
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Секція 5. 
Фінансове забезпечення формування 

потенціалу розвитку промислових 
підприємств 

 
Науковий модератор: 
к.е.н., Окс Міхаель Маттіас 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 

Секція 5.Фінансове забезпечення формування потенціалу розвитку промислових підприємств 

 

СУЧАСНИЙ СТАН, ДІЮЧА ПРАКТИКА ТА УМОВИ БАНКІВСЬКОГО 
КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ 

 
А.Г. Іващенко, к. е. н., доц., 

О.О. Школенко 
 

 Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса 
 

Внаслідок економічних та політичних обставин за останні роки стан суб’єктів малого та 
середнього підприємництва значно погіршився. Власний капітал щороку займає все більшу 
частку в основному капіталі підприємств малого та середнього бізнесу. Потреба у кредитних 
коштах щоразу зростає, проте доступність кредитів залишається обмеженою через жорсткі 
умови та високі ставки банків. Тому проблема кредитування малого та середнього бізнесу в 
Україні є досить актуальною в умовах сьогодення. Державі, щоб сформувати стійку фінансову 
систему в країні і створити середній клас, потрібно максимально підтримати малий та середній 
бізнес, адже він є ознакою прогресивної, розвиненої економіки. Це обумовлено тим, що саме 
діяльність малих та середніх підприємств забезпечує створення більшої частини валового 
внутрішнього продукту у країнах з розвинутою економікою (від 50% до 65%), на які сьогодні 
орієнтується Україна, де частка малого бізнесу у ВВП становить у 2015-2017 роках лише тільки 
6%-10%-16,7%.  

Отже, підкреслимо, що значну роль у подоланні кризових явищ в економіки країни 
відіграють саме підприємства малого та середнього бізнесу (МСБ), які за підтримкою держави 
та виваженої банківської політики спроможні стабілізувати загальну економічну ситуацію в 
країні, шляхом створення додаткових робочих місць та суттєвого збільшення частки МСБ в 
українському ВВП. 

Так, за останніми статистичними даними, у 2017 році в Україні із загальної кількості 
(1,8 млн.) підприємств існує 399 суб'єкти великого підприємництва (або 0,02% загальної 
кількості суб'єктів господарювання), 14,9 тис. суб'єктів середнього підприємництва, 322,9 тис. 
суб'єктів малого підприємництва, з них 278,1 тис. суб'єктів мікропідпрємства та 1,5 млн. 
фізичних осіб-підприємців МСП  [5].  

Порівняно з 2016 роком у 2017 році кількість суб'єктів великого, середнього та малого 
підприємництва незначно, але збільшилась на 4%, 0,7% та 10,9%, відповідно. Разом з тим у 
складі МСП збільшилася кількість суб'єктів мікропідприємництва на                  30,4 тис. або на 
12,3 % [5]. 

Крім того, у 2017 році обсяг реалізованої продукції великими, малими та середніми 
підприємствами (товарів, послуг) зріс порівняно з 2016 роком на 22,5%, 23,5%, 25,8%, 
відповідно, та загалом по підприємствам МСБ обсяг реалізованої продукції склав                  7,7 
млрд. грн. Це відбулося здебільшого за рахунок зростання споживчих цін (як наслідок інфляції) 
[5]. 

Отже, у цілому кількість суб'єктів малого і середнього підприємництва демонструвала 
зростання у 2016-2017 роках.  

Втрата позицій деякими суб'єктами великого підприємництва та стійкість суб'єктів 
малого і середнього підприємництва в кризових умовах призвели до підвищення частки малого 
і середнього підприємництва в Україні. Так, у 2017 році суб'єкти малого і середнього 
підприємництва разом (338,3 тис.) становили 18,7% загальної кількості суб'єктів [5]. 

Суб'єкти малого та середнього підприємництва України в цілому формують значну 
частку доданої вартості за витратами виробництва (59%) та зайнятості (71,4%) – це                   
5,8 млн. осіб. Суб'єкти мікропідприємництва є великою групою, але не дуже продуктивною – 
12,3% від усіх зайнятих працівників в МСБ.  

Для порівняння понад 20 млн. підприємств малого і середнього бізнесу діють на 
території Європейського Союзу, частка яких у загальній доданій вартості складає понад 57,8%. 
До того ж, вони забезпечують майже чверть експорту. 

