-правового стимулювання цифровіцації економіки. Так в Російській 
Федерації у 2017 році було розроблено Програму «Цифрова економіка 
Російської Федерації» [2], a також було затверджено урядом «плани заходів 
(дорожні карти) за чотирма напрямками цієї програми ‒ «Нормативне 
регулювання», «Формування дослідницьких компетенція і технологічних 
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заділів», «Інформаційна інфраструктура» та «Інформаційна безпека» [3]. До 
2020 року на реалізацію цих заходів передбачається витратити 521 млрд. руб. 
(близько 9 млрд дол. США). 

Також варто звернути увагу на заявлену позицію президента РФ на початку 
2018 року [4]. В цій промові фактично висловлюється ідея, що хто не створить 
власних цифрових платформ, буде примушений використовувати іноземні, з 
неминучою втратою значної частини суб’єктності. Це дуже актуально і для 
України, бо саме такі процеси спостерігаються в країні в тому числі зі спробами 
проникненням російських цифрових платформ. 

У Казахстані ще 2013 року була прийнята державка програма 
«Інформаційний Казахстан-2020» [5]. Наприкінці 2017 року постановою уряду 
Казахстану за № 827 від 12 грудня 2017 року затверджено Державну програму 
«Цифровий Казахстан» [6], яка буде впроваджуватися за двома векторами 
розвитку. «Цифровізація існуючої економіки» в середньостроковій перспективі і 
«Створення цифрової індустрії майбутнього» в довгостроковій перспективі та в 
пʼятьох напрямах: «Цифровізація галузей економіки», «Перехід на цифрову 
державу», «Реалізація цифрового Шовкового шляху», «Розвиток людського 
капіталу», «Створення інноваційної екосистеми». 

В Україні ще в 2016 року було розроблено проект «Цифрова адженда 
України – 2020», який пропонує стимулювати економіку та залучати інвестиції; 
закласти основу для трансформації секторів економіки в конкурентоспроможні 
та ефективні; зробити «цифрові» технології доступними; створити нові 
можливості для реалізації людського капіталу, розвитку інноваційних, 
креативних та «цифрових» індустрій та бізнесу; розвинути та захопити світове 
лідерство щодо експорту «цифрової» продукції та послуг. 

Але всеодно формування цифрової економіки в Україні та її соціальне 
спрямування вимагає адекватного правового регулювання, важливою частиною 
якого є визначення понять, що її характеризують (суб'єкти, об’єкти, засоби, 
зв’язки тощо). Це дозволить удосконалити законодавство в цій сфері з точки 
зору змісту, форми, системи та адаптації до кращих світових стандартів з 
урахуванням власних надбань, а можливо, й створити більш досконале правове 
регулювання відносин електронної економіки, ніж те, що вже існує за кордоном. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 
В сучасних умовах розвитку ділової активності в Україні ринкове 

середовище стає все більш динамічним. Однак, розвиватися й успішно 
конкурувати можуть лише ті підприємства, які організовують фінансування та 
розвиток своєї діяльності стратегічно правильно. За умов ринкової економіки, 
самостійності підприємств, їх відповідальності за результати діяльності постає 
об’єктивна необхідність у визначені шляхів зміцнення економічного стану та 
перспективних можливостей розвитку підприємства. Саме на вирішення таких 
завдань покликане стратегічне планування, що є підґрунтям успіху в 
майбутньому. Саме тому, проблема організації стратегічного планування на 
підприємстві в умовах ринкової економіки є досить актуальною. 

Вагомий внесок у дослідженнях проблем вибору та розробки стратегії, а 
також стратегічного планування підприємства зробили роботи таких авторів : 
Кіндрацька Г.І. [1], Ансофф І. [4], Гарнага В.В. [5], Осовська Г.В. [2], та інші. 
В працях цих науковців розкрито особливості стратегії розвитку підприємства 
їх види та основні характеристики. 

Метою даного дослідження є систематизація умов впровадження 
стратегічного планування на реальні українські підприємства та як наслідок 
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виокремлення всіх переваг, які потім з’являються в організаціях, зокрема в 
ПАТ «Укртелеком». 

Серед видів планування важливе місце займає стратегічне планування як 
процес розроблення стратегій та основних методів їх здійснення для досягнення 
мети. Він охоплює формулювання місії й основних цілей організації, 
діагностику її середовища, генерування та аналіз стратегічних альтернатив з 
метою вибору найдосконалішої з них, визначення необхідних ресурсів і 
координацію із зовнішнім середовищем [1]. 

Стратегічне планування формує основу для всіх управлінських рішень. 
Функції організації, мотивації і контролю менеджменту орієнтовані на розробку 
і реалізацію стратегічних планів. Динамічний процес стратегічного планування 
є тією парасолькою, під якою укриваються всі управлінські функції. Не 
використовуючи переваг стратегічного планування, фірма й окремі її 
співробітники будуть позбавлені реального способу оцінки цілей і напряму 
розвитку підприємства [2]. 

Стратегічне планування є однією з основних функцій стратегічного 
управління. Воно являє собою процес прийняття управлінських рішень щодо 
стратегічного передбачення (формування стратегій), розподілу ресурсів, 
адаптації компанії до зовнішнього середовища, внутрішньої організації [3]. 

За Ігорем Ансоффом, стратегічне планування – це прийняття оптимального, 
стратегічного рішення, а стратегічний менеджмент пов'язаний з досягненням 
стратегічних результатів: захопленням нових ринків, впровадженням нових 
товарів та технологій. Стратегічне планування – це аналітичний процес, 
стратегічний менеджмент – організаційний процес [4]. 

Стратегічне планування – це систематизовані та більш-менш формалізовані 
зусилля всього підприємства, спрямовані на розробку та організацію виконання 
стратегічних планів, проектів і програм. У свою чергу, розробка планів як 
специфічний вид діяльності – це послідовний ітераційний процес, що 
складається з кількох взаємопов'язаних етапів: встановлення цілей; визначення 
стратегій («стратегічного набору») та заходів щодо їхньої реалізації; 
передбачення послідовності дій у межах досить тривалого часу та закріплення її 
у планах, проектах і програмах різного типу, що є інструментами досягнення 
цілей та реалізації стратегій; організація виконання планових завдань; облік, 
контроль та аналіз їхнього виконання [5]. 

Отже, стратегічне планування – це одна з найголовніших і найвпливовіших 
на розвиток організації функція керівництва, яка передбачає низку послідовних 
етапів, спрямованих на виконання всіх планів та програм, які формуватимуть 
стратегію розвитку організації. 

Процес формування стратегічних цілей та завдань супроводжується 
прикладом карти операційних дій, де показано логічну схему реалізації 
стратегічної цілі в часовому розрізі та з визначенням необхідних ресурсів [6]. 

Для ефективної організації стратегічного планування на українських 
підприємствах, керівникам слід використовувати таку модель стратегічного 
управління: організація роботи групи зі стратегічного планування; розробка 
повноважень і місії; проведення SWOT-аналізу; визначення мети та завдань; 
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розробка та впровадження плану дій (відповідальні, призначення завдань, 
строки завдань, ресурси та витрати); моніторинг виконання. 

Внаслідок послідовного слідування цим етапам стратегічного планування 
ПАТ «Укртелеком» матиме такі важливі переваги: 

– зробить можливою підготовку до використовування майбутніх 
сприятливих умов; 

– дозволить максимально використовувати конкурентні переваги 
підприємства; 

– відстежуватиме нові тенденції в економіці, техніці і технології та 
використовує їх в своїй діяльності; 

– визначатиме потреби в капіталі і грошових коштах; 
– дозволятиме своєчасно вживати захисні заходи проти різних ризиків; 
– визначатиме методи і способи виконання поставленої мети  виходячи з 

наявних ресурсів; 
– дасть змогу повніше використовувати інновації в своїй діяльності; 
– зможе аналізувати підсумки роботи в цілях підвищення ефективності мети 

і корегування планів на наступний період; 
– запобігатиме помилковим діям та обґрунтовуватиме економічну 

доцільність напрямку розвитку підприємства; 
– стимулюватиме менеджерів до реалізації своїх рішень в подальшій роботі 

та створюватиме передумови для підвищення їх освітньої підготовки; 
– покращуватиме координацію дій на підприємстві та збільшуватиме 

можливості в забезпеченні його необхідною інформацією; 
– сприятиме більш раціональному розподілу ресурсів; 
– дасть змогу покращити контроль на підприємстві. 
Стратегічне планування, що є першим етапом в плануванні діяльності 

підприємства забезпечує прийняття керівництвом життєвоважливих рішень. 
Його головним завданням при цьому можна вважати забезпечення гнучкості в 
діяльності підприємства для досягнення мети в мінливих умовах 
організаційного середовища, а також ефективне здійснення інноваційної та 
інвестиційної діяльності [7]. 

Отже, кожне підприємство повинно планувати свою діяльність як на 
найближчий час, так і на довготривалу перспективу. Саме такий підхід до 
організації діяльності сприятиме ефективній роботі підприємства, забезпечить 
йому конкурентоспроможність на ринку, а також послідовне слідування етапам 
стратегічного планування дозволить отримати важливі переваги в його 
діяльності. 
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ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ГАЛУЗІ БДЖІЛЬНИЦТВА В УКРАЇНІ 
 

Одним із важливих пріоритетів розвитку зовнішньоекономічної діяльності 
країни, є нарощування обсягів експорту та підвищення її експортного 
потенціалу. За період становлення ринкової економіки галузь бджільництва в 
Україні стала стратегічним сектором, визначає обсяг пропозиції і вартість 
основних видів продовольства для населення, зокрема, меду ,воску, прополісу 
та інші цінні продукти, які формують значну частину доходів товаровиробників 
від продажу продукції на внутрішньому ринку, а також валютні надходження за 
рахунок експорту на світові агропродовольчі ринки. Отже, вітчизняне 
бджільництво на сучасному етапі входить до числа провідних виробників меду 
на світовому ринку і може стати однією із найважливіших статей eкcпopтнoгo 
пoтeнціaлу вітчизнянoгo aгpapнoгo ceктopa.  

Метою даного дослідження є сучасного стану та обгрунтування  практичних 
аспектів формування експортного потенціалу галузі бджільництваУкраїни та 
підвищення ефективності його використання . 

Укpaїнa – oднa з пpoвідниx дepжaв cвіту, якa мaє poзвинутe бджільництвo 
зaпилювaльнo-мeдoвого нaпpяму, щo зaбeзпeчує виpoбництвo пpoдукції тa 
викopиcтaння бджіл в якocті зaпилювaчів eнтoмoфільниx cільcькoгocпoдapcькиx 
pocлин. Близькo 90 % пacік знaxoдятьcя у пpивaтній влacнocті. Пpи цьoму зa 
opгaнізaційнoю фopмoю гocпoдapювaння бджільництвo є нaйближчим дo 
фepмepcтвa. Виpoбничий фoнд гaлузі нaлічує 400 тиcяч бджoляpів тa близькo 
3 млн. бджoлocімeй. Ввaжaєтьcя, щo бджoлинa cім'я мoжe виpoбити 20-80 
кілoгpaмів мeду в pік., щo cтaвить Укpaїну нa пepшe міcцe в Євpoпі тa нa 
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чeтвepтe в cвіті зa цим пoкaзникoм – піcля Китaю, Індії тa Apгeнтини. Світовий 
ринок меду – один із найбільш глобалізованих ринків продовольства. Так, із 
вироблених у світі 1.5 млн. т меду на експорт іде близько 400 тис. т. (рис. 1). 

 
Рис. 1. Найбільші експортери продуктів галузі бджільництва [1] 

 
Укрaїнa стaлa прoвiдним eкспoртeрoм мeду дo Єврoсoюзу. Зa oстaннi дeсять 

рoкiв oбсяг eкспoрту укрaїнськoгo мeду збiльшився у сiм рaзiв, в oснoвнoму зa 
рaxунoк пoстaвoк в єврoпeйськi крaїни. Paзoм із нapoщeнням oбcягів eкcпopту 
мeду дo Євpoпи Укpaїнa пoчaлa eкcпopтувaти бджoлиний віcк. Зa шіcть міcяців 
2017 p зa кopдoн peaлізoвaнo 194 т вocку, (мaйжe $ 1,1 млн), що в 9,7 paзи 
більшe зa пoкaзники минулoгo poку. Нaйбільшим пoкупцeм бджoлинoгo вocку є 
Пoльщa ‒ з чacткoю в 85,7 % зaгaльнoгo eкcпopту вocку з Укpaїни. Зa 15 рoкiв 
свiтoвий eкспoрт мeду збiльшився у двa рaзи, щo спричинилo сувoрiшi умoви нa 
ринку тa вищу кoнкурeнцiю. Прoтe, цe нe зaвaдилo Китaю у 2014 рoцi стaти 
гoлoвним свiтoвим пoстaчaльникoм мeду з чaсткoю 21,7 % свiтoвoгo eкспoрту i 
тримaти лiдируючi пoзицiї. Зa ним слiдують тaкi вeликi крaїни-eкспoртeри як 
Aргeнтинa, Нoвa Зeлaндiя тa Нiмeччинa. Укрaїнa стрiмкo нaрoщувaлa eкспoрт 
мeду, щo збiльшилaйого обсяг з 1,4 т  у 2001 р дo 36,0 т у 2016 р. [1]. 
Збільшення експортних поставок меду в країни ЄС зумовлено також тим, що 
умовами зони вільної торгівлі на поставку в Європейський Союз узгоджені 
безмитні імпортні квоти меду. Експортний потенціал українського меду складав 
у 2017 р 131 тис. т в рік, квота на мед складала 5,2 тис. т. 

Зовнішні ринки збуту українського меду фактично представлені двома 
напрямами – країнами Європи та Америки, частка яких  становить 74 % і 17 % 
відповідно. За п’ять років обсяги поставок в країни Європейського союзу 
збільшилися в 4,7 разів. Важливу роль відіграло підписання Угоди між 
Україною і Європейським Союзом про створення зони вільної торгівлі, в 
результаті чого зросла кількість покупців українського меду серед європейських 
країн. Дослідженнями встановлено, що оснoвними чинниками, які обумовили 
нaрoщувaння темпів динaмiки вiтчизнянoгo eкспoрту мeду, є висoкa свiтoвa цiнa 
тa стaбiльний пoпит нa прoдукцiю, a тaкoж її висока кoнкурeнтoспрoмoжнiсть. 
Тaкoж цьoму сприялo визнaння кoмiсiєю ЄС вiдпoвiднoстi якoстi укрaїнськoгo 
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мeду єврoпeйським стaндaртaм [2]. Найбільші споживачі українського меду – це 
країни Європи. На першому місці серед них Німеччина, яка в 2016-му купила 
третину всього вітчизняного експорту, або 18,5 тис. т. Майже вдвічі менше – 
10,9 тис. т – придбали поляки. Експортні поставки до США становили майже 
20 % медового експорту (або понад 10 тис. т). Слід зазначити, що в умовах 
девальвації вітчизняної валюти та зниження купівельної спроможності 
населення подальше нарощування обсягів експорту українського меду стає 
головним джерелом надходження коштів у товаровиробників продукції. 
Найбільша частка валютних надходжень  надійшла від експорту меду у Польщу 
– на $ 21,8 млн, США – на $ 26,9 млн і Німеччину – на $ 34,2 млн. ЄС є 
найбільшим імпортером меду в світі: близько 50 % від загальносвітового 
імпорту припадає на країни ЄС. Серед європейських країн, найбільші обсяги 
даного продукту імпортують Німеччина (13 %), Франція (6 %), Великобританія 
(6 %), Бельгія (4 %), Іспанія (4 %) і Польща (4 %). США – другий найбільший 
імпортер меду, що купує 26 % від загального світового обсягу імпорту. Японія 
посідає третє місце серед країн-імпортерів в світі і перше – серед країн Східної 
Азії, маючи 8 % від загального світового обсягу імпорту меду. 

Пpи poзміpі квoти в 5 тиc. тoнн Укpaїнa, пoчинaючи з 2014 poку, щopoку 
eкcпopтує дo ЄC близькo 26 тиc. тoнн, щo cвідчить пpo aктивний пoпит нa 
укpaїнcький мeд з бoку євpoпeйcькиx кpaїн. Для пoдaльшoгo нapoщування 
oбcягів зoвнішньoї тopгівлі Укpaїні нeoбxіднe збільшeння poзміpу квoт нa 
бeзмитний eкcпopт, щo, в cвoю чepгу, cтимулювaтимe виpoбництвo нe лишe 
пpoдукції у мeжax квoти, a й cуміжниx з нeю пpoдуктів з дoдaнoю вapтіcтю. 
Україна рухається вперед, значними темпами збільшує виробництво, тим самим 
укріплюється та підвищує своє положення на світовому ринку. Укpaїнa зa 
вaлoвим виpoбництвoм мeду ужe кількa poків зaймaє 4 міcцe у cвіті піcля тaкиx 
cвітoвиx лідepів, як Китaй (367 тиc. т), Туpeччинa (81,4 тиc. т), Apгeнтинa 
(81 тиc. т). Із 659,2 тис. т cвітoвoгo виpoбництвa мeду частка Укpaїни становить 
8,6 %. сepeд кpaїн Європи -пepшe міcцe. 

Для пoдaльшого нapoщування oбcягів зoвнішньoї тopгівлі Укpaїні нeoбxіднe 
збільшeння poзміpу квoт нa бeзмитний eкcпopт, щo, в cвoю чepгу, 
cтимулювaтимe виpoбництвo нe лишe пpoдукції у мeжax квoти, a й cуміжниx з 
нeю пpoдуктів з дoдaнoю вapтіcтю.Зaвдяки виcoкій якocті і дocтупній ціні 
вітчизняний мeд кopиcтуєтьcя cтaбільним пoпитoм нa cвітoвoму 
aгpoпpoдoвoльчoму pинку. Прооведені дослідження показали, що у 2017 р в 
Україні відбулося значне зниження закупівельних цін, які диктують медові 
трейдери: від 35 грн/кг у 2017 р проти 40 грн/кг у 2015 р. При цьому  на початку 
цього року, коли ціна була по 45 грн/кг було експортовано рекордну кількість 
продукції. Для порівняння, в сусідній Білорусі закуповують мед майже по 
94 грн / кг. Встановлено суттєве коливання ціни меду залежно від його виду: 
найдорожчий мед – з акації 200 грн за 1,4 кг. Гречаний та липовий мед 
реалізують за 170 грн, найдешевший мед з різнотрав’я – 120 грн. Проте, 
підприємці переважно реалізують свій продукт перекупникам, які експортують 
поодукцію на світові ринки. Дослідження таких тенденцій показали, що 
загальним трендом ринку є все більша орієнтація на зовнішні ринки і, як 
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наслідок, збільшення обсягів експорту при забезпеченні стабільного 
виробництва.  