У 2017 році МСП забезпечило значну частку доданої вартості за витратами 
виробництва малого і середнього підприємництва, яка є в торгівлі та промисловості із значним 
внеском з боку підприємств, що працюють у сільському господарстві та надають різноманітні 
послуги. У цілому мале і середнє підприємництво в Україні є неоднорідним, що потребує 
різних підходів до формування політики та відповідно інструментів її реалізації [5]. 
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Показники діяльності суб'єктів малого і середнього підприємництва в регіональному 
розрізі свідчать про існування варіацій у кількості суб'єктів господарювання на 10 тис. осіб 
наявного населення та кількості зайнятих працівників. Найбільша кількість фізичних осіб-
підприємців зосереджена у Харківській, Чернівецькій, Київській, Хмельницькій, Одеській та 
Запорізькій областях. Регіони з більш високим рівнем урбанізації мають високий рівень 
концентрації суб'єктів підприємництва.  

Протягом останніх років погіршився стан економіки України, в тому числі суб'єктів 
малого та середнього підприємництва (МСП), які розглядаються в якості одного з пріоритетних 
напрямів розвитку української економіки. Притаманна МСП гнучкість виробничої діяльності та 
самостійність у прийнятті рішень щодо вибору стратегії розвитку, дозволяє їм оперативно 
реагувати на зміни, що відбуваються в суспільстві, краще враховувати споживчі уподобання 
населення, швидко перебудовувати свою структуру, змінювати спеціалізацію та створювати 
нові робочі місця, беручи участь таким чином у процесі стабілізації загальної економічної 
ситуації в країні.  

Тому, одним з пріоритетних завдань, що стоять перед державними органами, повинно 
стати створення сприятливих економічних і правових умов для розвитку МСП. Але державної 
підтримки буде не достатньо, ящо не буде знайдено дієвого механізму ефективної співпраці 
малого та середнього бізнесу та банківських установ, в якому б враховувалися чинники 
кредитоспроможності підприємства та зацікавленість банку в наданні кредитів МСБ. 
Розширення доступу до банківських кредитів значно сприяло б розвитку малого та середнього 
бізнесу (МСБ) в Україні.  

Аналізуючи стан банківського кредитування МСБ в Україні слід зазначити, що нажаль 
за останні роки вітчизняні банки переважно зосередилися на стабілізації кредитних портфелів 
та їх помірному зростанні, фокусуючи свою увагу на інших видах доходів, окрім кредитування 
[4]. 

Якщо ж деякі українські банки і ставлять до пріоритету у своєї діяльності – 
кредитування підприємств МСБ, то варто відзначити, що починаючи з 2013 року значно зросла 
вартість кредитних ресурсів для суб'єктів господарювання, яка у 2016-2017 роках складала 
13%-24%-26% річних. Отже, ключовою проблемою, з якою стикаються МСБ, є саме 
недостатність та висока вартість кредитних ресурсів.  Високі ризики кредитування сегменту 
МСБ і нестабільна ситуація на ринку не дозволяють банкам активно кредитувати невеликі 
компанії за ставками, співрозмірними з кредитами для великого бізнесу. Такий стан фінансово-
кредитного ринку України не сприяє розвитку МСБ та ускладнює доступ до фінансових 
ресурсів для малого та середнього бізнесу. 

Але побоювання банків щодо значних ризиків кредитування сегменту МСБ не є зовсім 
безпідставними. Так, частка простроченої заборгованості за кредитами зросла у 2017 році 
порівняно з 2016 роком більше ніж у двічі з 21,1% до 53,7%, а коливання простроченої 
заборгованості протягом 2014-2017 років є досить суттєвими (7,7-53,7%), що свідчить про 
погіршення фінансового стану суб'єктів господарювання та нестабільну економічну ситуацію в 
державі. 

Очевидно, що успішний розвиток МСБ значною мірою залежить від його 
забезпеченості фінансовими ресурсами як довгострокового, так і короткострокового характеру. 
Серед джерел фінансових ресурсів малих та середніх підприємств (МСП) банківські кредити за 
статистикою займають третє місце після доходів від діяльності суб'єктів підприємництва та 
особистих коштів засновників. Питома вага кредитів для МСБ в загальному обсязі кредитного 
портфеля банків України є незначною (10-15%) вже впродовж багатьох років, так, у 2015 вона 
складала 14,7%, у 2016 – 15,1%,а у 2017 – 12,4%. Але це теж дуже замало, адже у країнах ЄС 
цей показник складає більше 25%. 

На сьогодні малі та середні підприємства в сукупності генерують та реалізують більше 
70% річного обсягу продукції та послуг не фінансового сектору України, що не співвідноситься 
з рівнем кредитування МСБ. Кредити, надані суб’єктам економічної діяльності в Україні з 
розподілом їх на великі, середні та малі представлено у табл. 1.  
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Таблиця 1 – Кредити, надані суб’єктам економічної діяльності в Україні з розподілом їх на 
великі, середні та малі (млн. грн.) [3]   

Період Усього 
Суб’єкти великого 

підприєм- 
ництва 

Суб’єкти 
середнього 
підприєм- 

ництва 

Суб’єкти  
малого 

підприєм- 
ництва 

  2017 рік   
жовтень 4937 1353 901 2683 
листопад 4772 1297 947 2528 
грудень 4810 1387 955 2468 

  2018 рік   
січень 4724 1424 937 2363 
лютий 4393 1338 883 2172 

березень 4527 1569 915 2043 
квітень 4643 1620 968 2055 
травень 4709 1808 838 2063 
червень 4753 1826 928 1999 
липень 4735 1788 965 1982 
серпень 5258 1853 1380 2025 
 
 Так, у 2017 році у номінації «Опора МСБ» рейтингу «Фінансовий оскар 2017» за 

версією журналу «Бізнес» до ТОП-10 кращих банків-лідерів з кредитування малого і 
середнього бізнесу входять: УкрСиббанк, KredoBank, ProCredit Bank, ПУМБ, ПРАВЕКС- 
БАНК, Укргазбанк, Укрсоцбанк, Ощадбанк, ПриватБанк, OTPbank.  

В рейтингу найкращих умов кредитування підприємств малого та середнього бізнесу на 
першому місці – УкрСиббанк (BNP Paribas Groupe), який є одним із найбільших іноземних 
банків України, який бере участь у програмі Німецько-українського Фонду по підтримці малого 
і середнього бізнесу та реалізовує її, надаючи кредити під 13,9% річних терміном до 10 років. 
На другому місці – KredoBank – 16,9%, терміном до 7 років та Укргазбанк – 17-18,4%, до 5 
років. Серед вітчизняних банків найкращі умови пропонує також Укргазбанк, Укрексімбанк – 
20% та Ощадбанк – 20,15% терміном до 5 років.  

Більшість українських банків на практиці дуже обережно підходять до питання 
кредитування малих та середніх підприємств бо головним недоліком вважають їх занадто 
велику ризикованість та на додаток – нестабільне фінансове положення самих українських 
банків. У той же час МСБ забезпечує зайнятість населення, зростання податкової бази та 
приймає участь у збільшенні регіонального валового внутрішнього продукту, тому обминути 
кредитування цього сектору економіки не можливо [6].  

Задля збереження якомога більшої кількості підприємств МСБ та створення більш 
сприятливих умов їх функціонування не менш важливими є умови кредитування  МСБ, 
особливо рівень процентних ставок за кредитами, розмір суми кредиту на розвиток бізнесу, 
валюта кредиту (гривня, долар США, євро), термін і тип кредиту  [7]. 

Однак, вирішення проблеми кредитування малого та середнього підприємництва 
банками України не можливо без активної, діючої підтримки держави, яка є сполучною ланкою 
між банками та підприємствами малого та середнього бізнесу. Одним з пріоритетних завдань, 
що стоять перед державними органами, повинно стати створення сприятливих економічних і 
правових умов для розвитку МСП та підтримки банківського сектору економіки  [1; 2].  
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У статті запропонована трактування поняття «конкурентоспроможність промислового 

підприємства», науково обґрунтовано основні теоретичні положення управління процесом 
підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств, проаналізовано класифікації 
факторів конкурентоспроможності суб’єктів господарювання, існуючі методи оцінки 
конкурентоспроможності підприємств промисловості. 

Проблему потенційних можливостей підприємства у конкурентній боротьбі репрезентує 
в економічній науці значна категорія – «конкурентоспроможність підприємства». Кожен новий 
дослідник вкладає в поняття «конкурентоспроможність» свою систему позначань. Тому до 
сьогодні немає загальноприйнятої системи термінів для визначень цього поняття. 