В даний час на світовому ринку меду відбуваються кардинальні зміни, що 
суттєво впливають як ціни продукції, так і розстановку сил в частці його 
світового виробництва. У 2016 р вітчизняними товаровиробниками було 
експортовано 56,9 тис. т меду – на 58,5 % більше, ніж у 2015 р. Однак у 
вартісному вираженні темпи валютних надходжень становили всього 1,4 % – 
97,3 млн дол. (у 2015 р. – 95,9 млн дол.). Основним чинником такого скорочення 
стало істотне зниження експортної ціна українського меду – на 27 %. Такі зміни 
відбулися під впливом світових тенденцій різкого падіння цін на мед в цей 
період. До середини 2017 р ціни практично відновилися до докризового рівня, і 
намітилася тенденція їх стабілізації. Цьому сприяв високий попит в світі на мед, 
а також зниження виробництва цього продукту в ряді країн – експортерів меду 
через несприятливі погодні умови. Середня ціна на світовому ринку меду 
виросла на 7,4 % – з $ 2,43/кг до $ 2,61/кг . Прийняття управлінського рішення 
стосовно доцільності здійснення економічної операції можна на підставі 
обчислення валютного ефекту та ефективності експортної операції так як 
Україна закуповує мед в дрібних сільськогосподарських і фермерських 
господарствах за ціною: в 2015 р. – 40 грн/кг;  в 2016 р. – 25 грн/кг; в 2017 р. – 
35 грн/кг. Було проведено розрахунок валютного ефекту від експорту меду 
(табл. 1). 

Талиця 1 
Розрахунок показників валютного ефекту від експорту меду 

Вихідні  та розрахункові дані 2015 2016 2017 
Кількість експортованої продукції, 
тис.тонн 36 57 67,8 

Ціна закупки в 
сільськогосподарських і 
фермерських господарствах тис. 
грн/т 

40 25 35 

Середній курс долара, грн/дол 22 25 27 
Витрати понесені Україною при 
закупці меду, млн.грн 1440 1425 2373 

Ефект від виручки, млн.грн 408 1007,5 1242,3 
Валютна ефективність, % 1,3 1,7 1,5 

 
Світовий ринок продуктів бджільництва інтенсивно розвивається, потреба з 

кожним роком зростає. Тому виробництво продукції бджільництва високої 
якості, як складова державної стратегії конкурентоспроможного аграрного 
сектору повинно формуватися на якісно новому рівні з врахуванням досягнень 
науково-технічного прогресу. 

Проведені дослідження показали, що при зменшенні витрат при закупці 
меду в господарствах та при збільшенні обсягу експорту та експортної ціни 
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експорт продукції бджільництва є економічно доцільним. Зміна валютної 
ефективності експорту обумовлено дією певних чинників: експортної ціни 
товару, обсягу експортного продажу, рівня накладних витрат по експорту, 
виробнича собівартість продукції. 
 
Список використаних джерел: 
1. Архипов А. Ю., Черновець О. В. Експортний потенціал України: 
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http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2408-14 
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ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ РОСЛИННИЦТВА В УКРАЇНІ 
 

Сільське господарство традиційно є провідною галуззю України. Останнім 
часом роль галузі стає все відчутнішою з точки зору забезпечення експортних 
надходжень та динаміки економічного середовища всередині країни. При цьому 
рослинницька галузь є домінантною і демонструє суттєві позитивні зміни за останні 
роки. Метою даного дослідження є оцінка тенденцій розвитку галузі рослинництва в 
Україні за 2000-2017 рр. з точки зору забезпечення продовольчої безпеки держави, а 
також формування експортного потенціалу країни.  

Передусім зазначимо, що красномовно про тенденції розвитку 
рослинницької галузі свідчать дані щодо динаміки посівних площ (рис. 1).  

 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2408-14
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Рис. 1. Посівні площі основних сільськогосподарських культур в Україні за 

2000-2017 рр., тис. га 
Джерело: побудовано автором за даними [2]. 

 
Коментуючи представлені на рис. 1 дані підкреслимо, що у структурі 

посівних площ зернові та зернобобові культури утримують першість, займаючи 
53 % посівів (у 2017 р.), натомість зростання площ під технічними культурами 
за рахунок зростання посівів під соняшником (+ 3091 тис. га), соєю (+1935 тис. 
га), ріпаком і кользою (+575 тис. га) обумовило й зростання їхньої частки у 
структурі посівних площ – із 15,4 % до 33,6 %, де основна частка належить 
соняшнику (65,2 %), яка хоча й дещо зменшується порівняно з базовим 
періодом (70,3 %) на користь сої (із 1,6 % до 21,6 % у структурі посівних площ 
технічних культур). Загалом же, посівні площі під зерновими та зернобобовими 
зросли за аналізований період на 7,17 %, під соняшником- на 105,03 %. Під 
іншими культурами, зображеними на рис. 1 – скорочуються. 

Аналізуючи виробництво сільськогосподарської продукції в Україні за 
вказаний період відмітимо, що виробництво зернових і зернобобових культур 
зросло на 153,14 %, соняшнику – на 253,89 %, за іншим культурами також 
наявна позитивна динаміка обсягів виробництва, незважаючи на скорочення 
посівних площ. Тож має місце підвищення ефективності виробництва продукції 
рослинництва в Україні, передусім, за рахунок врожайності. Такий висновок 
підтверджується даними щодо динаміки врожайності основних 
сільськогосподарських культур (рис. 2). 
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Рис. 2. Динаміка урожайності основних сільськогосподарських культур  
в Україні, ц/га 

Джерело: побудовано автором за даними [2]. 
 
З даних, наведених на рис. 2 чітко видно, що найбільше зростає врожайність 

буряку цукрового та плодових та ягідних культур. Більш конкретно, приріст 
врожайності за цими культурами становить 168,76 % та 168,49 %, відповідно. 
У 2017 р. середня урожайність буряку цукрового в Україні  становила 474,9 ц/га, 
а плодів та ягід – 103,1 ц/га. Урожайність зросла на 119,07 % і склала 42,5 ц/га, 
соняшнику – зросла на 65,7 % і склала 20,2 ц/га, картоплі – зросла на 37,99 % до 
167,8 ц/га, овочевих культур – збільшилась на 85,13 % до 207,9 ц/га. 

Проведений нами факторний аналіз зміни валового збору продукції 
рослинництва показав, що валове виробництво зернових і зернобобових культур 
за рахунок урожайності зросло на 89,56 %, тоді як за рахунок екстенсивних 
факторів (збільшення посівних площ) – на 10,44 %. Інтенсифікація у 
виробництві картоплі, буряку цукрового, плодово-ягідних та овочевих культур 
також є відчутною, адже за рахунок зростання урожайності валовий збір цієї 
продукції зріс на 258,24 %, 552,52%, 215,95 %, 125,72%, відповідно. Дещо інша 
ситуація щодо соняшнику – головним чином тут має місце екстенсивний 
характер розвитку галузі. Адже збільшення валового збору соняшнику на 
44,48 % обумовлено збільшенням площ посівів, а зростання врожайності, 
відповідно, зумовлює зростання виробництва лише на 55,52 %. Разом із тим, 
слід підкреслити, що урожайність соняшнику в Україні є вищою за середню в 
світі та поступається таким країнам як Китай (25,9 ц/га), Єгипет (24,3 ц/га) [4]. 
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Це, а також збільшення площ посівів, дозволяє утримувати лідируючі позиції на 
світовому ринку виробництва даної культури. Підкреслимо, що 85 % 
виробленого соняшнику експортується. 

Отже, підсумовуючи вищенаведене зазначимо, що рослинництво в Україні 
за останні 17 років ілюструє досить динамічний розвиток. Зростає ефективність 
виробництва основних сільськогосподарських культур, подекуди навіть у більш 
ніж два рази (зернові та зернобобові, цукровий буряк, плодово-ягідні культури). 
Разом із тим, відмітною є й експортоорієнтованість галузі, що має прояв у 
збільшенні посівних площ під соняшником за рахунок скорочення площ посівів 
під овочевими та плодово-ягідними культурами, цукровим буряком, картоплею. 
Зрештою, з огляду на традиційну недостатню забезпеченість раціону українців 
овочами та ягодами, збереження цих тенденцій створює загрозу продовольчій 
безпеці держави. З іншого боку – надмірна спеціалізація країни на виробництві 
соняшнику на світовому ринку сільськогосподарської продукції також створює 
значні ризики [1]. Ураховуючи динаміку ефективності виробництва овочевих та 
плодово-ягідних культур, одним із пріоритетних завдань органів державної 
влади має бути створення умов для розвитку овочівництва та ягідництва, у тому 
числі й експорту даних продуктів. Це дасть змогу знизити ризики надмірної 
спеціалізації, а також матиме відчутний соціальний ефект (через створення 
робочих місць, адже ці галузі є більш трудомісткими, а також через збільшення 
пропозиції цих продуктів на внутрішньому ринку) [3].  
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ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТЕРМІНУ «БЕЗПЕКА» 

 
Аналіз поняття «безпека» набирає все більшої актуальності у сучасному 

світі. Це пов'язано з тим, що використання таких понять, як «національна 
безпека», «безпека людини», «безпека суспільства», «державна безпека», 
«міжнародна безпека», «регіональна безпека», «соціальна безпека», 
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«інформаційна безпека», «політична безпека», «економічна безпека», 
«енергетична безпека», «екологічна безпека», «військова безпека», 
«технологічна безпека» та інших, неможливе без правильного осмислення 
самого поняття «безпека». Безпека містить у собі комплекс розглянутих вище 
понять та вважається основою їх визначення. У свою чергу, дані поняття є 
різновидами безпеки залежно від сфери суспільного та міжнародного життя. 
Науковці, які досліджують поняття «безпека», допускають помилку, коли 
починають розглядати одразу національну чи економічну безпеку та їх складові. 
Це відбувається у зв’язку з відсутністю належної методологічної основи 
визначення сутності терміну «безпека». Тому важливо розібратися у 
досконалому трактуванні поняття «безпека», з’ясувати його сутнісно-
філософське наповнення. 

Дослідженню змісту та визначенню особливостей поняття «безпека» 
приділяло увагу в своїх працях багато вчених: В.М. Заплатинский, Р.В. Сич, 
П.В. Круш, Г. Ситник, В. Храмов, А. Маслоу, В. Могилевський, А. Костровий, 
А. Ткачова та інші.  

Метою даного дослідження є визначення змісту поняття «безпека». 
Термін «безпека» почав вживатися з кінця XІІ ст. і означав спокійний стан 

духу людини, яка вважала себе захищеною від будь-якої небезпеки [1, с. 15]. 
У сучасній українській мові слово «безпека» трактують як «стан, коли кому-
небудь або чому-небудь ніщо не загрожує, безпечність, забезпека» [2, с. 83]. 
Схожі визначення цього поняття існують і в представників інших субкультур. 
Так, у російській мові безпека визначається як «відсутність небезпеки, 
збереженість, надійність» [3, с. 67], у англійській – «стан, відчуття, засіб захисту 
від небезпеки, шкоди» [4], у французькій – «спокійний стан, якому не загрожує 
ніяка небезпека; надійна ситуація, у якій людина перебуває під захистом» [5, 
с. 936].  Такі уявлення щодо цього поняття називають безпекою у вузькому 
значенні цього слова. Проте, таке дещо узагальнене визначення поняття 
«безпека» є непридатним для повноцінного наукового аналізу, оскільки не 
враховує однієї доволі важливої обставини, а саме: основоположної аксіоми 
теорії безпек, яка стверджує, що будь-яка діяльність людини є потенційно 
небезпечною.  

Запобігання, послаблення, нейтралізація негативних дій, а також 
підтримання життєдіяльності людей та соціальних об’єктів на рівні не нижче 
гранично допустимих (критичних) значень і дає уявлення про безпеку в 
широкому значенні цього слова. Можна з впевненістю сказати, що не існує 
єдиного поняття «безпека», бо автори характеризують поняття «безпека» по-
різному (табл. 1).  

Виходячи з табл. 1, видно, що більшість науковців визначає дефініцію 
«безпека» як стан. Але дослідники часто ототожнюють безпеку з властивістю. 
Прикладом цього є визначення М.О. Лєскова. Щодо формулювання 
досліджуваного терміну В.С. Комісаровим, то, бачимо, що вчений розширив 
дане визначення, перелічивши явища, від яких треба захищати об’єкти. 
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Таблиця 1 
Тлумачення терміну «безпека»  

№ Автори Визначення 

1. В.М. Заплатин-
ский  

такий стан складної системи, коли дія зовнішніх та 
внутрішніх факторів не призводить до її неможливості або 
погіршення функціонування та розвитку [6] 

2. В.С. Комісаров 

стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, 
суспільства і держави від негативних наслідків явищ 
соціального, природного або технічного характеру, а 
також підтримка рівня цієї захищеності [7] 

3. А.І. Лобачев 

комплекс заходів по захисту інформаційних потоків і баз 
даних «закритої» (тобто з грифом секретності) інформації 
державного або відомчого значення від 
несанкціонованого доступу, викрадення, розголошення 
або пошкодження комп'ютерними «вірусами» [8] 

4. В.Д. Могилев-
ский  

показник якості будь-якої сучасної системи як цілісності 
[9] 

5. Ф.Хайек  

характеристика, яку можна спрогнозувати, тому що рівень 
безпеки та захищеності може бути наслідком вчасного 
виявлення є характеристикою, якові можна 
спрогнозувати, тому що рівень безпеки та захищеності 
може бути наслідком вчасного виявлення та нейтралізації 
небезпечних чинників (як внутрішнього, так і зовнішнього 
середовища) та цілеспрямованих дій осіб, що впливають 
на результати явищ, приймаючи відповідні рішення  [10] 

6. М. Лесков 

тип динамічної рівноваги, характерний для складних 
саморегульованих систем і станів у підтримці істотно 
важливих для збереження системи параметрів у 
допустимих межах [11] 

7. Р.В. Сич  стан захищеності особи та суспільства від ризику [1] 

8. В. Даль відсутність небезпеки, надійність, тобто як стан, за якого 
об’єкту нічого не загрожує [3] 

9. В. Горлинський 

прагнення досягти стану безпеки особою, сім’єю, нацією, 
людством ,оцінка безпеки як соціального блага, 
усвідомлення суспільством потреб у ній дають підставу 
характеризувати цей феномен як цінність вищого рівня – 
соціально-політичний ідеал [12] 

10
. 

Н. Нижник, 
Г. Ситник, 
В. Білоус 

складне соціально-політичне та державне явище, яке 
охоплює багато сторін життя. Його можна розглядати як 
стан, коли немає небезпеки [13] 

11
. М.О. Лєсков 

властивість соціальної системи, що полягає в її здатності 
до підтримання такого порядку внутрішніх і зовнішніх 
взаємозв'язків, при якому дезорганізують вплив 
зовнішнього і внутрішнього середовища мінімально [14] 
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У свою чергу, термін «безпека» використовується також і в законодавстві, в 
нормативно-правових актах таких, як Закон України «Про основи національної 
безпеки України», де йдеться про національну безпеку, Закон України «Про 
пожежну безпеку», де визначається пожежна безпека, Закон України «Про 
використання ядерної енергії, радіаційну безпеку» – про радіаційну безпеку. 
Тобто, зазначений термін розглядають з правової точки зору. Все ж таки 
доречно розглядати досліджуваний термін комплексно. 

Таким чином, можна зазначити що термін «безпека» є багатоаспектним та 
комплексним. Всі трактування його різними авторами відображають ту чи іншу 
складову цього комплексного поняття, але доцільно було б, на наш погляд, 
досягти якогось більш конкретизованого узагальнення при формулюванні 
зазначеного терміну для повнішого розкриття його сутності. Отже, з 
урахуванням вище розглянутих визначень терміну «безпека» пропонуємо 
наступне трактування: безпека – це інтегральний показник характеристики 
різноманіття явищ системи, в якій застосовується комплекс заходів з приводу 
нейтралізації  небезпек, загроз (ризиків) задля досягнення її рівноваги та 
бажаного стану захищеності. 
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БІОГАЗ – ОСНОВА ЗЕЛЕНОГО БІЗНЕСУ  
ТА ШЛЯХ ДО ЕНЕРГЕТИЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ 

 
Проаналізувавши тенденції розвитку біогазу в Україні  можна стверджувати, що 

маємо великий потенціал у виробництві біогазу, проте поки що використовуємо 
його лише на 5 % в цілому. Але оцінивши економічну ефективність використання 
біогазу, слід зазначити, що при використанні біогазових установок Україна зможе 
побороти енергозалежність  у найближчі 10 років. 

У 1764 році Бенджамін Франклін у своєму листі Джозефу Прістлі описав 
експеримент, в ході якого він зміг підпалити поверхню заболоченого озера в Нью 
Джерсі, США. Перше наукове обґрунтування горіння болотних газів, встановлення 
наявності метану в болотному газі і метанове бродіння було відкрите і досліджене у 
1776 році ученим Алессандро Вольтом. Після відкриття хімічної формули метану 
Джоном Дальтоном в 1804 році європейськими вченими були зроблені перші кроки 
в дослідженнях практичного застосування біогазу [2]. 

Свій внесок у вивчення технологій біогазу зробили і російські вчені. Вплив 
температури на генерацію біогазу, що виділяється з органічної сировини вивчив 
в 1875 році відомий винахідник Олександр Попов [2]. 

Цікаво, що перша офіційно задокументована біогазова установка була 
побудована в Бомбеї (Індія) в 1859 році. Уже у 1895 році біогаз почав 
застосовувався у Великобританії для вуличного освітлення. Великий завод по 
виробництву біогазу був побудований в 1911 році в англійському місті 
Бормінгемі і використовувався для знезаражування стічних вод цього міста. 
Таким чином, англійські учені є піонерами практичного застосування нової 
технології. Уже до 1920 року вони розробили кілька типів установок для 
переробки стічних вод. Перша біогазова установка для переробки твердих 
відходів об'ємом 10 куб.м була побудована в Алжирі у 1938 році. Зрозуміло, що 
й сьогодні розвиток виробництва біогазу продовжує набирати обертів [2]. 

Біогаз – різновид біопалива, який добувають із відходів 
сільськогосподарської продукції: солома злакових культур, відходи переробного 
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виробництва сільськогосподарської продукції – лушпиння соняшника, гречки, 
рису, відходів тваринництва, лісопереробки, стічних вод та твердих побутових 
відходів. Тобто застосовувати можна будь-які місцеві природні ресурси. Сам 
процес утворення газу це так зване метанове бродіння. Його суть полягає в 
анаеробному бродінні (без доступу повітря), яке відбувається внаслідок 
життєдіяльності мікроорганізмів і супроводиться рядом біохімічних реакцій [1]. 

Власне сам процес утворення газу (біогазу) складається з двох етапів: 
перший – розщеплення мікроорганізмами біополімерів до мономерів, другий –
переробка мономерних біомолекул мікроорганізмами. 

Розглянувши досвід виробництва та використання біогазу у світі, в ході 
дослідження стало відомо, що Європейський ринок біогазових установок 
оцінюється в $ 3 млрд, і, за прогнозами, він повинен вирости до $ 25 млрд. уже 
до 2020 року. При цьому 75 % біогазу виробляється з відходів сільського 
господарства, 17 % – з органічних відходів приватних домогосподарств і 
підприємств і ще 8 % – каналізаційних очисних споруд. 

В Україні частка біоенергетики близько 3 %, але потенційно «зелена» 
електроенергія може задовольнити усі потреби населення. За даними 
Міжнародного енергетичного агентства, 13,1 % первинної енергії в світі в 2010 
році було вироблено з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). За період з 1991 
року по 2010 рік споживання енергії з ВДЕ в ЄС збільшилася в два рази і склало 
12,4 % кінцевого енергоспоживання ЄС.  

З огляду на це, можна зауважити, що виробництво біогазу є одним з 
варіантів покращення стану енергетичної безпеки України, тому що ми 
отримуємо замкнене коло з енергоефективною, економічною та екологічною 
ефективністю. Мається на увазі, що деякі відходи великих 
сільськогосподарських підприємств можна використовувати – і вже 
використовують у різних країнах – як сировину в інших галузях. А під час 
виробництва біогазу отримуємо побічний продукт, який можна 
використовувати в сільському господарстві в якості удобрення. Крім того, є 
можливість забезпечити ту чи іншу установу на якій безпосередньо працює 
біогазова установка і енергією й теплом в повному обсязі. Тобто отримуємо ряд 
переваг, які приносять у першу чергу екологічний ефект, а також й 
економічний, як один із основ зеленого бізнесу в Україні. 

Поряд з виробництвом біогазу розвивається економіка замкненого циклу або ж її 
ще називають циркулярною економікою (англ. Closed-loop economy, Circular 
economy) тобто, це модель економічного розвитку, заснована на відновленні та 
раціональному споживанні ресурсів, альтернатива традиційній, лінійній економіці. 
Характеризується створенням нових альтернативних економічних підходів, 
завданням яких є мінімізація негативного людського впливу на довкілля [3]. 

Використовуючи біогазові технології Україна зможе досягти мінімізації 
шкідливих викидів, економічного використання сільськогосподарської сировини та 
відходів від сільськогосподарського виробництва, покращуючи стан сучасної 
енергетики та економіки. Також якщо розглянути в деталях виробництво біогазу 
матимемо можливість оцінити логістичну складову, що є не менш важливим при 
розрахунку економічного ефекту від виробництва біогазу. 
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УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМ ПРОЦЕСОМ В УКРАЇНІ 
 

Управління бюджетним процесом є важливим інструментом, який  дозволяє 
сформувати, розподілити та використовувати грошові фонди з метою реалізації 
завдань соціально-економічного розвитку. Державний бюджет України є 
основним централізованим фондом коштів держави, який відіграє велику роль у 
матеріальному забезпеченні її функціонування, ефективність механізму якого 
визначається дієвістю бюджетного контролю.  

Вагомий внесок у дослідженні управління бюджетним процесом зробили 
такі вітчизняні вчені, як: О. Василик, В. Дем’янишин, О. Кириленко, І. Луніна, 
Ц. Огонь, В. Опарін, К. Павлюк, Ю. Пасічник, Л. Тарангул, В. Тропіна, 
В. Федосов, І. Чуницька, С. Юрій та ін. 

Метою дослідження є удосконалення теоретичних засад бюджетного 
процесу в Україні та його характеристика через взаємозв’язок організації 
бюджетних відносин. 

Визначення бюджетного процесу закріплене статтею 19 Бюджетного 
кодексу України, відповідно до якого бюджетний процес розглядається як 
«регламентований бюджетним законодавством процес складання, розгляду, 
затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а також 
контролю за дотриманням бюджетного законодавства» [1]. Схоже трактування 
змісту бюджетного процесу підкріплено теоретичними розробками учених-
економістів, які спеціалізуються у сфері бюджетних відносин, таких як: 
Л. Клець [2, с. 47], Ю. Пасічник [3, с. 441.], О. Романенко [4, с. 153], С. Юрій, 
В. Федосов [5, с. 177.] та ін. Серед науковців та практиків немає єдиної думки у 
визначенні стадій бюджетного процесу. Проте найбільш поширеною є думка, 

http://www.rusnauka.com/34_NIEK_2010/
http://agravery.com/uk/posts/show/12
https://hromadske.ua/posts/rechi-yevropa
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що бюджетний процес містить чотири стадії, про що й визначено у Бюджетному 
кодексі: складання проектів бюджетів; розгляд проекту та прийняття закону про 
Державний бюджет України, рішення про місцевий бюджет; виконання 
бюджету, включаючи внесення змін до закону про Державний бюджет України, 
рішення про місцевий бюджет; підготовка та розгляд звіту про виконання 
бюджету і прийняття рішення щодо нього. На всіх стадіях бюджетного процесу 
здійснюються контроль за дотриманням бюджетного законодавства, аудит та 
оцінка ефективності управління бюджетними коштами відповідно до 
законодавства.  Учасниками бюджетного процесу є органи, установи та посадові 
особи, наділені бюджетними повноваженнями (правами та обов’язками з 
управління бюджетними коштами) [1]. 

Погоджуюсь з думкою В. Фетисова про те, що «бюджетний процес не 
просто сума окремих стадій, а складний багатоплановий механізм соціально-
економічної життєдіяльності фізичних, юридичних осіб і держави» [6, с. 170.]. 

Зазначені стадії проходять бюджети всіх рівнів, що становлять бюджетну 
систему України: державний та місцеві бюджети. На кожній стадії бюджетного 
процесу вирішуються питання, які не можуть бути розглянуті в інший час, 
наприклад, питання надання міжбюджетних трансфертів, закріплення 
процентних відрахувань від загальнодержавних податків та зборів вирішуються 
на стадії складання бюджету, а остаточно затверджуються на стадії прийняття 
закону про державний бюджет. Відкриття та реалізація бюджетних асигнувань 
здійснюється на стадії виконання бюджету і тільки після його затвердження 
тощо [7, с. 44]. 

Доречно організаційну та структурну побудову бюджетного процесу розглядати 
в трьохвекторній площині, що проявляється через взаємозв’язок ієрархічного, 
процедурного та інституційного векторів організації бюджетних відносин. 

Перший рівень цілей бюджетного процесу закладає вектор загального 
соціально-економічного розвитку усього суспільства в державі. Інші ієрархічні 
рівні бюджетного процесу повинні розвиватися в єдиному напрямі зі 
сформованою стратегією розвитку, закладеною у державному бюджеті.  

Бюджетний процес з позиції інституційного забезпечення бюджетних 
відносин краще розглядати як систему, що реалізується через взаємодію 
структурних та інфраструктурних інституційних одиниць (учасників 
бюджетного процесу) та вибудовується в межах існуючих інституційних 
обмежень, через виконання законодавчо встановлених бюджетних процедур. 

З процедурної точки зору бюджетний процес відображається через 
взаємопов’язану систему його стадій, які являють собою врегульовану чинними 
нормами бюджетного законодавства логічну послідовність елементів 
бюджетного процесу, кожен з яких, будучи підсистемою більш низького 
порядку, представлений у вигляді чітко визначеної сукупності дій учасників 
бюджетного процесу.  

Згідно з процедурним підходом бюджетний процес являє собою процес 
цілеспрямованої, систематичної і безперервної взаємодії керуючої підсистеми 
(органів влади, які володіють бюджетними повноваженнями) на керовану 
(бюджетний процес) завдяки загальних функцій управління.  
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Отже, питання удосконалення бюджетного процесу та управління ним є 
актуальними. Потребує удосконалення кожна стадія бюджетного процесу. 
Зокрема необхідно переглянути саму методику бюджетного планування, 
удосконалити механізм здійснення фінансового контролю за належним 
формуванням та доцільним використанням фінансових ресурсів державного 
бюджету. Варто забезпечити прозорість формування та використання 
фінансових ресурсів бюджетів. Адже саме такий підхід формування та 
використання бюджетних коштів супроводжуватиметься якістю підготовки, 
розгляду та прийняття бюджетів.  
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СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» 

 
Сучасні умови розвитку великих телекомунікаційних підприємств є 

складними і небезпечними через наявність чисельних загроз як у зовнішньому, 
так і внутрішньому середовищі підприємства.  

З метою визначення позитивних і негативних чинників, які впливають на 
формування конкурентної позиції підприємства на ринку телекомунікаційних 
послуг проведемо стратегічний аналіз конкурентоспроможності ПАТ 
«Укртелеком» з використанням методики SWOT-аналізу (табл. 1), базуючись на 
інформації про його діяльність, що подається на офіційному сайті компанії. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
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Таблиця 1 
Матриця SWOT-аналізу ПАТ «Укртелеком» 

Сильні сторони(S) Слабкі сторони(W) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Фактор V R Оцінка 
(V* R) 

Фактор V R Оцінка 
(V* R) 

Монопольні позиції 
на ринку 
фіксованого 
телефонного 
зв’язку 

4 0,2 0,8 Негнучка 
тарифна 
політика 

5 0,3 1,5 

Мережа ліній 
фіксованого 
телефонного 
зв’язку 

4 0,1 0,4 Низька 
інноваційна 
активність 

4 0,2 0,8 

Кількість абонентів  
послуги Інтернет 

5 0,3 1,5 Нестабільний 
правовий 
статус під-
приємства (у 
зв’язку із 
процедурою 
реприватизації) 

3 0,1 0,3 

Ліцензія на надання 
3G-технологій  

4 0,2 0,8 Рівень сервісу 
та якості 
послуг 

5 0,3 1,5 

Досвід роботи на 
ринку 
телекомунікаційних 
послуг 

3 0,1 0,3 Маркетингова 
діяльність 

3 0,1 0,3 

Загальна оцінка   1 3,8 Загальна 
оцінка  

 1 4,4 

Зовнішні можливості (О) Зовнішні загрози (Т) 
Фактор V R Оцінка 

(V* R) 
Фактор V R Оцінка 

(V* R) 
Впровадження 
нових технологій 

4 0,3 1,2 Зменшення 
кіль-кості 
абонентів  
фіксованої 
телефонії 

5 0,3 1,5 

Розширення 
абонентської бази 
інтернет-послуг 

5 0,4 2,0 Пошкодження 
мереж і 
крадіжки 
кабелів 

2 0,2 0,4 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Розвиток послуг 
мобільного зв’язку 

4 0,2 0,8 Агресивна 
політика 
конкурентів 

4 0,2 0,8 

Залучення 
міжнародних 
партнерів 

3 0,1 0,3 Зниження 
рівня доходів 
населення 

5 0,3 1,5 

Загальна оцінка   1 4,3 Загальна 
оцінка  

 1 4,2 

V– оцінка прояву фактора (від 1 (min) до 5 (max) балів) 
R- рівень вагомості (від 0 до 1) 
Джерело: розроблено автором. 

 
За результатами проведеного аналізу, слабкі сторони (4,4 бала) переважають 

сильні (3,8 бала), оскільки, не зважаючи на монопольні позиції підприємства на 
ринку послуг фіксованого зв’язку та найбільшу абонентську базу в сфері 
Інтернет-послуг, через негнучку тарифну політику, невідповідність якості 
послуг ціновому рівню для підприємства істотною загрозою є послаблення 
конкурентних позицій на ринку внаслідок зменшення кількості абонентів, 
викликаного зниженням привабливості для споживача фіксованого телефонного 
зв’язку та погіршенням платоспроможності домогосподарств в умовах 
економічної кризи в країні. Загальна оцінка зовнішніх можливостей 
підприємства (4,3 бала) неістотно перевищує оцінку загроз (4,2 бала) за рахунок 
значного потенціалу ПАТ «Укртелеком» щодо розширення абонентської бази 
широкосмугового Інтернету. Також цікавим рішенням для розширення мережі 
мобільного зв’язку з одночасним збереженням абонентів фіксованого 
телефонного зв’язку слід вважати заміну стаціонарних телефонів мобільними. 
НКРЗІ дозволила ПАТ «Укртелеком» з серпня 2018 р. почати пілотний проект з 
тестового відновлення фіксованої телефонії за допомогою мобільного зв’язку. 
оператора «ТриМоб», при якому у абонентів зберігається їх номер телефону, 
доступ до екстрених служб, порядок набору інших номерів, доступні на вибір 
низка тарифних планів на фіксовану телефонію [1]. 

Використання можливостей для посилення конкурентних позицій 
підприємства ускладнюється нестабільним правовим статусом підприємства, 
оскільки не завершено судовий процес з повернення «Укртелекому» державі (12 
грудня 2017 р. апеляційний господарський суд Києва підтвердив рішення суду 
першої інстанції про розірвання договору купівлі-продажу акцій цього 
підприємства з компанією ЕСУ Р. Ахметова, у випадку ухвалення аналогічного 
рішення касаційним судом – актив повернуть у державну власність [2]. Це 
знижує інвестиційну привабливість підприємства, що, своєю чергою, обмежує 
фінансові можливості впровадження нових технологій та реалізації спільних 
міжнародних проектів. А в умовах агресивних дій конкурентів щодо 
перерозподілу впливу на ринку телекомунікаційних послуг така невизначеність 
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правового статусу знижує шанси ПАТ «Укртелеком» на розширення мережі 
надання Інтернет-послуг та мобільного зв’язку.  

Результати аналізу дозволили виявити достатні можливості зовнішнього 
оточення для розвитку ПАТ «Укртелеком», але в умовах переважання слабких 
сторін внутрішнього середовища над сильними, підприємству складно 
використати зовнішні можливості. Тому стратегічна реакція підприємства 
повинна базуватися на конкурентній стратегії, яка передбачає подолання чи 
усунення слабких елементів, що унеможливлюють ефективну взаємодію із 
зовнішнім середовищем. 

Відповідно, заходи конкурентної стратегії повинні бути зосереджені на 
підвищенні рівня сервісу та якості послуг, підвищенні гнучкості тарифної 
політики на основі пропозиції широкого спектру знижок, акцій, бонусів та 
пакетних послуг, активізації маркетингової діяльності, зокрема, рекламної 
кампанії. Цільовою функцією зазначених заходів є збільшення прибутку, значну 
частину якого потрібно реінвестувати в матеріально-технічну базу через 
закупівлю нових технологій, що, своєю чергою, дозволить розширити спектр 
Інтернет-послуг.  
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СТЕПАНІВСЬКОЇ 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

 
Реформа децентралізації є наймасштабнішою для нашої держави за останні 

два десятиліття. В останні роки імідж нашої держави на світовій арені незмінно 
асоціювався з війною та корупцією. Наразі Урядом здійснюється спроба 
змістити фокус уваги зарубіжних партнерів на потенціал регіонів. Тобто 
модернізація країни відбувається шляхом модернізації регіонів. Суть цього 
процесу полягає в передачі на місця повноважень, фінансів та відповідальності 
за власний розвиток. 

З моменту створення Степанівської об’єднаної територіальної громади (далі 
– ОТГ) постала низка викликів: 

https://news.finance.ua/ua/news/-/430758/ukrtelekom-zaminyt-providnyj-zv
https://mind.ua/publications/20179876-pidsumki-2017-yak-telekom-galuz
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– відсутність загальноприйнятих пріоритетів щодо забезпечення надання 
базових послуг мешканцям ОТГ. Кожен орган місцевого самоврядування, який 
увійшов до складу ОТГ, до об’єднання мав власні пріоритети розвитку та власну 
систему цінностей щодо управління ресурсами. Після об’єднання ці пріоритети, 
очевидно, потребували перегляду та напрацювання нових підходів в 
забезпеченні рівного управління й розподілу тепер вже «об’єднаних» ресурсів; 

– потреба ефективного управління новими земельними, бюджетними 
ресурсами, які стали доступними для ОТГ і можуть бути використані для 
розвитку: 

– збільшення кількості зацікавлених сторін, з якими потрібно узгоджувати 
прийняття рішень у межах ОТГ. 

Метою розробки Стратегії розвитку Степанівської об’єднаної територіальної 
громади є ефективне спрямування обмежених ресурсів на пріоритетні напрямки, 
які, в свою чергу, мають оформити і розвинути внутрішню спроможність 
громади. Стратегічний цикл розрахований фактично на 7 років, а план реалізації 
на 2019-2022 рр. (включаючи і 4 місяці 2018 р.), тобто на 4 роки.  

Розробка стратегії розвитку повинна здійснюватися з дотриманням 
наступних принципів: 
об’єктивності – розробка документів на основі даних органів державної 

статистики, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, результатів 
опитувань громадської думки, з урахуванням реальних цілей та індикаторів 
(показників), яких можливо досягти та оцінити;  
обґрунтованості та доцільності – розроблення документів на основі чітко 

визначених цілей розвитку та економічно обґрунтованих заходів та проектів, що 
сприяють їх досягненню із використанням кращого світового досвіду у сфері 
прогнозування економічного і соціального розвитку; 
координації – взаємозв’язку та узгодженості довгострокових стратегій, 

планів і програм розвитку на державному, регіональному та місцевому рівнях; 
відкритості та прозорості – забезпечення доступу громадськості, що 

передбачає інформування про цілі, завдання та очікувані результати та 
показники виконання стратегічних та програмних документів, а також 
забезпечує всіх суб’єктів господарської діяльності необхідними орієнтирами для 
планування власної виробничої діяльності;  
паритетності – створення рівних можливостей для висловлення позицій 

всіх сторін під час розроблення та реалізації відповідних документів; 
недискримінації та рівного доступу – створення можливості для 

висловлення позицій всіх сторін під час розроблення та реалізації відповідних 
документів;  
ефективності – визначення та забезпечення функціонування механізму 

досягнення цілей, виконання завдань, заходів у встановлені терміни; 
історичної тяглості – врахування та збереження позитивних надбань 

попереднього розвитку громад; 
сталого розвитку – забезпечення розвитку громади для задоволення потреб 

нинішнього покоління з урахуванням інтересів майбутніх поколінь [1, с. 7-8]. 
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Управління процесом реалізації стратегії розвитку здійснюється на основі 
принципів відкритості влади, прозорості, залучення громадськості до 
моніторингу, єдності управління, персональної відповідальності та поточної 
координації дій. Адміністрування процесу реалізації стратегічного плану 
покладається на виконавчі комітети та відповідні структурні підрозділи 
селищної ради. 