Конкурентоспроможність організації (підприємства, фірми) слід розуміти як сукупність 
характеристик, що забезпечують можливість виробляти конкурентоспроможну продукцію 
(роботи, послуги) та її здатність протистояти в конкурентній боротьбі в довгостроковому 
періоді. Звідси випливає, що конкурентоспроможність – категорія динамічна, зумовлена як 
зовнішніми, так і внутрішніми факторами, і не є внутрішньо властивою характеристикою 
підприємства. [1, с. 14] 

Всю сукупність факторів, що визначають відношення споживача до самого суб'єкта  
господарювання і його продукції або послуги, поділити на внутрішні і зовнішні стосовно нього. 

Зовнішніми факторами вважають стан економіки, політичні фактори, природно-
кліматичні фактори, науково-технічний прогрес, демографічну ситуацію, соціокультурні 
фактори, заходи державної дії як економічного характеру, так і адміністративного характеру; 
постачальники, посередники, профспілки, споживачі, інвестори; основні характеристики 
самого ринку діяльності певного підприємства, його тип і ємність, наявність і можливості 
конкурентів. 

До внутрішніх факторів відносять науково-технічний, фінансовоекономічний, 
виробничо-технологічний, кадровий, екологічний потенціал; маркетингову діяльність, систему 
менеджменту якості, стан інноваційної діяльності; ефективність реклами та збуту продукції; 
рівень матеріальнотехнічного забезпечення; рівень підготовки і розробки виробничих процесів; 
ефективність виробничого контролю, випробувань і обстежень; рівень технічного, сервісного і 
гарантійного обслуговування. Йдеться про потенційні можливості самого підприємства щодо 
забезпечення власної конкурентоспроможності. [2, c. 250] 

Одним із головних елементів управління конкурентоспроможністю підприємства є 
оцінка її рівня. Будь-яка оцінка – це встановлення наявності і міри прояву тієї чи іншої 
характеристики. Без оцінок неможливо управляти процесом: підприємство повинно знати, 
наскільки воно конкурентоспроможне по відношенню до інших суб'єктів цього ринку, оскільки 
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високий ступінь конкурентоспроможності є гарантом отримання високих економічних 
показників у доволі жорстких сучасних умовах. 

На основі критичного аналізу існуючих у науковій літературі методів оцінювання 
конкурентоспроможності підприємств запропонована процедура оцінки 
конкурентоспроможності промислових підприємств, що включає такі три етапи: 

1.  Відбір факторів-симптомів латентного показника; 
2.  Оцінювання латентного показника за допомогою багатовимірного аналізу; 
3.  Ранжування промислових підприємств, економічний аналіз. На першому етапі було 

виділено дев’ять різноманітних показникі. [3, c. 100] 
Підсумував усі вищезазначені фактори, можемо зробити висновок, що визначення рівня 

конкурентоспроможності підприємства стосовно своїх конкурентів полягає в отриманні 
достовірної інформації для прийняття керівництвом головних управлінських рішень за 
результатами аналізу (визначення факторів, які негативно впливають на рівень 
конкурентоспроможності, виявлення резервів для підвищення конкурентоспроможності 
підприємства). 
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Основним методичним підходом, що забезпечує успішність переоснащення 

промислових підприємств, є комплексна діагностика стану підприємства. Діагностика має дати 
кількісну та якісну оцінку стану підприємств із визначенням його проблем. Результати 
діагностики є основою для прийняття рішення щодо програми оновлення та вибору джерел 
фінансування. 

У фаховій літературі науковці звертають особливу увагу на те, що під час проведення 
переоснащення, підприємства можуть обрати одну з двох стратегій – захисну чи наступальну. 
Заходи захисної стратегії (яка передбачає різке скорочення витрат, закриття та розпродаж 
окремих підрозділів підприємства, скорочення та розпродаж обладнання, звільнення персоналу, 
скорочення окремих частин ринкового сегменту, зменшення відпускних цін та (або) обсягів 
реалізації продукції та ін.) не потребують значного інвестування [1]. У разі  ж вибору 
наступальної стратегії передбачаються активні дії: модернізація обладнання, введення нових 
технологій, запровадження ефективного маркетингу, підвищення цін, пошук нових ринків 
збуту продукції, розробка і впровадження прогресивної стратегічної концепції контролінгу та 
управління. Залежно від обраної стратегії підприємство обирає ті чи інші джерела 
фінансування. 



83 

Міжнародна науково-практична конференція «Формування потенціалу економічного розвитку 
промислових підприємств» 

 

 

Розглянемо можливі джерела фінансування переоснащення промислового підприємства 
в сучасних умовах господарювання. 