З метою координації дій розпорядженням голови створюється Комітет з 
управління впровадженням стратегічного плану (КУВ). КУВ – це постійно діючий 
орган, до складу якого входять особи, відповідальні за виконання завдань 
стратегічного плану. Конфігурація Комітету може виглядати наступним чином: 

– селищний голова (очолює КУВ); 
– керівники відповідних структурних підрозділів виконавчого комітету; 
– обрані від громадськості представники. 
Повний склад КУВ та персональна відповідальність за реалізацію завдань 

стратегічного плану визначається відповідним розпорядженням голови. КУВ 
збирається не рідше одного разу на квартал та виконує наступні функції: 

– організовує взаємодію підрозділів виконавчих органів ради, органів 
державної влади, підприємств та установ громади в процесі реалізації 
стратегічного плану, програм та проектів розвитку ОТГ; 

– здійснює підготовку щорічних звітів про стан реалізації стратегічного 
плану, надає їх голові та презентує їх на останньому в році черговому 
пленарному засіданні ради. Повний текст звіту підлягає обов’язковому 
розміщенню в мережі Інтернет; 

– здійснює підготовку квартальних звітів про стан реалізації стратегічного 
плану, надає їх голові та презентує на засіданні виконкому. 

Пропозиції щодо зміни основного тексту стратегічного плану розглядаються 
відділом економічного розвитку та інвестицій, обговорюються на чергових та 
позачергових нарадах КУВ і виносяться на розгляд сесії Степанівської селищної 
ради один раз на рік. 

Моніторинг стратегічного плану розвитку Степанівської ОТГ включає 3 рівні:  
І. Моніторинг зовнішнього середовища розвитку громади. Базується на 

аналізі основних показників, що характеризують ситуацію в державі в цілому та 
Сумської області, які є стратегічно важливими для громади. Підсумки 
підводяться один раз на рік та доводяться як частина зведеного аналітичного 
моніторингового звіту; 

ІІ. Моніторинг процесу реалізації стратегії відповідно до наступних 
показників:  

– власні доходи на 1-го мешканця;  
– капітальні видатки на 1-го мешканця; 
– середня місячна заробітна плата; 
– обсяг інвестицій в основний капітал; 
– загальний обсяг експорту (за наявності); 
– обсяг прямих іноземних інвестицій в громаду (за наявності); 
– чисельність населення, зайнятого у всіх сферах економіки; 
– чисельність населення, зайнятого в кооперативах; 
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– кількість зареєстрованих безробітних; 
– кількість активно діючих громадських організацій; 
– частка довжини автошляхів з пошкодженим покриттям до загальної 

довжини автошляхів; 
– порівняння середнього балу успішності учня протягом року з середнім 

балом за результатами ЗНО; 
– кількість захворювань, пов’язаних з системою кровообігу та туберкульоз 

на 1000 населення; 
– кількість проектів, що фінансуються за рахунок коштів ДФРР, МТД, інших 

фондів. 
ІІІ. Моніторинг виконання проектів місцевого розвитку, що складають План 

реалізації стратегії. Оцінюється стан виконання кожного проекту та ступінь 
досягнення результатів, передбачених технічним завданням на проект. Кожні 
півроку (5 червня і 5 грудня) відділ економічного розвитку, інвестицій та 
регуляторної діяльності направляє відповідальним за моніторинг виконання 
стратегічного плану нагадування про необхідність надати піврічний 
моніторинговий звіт (за підсумками року і першого півріччя). 

Таким чином, стратегія розвитку Степанівської ОТГ повинна забезпечити 
громаді гідне місце на економічній, освітній, культурній, спортивній та 
туристичній мапі країни за рахунок стимулювання економічного розвитку та 
громадської активності населення; формування економічного безпечного 
середовища; ефективної система освіти та розумної молодіжної політики. 
 
Список використаних джерел:  
1. Ковшова О. Складаємо План соціально-економічного розвитку ОТГ. Місцеве 
самоврядування. 2016. № 8. С. 3-13. 

 
 

МАТВЄЄВ В.В., старший викладач 
кафедри технологій управління, 

Національний авіаційний університет 
 

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ВИНОГРАДАРСЬКО-
ВИНОРОБНОГО ПІДКОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 

 
Сучасні економічні умови, в яких опинився виноградарсько-виноробний 

підкомплекс України після підписання угоди про асоціацію з ЄС, а також втрати 
кримської частини підкомплексу, ставлять нові виклики перед підприємствами 
й державою. Саме державна підтримка може стати початковим поштовхом і 
економічною основою для адаптації виноградарських та виноробних 
підприємств до нових ринкових умов. 

Виноградарство та виноробство за роки незалежності характеризується: 
скороченням площ виноградних насаджень, зниженням урожайності, низьким 
рівнем рентабельності виробників, особливо малих і середніх підприємств, 
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посиленням позицій іноземних виробників на внутрішньому ринку України, 
падінням рівня якості продукції, збільшенням обсягів фальсифікації, 
неотримання українськими виноградарями та виноробами коштів із спецфонду, 
що було передбачено Законом України «Про збір на розвиток виноградарства, 
садівництва та хмелярства», неефективність існуючих механізмів державної 
підтримки галузі, високою вартістю просування продукції на ринок, що 
пов’язано із значними транзакційними витратами, які є наслідком 
недосконалості ринкових механізмів та недостатнього державного регулювання 
економічних процесів, що відбуваються на підприємствах України. 

Особливості функціонування вітчизняних підприємств-виробників вина 
також визначаються впливом глобалізаційних процесів на світовому ринку, а 
саме: перевиробництва вина, наявність постійних нереалізованих надлишків на 
ринку, зростаюча консолідація виробників, дистриб’юторів та роздрібних 
торговців, зміна споживацької поведінки. Ще однією особливістю 
функціонування виноробних підприємств є протиріччя між маркетинговою 
стратегією та політикою самого виробника й демаркетингових заходів з боку 
держави, що виражається в законодавчих обмеженнях щодо реалізації, 
роздрібного продажу, оподаткування та реклами продуктів виноробної галузі. 

У цих умовах державна підтримка вітчизняних виробників має носити 
характер програми антикризового регулювання розвитку виноробних 
підприємств [1, 2, 3]: 

– місцеві виробники повинні бути пріоритетними для держави, а отже мати 
привілеї у порівнянні з імпортною продукцією; 

– зменшення ставки земельного податку з площ під багаторічними 
насадженнями (у тому числі виноградом) до періоду плодоношення; 

– розробка та прийняття державної цільової програми підтримки й 
мікрокредитування впровадження нових технологічних процесів та 
інноваційних видів продукції підприємств із невеликими потужностями й 
обсягами виробництва та фермерських виноробних господарств; 

– удосконалення законодавства стосовно реклами алкогольних напоїв в 
пункті Інтернет-реклами, визначення обгрунтованих ставок акцизного податку, 
розробка ефективних механізмів державної підтримки розвитку галузі з 
урахуванням зарубіжного досвіду, сприяння збільшення насаджень 
виноградників та розвитку агропідприємств повного циклу; 

– приведення національного законодавства у відповідність до вимог ЄС, 
зокрема й за рахунок грантів, іноземної донорської допомоги та міжнародних 
програм, забезпечення створення й функціонування незалежних регіональних 
лабораторій для контролю за якістю вин для формування ефективної системи 
контролю якості та безпечності виноробної продукції; 

– запровадження мораторію терміном на п’ять років на підвищення 
акцизного податку на виноробну продукцію до стабілізації ситуації в галузі й 
збереження виноробної промисловості; 

– згідно з європейською практикою та враховуючи, що вино є харчовим 
продуктом, слід було б виключити сухе вино з переліку підакцизної продукції; 
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– внесення змін до Податкового кодексу України для скасування авансової 
попередньої оплати податку на прибуток і запровадження автоматичного 
відшкодування ПДВ експортерам виноробної продукції; 

– внесення змін до Закону України «Про державне регулювання 
виробництва й обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів», передбачивши використання визначеної частки 
вітчизняних коньячних спиртів; 

– запровадження максимального терміну розрахунку за поставлену 
виноробними підприємствами виноробну продукцію мережевій торгівлі – 60 діб, що 
відповідає європейській практиці, зокрема Директиві 2011/7/ЄС Європарламенту та 
Ради ЄС «Про протидію затримки платежів у комерційних угодах»; 

– удосконалення системи управління виноградно-виноробною галуззю й 
налагодження ефективної взаємодії з галузевими асоціаціями виробників, 
сприяння посилення ролі професійних спілок виробників; 

– забезпечення виконання Угоди про ЗВТ України з ЄС у частині надання 
виноробній галузі України технічної допомого для модернізації та виведення на 
ринок нових торгових марок виноробної продукції; 

– проведення заходів щодо диверсифікації ринків збуту виноробної продукції 
(країни Азії, зокрема Китай, Близького Сходу, африканського континенту тощо). 
Забезпечення популяризації у світі бренду «Українське вино»; 

– забезпечення бюджетного фінансування діяльності галузевих наукових 
установ. 
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BITCOIN ТА ІНШІ ЦИФРОВІ ВАЛЮТИ В ЯКОСТІ 
ЛЕГАЛЬНОГО ПЛАТІЖНОГО ЗАСОБУ 

 
Bitcoin – це черговий розвиток ідеї грошей. Одним з ключових чинників, 

виділяючим Bitcoin порівняно з іншими, добре відомими, валютами, такими як 
американський долар, британський фунт або євро, є те, що Bitcoin – це 
електронна валюта, зберігається в електронному вигляді, на комп’ютерах, і 
передається електронним шляхом через інтернет. Перспектива електронних 
грошей може збити з пантелику або бентежити багато людей, точно так, як і 
електронна пошта могла б збентежити кого-небудь в 1980-х [1]. 

Ідея створення електронних грошових коштів народилася в далекому 1983-
му році, коли її озвучили Д. Чаум і С. Брендс. У 1997-му завдяки А. Баку 
з’явилася система HashCash, яка працювала на принципі докази проведеної 
операції. Ця система дала початок створенню нових блоків майбутньої Bitcoin-
бази. У 1998 виникли нові ідеї розробки криптовалюти. Їх озвучили В. Дей і 
Н. Сабо. Сабо представив механізм майбутнього ринку для bit-gold, а Вей 
обґрунтував ідею цифрових грошей «b-money». Хел Фінні пов’язав ланцюжок 
блоків, використовуваних HashCash, застосувавши шифрувальний чіп IBM. Так 
він став ключовим учасником створення Bitcoin [2]. 

В 2010-му році американець Л. Ханеч вперше обміняв криптогроші на товар, 
купивши за десять тисяч Bitcoin пару звичайних піц. У серпні 2017-го група 
розробників запустила «гілку» – Bitcoin Cash [2]. 

Протягом 2009-2017 років відбувається коливання криптовалюти в бік 
зростання.  

Однією із переваг Bitcoin є те, що його неможливо підробити і він 
запрограмований на обмежену кількість, тому невразливий до інфляції. Одна з 
ключових переваг – децентралізована підтримка. Тобто не існує жодної структури, 
де можуть «додрукувати» Bitcoin та немає одного сервера, де «лежала» б уся 
валюта. Натомість це база даних, яку одночасно підтримують та синхронізують 
тисячі комп’ютерів. Тому, аби, наприклад, заблокувати транзакцію, треба робити це 
одночасно на тисячах пристроїв по всьому світу [3]. 

Багато світових урядовців думають над тим, чи повинен Bitcoin вважатися 
законним платіжним засобом і яким чином він повинен регулюватися на 
державному рівні? 

Криптовалюті потрібен збалансований і ретельно продуманий статус, тобто 
ствердження на законодавчому рівні. 
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Світові економісти спостерігають за цією новою світовою валютою, 
оскільки з нею, люди зможуть проводити транзакції по всьому світу в одну 
мить, без затримок через застарілі банківські системи. 

Найбільша проблема з Bitcoin – це шахрайство і маніпуляції. Тому є 
необхідність створення спеціального органу, працівники якого будуть глибоко 
розуміти всі пов’язані з Bitcoin-валютою процеси та будуть здатні запобігати 
шахрайству у сфері онлайн-грошей [4]. 

На наше глибоке переконання, Bitcoin можуть стати хорошою 
альтернативою традиційним грошам, або зможуть містити великі ризики і стати 
джерелом для злочинців у їхній незаконній діяльності. Хочемо ми того чи ні, а 
Bitcoin все більше будуть заявляти про себе з кожним роком, і країни, зрештою, 
будуть змушені якось врегулювати їхнє використання, оскільки їхній вплив на 
життя людей також буде ставати все більш вагомим. 
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АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ВИРОБНИЦТВА СОНЯШНИКУ  
В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

 
Соняшник через високу харчову та поживну цінність широко 

використовується у харчовій та кондитерській промисловості, у годівлі тварин, 
а також має важливе технічне значення. Цим зумовлено зростання попиту на 
світовому ринку та, відповідно, обсягів виробництва культури у світі та Україні.  

Україна входить до п’ятірки країн-лідерів на світовому ринку соняшнику із 
часткою у загальному обсязі світового виробництва 7 %. Загалом же головними 
гравцями на світовому ринку виробництва соняшнику є країни ЄС-27, 

http://testlib.meta.ua/book/297627/read/
https://businessman.pp.ua/xto-i-koli-pridumav-bitkoini-istoriya-poyavi
http://www.volynpost.com/articles/1314-scho-take-bitkoin-ta-iak-na-nomu


30 листопада 
2018 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Економічне майбутнє України очима молодих дослідників» 

 

345 

Аргентина, Україна, Російська Федерація та ін. Беззаперечним лідером на цьому 
ринку є країни ЄС (18 %) та Аргентина (14 %). При цьому щодо останньої на 
наступний маркетинговий період прогнозується зібрати на 17,6 % більший 
урожай соняшнику. У країнах ЄС-27, за прогнозами фахівців, очікується 
зменшення обсягів виробництва соняшнику на 1 %, із абсолютним значенням 
обсягу виробництва на рівні 8,5 млн. т. Як зазначають експерти, попри 
зростання виробництва соняшнику в основних країнах-виробниках, Україна 
залишиться найбільшим світовим експортером цього олійного насіння. Так, 
Україна є лідером у світовому експорті соняшнику (29 %), випереджаючи навіть 
країн-лідерів у його виробництві (Аргентину, ЄС-27). За останні роки відмітною 
є тенденція до підвищення ефективності вирощування соняшнику. Так, середня 
урожайність культури у світі за останні 12 років зросла із 1,3 т/га до 1,8 т/га, 
тобто збільшилась більш ніж на третину (на 38,5 %). При цьому посівні площі 
збільшились лише на 13,7 % [1]. 

В Україні ж динаміка основних показників, що характеризують розвиток 
галузі, має дещо інший характер (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Динаміка основних показників щодо розвитку виробництва 
соняшнику в Україні за 2000-2017 рр. 

Джерело: побудовано автором за даними [4]. 
 
Так, урожайність культури за період з 2000 по 2017 рр. зросла на більш ніж 

65 %, тоді як площі посівів збільшились на 105 %. За 2005-2017 рр. урожайність 
зросла на 57 %, а площі посівів – на 61 %. Отже, порівняно зі світовою 
динамікою виробництва соняшнику, в Україні має суттєве місце суттєве 
підвищення ефективності вирощування культури (за урожайністю), а також 
більш відчутним є й екстенсивний характер розвитку галузі – адже посівні 
площі зросли на 61 %. Так, у структурі посівних площ соняшник наразі (2017 р.) 
займає 21,9 % (6034 тис. га), тоді як у 2000 ця величина становила 10,8 %, а у 2005 р. 
– 14,3 %. Проведений нами факторний аналіз зміни валового виробництва 
соняшнику в Україні за 2000-2017 рр. показав, що зростання урожайності культури 
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обумовило зростання виробництва на 55,52 %, тоді як збільшення площ посівів – на 
44,48 %. Разом із тим, з наведених на рис. 1 даних видно, що певне зниження обсягів 
виробництва соняшнику у 2017 р. порівняно з 2016 р. зумовлене якраз зниженням 
врожайності, на тлі зростання посівних площ. 

Загалом, високий інтерес вітчизняних аграріїв до цієї культури пояснюється 
привабливістю світового ринку а також високою привабливістю даної культури 
з точки зору економічних аспектів ведення виробничо-господарської діяльності. 
Зацікавленість аграріїв до соняшнику пояснюється високою його 
рентабельністю. При традиційній технології вирощування культури 
рентабельність може досягати 90 % [1]. 

Отже сьогодні в Україні соняшник є однією з основних 
сільськогосподарських культур, його вирощують в усіх регіонах, а особливо – у 
південних та центральних регіонах. Основні посівні площі соняшнику 
сконцентровані у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській та 
Миколаївській областях (площі понад 500 тис. га), у Харківській та Одеській 
(площі понад 400 тис. га) [1]. Основне виробництво соняшнику забезпечується 
сільськогосподарськими підприємствами (86,6 %), решта – у господарствах 
населення [4]. Сприятлива економічна кон’юнктура і надалі стимулюватиме 
аграріїв вирощувати соняшник. При цьому слід підкреслити необхідність 
дотримання сівозміни та агротехнології. Це, у свою чергу, надаватиме 
можливість отримання прогнозованих урожаїв та належної якості продукції, а 
також є важливим з точки зору раціонального, сталого використання земельних 
ресурсів в Україні [3]. Наразі ринку потрібен якісний та недорогий товар. Тож 
резерви збільшення доходів знаходяться у ретельному дотриманні 
агротехнологічних заходів. Головною умовою успішного вирощування 
соняшнику є правильний вибір сорту чи гібрида, який відповідатиме природно-
кліматичним умовам, складу ґрунту та іншим зональним особливостям [1-2]. 
 
Список використаних джерел: 
1. Маслак О. М. Поточний стан та перспективи ринку соняшнику. 

Економічний гектар. 2017. Жовтень. URL: http://agro-business.com.ua 
2. Матейчук Ю. В. Шляхи підвищення економічної ефективності вирощування 

соняшнику. Международный научный журнал. 2015. № 9. С. 133-136.  
3. Мішенін Є. В., Коблянська І. І. Соціально-економічні аспекти обмеження 

реалізації права власності на землю сільськогосподарського призначення в 
Україні. Збалансоване природокористування. 2016. № 1. С.112-120. 

4. Сільське господарство України: Статистичний збірник. К.: Державна служба 
статистики України, 2018. URL: www.ukrstat.gov.ua 

http://agro-business.com.ua
http://www.ukrstat.gov.ua


30 листопада 
2018 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Економічне майбутнє України очима молодих дослідників» 

 

347 

ОТЛИВАНСЬКА Г.А., к.е.н.,  
доцент кафедри економіки підприємства  

та корпоративного управління,  
Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова 

ОСЕЦЬКА А.В., магістрант, 
спеціальність «Економіка»,  

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова 
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Формування ефективної дивідендної політики займає важливу позицію у 

стратегічному управлінні економічною діяльністю телекомунікаційного 
підприємства. Основні учасники телекомунікаційного ринку України мають 
акціонерну форму власності, зокрема два найбільших оператора мобільного 
зв’язку ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна» відносяться до приватних 
акціонерних товариств. Більшою частиною акцій цих компаній володіють 
закордоні телекомунікаційні гіганти VEON та МТС відповідно. 

Задоволеність власників від володіння бізнесом значною мірою залежить від 
розміру дивідендів, які вони отримують на вкладений капітал. Скільки саме та 
як сплачувати дохід власникам на вкладений капітал визначає прийнята на 
підприємстві дивідендна політика. 