І. Власні фінансові ресурси підприємств.  
Власні фінансові ресурси підприємств включають внески засновників підприємства; 

амортизаційні відрахування; прибуток, який використовується у вигляді коштів та резервів в 
процесі господарської діяльності та ін. 

Для залучення коштів збільшенням статутного капіталу не потрібна ні застава майна, ні 
гарантії третіх осіб. Крім того, ресурси, вкладені в статутний фонд підприємства, залишаються 
в його розпорядженні впродовж довгострокового періоду. Грошова частина внесків власників 
підприємства передусім спрямовується на придбання нових основних засобів або модернізацію 
вже працюючих.  

Сума амортизаційних відрахувань, що спрямовується на переоснащення, залежить від 
балансової вартості основних засобів, норм амортизаційних відрахувань, структури основних 
виробничих засобів. Сума прибутку, що використовується на переоснащення, залежить від 
розміру прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства [2].         

Ці джерела фінансування переоснащення є традиційними й найбільш доступними, але 
не слід забувати, що на підприємствах, які перебувають у фінансовій кризі, повністю вичерпано 
такі класичні джерела самофінансування, як прибуток та амортизація. Тому, важливою є 
мобілізація внутрішніх резервів фінансової стабілізації, яка спрямована передовсім на 
поліпшення (або відновлення) платоспроможності та ліквідності підприємства.  

ІІ. За рахунок позичених та залучених  коштів.  
До позичених та залучених коштів належать: довгострокові банківські кредити; позики 

інших підприємств; кошти від випуску векселів та інших боргових зобов'язань; кошти від емісії 
та реалізації цінних паперів, які належать підприємству; фінансування з благодійних коштів; 
іноземні інвестиції. 

Як вже було зазначено вище, фінансування за рахунок коштів власників є однією з 
можливостей самофінансування підприємства. Власники можуть виступати ініціаторами 
переоснащення, але інколи, в ситуації неплатоспроможності, їх повноваження є обмеженими, 
оскільки пріоритетний вплив у розв′язанні питань переоснащення мають кредитори. 

Таке джерело кредитування реструктуризації, як довгострокові кредити банків, не 
отримало належного розвитку. За даними Держкомстату України, від загального обсягу 
банківських кредитів, що надають комерційними банками суб’єктам господарювання, лише 
незначна доля (близько 10%) припадає на довгострокові інвестиційні кредити, які можуть буди 
використаними у якості джерела фінансування, у тому числі, техніко-технологічної 
реструктуризації [3]. 

Безперечно, активної участі кредиторів можна очікувати лише тоді, коли внаслідок 
проведених заходів по збереженню та поліпшенню стану  підприємства-боржника вони 
отримають повніше задоволення своїх вимог, ніж за його банкрутства та ліквідації. Кредитори 
можуть зважитися на матеріальний ризик в обмін на майбутню участь у прибутках даного 
підприємства, в обмін на значний пакет акцій боржника або з бажанням отримати надійний 
ринок збуту своєї продукції (джерело постачання сировини для свого виробництва) тощо. 

ІІІ.  Фінансова допомога держави. 
Одним із шляхів проведення переоснащення може бути прийняте рішення про надання 

державної фінансової підтримки. Згідно із Господарським Кодексом України [4] у разі 
збиткової діяльності підприємств держава, якщо вона визнає продукцію цих підприємств 
суспільно необхідною, може надавати їм дотації чи інші пільги. 

Приймаючи таке рішення, виконавча влада виходить з принципу фінансової підтримки 
передовсім життєздатних виробничих структур, підприємств і організацій, які вже 
адаптувалися до нових реалій економічного життя, здатні ефективно використовувати кошти і 
на цій основі протягом найкоротшого часу збільшити обсяг виробництва. 

Підтримка орієнтується передусім на підприємства, які здатні її використати з 
максимальною віддачою та забезпечити збільшення виробництва продукції, що в кінцевому 
рахунку позитивно вплине на дохідну частину бюджету. 

Потрібно відзначити, що державну підтримку може отримати підприємство, яке вже 
використало усі можливі внутрішні та зовнішні можливості щодо фінансування 
реструктуризації  без участі держави.  Лише після того воно може звертатися із проханням 
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надати державну фінансову підтримку, але що саме по собі не гарантує отримання позитивного 
рішення про надання останньої. Бюджетні кошти надаються підприємствам лише в тому 
випадку, коли об'єкти включено до цільової комплексної програми, затвердженої Кабінетом 
Міністрів України. 