Джерелом сплати дивідендів є чистий прибуток, отриманий компанією у 
певному періоді. При цьому, дивіденди що сплачуються не повинні бути 
більшими за розмір її нерозподіленого прибутку. Проте не тільки розмір 
прибутку впливає на дивідендні виплати. 

Обсяг дивідендів, що виплачується власникам залежить від багатьох 
факторів, основними з яких є інвестиційні можливості, формування фінансових 
ресурсів із альтернативних джерел, об’єктивні обмеження, та інші фактори [1]. 

До факторів, що характеризують інвестиційні можливості підприємства 
відносяться такі: етап життєвого циклу компанії, потреби компанії щодо 
розширення інвестиційної програми, готовність інвестиційних рішень до 
впровадження [1]. 

До факторів, що характеризують можливості формування фінансових 
ресурсів з альтернативних джерел відносяться достатність резервів власного 
капіталу, сформованих у попередньому періоді; вартість залучення додаткового 
акціонерного капіталу; вартість залучення позикового капіталу; доступність 
кредитів на фінансовому ринку;  рівень кредитоспроможності акціонерного 
товариства, що визначається його поточним фінансовим станом [1]. 

До факторів, що пов'язані з об'єктивними обмеженнями відносяться: рівень 
оподаткування дивідендів; рівень оподаткування майна акціонерного 
товариства; фактичний розмір отриманого прибутку та рівень рентабельності 
власного капіталу [1]. 
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До інших факторів можуть бути віднесені: кон'юнктурний цикл  ринку, 
учасником якого є акціонерна компанія; рівень дивідендних виплат компаніями-
конкурентами; невідповідність платежів за раніше отриманими кредитами; 
можливість втрати контролю над управлінням компанією [1]. 

Оцінювання перелічених факторів складає основу для  вибору найбільш 
прийнятного для конкретного акціонерного товариства типу дивідендної політики. 

Теорія та практика визначають декілька типів формування дивідендної 
політики акціонерного товариства, основними з яких є: залишкова  політика 
дивідендних виплат; політика стабільного розміру дивідендних виплат;  
політика мінімального стабільного розміру дивідендів з надбавкою в окремі 
періоди; політика стабільного рівня дивідендів; політика постійного збільшення 
розміру дивідендів [1].  

Базовим є тип залишкової політики дивідендних виплат, відповідно до якого 
процедура визначення дивідендів є такою [2]. 

1. Вибір оптимальних інвестиційних рішень. 
2. Оцінка обсягу фінансових ресурсів на капітальні інвестиції. 
3. Максимально можливе використання власних коштів. 
4. Виплата дивідендів з коштів, що залишилися. 
Аналіз обсягів та динаміки дивідендних виплат у взаємозв’язку з обсягами 

капітального інвестування дозволяє говорити про те, що два найбільших 
мобільних оператора України дотримуються залишкового типу дивідендної 
політики (табл. 1). 

Таблиця 1 
Показники дивідендних виплат та капітального інвестування мобільних 

операторів України 
Показники 

телекомунікаційної 
компанії за роками 

2013 2014 2015 2016 2017 (перший 
квартал) 

 Дивідендні виплати (млн. грн.) 
ПрАТ «Київстар» 

4100 1940 0 

Заявлено до 
виплати 1500 
Сплачено 

518 

Не оплачений 
залишок 

минулого року 
982 

ПрАТ «ВФ Україна» 

2227 781 0 

Заявлено до 
виплати 500 
Сплачено 

148 

Заявлено до 
виплати 1400 
Не оплачений 
залишок 

минулого року 
352 

 Капітальні інвестиції (млн. грн.) 
ПрАТ «Київстар» 1690 1658 6740 2723 782 
ПрАТ «ВФ Україна» 2185 1298 7051 2903 590 
Джерело: складено на основі [3]. 
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Дані наведені в табл. 1 показують, що у рік інвестиційного піку в 2015 році 
обидві компанії не виплачували дивіденди акціонерам. Загальна динаміка 
дивідендних виплат є не чіткою, але дозволяє визначити, що потреби в 
нарощуванні інвестування, обумовлені впровадженням нових технологій зв’язку 
3G та 4G, зміщують дивідендні виплати на більш віддалені строки, отже 
формування дивідендних виплат відбувається за залишковим типом. 

Підсумовуючи зазначимо, що для телекомунікаційних компаній України, які 
працюють в умовах прискореного розвитку інформаційних технологій, при 
формуванні дивідендної політики фактори, що визначають інвестиційні 
можливості компанії, виходять на перший план. Ситуація є такою, відкладення 
інвестування на майбутні періоди на користь сплати дивідендів може призвести 
до того, що ефективна діяльність телекомунікаційної компанії на ринку буде під 
загрозою, оскільки постійний розвиток технологій спонукає користувачів 
телекомунікаційних послуг постійно змінювати пріоритети у користуванні, а 
існуючі конкуренти не залишають часу для гальмування інвестування у 
розвиток. 
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governance, namely strategic management, determines the need to identify the 
relationships between these concepts [1]. 

Corporate governance is a complex economic and legal system that combines 
organizational and economic mechanisms, management functions and, in accordance 
with the requirements of the market and the external environment, defines a model of 
corporate governance for the effective implementation of economic activities and 
financial security of the enterprise, while protecting and harmonizing the interests of 
shareholders and the company as a whole [2]. 

Changes and fluctuations in the external and internal environment have a 
significant impact on the formation of economic security and operation of the 
enterprise. It is these transformations that cause a number of problematic issues 
related to the protection of enterprise accounting data and are characterized by 
instability and require rapid adaptation of enterprises to modern economic conditions, 
taking into account factors of uncertainty and instability of the economic 
environment. To solve these issues, the heads of enterprises face the difficult task of 
protecting the economic interests of the enterprise from various internal and external 
threats, ensuring its stable development and improving the efficiency of operation. To 
achieve this goal, and serves as a systematic assessment and analysis of economic 
security [3]. 

Economic security of the enterprise is a complex characteristic, which is 
understood as the level of protection of all types of potential of the enterprise from 
internal and external threats, which ensures stable functioning and effective 
development and requires management by the management of the enterprise [4]. The 
creation of the necessary conditions for ensuring economic security should be based 
on an effective system of measures for assessing and analyzing the economic 
condition of the enterprise. In our time, there is no single integrated methodological 
approach to the assessment and analysis of economic security at the enterprise level. 

The most common is the resource-functional approach. According to it, the 
economic security of the enterprise is ensured by preventing external and internal 
threats to the enterprise on the basis of achieving its main functional goals [5]:  

– entering the phase of stability and continuity of production activities;  
– achievement of financial and economic stability by the enterprise;  
– improving the efficiency of resource use;  
– adaptation to environmental changes;  
– ensuring continuous development of the enterprise.  
Resource-functional approach involves determining the level of economic security by 

assessing the effectiveness of the use of resources of the enterprise. In applying this 
approach, the assessment of the level of economic security of the enterprise is identified 
with the analysis of the state of its financial and economic activities. This approach is the 
most used, because financial security is estimated on the basis of the aggregate criterion, is 
determined taking into account all the activities of the enterprise.  

Typically, enterprises assess the economic security of the enterprise is carried out 
for each functional component of economic security, and then by expert determine the 
integral indicator. However, the main drawback of this approach is that the level of 
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economic security can be determined only by comparing with the same levels for 
several periods, that is, in dynamics [6]. 

In the initial stages, the corporate strategy is developed according to the criterion of 
maximizing the value for owners and shareholders. The following – the necessary 
consideration and consideration of the interests of stakeholders, in order to optimize the 
distribution of interests and risks, to ensure stable access to resources, which ultimately 
changes the criterion of maximizing the strategy on the optimization criterion. 

Prospects for further research consist of the construction of the mechanism of 
corporate social responsibility as a synthesis of the organizational, economic and legal 
elements that can reflect the unity of the system and the resource-functional approach 
to the provision of financial security in the system of corporate governance. 
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одним із ключових факторів, що впливає на ефективність отримання кінцевих 
прибутків та пошуку потенційних споживачів виробленої продукції [1].  

Реалізація сільськогосподарської продукції відбувається через прості 
ланцюги та складні з інтеграцією різного ступеня. Перед підприємствами АПК 
постає питання не тільки як виробити якісну продукцію, але й реалізувати її на 
ринку. Насиченість ринку сільськогосподарською продукцією є однією із 
складових дотримання продовольчої безпеки держави.  

Розподільча логістика АПК це управління товарними та супутніми 
інформаційними потоками на етапі розподілу  сільськогосподарської та 
продовольчої продукції від виробника до кінцевого споживача з метою 
задоволення повноти його попиту [1]. Розподільча логістика охоплює ряд 
функцій, пов’язаних із гарантованою доставкою продукту до споживача: 
транспортування, зберігання, пакування, доробка, сервіс та ін. При цьому 
виникає ряд супутніх питань, пов’язаних із управлінням інформацією, 
фінансуванням та правовим супроводом логістичних операцій. 

Сільськогосподарська продукція може мати як кінцеве споживання, так і 
надходити в переробку харчової промисловості у вигляді сировини. При 
поставках сировинного продукту працює інтегрований ланцюг (виробник – 
переробне підприємство – кінцевий споживач). В інтегрованих ланцюгах 
існують можливості щодо перерозподілу логістичних витрат в середині самого 
ланцюга за рахунок взаємопов’язаних підприємств. Рух продукції розглядається 
як цілісний потік, що проходить етапи формування доданої вартості до моменту 
отримання його кінцевим споживачем. В процесі руху матеріальний потік 
утворює поставку, вартість та цінність. Симбіоз цих категорій обумовлений 
взаємоінтегрованими характеристиками та центрами, де виникають їх основні 
елементи. Аналіз розподільчої логістики АПК має характеристики системного 
аналізу та процессного підходу. В такому випадку ключовими факторами є: 
окреслення меж, в яких розповсюджується потік; динамічність потоків та 
критерії запізнення по відношенню до виконуваних операцій; критерії оцінки 
можуть бути як ізольовані по окремих частинах, так і інтегральні, що 
визначають оптимальний рівень функціонування  всього процесу розподілу.  

На сьогодні найбільш продуктивною залишається розподільча логістика 
зернових культур та фруктів. Це зумовлено рядом факторів, основний серед 
яких є експортно-орієнтований склад продукції. Розширюються ринки нових 
продуктів, наприклад, для України перспективним є ринок Азії для реалізації 
фруктів та плодів. Проте, дефіцит логістичних технологій зумовлює проблеми 
налаштування логістики на тривале транспортування з відповідними термінами 
зберігання. Проблемою Європейського ринку залишається холодна логістика. 
що забезпечує продажі заморожених та охолоджених продуктів. Пункти 
перевалки, сховища та формування шляхів доставки визначені ключовими 
проблемами зернової логістики [2]. Одним із актуальних питань постає питання 
реалізації органічних продуктів [3], а разом з цим і формування логістичної  
складової, що забезпечить якість зберігання у відповідності до поставлених 
стандартів і вимог. Все позиціонує необхідність розвитку технологій 
розподільчої логістики в АПК. 
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В сучасній агрологистиці України можливо виділи ряд проблем, основними 
серед яких є:  

– відсутність чітко спрямованої стратегії розвитку держави в галузі 
агрологістики з базовими правовими принципами, напрямами інфраструктурних 
проектів, іноваційно-інвестиційним забезпеченням; 

– зниження інвестиційної активності по будівництву сучасних сховищ та 
складських приміщень в аграрному секторі; 

– відсутність чітко сформованого механізму державного регулювання ринку 
земельних ресурсів, а разом з цим і логістики точного землекористування; 

– дефіцит компетентності в середовищі  агрологістики, що обумовлено 
рівнем підготовки кадрів по ключових спеціальностях у вищих агарних 
навчальних закладах.  

Розподільча логістика виступає стабілізуючим ланцюгом в реалізаційних 
процесах. Основними її складовими в аграрному секторі можна визнати 
управління складськими потужностями, розподільчими центрами і запасами. 
Безперебійний рух товарних потоків мають забезпечувати відповідні обсяги 
складських приміщень та оптимальне їх територіальне розташування. На 
сьогодні в Україні намітилась тенденція дефіциту складських потужностей. 
Дефіцит потужностей для зберігання зернових  оцінюється на рівні 30 млн. т. 
При цьому загальний обсяг введених в експлуатацію в 2016 р. зерносховищ, 
склав 1,31 млн. т, а сукупні потужності для зберігання досягли 49,4 т [4]. 
Основні приміщення орієнтовані на продукцію птахівництва (птиці та яйця), 
зберігання овочів та фруктів. Існує значна потреба в тваринницьких 
приміщеннях для великої рогатої худоби. Проектування та територіальне 
розміщення приміщень (з урахуванням спеціалізованих складів) є одним із 
першочергових завдань розподільчої логістики АПК, що вимагає врахування 
сезонності продукції, тривалості технології виробництва, транспортування із 
місць виробництва до кінцевого споживача.  

Таким чином, підприємства повинні мати чітку стратегію щодо побудови 
власної розподільчої мережі з визначенням основних центрів тяжіння 
споживачів. Держава повинна формувати стратегічний план розвитку 
розподільчої логістики АПК з урахуванням побудови оптово-розподільчих 
центрів та оптових ринків сільськогосподарської продукції, що дозволило б 
орієнтуватись на основні території з найбільш концентрованою реалізацією та 
проводити, за необхідності,  переорієнтацію каналів по інших територіях [1]. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Забезпечення ефективного розвитку національного аграрного сектора та 

виробництва високоякісної сільськогосподарської продукції в сучасних умовах 
потребує змін до організації ефективного використання ресурсного потенціалу, 
забезпечення впровадження інноваційних та ресурсозберігаючих технологій 
виробництва, тощо. 

Функціонування сучасних сільськогосподарських підприємств 
характеризується нераціональністю використання їх ресурсних потенціалів, що 
охоплюють якісну, кількісну, та структурну складову. Це зумовлено великими 
втратами ресурсів та важким фінансовим становищем сільськогосподарської 
галузі виробництва [1]. 

Передумовою результативного процесу формування та використання 
ресурсного потенціалу є комплекс чинників, які впливають на його значення та 
характеризують його ефективність. До таких чинників відносяться економічні, 
соціальні, фінансові, виробничі та екологічні складові, які є основними 
елементам системи покращення ефективності використання ресурсного 
потенціалу. 

Виробництво сільськогосподарської продукції відбувається на основі 
гармонічної єдності таких чинників, як земля, трудові ресурси, матеріальні, 
нематеріальні та фінансові ресурси. Недостатнє забезпечення підприємства 
навіть одним із перелічених ресурсів значно ускладнює процес виробничої 
діяльності, сповільнює досягнення конкурентоспроможного виробництва 
сільськогосподарської продукції [3, 4]. 

Ресурсний потенціал розглядають з таких позицій: як структурний елемент 
виробничих відносин у контексті максимального використання потенціалу 
трудових ресурсів щодо створення матеріальних благ; як сукупність наявних на 
підприємстві ресурсів, що забезпечують досягнення поставленої мети; як 
можливість отримання максимального обсягу виробництва благ та послуг за 
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умови оптимального використання ресурсів; як спроможність (реальну або 
ймовірну) виконати поставлені завдання, та інші [1]. 

Сільськогосподарське виробництво в Україні на сьогодні має ряд проблем в 
сфері формування та використання ресурсного потенціалу, спричинених 
особливостями минулого і сучасного його розвитку. Шляхом реформ аграрний 
сектор переходить від планової системи до сучасної ринкової економіки. 
Необхідність такого переходу спричинена зниженням ефективності 
виробництва по мірі вичерпного використання екстенсивних факторів, які 
формують ресурсний потенціал. Наслідком низької ефективності 
сільськогосподарського виробництва є стан і характер повільних змін у 
виробничих відносинах, які стримують розвиток продуктивних сил, у тому 
числі і ресурсного потенціалу [5]. 

Невідповідність між ресурсним потенціалом та його віддачею привела до 
значного росту основних фондів, також продовжується процес зниження 
ефективності використання потенціалу сільськогосподарських угідь, через те, 
що ряд технічних засобів не відповідає сучасним технологічним вимогам через 
недостатню надійність і низьку продуктивність. Водночас у машинно-
тракторному парку господарств не вистачає багатьох видів сільськогосподарських 
машин і знарядь для комплексного, багатоопераційного обслуговування 
рослинницьких, тваринницьких та інших галузей агропромислового виробництва 
через їх високу вартість. Ефективне використання ресурсного потенціалу 
агроформувань є об'єктивною необхідністю і важливою передумовою розвитку 
аграрного сектора економіки [2]. 

Сьогодні для ефективного ведення господарської діяльності аграрним 
підприємствам необхідно запроваджувати кооперування, що передбачає обмін 
технікою та купівлю послуг з виконання сільськогосподарських робіт. 
Пропонуємо розглядати систему кооперування за принципами територіальної 
близькості та різнорідності техніки. Такий підхід допоможе вистояти 
сільськогосподарським виробникам в умовах економічної кризи [4]. 

На думку Т. Вяткіної, розвиток ресурсного потенціалу пов'язаний з 
використанням певних властивостей ресурсів, а саме: комплексності, 
взаємодоповнюваності та взаємозамінності. Комплексне використання ресурсів 
пов'язане з використанням природних ресурсів та спрямовується на їх ощадливе 
використання. Взаємодоповнюваність реалізується за умови, що один ресурс не 
може функціонувати без використання в певному обсязі інших ресурсів, 
спричинених технологічними особливостями використання. Скажімо використання 
трудових ресурсів без залучення у виробництво основних та оборотних фондів 
неможливе, як і відокремлене споживання двох останніх. Взаємозамінність ресурсів 
виявляється під час виробництва заданого обсягу продукції при різному 
співвідношенні будь-яких видів ресурсів, коли один і той самий ресурс може 
використовуватися для задоволення різних функціональних потреб [3]. 

Для того, щоб оцінити ефективність використання ресурсного потенціалу 
підприємства зазвичай використовують такі групи показників: ресурсовіддача 
та ресурсоємність. Їх обчислюють і в загальному, і за окремими основними його 
складовими (земле-, зарплато-, енерго-, матеріало-, амортизаціємність). Чим 
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вищі рівні ресурсовіддачі і чим нижчі – ресурсоємності, тим ефективніше 
використовується потенціал підприємства. 

Розробка та імплементація стратегії розвитку ресурсного потенціалу 
аграрних підприємств повинна здійснюватися, виходячи із наявного ресурсного 
потенціалу та відповідної спрямованості розвитку підприємства. У процесі 
формування стратегій використовуються базові принципи стратегічного 
управління, а також загальнонаукові методи та прийоми. При цьому вважаємо 
прийнятним та доцільним використання принципу домінантності, який сприяє 
оперативному визначенню компонентів ресурсного потенціалу, а також їх 
пропорційність та відповідність [6]. 

В умовах частих криз та реформ, аграрним підприємствам, власне їх 
керівникам особливу увагу необхідно сконцентрувати на поглибленні та 
розширенні кола досліджень сфери управління ресурсним потенціалом. Система 
ефективного управління ресурсним потенціалом аграрних підприємств повинна 
характеризуватися високим рівнем адаптивності та гнучкості, зважаючи на 
умови ринку, задля організації процесу виробництва якісної 
сільськогосподарської продукції та забезпечення сталого, високоефективного, 
конкурентоспроможного розвитку підприємства [7]. 

Отже, економічне зростання підприємств аграрного сектору виробництва 
значною мірою залежить від стану ресурсного потенціалу. Одним із основних 
аспектів ефективного формування і використання ресурсного потенціалу 
аграрних підприємств є їх взаємодоповнюваність, взаємозамінність. При цьому, 
слід дотримуватись раціонального співвідношення усіх видів ресурсів. Тому 
пріоритетними напрямами стратегії будь-якого сільськогосподарського 
підприємства має бути визначення ресурсних можливостей та ефективне їх 
використання. 
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СИСТЕМА ДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПОВЫШЕНИИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМ СТРАНЫ 

 
Стабильный экономический рост страны, особенно Украины, возможен при 

четкой координация действий, связанных с модернизацией экономики и 
общества в научной, технологической, организационной и производственной сферах 
с доминированием образования, науки и инноваций. И особенно важной научно-
практической задачей является поиск способа реформирования системы высшего 
инженерного образования, позволяющим использовать ресурсные возможности 
социально-экономических рычагов поддержки инновационного ее развития [1]. 

Роль образования в решении задач социально-экономического развития 
страны состоит в создании условий для формировании трудовых ресурсов, 
способных воспроизводить и развивать материальный и интеллектуальный 
потенциал, в обеспечении социальной и профессиональной мобильности, 
формировании кадровой элиты общества [2]. 

Эффективность дуального образования подтверждается опытом стран мира, 
где будущие специалисты проходят обучение и получают компетенции по 
заказу и под контролем опытных специалистов промышленных предприятий и 
бизнес-структур, выполняющих проекты и творческие задания по заказу 
производства во время практики, и в дальнейшем зачисляются на инженерные 
должности уже сформированными профессионалами. 

Низкая конкурентоспособность трудового потенциала Украины, что 
фиксируется в производительности и качества труда, инновационная 
заторможенность в большинстве отраслей указывают на недостатки в работе 
профессиональных учебных заведений, и, прежде всего, высших. 

Промышленный сектор незначительным образом (кроме редких случаев) 
непосредственно занимается процессами подготовки инженерных кадров, как в 
технологически материальном, так и в методическом и профессиональном 
смысле. Обычной практикой, почти для всех отраслей промышленности, 
является жизненная необходимость переподготовки молодых специалистов на 
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производстве или за его пределами. В то же время СВО продолжает по инерции 
готовить профессиональные кадры, которые не соответствуют критериям 
современного инновационного производства, его стремительного развития на 
основе креативных технологий, информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) и новаций в сфере управления, менеджмента и маркетинга. 
Это приводит к повышению безработицы на рынке труда, дефициту кадров на 
промышленных предприятиях, несоответствия образовательной квалификации 
их работников, снижение конкурентоспособности национальной СВО и оттока 
кадров за пределы страны. 

Преодоление таких кризисных явлений украинского общества возможно  
при условии общественного восприятия факта, что СВО должна отвечать 
современным потребностям общества и рынка труда, обеспечивать 
формирование у каждой личности способности быстро адаптироваться к 
современным социо-экономическим реалиям, которые становятся важнейшим 
условием успешного и устойчивого развития социума. 

Первые понимания необходимости и неотвратимости качественных 
изменений и трансформации подготовки инженерных кадров появилось в 
стенах УВО согласно мировым профессиональным стандартам. Так, на 
официальном портале Министерства образования и науки (МОН) Украины 
справедливо отмечено, что конкурентоспособность любого государства и 
качество жизни ее населения напрямую зависит от уровня профессиональной 
подготовки кадров. Одним из ведущих мировых лидеров в сфере подготовки 
квалифицированных кадров сегодня выступает Европейский Союз благодаря 
широкому и положительному опыту внедрения дуальной системы 
профессионального образования и обучения [3]. Отмечая, что термин «дуальная 
образование» возник в середине 60-х гг. ХХ века в Западной Германии, МОН 
Украины отмечает , что дуальность как методологическая характеристика 
профессионального образования предусматривает согласованное 
взаимодействие образовательной и производственной сферы по подготовке 
квалифицированных кадров определенного профиля в рамках организационно-
отличных форм обучения. Основной задачей внедрения элементов дуальной 
формы обучения является устранение недостатков традиционных форм и 
методов обучения будущих квалифицированных рабочих, преодоление разрыва 
между теорией и практикой, образованием и производством и повышения 
качества подготовки квалифицированных кадров с учетом требований 
работодателей. Именно поэтому требуется способствовать дальнейшему 
развитию экспорта элементов дуальной формы подготовки квалифицированных 
кадров и ускорить внедрение ее элементов в систему профессиональной 
(профессионально-технического) образования Украины. 

Эксперимент по организации учебно-производственного процесса с 
элементами дуальной формы обучения, проведенный в 2015-2017 гг. в 
отдельных городах Украины (Киев, Львов, Запорожье), показал положительные 
результаты внедрения элементов дуальной формы обучения: высокий уровень 
трудоустройства – до 97 %, повышение качества профессиональной подготовки 
на 12-17 %, дополнительные финансовые поступления – до 50 000 гривен в 
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каждом профессионально-техническом учебном заведения, уменьшение 
расходов на коммунальные услуги и расходные материалы, более устойчивое и 
взаимовыгодное сотрудничество с работодателями.  

С момента появления системы дуального обучения прошло почти 60 лет, что 
не могло не повлиять на специфику и формы ее внедрения на территории 
Европейского союза. Анализ информационных источников свидетельствует, что 
на сегодняшний день в Германии методология и технология дуального обучения 
и образования успешно интегрированы в систему высшего профессионального 
образования, в том числе для новейших инженерных специальностей XXI века, 
где дуальная система обучения рассматривается в качестве беспроигрышной 
ситуации для промышленных компаний и выпускников учебных заведений [4]. 
Дуальная система образования в Германии уже в течение 50 лет выступает 
успешным экспортным образовательным продуктом и была принята другими 
европейскими странами.  

В Украине в 2017-2018 учебном году продолжается внедрение элементов 
дуальной формы обучения, где задействовано 52 учреждения 
профессионального (профессионально-технического) образования в 25 регионах 
Украины за 54 профессиями. 

Так, к примеру, по данным ведущего обозревателя «УЦ», шеф-редактора 
Интернет-издания «весь Кіровоград» Андрея Трубачева, областной центр 
Кировоградщины стал местом старта международного проекта, призванного 
повысить качество высшего образования в Украине и приблизить подготовку 
студентов в них к реальным требованиям экономики и конкретных 
предприятий, страдающих от кадрового голода. На базе Экономико-
технологического института (ЭТИ) им. Роберта Эльворти, и затем в киевском 
офисе Федерации работодателей Украины представители университетов, 
Министерства образования, реального сектора экономики Украины и немецкие 
специалисты обсуждали особенности, методики, рекомендации и практические 
советы по внедрению у нас придуманной в Германии дуальной системы 
образования. 
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У тезах визначено зовнішні та внутрішні фактори, що беруться до уваги при 
управлінні ризиком в діяльності випробувальної лабораторії легкої 
промисловості 

З прийняттям оновленої версії гармонізованого стандарту ДСТУ ISO/IEC 
17025 [1] актуальною темою для випробувальних лабораторій постає 
впровадження в управління діяльністю лабораторії концепцію мислення на 
основі ризику, що описаний спільно з новою версією ISO 9001:2015 [2] та ДСТУ 
ISO 31000:2014 [3]. 

Об’єктом дослідження є система управління випробувальної лабораторії 
легкої промисловості. 

Предметом дослідження є ризик-менеджмент в діяльності управління 
випробувальної лабораторії легкої промисловості. 

Метою цієї роботи визначення зовнішніх та внутрішніх факторів, що 
беруться до уваги при управлінні ризиком в діяльності випробувальної 
лабораторії легкої промисловості. 

Дослідженням методик щодо оцінювання ризиків займалися українські та 
зарубіжні науковці та фахівці Dybinski J., Gruszka E., Krodkievwska-Skoczylas E., 
Дрейпер Н., Адлер Ю., Свиткин М. 

Стратегічний аналіз і планування діяльності випробувальної лабораторії 
легкої промисловості, як економічної системи необхідний для визначення 
факторів досягнення стратегічної мети, відповіді на питання «як досягти 
бажаного стану?», а також врахування чинників ризику, які можуть 
перешкоджати поставленим цілям. Стратегічне планування має здійснюватися з 
урахуванням впливу зовнішнього середовища, для якого властиві різного роду 
різкі зміни: кількості і впливу на ринок конкурентів, політичної ситуації в 
країні, платоспроможності клієнтів і т. п. Ці коливання створюють високий 
ступінь невизначеності для випробувальної лабораторії при прийнятті рішень. 
Також необхідно аналізувати сильні і слабкі сторони самої випробувальної 
лабораторії легкої промисловості при постановці тих чи інших завдань 
стратегічного розвитку, оскільки при певних обставинах сильні сторони можуть 
стати слабкими (і навпаки). Отже, необхідно окремо аналізувати внутрішні та 
зовнішні ризики випробувальної лабораторії легкої промисловості з 
урахуванням поставленої стратегічної мети. Аналіз і оцінка ризиків, а також 
сильних сторін організації та можливостей зовнішнього середовища повинні 
обов'язково враховуватися при розробці плану стратегічного розвитку. 
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Основною метою аналізу ризиків є ретельне вивчення існуючих зовнішніх і 
внутрішніх ризиків випробувальної лабораторії легкої промисловості, розгляд 
факторів настання ризикових подій та наслідків. Ризик присутній у будь-якій 
області діяльності випробувальної лабораторії; будемо розуміти під ним загрозу 
недосягнення цілей (вирішення поставлених стратегічних завдань) в процесі 
реалізації стратегічного плану. Оцінка наслідків цього недосягнення і буде 
показником впливу ризику на виконання плану. 

Схема аналізу ризиків на прикладі випробувальної лабораторії легкої 
промисловості складається з трьох основних етапів:  

1) Визначення внутрішніх факторів ризику випробувальної лабораторії, що 
сприяють настанню ризикової події. Дане завдання реалізується шляхом 
виявлення внутрішніх джерел і об'єктів ризику (слабких сторін діяльності 
випробувальної лабораторії) на основі класифікацій. 

2) Визначення зовнішніх факторів ризику випробувальної лабораторії, що 
перешкоджають настанню бажаного події. Дане завдання реалізується шляхом 
виявлення зовнішніх загроз діяльності випробувальної лабораторії на основі 
класифікацій.  

Основна мета перших двох етапів – ідентифікувати, систематизувати і 
охарактеризувати всі можливі джерела ризику і фактори реалізації ризикових подій. 

3) Оцінка важливості ризиків при реалізації стратегічного плану розвитку. 
При аналізі ризиків випробувальної лабораторії легкої промисловості, 

проведеного в рамках побудови комплексної системи ризик-менеджменту 
необхідно враховувати наступні важливі моменти: ймовірність реалізації 
ризикової події є наслідком об'єктивно існуючої невизначеності; ризик 
представляється не тільки як можливість при прийнятті рішення не досягти 
обраної мети, а й досягти її ефективніше (наприклад, з меншими витратами, 
більшою прибутковістю і т. д.); слід розглянути ступінь можливого впливу 
ризиків на мету і завдання керівництва випробувальної лабораторії, на 
досягнення яких спрямована діяльність випробувальної лабораторії. 

Для реалізації ризикової події необхідно одночасне наявність: джерела 
ризику; об'єкта ризику; фактора ризику. 

Для реалізації ризикової події необхідні умови: діюче джерело ризику; 
об'єкт знаходиться в зоні дії джерела; об'єкт не має достатніх засобів захисту. 

На основі запропонованої вище схеми аналізу досліджуємо ризики, що 
впливають на діяльність випробувальної лабораторії легкої промисловості. На 
першому етапі розглянемо можливі внутрішні ризики. Для цього необхідно 
визначити параметри оцінки, за якими будемо групувати ризики: 

– виробництво: дисбаланс між показниками обсягу «поставлені задачі», і 
«можливості»; неможливість в повному обсязі і в задані терміни виконати 
випробування; нераціональне використання обладнання; обмеженість 
виробничих потужностей; втрати робочого часу; 

– управління: необхідність пошуку нових підходів до управління в ситуації, 
зумовленої зростанням обсягів робіт і недостатньою готовністю до вирішення 
поставлених задач; недоліки в організаційній структурі, оперативного 
планування, стратегічного менеджменту та прогнозування, невірний вибір 
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методів управління; не доскональні організаційна та інформаційна бази, що 
регулюють процеси взаємодії випробувальної лабораторії з замовниками; 

– обладнання: порушення правил експлуатації, моральний і фізичний знос; 
недостатня надійність; несвоєчасне калібрування; високі витрати для переходу 
на нові технології і обладнання; 

– ринкові показники: відсутність служби маркетингу; відсутність реклами; 
слабка політика просування послуги на ринок; відсутність аналізу інформації 
про споживачів 

– фінанси: збільшення собівартості; зниження показників рентабельності; 
недостатня окупність капіталовкладень; затягування процедур оплати робіт 
замовниками; 

– персонал: не приймає участі в управлінських рішеннях, низька 
зацікавленість пересічних співробітників у розвитку підприємства; велика 
залежність від висококваліфікованих фахівців, а саме брак кваліфікованих 
фахівців для виконання замовлень (особливо в науково-дослідній сфері та сфері 
інновацій) 

Відповідно до наведеної класифікації можна в подальшому стратегічному 
аналізі виділити джерела, об'єкти і фактори внутрішніх ризиків діяльності 
випробувальної лабораторії. 

На другому етапі аналізу розглянемо можливі зовнішні ризики. Для цього 
визначимо параметри оцінки, за якими будемо групувати зовнішні загрози:  

– економічні: макроекономічна нестабільність; законодавчі ризики; 
– міжнародні: зміни в міжнародному законодавстві; міжнародні конфлікти 
– фактори конкуренції: виникнення на ринку нових конкурентів; 

підвищення якості та зниження ціни продукції, пропонованої конкурентами; 
недобросовісна конкуренція; підвищення бар'єрів входу на ринок, часткова або 
повна втрата ринків; 

– попит на послуги, що надає випробувальна лабораторія: значне зменшення 
ринку; відсутність стабільності попиту; 

– політичні та правові чинники: політична нестабільність; ризик 
корумпованості владних структур; недостатня розробленість законодавчих і 
правових актів; слабка реалізація законів і рішень уряду; ризик появи нових 
законодавчих обмежень; 

– соціально-демографічні: несприятлива демографічна ситуація; значний 
«відтік» висококваліфікованих кадрів в зарубіжні країни; низькій рівень оплати 
праці; недостатнє матеріальне/ моральне стимулювання працівників; 

– природні та екологічні чинники: ризик, пов'язаний з природними умовами; 
ризик підвищення вимог з охорони навколишнього середовища. 

Наведена класифікація дозволяє з позицій системного аналізу описати 
потенційні фактори ризику і може бути використана при стратегічному 
плануванні для обліку та оцінки різних видів ризику в діяльності 
випробувальній лабораторії легкої промисловості. 
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ФОРМИ ТА ВИДОВІ ПРОЯВИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ 
 

В умовах, що склалися в Україні на нинішньому етапі її розвитку, проблема 
мотивації працівника як особистості набула важливого значення, оскільки 
вирішення задач, які стоять перед суспільством, можливе лише за умови створення 
належної мотиваційної системи, здатної спонукати персонал підприємств до 
ефективної діяльності. Мова йде про застосування таких форм і методів 
стимулювання особистості, які б сприяли високій результативності її роботи. 

Ефективний менеджмент ґрунтується на поєднані реальних цілей, життєвих 
цінностей і установок, очікувань і потреб працівника з цілями організації. 
Людина, яка поділяє цілі й усвідомлює цінності своєї організації, здатна 
визначити собі завдання, знаходити шляхи їх вирішення, здійснювати 
самоконтроль, тобто переходити від зовнішнього мотивування до 
самомотивування. Воно можливе за певних об’єктивних умов, серед яких 
важливу роль відіграють задоволення первинних потреб працівника, висока 
культура виробництва, реальне самоуправління. 

Менеджер повинен забезпечити розвиток позитивних мотивів у 
співробітників, створити ситуаційне поле, яке спонукатиме кожного робити те, 
що від нього очікують. Для цього потрібно використати методи мотивації 
(способи управлінських впливів на персонал для досягнення цілей організації). 
Їх класифікують за об’єктами мотивації, використовуваними стимулами, видами 
потреб, спрямованості і т.д. 

Робітники будуть працювати добре, якщо знатимуть, що компанія має на 
ринку вигідні позиції, її діяльність – суспільно корисні, а місія – висока й гідна. 
В приємному колективі, атмосфері взаємоповаги та загальної готовності 
допомагати один одному персонал буде працювати не лише ефективно, але й з 
насолодою.  

Нерідко від менеджера можна почути: «Ми намагалися мотивувати 
працівників, але це нічого не дає». Насправді перш ніж мотивувати працівника, 
потрібно знати чого він хоче. Якщо штат підприємства невеликий, то це досить 

https://naau.org.ua/nova-redaktsiya-standartu-iso-iec-17025-2017
http://khoda.gov.ua/image/catalog/files/%209001.pdf
http://document.ua/menedzhment-rizikiv_-principi-ta-kerivni
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легко з’ясувати. Але що робити якщо штат декілька тисяч працівників? Звісно 
спочатку необхідно провести опитування. Кому що потрібно, хто чого хоче, як 
працівник сам хоче бачити стимули до роботи. Також можна використати 
універсальний спосіб мотивації – гроші. Звісно якщо працівники самі впевнені, 
що вони ці гроші отримають. І мабуть найголовніший стимул – повага. 

Не дивлячись на індивідуальність кожного працівника, система мотивації 
повинна бути системою, що працює для всієї організації. При чому вона 
повинна враховувати як індивідуальність кожного працівника, так і унікальність 
підприємства. Отже, мотиваційна система кожної організації повинна 
будуватися відповідно до її потреб. 

Предметом дослідження є система мотивації праці на підприємстві. 
Мотивація персоналу є багатофункціональною інформаційною системою, що 
забезпечує сучасний рівень організації менеджменту в компаніях будь-яких 
напрямів діяльності. 