Усі перелічені методи фінансування мають право на існування. Разом  з цим 
найпоширенішим для підприємств може стати комплексний підхід до вибору джерел 
фінансування. Пошук шляхів фінансування переоснащення промислових підприємств в умовах 
фінансової  кризи обумовив необхідність вивчення та пристосування світового досвіду у 
вирішенні цієї проблеми. 
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В даний час в науковому співтоваристві відсутня єдність щодо визначення податкового 

обліку. Деякі автори взагалі не визнають окремого існування податкового обліку. Інші 
висловлюють думку щодо необхідності повернення розрахунків податків і зборів до складу 
бухгалтерського обліку. Має місце і точка зору, згідно з якою податковий облік призначений 
виключно для розрахунку податку на прибуток, а всі інші податкові платежі і так 
розраховуються в рамках бухгалтерського (фінансового) обліку. Частина авторів досліджує 
моделі існування податкового обліку: відокремлено від бухгалтерського обліку або маючи 
спільні риси з бухгалтерським обліком. 

Метою дослідження є обґрунтування теоретичної і практичної доцільності виділення 
підсистеми податкового обліку в системі бухгалтерського обліку. 

Модель бухгалтерського обліку встановлює взаємозв'язок обліку з державною 
політикою, формами власності і оподаткуванням. Виділяють дві головні класичних моделі 
бухгалтерського обліку, так звану «континентальну» і «британо-американську». 

В континентальній моделі бухгалтерський облік виконує всі фіскально-облікові 
завдання, а балансовий прибуток збігається з податковим прибутком. Фінансова звітність 
складається переважно в інтересах державних податкових органів. 

У британо-американської моделі паралельно існують підсистеми бухгалтерського та 
податкового обліку, кожна з яких відрізняється метою існування. Фінансова звітність 
складається, головним чином, в інтересах власників [1, с.112]. Саме зазначена модель стала 
основою для побудови сучасної облікової системи України. Але їй залишаються притаманні 
деякі риси і континентальної моделі обліку. Так, в Україні здійснюється державне регулювання 
бухгалтерського обліку на підставі відповідного Закону [4], а рух капіталу відбувається за 
допомогою банківської системи через нерозвиненість фондового ринку. 

Слід зазначити, що бухгалтерський облік на протязі століть розвивався і ускладнювався 
разом з розвитком економічних відносин і появою нових потреб, задовольнити які він 
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покликаний. Залежно від мети і користувачів облікової інформації, бухгалтерський облік 
розділився на три підсистеми: фінансовий, управлінський і податковий облік. 

Спільне між усіма зазначеними підсистемами - це документи первинного обліку, 
елементи методу, а ось яким чином буде згрупована ця інформація, залежить від мети, що 
стоїть перед відповідною підсистемою. Отже, можемо ще раз відзначити об'єктивну реальність 
існування податкового обліку. 

Має місце велика кількість визначень податкового обліку: 
1. облік для цілей оподаткування; 
2. система збору, фіксації та обробки інформації, необхідної для правильного 

обчислення податкових зобов'язань платника [2, с.384]; 
3. окремий функціональний облік з метою посилення контрольно-аналітичної функції 

обліку щодо правильності нарахування та сплати податків. Здійснюється для формування 
показників доходу і витрат з метою обчислення оподатковуваного прибутку та податку; 

4. підсистема бухгалтерського обліку, яка за певними правилами, затвердженими 
державою, виконує функції нарахування та сплати податків відповідним державним органам. 

У зв'язку з тим, що податковий облік є підсистемою бухгалтерського обліку, йому 
притаманні ті ж риси і характеристики. Таким чином, податковий облік - це сегмент 
бухгалтерського обліку, в рамках якого здійснюються нарахування і сплата податкових 
платежів відповідно до вимог податкового законодавства, формуються документи обов'язкової 
податкової звітності. 

Необхідно враховувати, що значна частина суб'єктів підприємницької діяльності 
використовує спрощену систему оподаткування і сплачує єдиний податок. 

Це істотно зменшить розмір доходів бюджету після скасування розрахунку податку на 
прибуток за нормами Податкового кодексу. Крім того, держава втратить дієвий інструмент 
регулювання економіки за допомогою системи податкових пільг, норм включення витрат у 
зменшення податкового прибутку. 