Ще раз хочеться акцентувати увагу на тому, що мотиваційна система – це не 
тільки нормативні акти прийняті в організації. Мотивацією до плідної праці 
може служити обличчя керівника, відношення керівництва до співробітників, 
сприятливий психологічний клімат, можливість самоудосконалення і розвитку 
всередині організації. Мотивація повинна широко розповсюджуватись по 
організації, просочуючи собою кожного співробітника від прибиральниці до 
директора. При цьому завжди треба пам’ятати про те, що немає нічого 
постійного. Це слід враховувати під час формування стратегії мотивації 
співробітників фірми. У питаннях мотивації керівництво повинно бути 
максимально гуманним. 

В теоретичному плані мотивація поведінки людини – дуже складний і багато 
в чому не виражений феномен. Існує безліч визначень мотивації. 

На думку Весніна В.Р. мотивація включає внутрішній стан людини і те, що 
знаходиться зовні нього, визначене як стимул або задача [1]. 

Кібанов А.Я. розглядає мотивацію як процес свідомого вибору того або 
іншими типу поведінки, яка визначається комплексною дією зовнішніх 
(стимули) та внутрішніх (мотиви) чинників [2]. 

Цвєтаєв В.М. розглядає мотивацію як процес активізації мотивів працівників 
і створення стимулів для спонукання їх до ефективної праці [2]. 

Таким чином узагальнюючи різні підходи, можна визначити, що мотивація є 
процесом спонукання людини до діяльності за допомогою комплексної дії 
зовнішніх і внутрішніх чинників для досягнення мети. 

Вплив мотивації на поведінку людини залежить від багатьох чинників які 
класифікують за декількома ознаками (рис. 1) [3]. 

Матеріальна мотивація є прагненням до достатку, більш високого рівня 
життя і залежить від особистого доходу, його структури, диференціації доходів і 
дієвість матеріальних стимулів, вживаних на підприємстві. 
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Рис. 1. Класифікація мотивації 

 
Трудова мотивація породжується на підприємстві безпосередньо роботою, її 

змістом, організацією трудового процесу, режимом праці. Це внутрішня 
мотивація людини, сукупність її внутрішніх рушійних сил поведінки, 
пов’язаних з роботою як такою. При цьому працівник має потребу в змістовній, 
цікавій, корисній роботі, зацікавлений у визначеності перспектив посадового 
зростання, відчуває самоповагу, якщо результати його роботи оцінюються 
високо.  

Статусна мотивація є внутрішньою рушійною силою поведінки людини, 
пов’язаної з його прагненням посісти більш високу посаду, виконувати більш 
складну і відповідальну роботу, працювати в престижних, соціально значущих 
сферах підприємства. Крім того людині може бути власне прагнення до 
лідерства в колективі, більш високого неофіційного статусу, а також прагнення 
стати визнаним фахівцем, користуватися авторитетом. 

Нормативна мотивація виражається у спонуканні людини до певної 
поведінки за допомогою ідейно-психологічної дії: переконання, інформування, 
психологічного зараження і т.д. 

Примусова мотивація ґрунтується на використанні влади і загрози 
незадоволення потреб працівника у разі невиконання ним певних вимог. 

Стимулювання визначається як дія не на особистість як таку, а на зовнішні 
обставини за допомогою благ-стимулів, які спонукають працівника до певної 
поведінки. 

Перші два види мотивації – прямі, оскільки припускають безпосередньо дію на 
підлеглих, третій – непрямий, оскільки в його основі лежить дія зовнішніх чинників. 

Внутрішня мотивація виявляється тоді, коли людина, вирішуючи задачу, 
формує мотиви. Наприклад, це може бути прагнення до досягнення повної мети, 
завершення роботи, пізнання, бажання боротися, страх. На основі внутрішньої 

Мотивація 
Класифікаційна ознака 

Основна група потреб 
· Матеріальна 
· Трудова 
· Статусна 

Способи, що 
використовуються 

· Нормативна 
· Примусова 
· Стимулююча 

Джерела виникнення 
· Зовнішня 
· Внутрішня 

Спрямованість на 
досягнення мети 
· Позитивна 
· Негативна 
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мотивації люди діють спокійніше, вони добро совісніше виконують роботу, 
затрачують менше сил, краще розуміють завдання і оперують знаннями. 

Внутрішнє спонукання до дії є результатом взаємодії складної сукупності 
потреб, що змінюються, тому керівник для здійснення мотивації повинен 
визначити ці потреби та знайти засоби їх задоволення. 

При зовнішній мотивації, дія на суб’єкт відбувається ззовні, наприклад, 
через оплату за роботу, розпорядження, правила поведінки, тощо. 

Внутрішня і зовнішня мотивація не розмежовані, оскільки в різних 
ситуаціях мотиви можуть виникати як за внутрішніми, так і за зовнішніми 
причинами. Керівникам дуже важливо знати про наявність цих двох видів 
мотивації, оскільки ефективно управляти можна тільки спираючись на 
зовнішню мотивацію, але при цьому брати до уваги і можливе виникнення 
певних внутрішніх мотивів. 

До основних видів позитивної мотивації відносяться матеріальне заохочення 
у вигляді премій та персональних надбавок до окладів, доручення особливо 
важливої роботи, яка підвищую авторитет працівника і довіру до нього в 
колективі. 

Негативна мотивація – це, перш за все, матеріальні стягнення, зниження 
заробітної плати, зниження соціального статусу в колективі, психологічна 
ізоляція працівника, пониження на посаді. Система штрафних санкцій повинна 
бути зрозумілою і доводитись до всіх працівників.  

Процес мотивації складний і неоднозначний. На сьогоднішній день існує 
велика кількість різних теорій, що ускладнює вивчення проблеми мотивації 
настільки, що часом їх можна назвати діаметрально протилежними. Складність 
даного поняття, організація ефективної мотивації на підприємстві, структура і 
механізми її формування відкривають широкі можливості для застосування всіх 
згаданих вище теорій. Цілісна картина може скластися тільки при 
інтегрованому підході до вивчення проблеми мотивації на сучасному етапі 
розвитку психологічної думки. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 
РЕГІОНАЛЬНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ РИНКІВ 

 
В умовах сьогодення більшість регіональних ринків як в ретроспективному, 

так і в прогнозному періоді, мають низький або ж середній рівень ефективності 
функціонування, що в цілому не може бути прийнятним результатом. Однак 
залучення резервів підвищення ефективності, що визначаються показниками 
окремих компонент, дозволило б перейти на значно вищий рівень ефективності 
функціонування регіональних ринків. Необхідність формування стратегій 
розвитку регіональних фармацевтичних ринків, зумовлена дією низки 
об’єктивних причин, а саме: збільшенням обсягів інформації, що 
використовується для прийняття управлінських рішень; ускладненням поточних 
і перспективних завдань; необхідністю обліку і врахування значної кількості 
взаємопов’язаних чинників і вимог, що швидко змінюються; збільшенням 
відповідальності за наслідки прийнятих управлінських рішень. Вищезазначене 
стимулює розвиток і впровадження відповідних визначеним стратегічним цілям 
систем підтримки прийняття рішень (СППР). 

В рамках СППР реалізуються можливості удосконалення рішень, що 
полягають в наступному: створюються умови прийняття оптимальних рішень з 
урахуванням часових та економічних лімітів і обмежень; збільшується 
продуктивність праці осіб, що приймають рішення, яка виражається здатністю 
прийняття оптимальних рішень за коротший термін; розширюється арсенал 
інструментальних засобів прийняття рішень, зокрема, щодо можливостей 
формування нових баз знань за допомогою аналізу і розпізнавання образів; 
полегшення і прискорення виконання етапів прийняття рішень; упорядкування і 
удосконалення аналізу можливих шляхів розв’язування проблем 
неструктурованих або слабоструктурованих проблем; підвищення 
компетентності осіб, що приймають рішення.  

СППР може потенційно допомогти створити економічну перевагу, 
забезпечити низку переваг, включаючи вдосконалення ефективності роботи 
фармацевтичних підприємств, сприяючи розв’язуванню проблем і зміцненню 
організаційного управління. СППР використовується для підтримки різних 
видів діяльності в процесі прийняття рішень: вибору загальної стратегії дій, 
визначення спеціальних завдань, делегування відповідальності, оцінювання 
результатів, ініціювання змін.  

Ефективність функціонування регіональних фармацевтичних ринків 
визначається також встановленням зворотного зв’язку між фармацевтичними 
підприємствами і кінцевими споживачами. Розглянутий системний підхід до 
оцінювання ефективності функціонування регіональних фармацевтичних ринків 
у цьому контексті дозволяє сформувати рівень ефективності функціонування 
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фармацевтичних підприємств. Така «зворотна» оцінка стимулює створення 
механізмів реалізації і контролю за виконанням поставлених завдань, контролю 
ефективності використання фінансових ресурсів підприємств на різних 
ієрархічних рівнях. На основі такої оцінки формується якісна система 
виробництва і збуту продукції, забезпечується відповідність стратегічних цілей 
розвитку підприємств і фармацевтичного ринку в цілому. 

Різні варіанти стратегій розвитку представляються у вигляді комплексу 
заходів, які відрізняються кількісними параметрами. Виділяються три типи 
стратегій: агресивна, нейтральна і консервативна [1].  

Узагальнено стратегія включає комплекс стратегічних заходів, на основі 
яких формується збутова, цінова, асортиментна політика підприємств. Комплекс 
цих заходів визначає стратегічну програму підприємства і припускає 
визначення не тільки якісних, але й кількісних характеристик, що визначають 
дії підприємства на ринку. Тип стратегії визначатиме допустиме поєднання 
можливих варіантів. Так, агресивна стратегія може супроводжуватися 
збільшенням і розширенням мережі каналів збуту, активною рекламою і 
засобами просування препаратів на ринку, широким діапазоном цін, 
виробництвом і впровадженням на ринок широкого спектру лікарських 
препаратів. Нейтральна стратегія супроводжуватиметься більш стриманою 
політикою в області просування лікарських препаратів, меншим діапазоном цін 
і меншим спектром лікарських препаратів. Консервативна стратегія 
характеризуватиметься налагодженими каналами збуту, традиційними зв'язками 
з посередниками і покупцями лікарських препаратів, середніми цінами і 
вузьким спектром пропонованих лікарських препаратів, причому в основному 
це добре відомі, зарекомендовані себе лікарські засоби, або препарати, що 
тільки вводяться на ринок.  

Оскільки кожна стратегія представлена множиною формуючих її варіантів 
збутової, цінової, асортиментної політики, представлених у вигляді поєднання 
допустимих варіантів, то слід окреслити кількісні межі параметрів стратегій, що 
роблять їх принципово відмінними один від одного. Жорсткі кількісні значення 
меж параметрів величин (частки ринку, ціни, число пропонованих на ринку 
лікарських препаратів), що визначають відмінності між стратегіями задати 
точно не можна, оскільки ситуація на фармацевтичному ринку може за період 
планування, вибору і впровадження стратегічних заходів істотно змінитися. 
Крім того, що стосується широти асортименту пропонованої на ринку 
фармацевтичної продукції, то багато фармацевтичних підприємств випускають 
достатньо близькі, практично не відмінні за характером фармакологічної дії 
лікарські препарати, або аналоги. Також якість одних і тих же препаратів, багато 
в чому залежна від якості субстанцій, що використовуються, може бути різна, 
тому багато підприємств віддають перевагу власній торговій марці або бренду, 
що позначається на ціні лікарських засобів, споживацькому виборі, що визначає 
частку ринку продукції підприємства тощо.  

Вибір стратегій поведінки підприємств визначається також оцінкою 
ефективності регіонального фармацевтичного ринку. Для ринків з високою 
ефективністю може бути рекомендована агресивна стратегія, середнім рівнем 
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ефективності – нейтральна, низьким рівнем ефективності – консервативна. 
Задача визначення характеру формованої стратегії важлива також і тому, що 

кожне підприємство, оцінюючи свої можливості, розглядає не тільки ті 
стратегії, які можуть бути реалізовані за існуючих умов, але і планує варіанти їх 
вдосконалення. Так, фармацевтичне підприємство, оцінивши свої конкурентні 
позиції і фінансовий стан, може планувати рівноважну стратегію, пов'язану з 
мінімальним ризиком. В іншому випадку підприємство може вибирати більш 
ризиковану, але більш переважну стратегію, ніж та, яка відповідає потенційним 
можливостям. Тоді ця ситуація буде пов'язана із значним напруженим режимом 
функціонування підприємства, перебудовою системи керівництва, 
бюджетування витрат, контролем за якістю виготовлюваної продукції, 
вдосконаленням просування і збуту лікарських препаратів. Не дивлячись на те, 
що це може призводити до деякого збільшення витрат і підвищення чинника 
ризику, це у низці випадків, при належному забезпеченні системи ризик-
менеджменту, буде більш доцільним з погляду розвитку підприємства, 
активізації його входження на ринок.  

Успішному впровадженню довгострокової стратегії розвитку вітчизняної 
фармацевтичної промисловості може перешкоджати подальше зростання 
імпорту в Україну лікарських засобів, що означає витіснення вітчизняних 
виробників з внутрішнього ринку з одночасним скороченням їх частки і на 
зовнішньому ринку через нездатність швидко адаптуватись до змін світової 
кон’юнктури, а також існуючого науково-технологічного відставання у 
виробництві лікарських засобів [2, с. 301]. 

Слід також відмітити, що головною метою довгострокової стратегії розвитку 
фармації (до 2030 р.) є створення підприємств нового покоління з виробництва 
фармацевтичних субстанцій і готових лікарських форм, а також досягнення до 
2030 р. 90 % рівня виробництва всіх необхідних за класами хвороб вітчизняних 
лікарських засобів [3, с. 77]. 

Таким чином, важливо розглядати не тільки чисті, але й граничні варіанти, 
що формують умови розвитку стратегій і їх перехід з однієї в іншу. Оскільки 
граничних варіантів може бути достатньо багато, вони можуть бути наділені 
характерними ознаками більшою чи меншою мірою і мати різний економічний 
ефект. З позицій системних характеристик стратегічно важливим є забезпечення 
стійкості процесу функціонування фармацевтичного ринку як економічної 
системи. Визначені напрямки структурних змін на ринку дозволять поступово 
покращити кількісні та якісні показники функціонування фармацевтичних 
ринків, забезпечити стійкість їх функціонування, реалізувати більш високі 
стратегічні цілі за відносно стабільних ринкових умов.  

Отже, формування стратегій розвитку фармацевтичного ринку передбачає 
прогнозування тенденцій зміни окремих показників його функціонування для 
різних сценаріїв розвитку, а також визначення діапазонів зміни кожного із 
вхідних показників, за яких значення результуючої змінної (ефективності 
функціонування фармацевтичного ринку) залишається оптимальним.  



30 листопада 
2018 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Економічне майбутнє України очима молодих дослідників» 

 

370 

Список використаних джерел: 
1. Попов В. М. и др. Ситуационный анализ бизнеса и практика принятия 

решений: учеб. пособие. М.: КноРус, 2001. 384 с. 
2. Доровський О. В., Олійник А. Д. Фармацевтичний ринок ЄС та реалії 

фармацевтичної промисловості України. Моделювання регіональної 
економіки. 2013. № 2. С. 289-304. 

3. Доровський О. В., Олійник А. Д. Фармацевтична промисловість України: 
сучасний стан та напрями стратегічного розвитку. Науковий вісник 
Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. 2014. 
Вип. 7(4). С. 75-78. 

 
 

ТРУШЛЯКОВА А.О.*, магістрант,  
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Національна металургійна академія України 
 

АВС-АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ РАЦІОНАЛЬНОГО 
УПРАВЛІННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ЗАПАСІВ 

 
АВС-аналіз має давнє походження та пов’язується з ім’ям відомого вченого 

Вілфредо Парето (1848 р.н.), який винайшов природний принцип 
співвідношення 80/20, що може бути адаптованим та застосованим майже до 
будь якої сфери – від наукових досліджень до управління окремими сферами 
підприємницької. Принцип Парето загалом підтверджує дисбаланс між 
причинами та наслідками, а пропорція 80/20 є лише приблизним значенням 
цього дисбалансу. 

У 1951 році принцип Парето перетворився в АВС-аналіз завдяки публікації 
першої статті “ABC Inventory Analysis Shoots for Dollars Not Pennies” [1], що 
дозволило на підставі вищезазначеного принципу сконцентрувати увагу на ті 
товари, які займають найбільшу питому вагу в прибутковості, або в витратах на 
їх зберігання. АВС-аналіз є ефективним методом класифікації та виділення з 
безлічі факторів тих, які мають особливе значення для досягнення поставлених 
цілей. Даний метод використовується не лише для відбору найважливіших груп 
товарів, а також для виявлення найцінніших для компанії постачальників і 
клієнтів, найвагоміших затрат та найефективніших напрямів капіталовкладень. 
Особливої актуальності АВС-аналіз набуває для виробничо-торгівельного 
підприємства, важливою складовою активів якого є оборотні кошти, які мають 
знаходитися під постійним контролем та використовуватися у процесі 
діяльності для досягнення у майбутньому економічної вигоди. Саме запаси, як 
ключова стаття оборотних активів, займають, як правило, найбільшу питому вагу 
серед усіх статей балансу таких підприємств. Раціональне та ефективне управління 

                                                
* Науковий керівник – Сокиринська І.Г., к.е.н., доцент, завідувач кафедрою 
фінансів, Національна металургійна академія України. 
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оборотними коштами включає розробку і впровадження широкого переліку заходів, 
що сприяють прискоренню оборотності оборотних коштів, у результаті чого 
відбувається їх вивільнення, що дає цілий ряд позитивних ефектів. 

З точки зору оптимізації, компанії, які прагнуть знизити оборотний капітал і 
поточні витрати, повинні здійснювати аналіз запасів набагато частіше, оскільки 
торговельно-посередницька сфера діяльності має значний ризик накопичення 
певної кількості надлишкових і застарілих запасів на складах. Але, як свідчить 
досвід [3], більшість оптових дистриб'юторів і виробників не ставлять це 
практичним пріоритетом, внаслідок чого значний відсоток оборотного капіталу, 
є «зв'язаним» у надлишкових запасах. 

Після поділу товарної номенклатури на класи А, В, і С відповідно до 
обраного критерію (прибутку) доцільним буде додатково провести XYZ - аналіз 
для урахування фактору випадковості продажу. XYZ- аналіз допомагає оцінити 
стабільність певних об’єктів чи процесів, та групувати товари підприємства 
залежно від попиту на них протягом певного проміжку часу. 

З метою наочного представлення результатів АВС-аналізу нами було здійснено 
оцінку та класифікацію товарних запасів різних брендів вина на прикладі ТОВ 
«Маркетвін», яке спеціалізується у роздрібній торгівлі алкогольних і безалкогольних 
напоїв(табл. 1). За даними таблиці можна побачити, що група А складається з 
п’ятьох основних брендів, які становлять 75,65 % від отриманого доходу і являються 
лідерами продажу за аналізований рік.  

Таблиця 1 
АВС-аналіз товарних запасів ТОВ «Маркетвін» 

Товарні запаси Дохід, 
тис.грн 

Питома 
вага, % 

Наростаючий 
підсумок,% 

Груп
а 

Агмарті 89,30 18,23 18,23 А 
Зонін 81,20 16,57 34,80 А 
Ківі кюве 72,50 14,80 49,60 А 
Люис Феліп Едвардс 67,90 13,86 63,46 А 
Вісенте Гандія 59,70 12,19 75,65 А 
Декорді 25,80 5,27 80,91 В 
Вілла крим 21,50 4,39 85,30 В 
Картулі вазі 19,00 3,88 89,18 В 
Вина князя П.Н. 
Трубецького 16,10 3,29 92,47 В 

Дон Сімон 14,20 2,90 95,37 С 
Азелія 8,50 1,74 97,10 С 
Кубей вайнері 6,80 1,39 98,49 С 
Барон Ріказолі 3,10 0,63 99,12 С 
Лозано 2,9 0,59 99,71 С 
Інші бренди вина 1,40 0,29 100,00 С 
Разом 489,90 100,00 - - 

 



30 листопада 
2018 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Економічне майбутнє України очима молодих дослідників» 

 

372 

Бренди групи В займають близько 15 % від отриманого доходу їх можна назвати 
середньо прибутковими. Група С є найчисельнішою за кількістю брендів, але 
складає лише 5 % від доходу, що в свою чергу вказує на їх низьку прибутковість. 
Загалом групи А і В забезпечують основний товарообіг компанії, тому необхідно 
слідкувати, щоб вони були в достатньому страховому запасі [3, 4]. 

При управлінні матеріальними запасами також важливо знати попит на 
продукцію, щоб забезпечити її оптимальний рівень на плановий період. Далі 
представлена класифікація брендів за методом XYZ- аналізу (табл. 2). 

Таблиця 2 
XYZ -аналіз товарних запасів ТОВ «Маркетвін» 

Товарні запаси 
Дохід за квартал, тис. грн Коефіцієн

т варіації, 
% 

Груп
а 1 2 3 4 

Ківі Кюве 19,4 18,4 16,9 17,8 5,79 Х 
Агмарті 23,2 21,6 20,7 23,8 6,39 Х 
Картулі вазі 4,7 5,1 4,5 4,7 5,30 Х 
Зонін 24,1 17,3 19,8 20 13,87 Y 
Декорді 7,05 7,9 5,9 4,95 20,05 Y 
Барон ріказолі 0,5 0,8 0,9 0,9 24,43 Y 
Вісенте гандія 20,1 15 11,2 13,4 25,36 Z 
Вина князя П.Н. 
Трубецького  4,9 4,8 3,8 2,6 26,63 Z 

Вілла крим 3,5 4,5 5,6 7,9 35,15 Z 
Люіс феліп єдвардс 19,5 10,9 11,5 26 42,30 Z 
Дон Сімон 2,5 1,9 4,9 4,9 44,45 Z 
Лозано 1,1 0,3 0,6 0,9 48,28 Z 
Кубей вайнері 1,5 2,9 1,4 1 48,74 Z 
Азелія 3,1 1,2 3 1,2 50,30 Z 
Інші бренди вина 0,02 0,8 0,09 0,5 103,78 Z 

 
До групи Х увійшли ті бренди попит, на які був стабільний протягом року, і 

вони мають високий рівень прогнозованості. Найскладнішою в прогнозі 
продажу являється група С, її значення коефіцієнта варіації коливається від 
25 % і вище. Таке високе значення може виникати при введенні акційних 
пропозицій, або при сезонному ажіотажу продажів. Результатом спільного 
проведення аналізу АВС та XYZ є матриця, яка складається з дев’яти класів. 

Для брендів класу АХ і ВХ необхідно забезпечити постійну наявність 
товару, але для цього не потрібно створювати надмірний страховий запас. 
Споживання товарів цього класу стабільне і добре прогнозується. Бренди класу 
AY і BY при високому товарообігу мають недостатню стабільність споживання, 
і, як наслідок, для того щоб забезпечити постійну наявність, потрібно збільшити 
страховий запас. 
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Таблиця 3 
Класифікація за методом АВС-XYZ аналізу 

 X Y Z 

A Агмарті, Ківі 
кюве Зонін Люіс Феліп Едвардс,  Вісенте гандія 

B Картулі вазі Декорді Вілла крим, Вина князя 
П.Н. Трубецького 

C - Барон 
Ріказолі 

Дон Сімон, Азелія, Кубей вайнері, 
Лозано, Інші бренди вина 

 
Для цих чотирьох класів слід виробити індивідуальні технології керування 

запасами. Наприклад, варто розрахувати оптимальний розмір замовлення і 
розглянути можливість застосування технології доставки «точно в термін». 
Товари групи AZ і BZ при високому товарообігу відрізняються низькою 
прогнозованістю споживання. Частину товарів потрібно перевести на систему 
замовлень з постійною сумою (обсягом) замовлення, для частини товарів 
необхідно забезпечити більш часті поставки, підвищити періодичність 
контролю. До класу товарів CZ потрапляють нові товари, або товари 
спонтанного попиту,або ті що поставляються під замовлення тощо. Частину цих 
товарів можна безболісно виводити з асортименту, а іншу частину потрібно 
регулярно контролювати, тому що саме з товарів цієї групи виникають 
неліквідні або товарні запаси, що важко реалізуються, від яких підприємство 
несе втрати. 

Наступним кроком після проведення АВС-XYZ аналізу товарних запасів є 
робота з оптимізації величини та визначення їх оптимальної кількості на 
складах задля скорочення витрат на зберігання, що дасть можливість вивільнити 
певну частину фінансових ресурсів. 

Отже, АВС- XYZ аналіз є дієвим та ефективним інструментом управління 
запасами торгівельно-виробничих підприємств, а успіх та позитивні результати 
його застосування багато в чому визначаються правильно обраними критеріями 
розподілу запасів між відповідними групами та ретельним контролем як міграції 
запасів між групами, так і обсягом оптимальних партій постачання, особливо з 
урахуванням певних ризиків вчасної доставки запасів.  
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CУТНІСТЬ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Діяльність будь-якого підприємства  постійно змінюється. У ході роботи 
підприємства щодня виникають різні проблемами залежно від діяльності, 
цільового споживача або ринку в цілому, ступеня державного впливу. 
Насамперед, необхідним є визначення потреби в деяких товарах на ринку або 
формування у свідомості майбутніх споживачів даної потреби. Це дає 
можливість розробки ефективного плану діяльності суб’єкта господарювання за 
допомогою результативного використовування ресурсів для виготовлення 
якісної, конкурентоспроможної та потрібної продукції. Для вирішення даної 
задачі, важливим є вжиття комплексу маркетингових заходів, успішна реалізація 
яких здійснюється за допомогою товарної політики. Саме товарна політика є 
основою рішень та джерелом просування товару на ринок до цільового 
споживача. 

Товарна політика передбачає певний перелік дій суб’єкта господарювання, 
застосування яких дозволяє  забезпечити ефективне формування асортименту 
товару. У зв'язку з цим виділяють три види товарної політики: концентрична, 
коли ведеться пошук нових товарів, які в технологічних або ринкових 
відносинах були б подібні до вже наявних товарів підприємства і залучали б 
нових покупців; горизонтальна, коли новий товар є продовженням того, що 
випускається і розрахований на сформоване коло споживачів, а виробництво 
його ведеться без будь-яких змін застосовуваної технології; конгломератна, 
коли на ринок виводиться новий товар, ніяк не пов'язаний з товарами, що 
раніше випускалися на підприємстві, що вимагає застосування нових технологій 
і освоєння нових ринків [1, с. 320].  

У словнику економічних термінів сформульоване наступне визначення 
товарної політики: «Товарна політика – складова маркетингової діяльності 
підприємства, спрямована на розвиток асортименту, створення нових товарів, 
виключення з виробничої програми товарів, які втратили споживчий попит, 
поліпшення упаковки товару, розробку яскравого найменування і виразного 
товарного знаку» [2, с. 60]. Наведене визначення характеризується вузькістю, 
так як зводить всю товарну політику до асортиментної її складової, не 
зачіпаючи інших важливих складових елементів: політики в області якості, 
збуту, просування і т. д. 

З іншого боку, товарна політика – це маркетингова діяльність, пов'язана з 
плануванням і здійсненням сукупності заходів і стратегій по формуванню 
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конкурентних переваг і створенню таких характеристик товару, які роблять його 
постійно цінним для споживача і тим самим задовольняють ту чи іншу потребу, 
забезпечуючи відповідний прибуток фірмі [3, с. 89] 

Отже, при визначенні сутності товарної політики підприємства потрібно 
брати до уваги всі аспекти її впливу, тобто всі заходи, пов'язані з товаром. А 
саме його створення, виробництво, вдосконалення, реалізація, сервісне 
обслуговування, розробка рекламних заходів та зняття товару з виробництва. Як 
показало дослідження, саме ці заходи займають центральне місце у всій 
діяльності товаровиробника і є складовими його товарної політики. 
 
Список використаних джерел: 
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ІНДИКАТОРІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
На шляху втілення концепції стійкого розвитку перед підприємствами 

постає проблема формування системи виміру (індикаторів) з метою кількісної і 
якісної оцінки досягнень у цій сфері. Традиційні підходи, зокрема 
сформульовані в межах операційного та стратегічного менеджменту, 
потребують адаптації, оскільки використовують переважно виробничі 
показники. Використання індикаторів стійкого розвитку дозволить 
контролювати поточний стан усіх систем, відслідковувати динаміку стану 
підприємства та прогнозувати майбутні зміни. 

Показовими у цьому можуть стати підприємства гірничодобувної галузі, яка 
належить до числа галузей третього техніко-економічного укладу. Відповідно, її 
розвиток напряму залежить від впровадження інновацій, активізації потенціалу 
персоналу та вимагає зниження негативного впливу на довкілля без втрати 
динаміки показників. 

Основні вимоги до способу вимірювання стійкості розвитку полягають у 
інформативності, адекватності та висвітленні повноти взаємозв’язків тріади 
стійкого розвитку (економічної, екологічної та соціальної складових). Оскільки 
відслідковувати увесь масив даних складно, контроль за дотриманням засад 
стійкого розвитку здійснюється шляхом використання груп індикаторів. 
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Виділяють дві групи критеріїв сталого/стійкого розвитку [2]: 1) індикатори 
досягнення стійкості або SPI, Sustainability Performance Indicators; 2) агреговані 
оцінки стійкості або ASM, Aggregate Sustainability Measures. 

На мікрорівні використовують першу групу, а саме індикатори досягнення 
стійкості, що дозволяє здійснити оцінку антропогенного впливу на економіку, 
довкілля та суспільство. Число індикаторів у цій групі може змінюватися, 
оскільки існує два методи підбору: використовуючи рекомендований перелік 
(англ. pre-defined list) або застосовуючи спеціальні методики розрахунку (англ. 
tailor-made). У гірничодобувній галузі використовують обидва методи, однак 
підприємства стикаються з наступними проблемами: 1) існує складність відбору 
потрібних індикаторів та визначення їх оптимальної кількості; 2) деякі переліки 
індикаторів можуть містити суперечливу інформацію (англ. conflicting messages) 
щодо відображення поступального руху на шляху досягнення стійкого 
розвитку; 3) виникають труднощі у математичному моделюванні через 
проблему множини критеріїв.  

У контексті цих проблем на прикладі добувної промисловості було 
здійснено систематизацію ключових показників стійкого розвитку (табл. 1).  

Таблиця 1 
Систематизація індикаторів сталого розвитку для підприємств добувної 

промисловості 
Орієнтир 
стійкого 
розвитку 

Індикатор стійкого розвитку Характер 
впливу 

1 2 3 
Економічний вимір 

Внутрішньо-
виробничий 

Рентабельність діяльності, % Прямий/ 
зворотній 

Інвестиційний Відношення капітальних інвестицій до валового 
випуску, % 

Прямий 

Виробничий Трудомісткість виробництва, % Прямий/ 
зворотній 

Інноваційний Рівень видатків на інноваційну діяльність, % Прямий 
Зовнішньо-
виробничий 

Темпи зростання експорту у виробництві, % Прямий/ 
зворотній 

Темпи зростання імпорту у споживанні, % Зворотній 
Екологічний вимір 

Екологічний Обсяги утворення відходів I–IV класів небезпеки, 
тис. т 

Зворотній 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферу, тис. 
т 

Зворотній 

Використання паливно-енергетичних ресурсів, 
тис т нафтового еквівалента 

Прямий/ 
зворотній 

Використання прісної води для видобутку вугілля 
у млн.м3 

Прямий/ 
зворотній 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 

 Ініціативи зменшення впливу виробництва на 
навколишнє середовище 

Зворотній 

Соціальний вимір 
Соціальний  Відношення середньої заробітної плати до 

середнього рівня у  добувній промисловості 
Прямий 

Частка зайнятого місцевого населення, % Прямий 
Коефіцієнт соціальної справедливості (рівень  
оплати праці у випуску) 

Прямий 

Частка суспільних інвестицій, % Прямий/ 
зворотній 

Джерело: складено автором за даними [1, 3]. 
 
Важливо зазначити, що об’єктом вивчення і контролю виступає не окрема 

підсистема, а цілісний комплекс «підприємство–середовище функціонування–
економіка». Показники стійкого розвитку мають відображати стан усіх трьох 
підсистем. Тому здійснено поділ індикаторів на три умовні групи: 
1) економічний вимір; 2) соціальний вимір; 3) екологічний вимір. Крім того, 
індикатори економічного виміру деталізовано за орієнтиром стійкого розвитку 
(внутрішньо-виробничий, інвестиційний, виробничий, інноваційний, зовнішньо-
виробничий). 

Необхідність пристосування систем індикаторів для управління компанією 
зумовила практику ранжування систем індикаторів за характером впливу. 
Відповідно, такі показники підприємств гірничодобувної галузі як 
рентабельність діяльності, трудомісткість виробництва, темпи зростання 
експорту, використання паливно-енергетичних та водних ресурсів, а також 
частка суспільних інвестицій можуть мати як прямий (стимулюючий), так і 
зворотній (дестимулюючий) вплив на стійкий розвиток підприємств. 

Імплементація концепції сталого розвитку, яка передбачає не лише 
орієнтацію на стійкі економічні результати, а й відповідність продукції та 
виробництва екологічним стандартам, освоєння інновацій та дотримання 
принципів соціальної відповідальності є важливим напрямом удосконалення 
системи управління на гірничодобувних підприємствах. Для покращення 
інформаційного забезпечення управлінських рішень щодо стійкого розвитку 
варто враховувати індикатори стійкого розвитку, які систематизовано за 
кожним напрямом діяльності, включаючи такі показники як частка експорту у 
виробництві, частка імпорту у споживанні, обсяги утворення викидів та 
відходів, рівень фінансування інноваційних заходів та частка суспільних 
інвестицій. У комплексі це сприятиме підвищенню рівня об’єктивності 
отриманих оцінок. 
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СКЛАДОВІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Термін «економічна безпека» з’явився в історії української економічної 
теорії нещодавно, відтак його визначення не є остаточно сформованим та 
однозначним. Поняття «економічна безпека підприємства» можна розглядати у 
якості практичного використання принципів сучасного менеджменту, 
своєчасної реакції на зміни в зовнішньому середовищі, а також ситуаційного 
підходу, яким визначається швидкість і адекватність реакції, що забезпечують 
адаптацію підприємства до умов його функціонування. 

У більшості наукових праць поняття «економічна безпека» розглядається як 
спроможність економіки забезпечити свій вільний і незалежний розвиток, 
стабільність громадського суспільства та його інститутів, а також достатній 
оборонний потенціал країни за несприятливих умов і варіантів розвитку подій; 
здатність держави до захисту національних економічних інтересів від 
внутрішніх і зовнішніх загроз. 

Економічна безпека являє собою універсальну категорію, що відбиває 
захищеність суб’єктів соціально-економічних відносин на всіх рівнях, 
починаючи з держави і закінчуючи кожним її громадянином. Економічна 
безпека підприємства – це захищеність його діяльності від негативних впливів 
зовнішнього середовища, а також спроможність швидко усунути різноманітні 
загрози або пристосуватися до наявних умов, що не позначаються негативно на 
його діяльності. Зміст цього поняття містить у собі систему засобів, що 
забезпечують економічну стабільність підприємства, а також сприяють 
підвищенню рівня добробуту працівників [1]. 

Економічна безпека підприємства розглядається в науковій літературі як 
якісна характеристика економічної системи, яка визначає її здатність 
підтримувати нормальні умови життєдіяльності конкретного підприємства, 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3400
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галузі, населення, стійке забезпечення ресурсами розвитку народного господарства, 
а також послідовну реалізацію регіональних і державних інтересів.  

Найчастіше   виділяють   наступні   складові:  інформаційну,  фінансову,  
техніко-технологічну,  інтелектуально-кадрову,   політико-правову,   екологічну,   
ринкову, силову. 

Кожна з вищеперерахованих функціональних складових економічної 
безпеки підприємства характеризується власним змістом, набором 
функціональних критеріїв і способами забезпечення: 

1) Фінансова складова характеризується досягненням найбільш ефективного 
використання корпоративних ресурсів, забезпечення високої фінансової 
ефективності роботи, фінансової стійкості і незалежності підприємства.  

2) Інтелектуальна й кадрова складові збереження та розвиток 
інтелектуального потенціалу підприємства; ефективне управління персоналом;  

3) Техніко-технологічна складова: ступінь відповідності застосовуваних на 
підприємстві технологій сучасним світовим аналогам щодо оптимізації витрат 
ресурсів, забезпечення технологічної незалежності і досягнення високої 
конкурентоспроможності технічного потенціалу підприємства; 

4) Політико-правова складова: усебічне правове забезпечення діяльності 
підприємства, дотримання чинного законодавства, правова захищеність усіх 
аспектів діяльності підприємства;  

5) Інформаційна складова: ефективне інформаційно-аналітичне забезпечення 
господарської діяльності підприємства (організації), забезпечення захисту 
інформації, досягнення необхідного рівня інформаційного забезпечення роботи 
усіх підрозділів;  

6) Екологічна складова: дотримання чинних екологічних норм, мінімізація 
втрат від забруднення довкілля та руйнівного впливу результатів виробничо-
господарської діяльності на стан довкілля; 

7) Силова складова: забезпечення фізичної безпеки персоналу підприємства, 
його капіталу і майна, комерційних інтересів [2]. 

Проте ряд авторів виокремлюють й інші складові економічної безпеки.  
Дослідивши змістову сутність складових економічної безпеки підприємства, 

ми прийшли до висновку, що не слід виокремлювати такі складові як техніко-
технологічна, науково-технічна та технологічна, так як під різними, на перший 
погляд назвами, приховується одне і теж значення. 
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