Платниками податку на прибуток в основному є великі промислові підприємства. 
Розглянемо показники фінансової та податкової звітності ПАТ «Дружківський машзавод» 
(табл. 1). 

  
Таблиця 1 – Показники фінансової і податкової звітності ПАТ «Дружківський машзавод», грн. 
 

Об’єкт оподаткування 2016 рік 2010 рік 2011 рік 

1. Податкова звітність 7 160 000 22 550 240 38 241 000  

2. Фінансова звітність -133 836 162 278 133 160  

3. Абсолютне відхилення +7 293 836 +22 387 962 +38 107 840  
 
Представлені дані показують, що сума податку на прибуток відповідно до показників 

податкової звітності значно перевищує суму податку в фінансовому обліку. 
Все це є наслідком обмежень на включення до витрат в податковому обліку деяких 

видів витрат підприємства. Тобто не можна замінити один показник іншим, спочатку необхідно 
визначитися з додатковими джерелами доходів державного бюджету. Ведення всіх видів 
обліку, включаючи податковий, для великого підприємства не є суттєвою перешкодою, тому 
що цей процес повністю автоматизований. І головне завдання обліку - це надання своєчасної та 
неупередженої інформації для менеджерів підприємства, акціонерів, аудиторів, інвесторів і 
контролюючих органів. Саме на підставі результативної інформації всіх підсистем обліку 
розробляється податкова стратегія підприємства, визначається рівень податкового 
навантаження на окремі види діяльності, приймаються управлінські рішення. 

Література: 
1. Бризгалін А. В. Податковий облік. Аналіз взаємодії та суперечностей оподаткування та 

бухгалтерського обліку: підручник / А. В. Бризгалін, В. Р. Берник. - М .: Аналітика-Прес, 
1997. - 112с. 



86 

Секція 5.Фінансове забезпечення формування потенціалу розвитку промислових підприємств 

 

2.  Бухгалтерський податковий облік: навчальний посібник / за ред. д.е.н., проф. Ф. Ф. Бутинця, 
к.е.н., доц. С.Л. Берези. - Житомир: ЖДТУ, 2004. - 384с., ISBN 966-683-086-8. 

3.  Винокур С. І. Обчислення і стягнення податкових платежів з заробітної плати робітників і 
службовців / співавт. А. В. Могилевич. М .: Госфініздат, 1953 (2-е изд. - 1956). 

4.  Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р. 
№996-XIV зі змінами та доповненнями// www.rada.gov.ua. 

5.  Івахненков С.В. Інформаційні технології в организации бухгалтерського обліку та аудиту: 
Навч. посіб., 4-те вид., випр. и доп. - К .: Знання-Прес, 2008. - 343 с. 

6.  Ісаншіна Г. Ю. Бухгалтерський облік як основа інформаційного забезпечення підприємства / 
Г. Ю. Ісаншіна // Науковий вісник. - 2011. - №2 (31). - С.30-33. 

 
 
 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКУ 
 

А.В. Пашкова, ст. викладач 
М.А. Шульга 

 
Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса 

 
При створенні підприємства, його власників хвилює, перш за все прибутковість, тобто 

щоб прибуток організації покривав витрати. Чим більший прибуток тим ефективніше 
відбувається розвиток і з’являються можливості для розширення виробничої діяльності 
підприємства, оскільки основним показником для визначення ефективності діяльності 
підприємства є рентабельність, то його аналіз є особливо актуальним. 

Прибуток є формою доходу підприємця, який вклав свій капітал з метою досягнення 
певного комерційного успіху, проте він характеризує лише ту частину доходу, яка «очищена» 
від затрат, понесених на здійснення цієї діяльності [1 с.69]. 

Можна виділити такі основні резерви збільшення суми прибутку промислового 
підприємства, як збільшення об’єму реалізації продукції, зменшення собівартості продукції, 
підвищення цін, що включає в свою чергу збереження якості продукції, пошук інших ринків та 
реалізацію в більш оптимальні строки. 

Для отримання прибутку  підприємства  проводяться різні заходи, дослідження 
маркетологами ринку збуту, організація  бізнесу, але мало хто розуміє, що зменшуючи витрати 
можливо якнайбільш збільшити прибуток. 

У традиційному уявленні найважливішими шляхами зниження витрат є економія всіх 
видів ресурсів, споживаних у виробництві: трудових та матеріальних. Так, значну частку в 
структурі витрат виробництва займає оплата праці. Тому актуальна задача зниження 
трудомісткості що випускається продукції, росту продуктивності праці, скорочення 
чисельності адміністративно-обслуговуючого персоналу [5]. 

Зниження трудомісткості продукції, росту продуктивності праці можна досягти 
різноманітними засобами. Найбільш важливі з них - механізація та автоматизація виробництва, 
розробка і застосування прогресивних, високопродуктивних технологій, заміна та модернізація 
 застарілого обладнання. Проте одні заходи щодо удосконалювання застосовуваної техніки і 
технології не дадуть належної віддачі без поліпшення організації виробництва і праці. Нерідко 
підприємства (фірми) одержують або беруть під оренду дороге устаткування, не 
підготувавшись до його використання. У результаті коефіцієнт використання такого 
устаткування дуже низький. Витрачені на придбання засобу не приносять очікуваного 
результату. 

Процес накопичення прибутку відбувається під впливом факторів внутрішнього та 
зовнішнього характеру. Внутрішні фактори впливу на прибуток підприємства — це фактори, 
які залежать від діяльності підприємства: обсяг діяльності підприємства, стан та ефективність 
використання ресурсів підприємства, рівень доходів, рівень витрат, ефективність цінової та 
асортиментної політики [1 с.69]. 
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Процес планування прибутку — це розробка системи заходів щодо забезпечення її 
формування прибутку в необхідному обсязі й ефективне його використання згідно завдань 
розвитку підприємства в майбутньому періоді [1 с.70]. 

За проведеними дослідженнями для підвищення рівня прибутковості на підприємстві 
доцільно проводити заходи в наступній послідовності: організаційні (удосконалення 
виробничої структури, удосконалення організаційної структури управління, диверсифікація 
виробництва, реструктуризація виробництва тощо) — технічні (оновлення техніко-
технологічної бази, переозброєння виробництва, вдосконалення виробів, що виробляється) — 
економічні важелі та стимули (удосконалення тарифної системи, форми і системи оплати праці, 
прискорення обігу оборотних коштів тощо). Якщо почати проводити зміни не в такому 
порядку, то позитивні зрушення у ефективності діяльності будуть малопомітними, або 
відсутніми взагалі. 

Ефективність управління процесами утворення прибутку значною мірою залежить від 
якості аналізу, реальності виявлених резервів збільшення прибутку, економічного 
обґрунтування планів формування і використання прибутку на майбутній період. Метою 
економічного управління прибутком є розробка ефективної стратегії та політики формування 
прибутку підприємства, обґрунтування раціональних напрямів його використання і виявлення 
оптимального рівня рентабельності фінансових вкладень у довгостроковому періоді. 

Показники рентабельності більш повно, чим прибуток, характеризують остаточні 
результати господарювання, тому що їх величина відображає співвідношення ефекту з 
вкладеним капіталом або спожитими ресурсами. Їх використовують і як інструмент в 
інвестиційній політиці і ціноутворенні.  

Сучасні компанії сприймають інновації як засіб збільшення прибутку і завоювання 
більш широкого сегмента ринку. Інновації створюють вартість і матеріальні багатства, 
спираючись на якусь форму змін (у будь-якій області - технології, матеріалів, цін, послуг, 
демографії або навіть геополітики), формуючи новий попит або вдаючись до нових способів 
заміщення основного капіталу та використання "зрілих ринків". Інновації сприяють 
переміщенню ресурсів у сферу більш високої продуктивності та прибутку [5]. 

Отже, прибуток - це основний багатозначний оцінний показник результатів роботи 
підприємства в умовах становлення і розвитку ринкового механізму господарювання, у зв'язку 
з чим, прибуток є одним з найважливіших елементів управління. 

З метою підвищення обсягу прибутку доцільно скоротити всі витратні статті, а саме: 
зменшити транспортні витрати; налагодити систему збуту; підвищити продуктивність праці. 

Висока роль прибутку в розвитку підприємства і забезпеченні інтересів його власників і 
персоналу визначають необхідність безупинного й ефективного управління ним. Прибуток має 
забезпечити підприємство власними коштами для розширення виробничих фондів, 
стимулювати підвищення ефективності виробництва та формування централізованого 
грошового фонду. Від досконалості форм і методів розподілу прибутку залежить зацікавленість 
підприємств та окремих працівників у постійному зростанні й удосконаленні виробництва та 
підвищенні його ефективності. Саме прибуток є основним джерелом матеріального заохочення 
працівників підприємств, власників акцій, підприємців і менеджерів. 
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